Gorenjec, 1900-1916
Najprej je bil političen in gospodarski list, po letu 1934 pa se je preimenoval v Tednik
za gospodarstvo, socialno politiko in prosveto. Od marca 1916 do februarja 1934 ni
izhajal. Vseboval je priloge: Jeseniška straţa, Korošec, Dolenjec, Gorenjček in
Slovenski tehnik. Objavljal je pomembnejše tedenske dogodke na političnem
področju, članke s politično in gospodarsko vsebino, novice doma in po svetu.
Vir: dLib
::::::::::::::::::::::
Novo vremensko postajo druge vrste je ustanovil c. kr. osrednji zavod za
metereologijo (vreme) in zemeljski magnetizem na Dunaju v Radovljici. Voditeljstvo je
izročeno c. kr. evidenčnemu geometru (zemljemercu) prvega razreda, gospodu
Henriku Hohnu.
Vir: Gorenjec, 13. 1. 1900
Sneţeni plaz je zakril v noči od 29. na 30. grudna l.l. v Srednji vasi pri Radovljici
hišico Lovrenca Skantarja. Poleg tega je bilo škode na jezovih in mlinih več
posestnikom okoli 600 kron.
Vir: Gorenjec, 13. 1. 1900 / V mapi Begunje v starih časopisih
Mestna hranilnica v Radovljici. V mesecu gradom 1899. l. je 130 strank vloţilo 58.199
K 61 h, 81 strank vzdignilo 32.332 K 32 h, 16 strankam se izplačalo posojil 20.906 K,
denarni promet 147.133 K 52 h.
Vir: Gorenjec, 13. 1. 1900
V Radovljici bode v ponedeljek dne 22. t. m. volitev v cenilno komisijo za radovljiški
okraj. Kakor gnano, jo v tem okraju precej nemških uradnikov in delavcev, zlasti na
Savi, v Mojstrani in Beli Peči. Treba je torej, da Slovenci store svojo dolţnost s tem,
da ta dan volijo v drugem razredu gospoda dr. Janka Vilfana, odvetnika v Radovljici;
volilci drugega razredi gospoda Ivana Berlica, ţupnika v Mošnjah, kot člana in
gospoda Andreja Grčarja, nadučitelja v Radovljici, kot namestnika. Sramotno bi
namreč bilo za ves okraj, če bi zdruţeni nem dri privandrovčki, ki razmer ostalih
volilcev prav nič no poznajo, Slovencem nalagali previsoke davke. Pri tej volitvi odloči
nadpolovična večina glasov, torej oţja volitev ne pride v poštev.
Vir: Gorenjec, 20. 1. 1900
V Radovljici je dne 22. t. m. vršeča se volitev v dohodninsko cenilno komisijo za
radovljiški okraj, o kateri smo le zadnjič omenili, ugodno iztekla za slovensko stranko,
katere kandidat je so bili z veliko večino izvoljeni.
Vir: Gorenjec, 27. 1. 1900
Iz Radovljice. (Radovljica ali Radoljica?) To mesto je menda edino na Slovenskem,
da smo Slovenci še nejedini v pisavi glede njegovega imena. Tukajšnji prebivalci in
bliţnji okoličani so se v zadnjem času poprijeti pisave »Radovljica«. čemu se nato
vsiljuje v besedo ta nepotrebni in neblagoglasni «v»? Morda zato, ker je postal vsled
Levčevoga pravopisa zopet modern? Drugi Slovenci pišejo večinoma »Radoljica«. To
je menda pravilnejša in blagoglasnejša beseda! Tudi tukajšnja ljudska govorica v tem

slučaju ne pozna «v», dasi v drugih besedah pri vsaki priliki ţ njim nadomestuje
blagoglasni «l». Sicer se je ţe v nekaterih listih razpravljalo o imenu našega mesta.
Te razprave pa si druga drugi nasprotujejo. Zato so dobili tudi čitatelji, posebno oni, ki
niso brali vseh teh razprav, različne utise, in tako tudi še sedaj ime »Radoljica«
različno pišejo. Toda tu treba, da se zjedinimo in da smo enkrat na jasnem, kako naj
odslej pišemo, ali »Radoljica« ali »Radovljica«. Zelo bodemo torej hvaleţni vsakemu,
kdor nam do tega na kakoršenkoli način pomore, in naj bode dotičnik Peter ali Pavel.
(Opomba uredništva: Ostanimo pri »Radovljici«, ker se tako poučuje v naših šolah.)
Vir: Gorenjec, 3. 2. 1900 / V mapi Radovljica v starih časopisih
V Radovljici se je v sredo vršil občni zbor slovenskega pevskega in bralnega društva
»Triglav«, in so bili v novi odbor voljeni naslednji gospodje: dr. Janko Vilfan,
predsednikom, Alojzij Ţebre, podpredsednikom, Fran Čebulj, tajnikom, Hugon
Roblek, blagajnikom, Josip Pavlin, knjiţničarjem, Vinko Resman, namestnikom,
Ljudevit Stiasni, Rajko Verbič in Vinko Hudovernik, odbornikom. Nenavadno
mnogoštevilna udeleţba pri tej volitvi je pokazala, da se začenja tudi v Radovljici
ţivahnejše društveno ţivljenje, o katerem hočemo pozneje obširneje poročati.
Vir: Gorenjec, 3. 2. 1900 / V mapi Radovljica v starih časopisih
Gasilska veselica pri Bastlnu. Iz Radovljice. Pretečeno nedeljo vršila se je v
prostorih gospe Rabičeve (Bastl) letošnja predpustna veselica tukajšnjega gasilnega
društva. Prostori so bili čedno z zelenjem okrašeni in skoro pretesni za mnoţico
došlega občinstva. Bilo je videli odposlanstva gasilnih društev iz Begunj, Bleda.
Mošenj in iz drugih krajev, lepo število odličnih okoličanov, več višjih c. kr. uradnikov
in mnogo občinstva iz Radovljice in Predtrga. O polnoči donesla je loterija dokaj
zabave in gasilnemu društvu tudi dober gmoten uspeh. K plesu odzval se je venec
ne le domačih, ampak tudi vnanjih krasotic iz okolice. Šele ob ranem jutru zapustili
smo veselico z utisom. da se ţe dolgo nismo tako dobro zabavali, kakor ta večer. Da
je zabava tako izvrstno uspela, pripomogla jo v prvi vrsti domača godba, ki se je vrlo
trudila svojo nalogo kar najbolje izvesti. Pod vodstvom gospoda H. Horna rešila je
prvikrat teţavno delo s tem, da je igrala neumorno celi večer in celo noč do ranega
jutra. Pokazala je, da morejo tudi diletanti vstrajati, ako imajo le voljo. In te jim zadnjo
nedeljo ni manjkalo! Ko bi le še nekateri tudi prišli do končnega spoznanja, da se v
našem mestu ne sme delali politike na svojo roko, in da društva lepše in boljše
uspevajo, ako zraven pristnih domačinov sodeluje tudi kak »pritepenec«.
Vir: Gorenjec, 10. 2. 1900 / V mapi Zgodovina hotela Bastl
Z noţem zabodel je dne 5. t. m. v Lešah, radovljiški okraj, o priliki neke ţenitovanjske
svatbe Anton Zupan iz Leš Franca Peharja ter mu prizadejal globoko rano. Storilca
so takoj zaprli in izročili sodišču v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 10. 2. 1900
V Mošnjah se v kratkem zgradi občinska hiša. v kateri bo imelo gasilno in kmetijsko
društvo svoj dom.
Vir: Gorenjec, 10. 2. 1900
V begunjsko kaznilnico pošljejo v kratkem iz Gradca Pavlino Kraupa in njeno hčer
Alojzijo, ki sta ljudi ogoljufali za 85.980 kron. Mati je dobila šest let teţke ječe, hči pa
dve in pol leta.
Vir: Gorenjec, 10. 2. 1900 / V mapi Radovljica v starih časopisih

Iz Podbrezja. Prosim, gospod urednik, dovolite tudi meni, da izrazim svoje mnenje
glede pisave »Radovljica«. Pred tridesetimi leti sem občeval z nekim Gorenjcem, ki je
rad povdarjal, da je Radoljčan doma iz Radoljce. Nikoli ni izrekel besede
«Radovljica». Tudi pozneje nisem čul, da bi kak gorenjski rojak izrekel besedo
«Radovljica«. Izjema je le oni, ki si je to skovanko prilastil v šoli ali pa iz kakega
časnika. Dosedaj mi ni še nobena šola dokazala, da je bolje pisati »Radovljica«,
nego pristno domače ime. Čul sem ţe večkrat «Radoljca», torej naglas celo na
prvem zlogu. Res čudno, odkod oni «v»! Je li ta «v» skoval kak Marko Pohlin? — Še
nekaj. Bliţa se pust. Radoljčanom svetujem, naj narede »Pusta«. Na hrbet naj mu
napišejo velik «v» in na pustni dan naj ta «v» s pustom vred pokopljejo. Prorokujem
— velik pogreb. / Podbreški.
Vir: Gorenjec, 17. 2. 1900
Z Gorenjskega. Gospodu dopisniku, ki v četrti številki »Gorenjca« poprašuje, kako
naj se piše ime mesta Radovljice, priporočam v premišljevanje in pouk prof. Levčevo
razpravo v »Planinskem Vestniku« l. 1891)., kjer na str. 75. temeljito dokaţe, da je
pravilna pisava »Radovljica2. Učitelj. (Opomba uredništva. Dali smo prostor tema dvema
dopisoma, da smo culi oba zvona. Sicer pa mislimo, da je brezplodna vsaka nadatjna beseda o tem
predmetu.)

Vir: Gorenjec, 17. 2. 1900
Danes so pokopali v Radovljici gospo Josipino Roblekovo, rojeno Kamen, soprogo
ţupana in lekarja gospoda Robleka. N. v m. p.!
Vir: Gorenjec, 17. 2. 1900
Občni zbor radovljiške podruţnice slovenskega planinskega društva jo bil v četrtek
dne 15. t. ni. v Lescah. — Ţelezniško ministrstvo je podarilo temu društvu 200 kron
za napravo in zaznamovanje potov. Natančneje poročilo o občnem zboru smo dobili
ţal - prepozno za to številko, priobčili pa ga bodemo prihodnjič.
Vir: Gorenjec, 17. 2. 1900
Poročilo občnega zbora PD. Iz Lesec. Dne 15. t. m. se je tukaj vršil občni zbor
podruţnice »Slovenskega planinskega društva« za radovljiški okraj pri nič kaj
mnogobrojni udeleţbi. Ţal, da se nekateri občnih zborov tako zelo boje. Ker je bil
neumorno delujoči predsednik gospod Hugon Roblek, zadrţan udeleţiti se
Zborovanja, predsedoval je podpredsednik, za hribolaztvo velezasluţni gospod
ţupnik Jakob Aljaţ. Iz tajnikovega in blagajnikovega poročila je razvidno, da
podruţnica jako lepo napreduje. Tekom petih let svojega obstanka si je namreč
pridobila 3260 kron 7 vinarjev čistega imetka. Dosedaj ima ţe štiri planinske koče,
izmed katerih se bodeta dve šele prihodnje leto izročili njihovemu namenu.
Podruţnica je zaznamovala in popravila ţe mnogo potov, a čaka j o še mnogo dela.
Občni zbor se je posvetoval, kje naj se postavi zopet novo koča in katera pota naj se
popravijo; oziroma zaznamujejo. Gospodu predsedniku in blagajniku je občni zbor
izrekel svoje priznanje z ozirorn na jako ugodno društveno gmotno stanje.
Vir: Gorenjec, 24. 2. 1900
Iz Radovljice. Pust se je zopet poslovil za jedno leto. Naše mesto je zapustil letos s
prav nezadovoljnim in čemernim obrazom. V vseh znamenitejših krajih so se kolikor
mogoče potrudili, da so mu izkazali dostojno čast, le Radovljičani se niso dosti
zmenili zanj. Edino tukajšnje gasilno društvo ni hotelo prezreti imenitnega gosta. Za
pustni ponedeljek zvečer so bili v Hudovernikovo gostilno povabljeni tudi radovljiški

oţenjeni moţje. Ta gostilniški shod se pa ne more prištevati pustnim veselicam, ker
je le harmonika z rohnečim glasom oznanjevala zbrani druţbi, da sme tudi plesati,
komur se poljubi. Pri tej priliki naj tudi omenim, da Radovljičani niso hoteli pognati za
pustom svojega <v», kakor jim je to svetoval neki dopisnik v šesti številki »Gorenjca«.
No, meni se zdi čisto naravno, da so ta nasvet preslišali, zakaj stvar ni tako
malenkostna ter se ne da tako lahko predrugačiti, kakor bi si to kdo ţelel, ker se je
omenjeni «v» v vse tukajšnje novejše štampilije, uradne pečatnike in tiskovine ţe
tako globoko vrinil in vkoreninil, da bi ga bilo mogoče odstraniti le z velikim trudom in
s še večjimi troški. Radovljičani imajo torej sedaj popolnoma prav, ako branijo in
zagovarjajo svoj «v», s katerim naj se blagovolijo zaradi ljubega miru in potrebnega
zedinjenja v kratkem sprijazniti vsi njegovi dosedanji nasprotniki, dasiravno zagovor
glavnega «vevca» ni tako utemeljen, da bi se naš vsiljeni «v» ne dal več omajati.
Toda sedaj naj bode glede te zadeve v tem listu konec za vselej, ker gospod urednik
tako hoče. Kakor rečeno, Radovljičanom ni treba preveč ţal biti, če so se letos s
svojo mlačnostjo nekoliko zamerili pustu, saj jih bode prihodnje leto vsejedno zopet
obiskal. Ali v tej mlačnosti tiči še nekaj drugega, kar se z narodnega stališča ne sme
ravnodušno in tiho prezreti, in to je narodna zaspanost in nezavednost. Kjer sta
udomačeni ti dve lastnosti, tam po navadi spi društveno ţivljenje in kraljuje
narodnostni mir, ki je v korist le našim narodnim sovraţnikom, in od tam se le
malokdaj kaj bere v časnikih, ţivahne, a priproste narodne veselice z domačim
petjem, godbo, gledališkimi predstavami, vzpodbujajočirni govori, deklamacijami in
napitnicami so gotovo najboljši pripomočki za probujenje in utrjevanje narodne
zavesti, za katero je tukaj in v okolici še dosti neobdelanega polja. Poleg veselic pa
morejo največ storiti za narodno stvar posebno med našim priprostim ljudstvom —
manjši in cenejši časniki. Za to delo se mi zdi še najbolj pripraven mladi »Gorenjec«.
Zato je ţeleti, da bi se ta list v kratkem razširil po vseh gorenjskih vaseh in da bi
zraven gospodarskih zadev posvečeval največ pozornosti narodni stvari. Potem nam
morda pri radovljiških veselicah ne bode treba več z nevoljo opazovati takih
»špasov«, ki ţalijo slovenski narodni čut. «Rechts, rechts!» vpil je nekdo s peči pri
zadnji tukajšnji pustni veselici nad plesalci, ki so plesali kolo-ples z blazinico. Dotičnik
si je menda domišljeval, da ima pred seboj vojaške novince. A tukaj smo ţe navajeni
na podobne »narodne2 prizore ter se ne zgraţamo nad njimi, ker vemo, da so
nekateri kmetski ljudje vsled narodne nezavednosti kaj ponosni, ako morejo med
domačo govorico mešati spačene nemške besede, katerih so se priučili pri vojakih,
pri drvarjenju pod nadzorstvom nemških gozdnih uradnikov ali pa v tujini. Take
nezavedne rojake bi trebalo z mirno in prepričevalno besedo poučiti, da ni lepo mili
materin jezik s tujimi besedami mešati in kaziti. Naša narodna čast namreč zahteva,
da se posluţujemo tujega jezika in tujih besedi samo takrat, kadar občujemo s tujci,
ki ne razumejo slovenščine. Ali ţal, da takih rodoljubnih učiteljev tukaj in tudi drugod
po Slovenskem zelo primanjkuje. Vendar se mora priznati, da se narodna zavest
počasi tudi tukaj utrjuje, a neugodne krajevne razmere in ljudske posebnosti so krive,
da tukajšnja narodna društva ne morejo tako napredovati in uspešno delovati v
dosego svojih namenov, kakor v nekaterih drugih slovenskih krajih. O tem morda
prihodnjič kaj več!
Vir: Gorenjec, 3. 3. 1900
V političnem okraju radovljiškem so pričeli meseca prosinca izvrševati obrt, oziroma
so dobili dovoljenje: … Marija Baloh na Črnivcu, trgovina z mešanim blagom, Janez
Gašperin na Zgošah, krojač, … Marija Globočnik v Kropi, trgovina s prekajenim
mesom, Anton Grilc v Ribnem, črevljar, Jakob Tomc v Begunjah mlin in ţaga.

Vir: Gorenjec, 3. 3. 1900
Otrok zgorel. Marija Grm iz Srednje vasi, politični okraj Radovljica, je šla dne 20. m.
m. v sobo, ki je tik kuhinje, da bi pripravila večerjo. V sobi je pustila poldrugo leto
stara dvojčka Angelo in Frančiško za mizo sama, na mizi pa je gorela petrolejska
svetilka. Angela je svetilko potegnila z mize, pri čemer se ji je vnela srajčica. Ker
nihče ni bil pri roki, je bil otrok po celem telesu tako hudo opečen, da je črez dve uri
umrl. Zoper nesrečno mater, katero zadene krivda, se je uvedla sodnijska preiskava.
Vir: Gorenjec, 3. 3. 1900
Učiteljev je na Kranjskem 522 in so razvrščeni v naslednje razrede: v prvem
plačilnem razredu s 1600 K (učiteljice 1400 K) jih je 63, v drugem s 1400 K (učiteljice
1260 K) 96, v tretjem s 1200 K 190 in v četrtem s 1000 K 174.
Vir: Gorenjec, 3. 3. 1900
Razpisana sluţba. Pri okrajnem sodišču v Radovljici se takoj sprejme pisar z lepo
pisavo, ki je vešč slovenskega in nemškega jezika v govoru in pisavi in je
neornadeţevanega ţivljenja. Plača dve kroni na dan.
Vir: Gorenjec, 10. 3. 1900
V Lescah bodo imeli v kratkem občinsko volitev.
Vir: Gorenjec, 10. 3. 1900
V Kamni gorici se snuje »Delavsko bralno društvo«, čegar pravila je deţelna vlada
potrdila dne 1. t. m.
Vir: Gorenjec, 10. 3. 1900
Smrt Wucherer. Umrl je dne 12. t. m ponoči v Lescah znani gostilničar in posestnik
gospod Ivan Wucherer v 64. letu svoje dobe. Naj v miru počiva!
Vir: Gorenjec, 17. 3. 1900
Zgodnja pomlad. Iz Krope se nam poroča, da cveto ondi na vrtu gostilne g. Josipa
Jalena ţe od 12. t. m. marelice. Sicer se dobi morda tako cvetje sedaj ţe tudi kje
drugje na Gorenjskem, ali za Kropo, kjer je »svet s plankami zabit2, in kamor po zimi
solnčni svit pokuka le za par ur vsak dan, je cvetoče sadno drevje v sedanjem času
vsekako nenavadno.
Vir: Gorenjec, 17. 3. 1900
Laška drznost in nasilnost. Poroča se nam: V soboto 24. t. m. je Lah Josip Olivetti,
zastopnik lesnega trgovca Pietro Piussi-ja iz Udin, v Lescah v gostilni »Pri Triglavu«
pozno v noč popival z ondotnimi fanti ter se zelo opijanil. Ko se je slačil, da bi šel
spat, padla mu je iz obleke denarnica, v kateri je bil tisočak in še nekaj druzih
bankovcev, za nek kovčeg, ne da ti to opazil. Ko se je nekoliko streznil, pogrešil je
denarnico ter mislil, da sta ga okradli natakarici. Šel je pred zaklenjeno sobo v kateri
sta natakarici ţe spali, ter začel nad njima vpiti in zahtevati, da naj mu vrneta
»ukradeni« denar. Ker mu nista hoteli odpreti, vzel je sekiro ter ţ njo razbijal in sekal
po vratih, na to pa štirikrat vstrelil iz samokresa v vrata. Natakarici sta se tako
prestrašili, da sta samo v spodnji obleki skočili skozi okno prvega nadstropja na
dvorišče. Lah je potem šel v Radovljico naznanit svojo izgubo oroţništvu, od koder so
poslali jednega oroţnika ţ njim v Lesce. Kmalu je bila najdena denarnica z vsem

denarjem vred in navzoči oroţnik je zdaj tudi izvedel za grozovitost, kateri je malo
preje počenjal besni Olivetti, a ta ga je hotel, kakor se govori, podkupiti s petakom, da
bi stvar zamolčal. Oroţništvo je Laha ovadilo kazenskemu sodišču, in zdaj je ţe pod
ključem v radovljiški »Lahovici«. Ta ţalostna dogodbica pa naj uči, kako drzni in
nasilni postajajo Lahi v Avstriji, kjer jih drţavne oblasti ščitijo večkrat z večjo
skrbnostjo, kakor svoje podanike.
Vir: Gorenjec, 31. 3. 1900
Predavanje. Občni zbor učiteljskega društva za radovljiški okraj bode v četrtek, dne
19. malega travna popoldne ob dveh v Lescah. Razen običajnega sporeda je na
dnevnem redu predavanje gospoda Ljudevita Stiasnega: »lz moje popotne torbe«. —
K obilni udeleţbi vabi odbor.
Vir: Gorenjec, 7. 4. 1900
V radovljiškem političnem okraju so v preteklem letu vjeli naslednjo divjačino: 303
srno, 191 gamsov. 480 zajcev, 75 divjih petelinov, 34 ruševcev, 128 jerebov, 9
sneţnih jerebic, 85 jerebic, 14 prepelic, 4 gozdne in 31 močvirnih slok, 15 divjih gosi,
77 divjih rac, 102 lisici, 54 kun, 6 dehorjev, 9 vider, 22 jazbecev, 2 veliki uharici, 14
sov, 15 podlasic, 27 jastrebov, 47 povodnih kosov, 100 kraguljev, sokolov in skobcev.
Vir: Gorenjec, 7. 4. 1900
Nabor konj. V radovljiškem političnem okraju se vrši nabor konj, in sicer: dne 10.
velikega travna za občine; Kropa Lancovo, Ovsiše, Radovljica, Kamnagorica in
Predtrg v Radovljici; dne 11. za občino Mošnje v Mošnjah; dne 12. za občini Lesce in
Begunje v Lescah; dne 14. za občini Gorje v Zgornjih Gorjah; dne 15. za občino Bled
na Bledu; dne 16. za občini Bohinjska Bistrica in Srednja vas v Bohinjski Bistrici; dne
17. ob devetih dopoldne, za občine Jesenice, Breznica, Koroška Bela v Mostah,
ravno tisti dan ob treh popoldni; za občine Kranjskagora, Rateče, Dovje in Fuţine v
Kranjskigori.
Vir: Gorenjec, 14. 4. 1900
V Kropi je umrla dne 11. t. m. ponoči gospa Marija Megušar, soproga po Gorenjskem
znanega gostilničarja in posestnika Matija Megušarja. Lahka ji zemljica!
Vir: Gorenjec, 14. 4. 1900
Godba gasilnega društva v Radovljici je dobila novega kapelnika gospoda Henrika
Šejnosta. ki je vešč godbenik. Letos se je la godba prvič udeleţila velikonočne
procesije in se je pokazalo, da je v spretnih rokah. V letošnjem poletju namerava
napraviti več koncertov v Radovljici in okolici, ki je doslej pogrešala godba ob
slavnosiih in drugih prilikah. Upanje je, da bo godba i pod novim kapelnikom
uspevala kakor je pod prejšnjim.
Vir: Gorenjec, 21. 4. 1900
Trgovina in obrt. V radovljiškem okraju so v preteklem mesecu pričeli izvrševati obrt
oziroma dobili dovoljenje: Marijana Ankerst na Brezjah in Jan. Fajdiga v Zgošah,
trgovino z mešanim blagom, Avgust Kantz v Radovljici; slaščičarska obrt, Anton
Pogačnik v Podnartu; gostilno, Luka Kenda v Kropi; čevljarstvo, Jurij Megušar; pivo v
steklenicah v Kropi, Podnartu in Kamnigorici, Jan. Kleindienst na Brezjah; kovač.
Vir: Gorenjec, 21. 4. 1900

Hodil sem skozi velika mesta, videl velikanske in krasno zidane palače, a z nobene
mi ni naznanil napis, kdo je pri zidanju prelil največ potu in poţrl največ prahu. Tu v
preprosti vasici pa bode napis na tej neznatni hišici še v pozniih časih, ko mene in
tebe ne bode več na svetu, pričal o naših nadarjenih moţeh, in gospod ţupnik bodo
pri vsaki molitvi na pokopališču pristavili: »Molimo še za vse tiste slavno moţe, ki so
zapisani na našem gasilnem domu!« Tudi v Radovljici so dali gasilci vzidati podobno
ploščo v svojo hišo, in Belani so se najbrţ pri njih naučili svojega napredka. Vendar
pa so ti daleč prekosili Radovljičane, kajti radovljiška plošča je vzidana na strani vrat
in se blišči na nji samo eno ime, a plošča na Bohinjski Bell kaţe več imen in jo
vzidana lepo nad vrati.
Vir: Gorenjec, 28. 4. 1900
Obesil se je kakor se nam poroča v četrtek dopoldne v Predtrgu pri Radovljici
posestnik, po domače Erjavec, pri katerem se je ţe dlje časa poznalo, da v njegovi
glavi ni vse v redu, in ko je pred kratkim izgubil drago lastninsko pravdo, mu je um še
bolj otemnel. Ob dvanajstih omenjenega dne je s svojimi delavci zidarji »malcal« in je
najbrţ zavţil špirit vplival tako blagodejno na njegove moţgane, da je šel takoj na to v
podstrešje ter se na neslavni način poslovil od tega »puščobnega« sveta.
Vir: Gorenjec, 28. 4. 1900
Ponovljene občinske volitve. Iz Lesce smo prejeli naslednje vrstice: Drage bralce
cenjenega lista »Gorenjec« prosim, naj mi oproste, ako prav pravilno ne pišem, ker
trda roka dela slabo. Najprej moram javno pohvaliti tukajšnje gospode drţavne
uradnike, ki so jako postreţljivi in pirjazni, najsi je gospod ali kmet. Dne 14. grudna
1899 se je pri nas vršila volitev občinskega odbora, a nasprotna (ţupanova) stranka,
ki je štela pet odbornikov, dočim jih je imela narodno-napredna sedem, je vloţila
pritoţbo na deţelno vlado. V četrtek dne 16. t. m. smo imeli drugo volitev občinskih
očetov. In prišlo je toliko volilcev na volišče, da jih od leta 1848, ko se je vršila prva
volitev, še nikdar ni prišlo niti polovico toliko. Sedanji ţupan je hudo pritiskal na svojo
stranko, da bi se še obdrţal na prestolu, ker se nadeja zlatega zasluţnega kriţca.
Bomo videli, kaj prinese prihodnost. Agitacije so bile hude in se je agitator M. nadejal
pri volitvi, da bo gotovo voljen za občinskega očeta, a je čisto propadel tudi pri drugi.
Kmet.
Vir: Gorenjec, 28. 4. 1900
V Kropi so minulo nedeljo pokopali vdovo pokojnega, vzornega nadučitelja Marka
Kovšca.
Vir: Gorenjec, 5. 5. 1900
Mestni vodnjak. Ne samo v mestih in trgih, temveč tudi ţe v najzadnji vasici vedo
prebivalci, kako velike vaţnosti je dobra in zdrava pitna voda. Zato se povsod trudijo,
da dobe tako vodo k rokam: le v Radovljici, ki se šteje za mesto, je občinskemu
zastopu voda deveta briga. Tukaj imamo edini občinski ali mestni vodnjak na
glavnem trgu, a ta je tak, da bi ne bili dosti na slabšem, ako bi ga ne bilo. Ţe njegova
vnanja oblika je taka, da bi se je sramovali v vsaki boljši vasi; toda za radovljiško
mesto mora vendar biti dobra! Na obodu vodnjaka je vdelana kamenita plošča z
napisom: »Dieser Brunu wurde errichtet 1844« Torej ţe prej kot pred pol stoletjem se
je zdelo radovljiškim mestnim očetom umestno in potrebno, da napravijo skupni javni
vodnjak za vse tiste prebivalce, ki nimajo vodnjakov doma, dasiravno je ţe tudi takrat
tekla pod Radovljico - Sava. Dali so tedaj na glavnem trgu skopati luknjo v zemljo

»do vode«. To so znotraj obzidali, na površju obgradili s kamenitim obodom, tega
pokrili ter skozi okroglo odprtino spustili v luknjo sesalnico, nad katero so pritrdili lepo
pobarvano kositernasto strešico, in mestni vodnjak je bil gotov. Znani radovljiški
dovtipneţ mi je pravil, da se je nekdaj sukal nad to strešico iz kositerja izrezan moţic,
ki je stal na kolesu in poleg njega je bilo izrezanih tudi nekaj hiš in dreves, kar je
pomenilo vas. Vsa ta šara skupaj je tvorila slavni radovljiški grb, ki je mimogredočim
ljudem oznanjeval nemški značaj mesta Rad - Mann's - Dorf . Kolo v grbu pa je baje
tudi nadomestovalo ono kolo, katero je manjkalo nekje drugje. Prav blizu vodnjaka
stoji več hiš. Odkod je prihajala tekočina v vodnjak, na to ni mislil nihče. Mestni
»Očetje« pa so z veselim in ponosnim obrazom hodili mimo ter si mislili: »Storili smo
svojo dolţnost! Za naš čas bo ţe; naši nasledniki pa naj si napravijo kaj boljšega, ako
ne bodo zadovoljni z našim delom!« Leta teko, in ţ njimi se vse izpreminja na boljše
ali na slabše. V Radovljici pa je še vedno dosti takih, ki se boje vsake izpremene in si
prizadevajo, da bi se tukaj še nadalje ohranila blaţena starodobna zadovoljnost;
vsaki še tako potrebni novi napravi pa se upirajo z izgovorom: Kar je bilo dobro za
naše prednike, naj bode dobro tudi za nas! Zato je še dandanes na trgu stari
razkopani vodnjak, in zadovoljni so ţ njim vsi tisti Radovljičani, ki imajo svoje
vodnjake doma. Ali drugi ne morejo biti in v resnici tudi niso zadovoljni ţ njim, ker več
ne drţi - vode. Tista ostane v njem le toliko časa, kakor v kaki mlaki, namreč dokler
deţuje, potem pa mora zopet počivati «cigalnica» pri vodnjaku ves boţji dan. V prvih
dneh po deţju se še nacedi nekoliko kalne tekočine v vodnjak, in katera ţenska
zgodaj vstane, ima upanje, da bode še dobila škaf mokrote iz njega. A da se to
zgodi, mora navadno nesti seboj korec vode, da ţ njo zalije obnemogli vodnjak ter
mu tako zamoči razsušeno grlo. Ako bode kdaj koga prijela taka ţeja, da hode hotel
piti to posiljeno vodo, naj se spomni na te vrstice in jo pogleda skozi povečalno
steklo! Zagledal bode v nji take reči in stvari, da bode njegov ţelodec dobil oslovski
kašelj in ga bode ţeja hitro minila! Da bi se ta vodnjak popravil, ne kaţe. Škoda bi
bilo za denar, ki bi se potrosil za neuspešno popravljanje, ker se po dosedanjih
vodovodnih ţilah ne more več privabiti v vodnjak toliko vode, da bi je nikoli ne
zmanjkalo, in ker je voda, katera se steka skupaj po zemlji v obliţju hiš in še posebno
v sredini mesta, vedno sumljive vsebine. Treba bode torej vsekako začeti misliti na
to, da bi se napeljala v mesto od drugod boljša voda, kakor jo nam zdaj ponuja
mestni vodnjak - ob deţevnih dnevih.
Vir: Gorenjec, 12. 5. 1900 / V mapi Mestni vodnjak v Radovljici
Podpore gasilnim društvom. Deţelni odbor kranjski razdelil je minuli mesec iz straţno
- gasilnega zaklada nastopnim gasilnim društvom na Gorenjskem podpore: Zvezni
odbor 1200 K. Ljubljana 600 kron, Kamnik, Komenda, Bohinjska Bela, Voglje, Šenčur
pri Kranju, Cerklje po 800 kron: Šiška 240 kron; Brdo, Doljsko, Gorje, Kranj, Kropa,
Mengeš, Poljane, Radovljica, Škotja Loka, Trţič, Št. Vid pri Ljubljani, Preddvor,
Koroška Bela, Selca, Ţelezniki. Rateče, Mošnje po 200 kron; Begunje, Fuţina, Bled
po 100 kron: Dovje 140 kron: Kranjskagora 120 kron; Mojstrana, Kamnagorica in
Koprivnik po 100 kron. Polog teh še občina Leše 160 kron in občina Sv.Jošt 100
kron. — Na celem Kranjskem skupaj 20.420 kron. Dobila so podporo vsa ona
društva, ki so vloţila prošnje
Vir: Gorenjec, 12. 5. 1900
Izidi občinskih volitev. Iz Lesec so nam piše: Občinski odbor je dne 10, t. m. volil
novim ţupanom gospoda Ivana Ţarka, posestnika iz Lesec, prvim svetovalcem
gospoda Ivana Legata, veleposestnika iz Lesec, drugim svetovalcem gospoda Ivana

Walanta, posestnika iz Hlebcev, tretjim svetovalcem gospoda Luka Grilca, posestnika
iz Zapuţ, četrtim svetovalcem gospoda Antona Meršola, posestnika iz Hraš. Zmagala
je narodna-napredna stranka s 7 proti 5 glasovom.
Vir: Gorenjec, 12. 5. 1900
Iz Begunj smo prejeli naslednjo brzojavko: Občinski odbor je soglasno imenoval
gospoda ţupnika J. Košmelja častnim občanom. — Dalje se nam dodatno poroča od
tam: Tukajšnji občinski odbor je storil ta sklop v soji dne 29. malega travna t. l. vsled
tega, ker ima gospod ţupnik mnogo zaslug, ki si jih je pridobil za časa svojega
bivanja v naši občini. Okusno izdelana diploma se mu je izročila 15. t. m., to jo dan
pred njegovim godom. Zvečer mu je pa priredilo tukajšnje gasilno društvo serenado
in malo bakljado. Gosp. ţupnik je dal pri tej priliki 100 K za občinske uboge in 100 K
za gasilno društvo, za kar mu bodi najtoplejša zahvala.
Vir: Gorenjec, 19. 5. 1900
Nova planinska koča. Radovljiška podruţnica »Slovenskega planinskega društva« je
prejela od gospe Terezije Soukupove, rojene Tomčeve, v dar od nje očeta na
Begunjšici zgrajeno kočo. Imenovala se bo Tomčeva koča.
Vir: Gorenjec, 19. 5. 1900
Umrla je v četrtek opoldan gospa Terezina Premrau pl. Premerstein, rojena Kristaj,
soproga c. kr. okrajnega straţmojstra v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 19. 5. 1900
Koncert v Radovljici. Radovljiška godba, ki se je pod novim kapelnikom nenadno
povspela, priredi v nedeljo dne 27. t. m. na vrtu restavracije gospoda V. Hudovernika
koncert s sledečim sporedom: 1. H. Šejnost : Pozdrav Radovljici, koračnica; 2. B.
Ipavic: Domovina, duet za evfonij in rog; 3. Neudhard: Vesnička ma, valček; 4. R.
Wagner: Arija iz opere »Tannhâuser« ; 5. H. Šejnost: Bon ton, polka francoska; 6. a)
M. Vilhar: Po jezeru, kvartet za rogove; b) Schubert: Podoknica, solo za rog s
spremljevanjem kvarteta; 7. Pelhfimovsky: Burska parada ; 8. Teodor : Šumi Marica,
koračnica. Začetek ob 5. uri popoldne. Vstopnina 50 vin., godbo podpirajoči člani
prosti. Čisti dobiček je namenjen uniformovanju godbe.
Vir: Gorenjec, 19. 5. 1900
Iz Lesec se nam piše: Vreme nimamo ravno najugodnejše, vendar je sadno drevje v
najlepšem cvetju, da ţe mnogo let ne pomnimo tako dišečega majnika. Tudi
majnikovi hrošči so zaostali, le malo jih je videti. — Novoizvoljeni ţupan in svetovalci
so storili obljubo dne 18. t. m. pri c. kr. okrajnem glavarstvu. Konec je torej agitacij.
Bog povrni zopet mir v našo občino, ki naj bo ponosna, da ima tako vrle moţake za
občinske očete. / Kmet.
Vir: Gorenjec, 19. 5. 1900
Veselica v Kropi. Radovljiška podruţnica »Slovenskega planinskega društva« priredi
na binkoštni ponedeljek v Kropi v gostilni gospoda J. Jalena s sodelovanjem domače
godbe ter slavnega pevskega zbora iz Krope večjo veselico, katere čisti dobiček je
namenjen v pokritje troškov brvi čez Savo mod Radovljico in Kamnogorico, o kateri
priobčimo par vrstic prihodnjič. Natančnejši spored sledi, za danes opozarjamo
domačine in one turiste, ki binkoštne praznike ne polete v Postojno ali še dalje, da pri
ti priliki poselijo starodavni kraj Kropo.

Vir: Gorenjec, 19. 5. 1900
Iz Radovljice. Gospod urednik! Vsak začetek je teţak. Tako tudi pri novem listu.
Treba je nabirati naročnikov, a ob enem še podajati duševne hrane, ki bi prijala
občinstvu ter pridobivala listu na ugledu. In toga je treba v prvi vrsti političnemu listu,
ki naj nam takorekoč pokaţe pravega moţatega Gorenjca. A ne samo glede uvodnih
člankov veljaj to načelo, v celoti doli do inseralov bodi list zasnovali po načelih
»Gorenjca« na nekako resnost. Ţal, da tega, kar se tiče dopisov iz našega mesta,
nismo doslej povsod opazili. Gospodje dopisniki Vam niso sporočali od nas še nič
dobrega, da bi nam tako vsaj na videz pokazali svojo nepristranost. In vendar bi imeli
tudi tu dokaj hvaleţnega torišča. Naj bi bil poznal Radovljico gospod dopisnik
predzadnje številke cenjenega Vašega lista pred desetimi leti, imel bi snovi dovolj,
poročati Vam tudi kaj dobrega od naših meščanov, prodno jim očita malomarnost.
Nemško uradovanje, mesto brez kanalizacije (sredi glavnega trga tekel je ob deţevju
cel potok), nevarni ovinki vodili so te v mesto. Razširjati se mesto ni moglo, dokler ni
bil razcepljen proštijski svet pred mestom, kar so je zgodilo z novo cesto in
drevoredom. O varčnem in sistematičnem postopanju naših občanov pričati zadosti:
Stavbinska zadruga, zasnovana od meščanov z velikimi ţrtvami edino le v svrho, da
obranijo mestno občino velikih troško v za uradniško hišo, ki bi jo bila morala graditi
vsled pritiska od zgoraj, in pa mestna hranilnica. Da pa z vodovodom nikjer ne prično,
dokler nimajo v redu potrebnejših stvari, opazili smo doslej pri vseh domačih mestih,
celo v petkrat večjem Novem mestu, kjer niso imeli doslej boljše pitne vode od
kapnice. Da pa gospod dopisnik mestu očita deveto brigo za vodovod, kaţe, da še ni
postal prav gorak v Radovljici, kajti sicer bi bil prav lahko zvedel, kako je glavarstvo
na prošnjo mestne občine sklicalo vse bliţnje občine v posvet, kako bi se zgradil
vodovod iz Most ali Begunj, ki bi bil za Radovljico gotovo najimenitnejši. Sosednje
občine so bile takrat vse vodovodu nasprotne, češ, mi imamo dovolj vode, Radovljici
na ljubo pa ne kaţe obremeniti so z novimi dokladami. Kljub temu naša občina z
vodovodnim vprašanjem ni odnehala. Naročila je deţelnega inţenerja gospoda
Hraskega, ki je izdelal načrt. Pri občinski seji ta načrt ni obveljal. Poskrbelo se je za
nove kombinacije in načrte. Sedaj ni občini nič manj kakor sedem načrtov na
razpolaganje. Zvedel bi bil gosp. dopisnik tudi lahko, daje nabrala občina doslej ţe
nad 7000 kron za mestni vodovod, za mesto našo velikosti gotovo izredna svota.
Konečno, bi bil gospod dopisnik tudi lahko zvedel, da bi bilo gotovo ţe prišlo do
gradnje vodovoda, da ni obljubila merodajna oseba, izposlovati izdatno podporo od
visokega justičnega ministrstva o priliki stavbe novega sodišča. Vsakdo razume, da
je prevelika odgovornost za uradniško osebje, izpuščati jetnike po vodo iz jetnišnice
in da temu v okom pride, podkrepil bi erar ne malo mestni vodovodni zaklad. Ako
tedaj resumiramo, gospod urednik, vso dosedanjo skrb mestne občine za vodovod
ter vpoštevamo v to svrho nabrani kapital, potem mi priznate, da je očitati radovljiški
občini deveto brigo za vodovod — gotovo precej hud tobak. Glede vodnjaka na trgu
je Vaše poročilo deloma opravičeno, vendar dokaj pretirano. Ravno tako daleč, kakor
na trg, je tudi do vodnjakov nad ţelezniškim mostom, ki nikdar ne usahnejo. Sploh pa
je v mestu 22 vodnjakov z izvrstnimi studenci ter malo niţje ob pobreţju sedem
studencev, kakršnih nima v taki bliţini nobeno mesto na Kranjskem. Zahvaljujem
Vas, gospod urednik, za sprejem teh vrstic ter sem Vam rad pripravljen podati
pojasnila v drugih zadevah. Potrudil se bodem vsekdar — da listu na ugledu ne
škodim — opremiti svoja poročila s strogo objektivnostjo. / C.
Vir: Gorenjec, 26. 5. 1900 / V mapi Mestni vodnjak v Radovljici

Nov prehod čez Savo bode med Radovljico in Kamnogorico. Imenovani dve občini
ter Kropa, Predtrg in Mošnje vloţile so vzajemno z radovljiško podruţnico
»Slovenskega planinskega društva« v ta namen na deţelni zbor prošnjo, katera je
bila ugodno rešena. Najbrţe se zgradi brv ţe letos. S to napravo ugodi se ţe davni
ţelji gori imenovanih občin po tesnejšem medsebojnem zdruţenju. Vsem pešcem
prikrajšana bode pot tem načinom za malone pol ure. Pa ne samo to, tudi v gmotnem
oziru bode brv za imenovane občine precejšnje vrednosti. Pot, ki vodi do nje, je jako
romantična ter pelje mimo Vidovca (dr. Lovro Tomanove skale), raz katero uţiva
krasen razgled po vsem Gorenjskem. Brez dvojbe privabila bode torej nova pot
izletnike in turiste v te kraje večkrat kakor doslej.
Vir: Gorenjec, 26. 5. 1900
Trgovina in obrt. V radovljiškem političnem okraju so v minulem mesecu na novo
pričeli izvrševati obrt: Janez Fajdig v Zgošah; trgovino z mešanim blagom, Janez
Fajdig v Zgošah, Janez Jeglič v Begunjah, Janez Potočnik na Češnjici in Frančiška
Smukavec v Kropi; gostilniški in točajski obrt; Luka Kenda v Zapuţah, narejo ţganja;
Joţefa Pirc na Lipnici, tovarno ţebljev; Janez Gašperin v Zgošah, mlin in ţago.
Vir: Gorenjec, 26. 5. 1900
Iz Radovljice. Kdor bere zadnji dopis iz našega mesta, a ne pozna tukajšnjih razmer,
misliti mora, da je Radovljica res preskrbljena čez in čez z najboljšo pitno vodo. Da
pa v resnici ni tako, pove tukaj vsaka ţenska, ki ima le količkaj opraviti z vodo. Kje
povsod se nahaja tistih 22 radovljiških vodnjakov, to je teţko uganiti. Morda so le-tem
prišteti tudi listi, ki so daleč zunaj mesta pri posameznih hišah. Podmestom, v
Predtrgu in zraven teh tudi taki, ki so ţe davno opuščeni in nihče več ne misli nanje!
V mestu sta znana le dva zasebna vodnjaka, kamor hodijo ţenske po vodo tudi iz
drugih hiš. Kadar je več časa brez deţja, začne tudi v teh primanjkovali vode, in
dotična posestnika lahko zapreta svoja vodnjaka, kar se tudi večkrat zgodi, in boge
ţenske morajo potem prosjačiti za ključe in stikati okrog po mestu za vodo, ako
nočejo hoditi ponjo tja doli pod mesto. Tudi je v mestu še drug vodnjak, ki pa je
navadno vedno zaklenjen in od njega ima ključe le nekaj strank v obliţju. Vsi drugi
vodnjaki so bolj daleč ven iz mesta, in vodo iz njih rabijo skoro izključno le njih
lastniki. Da je v navedenih vodnjakih voda izvrstna, to ni resnična trditev! Narejeni so
menda večinoma po vzgledu mestnega vodnjaka, in kaj vse lahko pride po zemlji v
vodo, si more vsak misliti! Nekateri vodnjaki so bili lansko leto iz zdravstvenih ozirov
nekaj časa zaprli, in če se ne molim, je bil med temi tudi oni nad ţelezniškim mostom.
Pod mestom in dalje ob cesti proti savskemu mostu je res več studencev. Toda
RadovIjičani rabijo votlo le iz štirih naj bliţnjih, kamor gonijo napajat ţivino, in hodijo
ţenske pral. Tudi voda v teh studencih je najboljša, in ko bi se hotel le eden izmed
njih tako obrniti, da bi voda tekla izpod mesta gori v mesto, dobila bi Radovljica tak
izvrsten vodovod, kakršnega bi si mogli tukaj le ţeleti! Pot do studencev pod mestom,
kakor tudi do vodnjaka nad ţelezniškim mostom je iz mesta precej dolga in strma, ki
ima tudi te neugodnosti, da je ob deţevnem vremenu zelo blatna in pozimi večkrat
spolzka ali s snegom zamedena. Zato tja doli nobena ţenska ne hodi po vodo. Na
vse to resnične okolnosti se v zadnjem dopisu ni pomislilo. Pod mestom pravijo - je
dovolj vode, a malo je tako srečnih posestnikov, ki bi imeli na razpolaganje take
pripomočke, da bi mogli voziti vodo domov. Slabotne ţenske siliti, da bi nosile v
škalih na glavah vodo izpod mesta v mesto, bilo bi nekoliko preveč! Ali mar ne?!
Resnica je toraj, da so vodne razmere sedaj v Radovljici prav ţalostne. Z velikim
zadovoljstvom in veseljem pa mora slišati vsak radovljiški prebivalec, kar je zadnji

gospod dopisnik navedel o pripravah za tukajšnji vodovod! Vendar počakajmo, kaj
nam prinese prihodnost. (Opomba uredništva: Dali smo prostor temu dopisu, da
slišimo več glasov, ker le na ta način je mogoče, da dobi mesto Radovljica res dobro
pitno vodo, če se take lokalne-stvari razpravljajo nadrobneje. Prosimo pa gospode
dopisnike, naj ne bodo preveč, osebni.)
Vir: Gorenjec, 2. 6. 1900
Veselica v Kropi se vrši na binkoštni ponedeljek v gostilni gospoda J. .Jalena s
sodelovanjem slavnega pevskega zbora v Kropi in radovljiške godbe v prid brvi čez
Savo pod Kamno gorico. Spored je naslednji: 1. B. Smetana: Prodana nevesta,
koračnica; 2. Iv. Zupan: Vrli Slovenci, moški zbor; o. Handeck: Pozdrav pomladi,
valček; 4. .1. Aljaţ: Oj Triglav, moj dom, moški zbor; o. Anton Foerster; Planinska; ti.
Iv. Zupan: Ptičja svatovščina, pesem; 7. Kocijančič: Popotna, mazurka; 8.: ***
Domačinke, moški zbor; 9. Teodor: Šumi Marica, koračnica. Začetek ob polpetil
oopoldan. Vstopnina 60 vin. K obilni udeleţbi uljudno vabi podruţnica »Slovenskega
planinskega društva« za radovljiški okraj.
Vir: Gorenjec, 2. 6. 1900
Vrtna veselica v Radovljici se je dobro obnesla. Mnogobrojno, hvaleţno občinstvo je
zahtevalo, da se je moral ponavljati vsak komad. Godba je baje oddana ţe za tri
mesece ob vseh nedeljah in praznikih za koncerte v bliţnjih izletnih krajih.
Vir: Gorenjec, 2. 6. 1900
V Lescah bode na binkoštno nedeljo popoldne na vrtu hotela »Triglav» vrtni koncert
godbe radovljiškega gasilnega društva.
Vir: Gorenjec, 2. 6. 1900
V Mošnjah se je minulo nedeljo poročil gospod učitelj Julij Slapšak z gospieo Jerico
Pangerčevo.
Vir: Gorenjec, 2. 6. 1900
V Lescah se je vršil binkoštni ponedeljek ljudski shod, katerega je priredilo
»katoliško-politično društvo za radovljiški okraj«. Ljudstvo tod ni več politično nezrelo,
kar je sklepati iz dejstva, da se je shoda udeleţilo več sto moţ. A na shodu ni šlo vse
tako lepo v redu, kakor so si »gospodje« domišljali. Ljudstvo se je namreč naveličajo
samo puhlih besed raznih govornikov in je hotelo ţ njimi obračunati. Med govorom
poslanca Aţmana se je neprestano vpilo. Ko pa je govoril poslanec dr. Krek o visoki
politiki, nastal je tak vrišč in hrup, da je bil primoran navzoči vladni zastopnik
razpustiti shod. Govorniki so jih morali mnogo preslišali zaradi konsumnega društva v
Bohinju.
Vir: Gorenjec, 9. 6. 1900
Osebna vest. Začasna učiteljica na ljudski šoli na Dobravi pri Kropi, gospica Marija
Hacin, je imenovana stalnim istotam.
Vir: Gorenjec, 9. 6. 1900 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Iz Radovljice se nam poroča, da se snuje za radovljiški politični okraj mojstrska
zadruga vseh obilo v s sedeţem v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 9. 6. 1900

Veselica v Kropi, ki se je vršila na binkoštni ponedeljek, se radi slabega vremena ni
posebno dobro obnesla. Za brv pri Kamnigorici je ostalo okrog 120 K.
Vir: Gorenjec, 9. 6. 1900
Lescah bo jutri v nedeljo, dne 24. roţnika t. l. na vrtu ondotnega hotela »Triglav« vrtni
koncert tovarniške godbe z Jesenic. Začetek ob treh popoldne. Vstop prost.
Vir: Gorenjec, 23. 6. 1900
Nesreča. Dne 14. t. m. sta v Kropi povodom procesije sv. rešnjega telesa streljala s
topiči Jurij Lapajne in Anton Šolar in je bil prvi lahko, drugi teţko poškodovan na
obrazu. Lapajneta so prepeljali v deţelno bolnico.
Vir: Gorenjec, 23. 6. 1900
Trgovina in obrt. V političnem okraju radovljiškem so pričeli v minulem mesecu
izvrševati obrt: Anton Pogačnik v Podnartu, Valentin Por na Dobravi in Frančiška
Stare na Česnjici, gostilničarsko obrt: Janez Valland v Hlebcih, čebelarstvo; Valentin
Por na Dobravi, trgovino z ţganjem; Lucija Gašparin v Zgošah, pivo v steklenicah;
Marija Gartner v Kropi, trgovino z ţeblji; Marija Šolar v Ljubnem, trgovino s posteljnim
perjem.
Vir: Gorenjec, 23. 6. 1900
Radovljici dobi pri ondotnem c. kr. okrajnem sodišču pisarniški pomočnik sluţbo po
dve kroni na dan. Zmoţen mora biti slovenskega in nemškega jezika.
Vir: Gorenjec, 23. 6. 1900
Begunjski kmetijski podruţnici je daroval gospod Valentin Šturm, veleposestnik v
Poljčah, deleţ lova, to je štirideset kron.
Vir: Gorenjec, 23. 6. 1900
Iz Radovljice. Iz našega mesta, o katerem se je le malokdaj kaj slišalo, predno se je
Vaš cenjeni list ustanovil, beremo sedaj do malega vsako nedeljo kak dopis. In to je
dobro. Do tega časa zgodila se je sicer marsikaka novica pri nas, ki bi bila sposobna
za »cajtenge«, vendar se nobeden — še najpametnejši Radovljičan — ni skoro nič
brigal za dopisovanje kakemu listu. Zdaj je postalo drugače. »Gorenjec« nas je
nekoliko vzdramil iz spanja. Neki tukajšnji dopisnik opisal je pred kratkim naše vodne
razmere in je dobil od drugega gospoda odgovor. Res, zakaj se ni prvi gospod
dopisnik bolje informiral, in ne bi bil dobil za trud tako hudega tobaka pod nos.
Oprostite, gospod urednik, da se še jaz nekoliko oglasim, ker smo zdaj dobili
»korajţo« tekmovati, kdo bo Vašemu listu poročal bolj nepristranski. Z vodo in
vodovodom se ne bom dosti bavil, ker to je za gospoda C. »fajhtno« vprašanje. Meni
je o tem samo to znano, da so ob zadnji suši meseca grudna m. l. morale stranke
prosjačiti za vodo od vodnjaka do vodnjaka, ker so ravno vsi lastniki sredi mesta
zaprli svoje vodnjake, ker so imeli sami zase malo vode. Kaj je tedaj koristilo onih 22
vodnjakov, ko so bili prazni in zaprti? Pa saj nam je naša godba takrat igrala vesele
koračnice, da so ţenske laţje nosile od daleč vodo — Zvedeli smo od gospoda
dopisnika C, da se je pri nas zadnjih deset let obrnilo mnogo na bolje. Prav lepo, da
smo zdaj poučeni; nekaj zelo vaţnega je pa le pozabil omeniti. Vsakdo ve, kak ţenij
je vodil stavbo našega gasilnega društva, kako praktično je to poslopje zidano in
kako poceni je bilo, toraj se mora tudi to omeniti, vsaj gospod dopisnik morda kaj ve o
tem, ker je ţe bolj gorak v Radovljici. Tudi novega sodnijskega poslopja bomo veseli,

samo ko bi se ţe videlo. Za sedaj morajo pa gorki in hladni davkoplačevalci
prispevati k onim osemsto kronam letnih obresti za kupljen svet, ne da bi vedeli, kdaj
in ali sploh se bo zidala sodnija. In to pomenja za našo revno občino šest odstotkov
občinske doklade več. Hvaleţno torišče za gospoda C., da to pojasni, ker o tem vedo
pri nas le malokateri. Zelo bi nas tudi zanimalo, ko bi zvedeli, kdaj se vrše občinske
seje, kaj se pri njih sklepa, kako se sklepi izvršujejo, kdaj se bo tabla nad občinsko
pisarno obrnila, da bo slovenski napis zgoraj? — Konečno bi zanimalo vse bralce in
bravce »Gorenjca«, da bi nam morda še kak drug dopisnik razjasnil, če je resnica,
kar hudobni svet govori, namreč: Nekdo ima baje ţe izdelan načrt za nov mestni
pravilnik, po katerem bo imel naš ţupan pravico imenovati občinske moţe kar z
dekretom, da občanom ne bo treba hoditi k volitvam. Jaz tega ne verujem, mogoče
pa je. — Gospod urednik! Za danes so poslavljam od Vas, kadar pa potrebujete
zopet kaj novic, pojasnim Vam srčno rad zgodovino in statistiko pristnih meščanov, o
naših krščanskih socijalistih, o našem društvenem ţivljenju, novice našega deviškega
društva, razne šolske in cerkvene tajnosti in druge zanimivosti. / D.
Vir: Gorenjec, 30. 6. 1900
V Podnartu je minulo soboto ţe pozno v noč prišel v gostilno ţupana A. Pogačnika
dvanajstleten fant, ki si je naročil razne pijače in cigaret. Deček se je zdel ţupanu
sumljiv, zato ga je izpraševal odkod in kam gre. Mladega potepuha pa je ţupan
kmalu spoznal, ga takoj naloţil na voz in odpeljal k oroţnikom v Podbrezje, kjer je
priznal, da je v mraku odtrgal ključanico od pušice pri podruţni cerkvici na Otočah.
Dobili so pri njem še nad 12 K raznega drobiţa. Oroţniki so izročili tega nevarnega
pobalina c. kr. okrajnemu sodišču v Kranju.
Vir: Gorenjec, 30. 6. 1900
Osebna vest. Kraljevi okrajni zdravnik v pok., gospod Josip Konič, rodom iz
Radovljice je bil te dni odlikovan z zlatim kriţem za zasluge. Gospod Konič sluţbuje
ţe 52 let na Hrvatskem. Leta 1849 si je pridobil velikih zaslug za občino Fuţine-LicZlobin, kjer je bila kolera. Ravnotako je vzorno delal leta 1855. na Reki in malo
pozneje na Fuţinah, kjer je bil več let občinski načelnik. Leta 1898. je slavil zdrav in
krepak petdesetletnico svojega poklica kot zdravnik, a opravlja še danes sluţbo
občinskega in ţelezniškega zdravnika. Vrlemu rojaku iskreno Čestitamo na
zasluţenem odlikovanju!
Vir: Gorenjec, 7. 7. 1900
V Radovljici se je sestavil odbor obrtne nadaljevalne šole takole: Ţupan Aleksij
Roblek, predsednik; okrajni šolski nadzornik Andrej Ţumer, zastopnik učne uprave,
podobar Ivan Vurnik, zastopnik mestne občine; odvetnik dr. Ivan Vilfan, zastopnik
deţelnega odbora in ključavničarski mojster Ivan Sartori, zastopnik trgovinske in
obrtniške zbornice.
Vir: Gorenjec, 7. 7. 1900
Glasovi o radovljiški godbi. Bivši radovljiški stanovalec nam piše: »Si godca bom
vzela, bom vedno vesela, ko kruhka ne bode, pa mi zagode! Ta narodna popevka je
menda neprenehoma zvenela v ušesih tistega gospoda, kateri ima zaslugo, da se je
ustanovila godba v Radovljici, kjer ni prostora niti za kako večjo veselico in niti nimajo
komu gosti, ker je mesto zelo majhno. Pred kratkim bil sem zopet v Radovljici in
izvedel sem, da je tudi moč v številu godbenih članov zelo slaba. Ako le eden odleti,
treba je iskati in na novo učiti drugega ali pa ga ob kakem javnem nastopu naročiti od

drugod. Zdaj se godba vzdrţuje le z veliko poţrtvovalnostjo radovljiških prebivalcev.
Kaj bo če se ti naveličajo plačevati mesečne prispevke?! Ţe zanaprej se torej lahko
reče, da to podjetje, ki se opira na tako slabo podlago, ne bode moglo dolgo obstati.
Ali bi ne bilo bolj pametno nabirati denar za kako drugo bolj koristno napravo?! Ako bi
se vsak mesec nabrani denar v najmanjšem znesku okoli 100 kron dejal na kupček,
narastel bi ta v nekaj letih do take svote, s katero bi se dalo ţe nekaj storiti v
izboljšanje in povzdigo radovljiškega mesta. A z godbo si Radovljica najbrţ ne bo
opomogla! Oj dragi rojaki, »pamet, pamet je boljša kot ţamet in kratek pomislek je
včasih več vreden, kakor tri dni hoda!« Le tam, kjer se ta dva narodna izreka
vpoštevata, je mogoč prav napredek!
Vir: Gorenjec, 7. 7. 1900
Gasilno društvo v Begunjah priredi na vrtu gostilne g. Iv. Avsenika v nedeljo 8.
malega srpana 1900 leta tombolo. Vspored: Tombola in prosta zabava. Darila za
tombolo se hvaleţno sprejme. Čisti dohodek je namenjen za napravo potrebnega
orodja. Začetek ob štirih popoldne. K obilni udeleţbi vabi uljudno odbor.
Vir: Gorenjec, 7. 7. 1900
V Kamnigorici jo umrl gospod Ivan Zupan, orglarski mojster in posestnik, 45 let slar.
Naj v miru počiva!
Vir: Gorenjec, 7. 7. 1900
V Kropi se je v četrtek mudil odličen ruski pisatelj in profesor Vsevolod Pavlovič
Svatkofskij, urednik lista »Novoe Vremja«, s soprogo in sinom in odpotoval potem na
Bled.
Vir: Gorenjec, 7. 7. 1900
V Radovljici je umrl v sredo mesar, gospod Ivan Ješe v 34. letu svoje starosti. Naj v
miru počiva!
Vir: Gorenjec, 14. 7. 1900
Glasovi o radovljiški godbi. Pišejo nam: Kako je pisal nek dopisnik v zadnji številki
»Gorenjca« o radovljiški godbi, ravnotako bi se dalo pisati kaj slabega o vsaki drugi,
komur se ravno ljubi nagajati. Povsod so pomanjkljivosti, kriţi in teţave. Kaj malo
plemenito pa je rušiti iz golih osebnih nasprotstev do godbenih članov, kar ti dograde
s trudom in poţrtvovalnostjo. Ako ga bole prispevki za godbo, nad 90 podpornih
članov, naj stopi k njim in naj jim pove, naj jih obrnejo drugam. Toda to bi se reklo
delati, kričati in zabavljati pa je mnogo laţje. — Sicer pa, oj dragi rojaki, opazujmo
uma svetle meče, čas beţi in narodova ledina je še široka, kdor je zmoţen za boljše
delo, naj ne potrati časa pri malenkostih, kakor n. pr. ali naj odstoji kaka godba ali ne.
Kjer jo vzdrţujejo naj jo imajo, kjer je ne marajo, je ne bodo vzdrţevali, in prava reč
tudi, če je ne bo. Nikdar pa naj ne škodi, kdor ne koristi. (Zadnji dopis smo sprejeli,
ker je bil jako mirno in nikakor ne razţaljivo pisan. Da pa se pojmi zbistrijo, ponatisnili
smo radi tudi te vrstice v odgovor. Včeraj smo prejeli še drug dopis o tej zadevi, ki
pride prihodnjič na vrsto. Opomba uredništva.)
Vir: Gorenjec, 14. 7. 1900
Osebne vesti. Na Gorenjskem so prišli poštarji, in sicer dame in gospodje v prvi
razred: Franc Pavlošič v Radovljici, Rikard Schrey v Lescah …
Vir: Gorenjec, 14. 7. 1900

Iz Radovljice se nam piše: Ker se vedno povprašuje radi ustanovitve mojstrske
zadruge, se, tem potom naznanja, da se vsa zadevna stvar ţe nahaja pri trgovski in
obrtniški zbornici v Ljubljani.
Vir: Gorenjec, 28. 7. 1900
Trgovina in obrt. V političnem okraju radovljiškem so v minulem mesecu pričeli
izvrševati obrt naslednji: Matevţ Cvenkelj na Brezjah, krojaštvo …
Vir: Gorenjec, 28. 7. 1900
Iz Radovljice se nam piše: Pretočena sreda je bila za Radovljico lep naroden praznik,
Vse mesto si je nadelo praznično lice, in skoraj z vseh hiš so vihrale pisane zastave.
Trije preprosti slavoloki pa so naznanjali pomen Slavnosti. Pozdrav in sprejem na
kolodvoru in v mestu je bil najprisrčnejši. V lepih senčnatih prostorih Hudovernikove
gostilne se je razvila prav prijetna zabava. Gostje so bili preskrbljeni s točno in z
najboljšo postreţbo. Razni govorniki, izvrstni pevci in domača godba pa so jim
prirejali izboren duševen uţitek, in mnogoštevilni streli iz topičev so tudi v daljavo
razglašali, kaj se godi v Radovljici. Sploh se mora peči, da so se Radovljičani v polni
meri potrudili, da bi mile goste zadovoljili v vsakem oziru, in mislim, da se jim je to
tudi posrečilo. Vsa čast in hvala jim zato!
Vir: Gorenjec, 4. 8. 1900
Občni zbor druţbe sv. Cirila in Metoda je bil, kakor ţe omenjeno, minulo sredo v
Radovljici. Udeleţencev je je bilo okrog 250, kateri so biii na postajah Otoče in .
Radovljica presrčno pozdravljeni. V Radovljici so jih čakali: Gasilno društvo, bralno
društvo in mestna godba. Pozdravil je došlece gospod dr. Vilfan v imenu obeh
podruţnic sv. Cirila in Metoda, na glavnem trgu pa gospod ţupan Roblek z občinskim
odborom. Potem je bila sluţba boţja. Cerkveno petje, pod vodstvom nadučitelja Ign.
Rozmana, je bilo izvrstno. — Ob polenajstih se je pričel občni zbor v Hudovernikovi
restavraciji. Prvomestnik monsiguor Tomo Zupan se je pred vsem spominjal
stoletnice Slomšekove. Tajnik ţupnik Ţlogar poroča o društv. stanju. Druţba vzdrţuje
20 šol s 1500 otroci. V minulem društvenem; letu sta se na novo ustanovili dve
podruţnici in otvorili dve novi šoli. Poročilo blagajnika, gospoda profesorja Petelina
izkazuje dohodkov K 111.975,7i, troškov pa K 114.414,48. — Gospod dr. Tavčar
predlaga, da se društvenemu dobrotniku Vrečkotu, ki je volil 55.310 kron, vzida v
poslopju na Muti spominska plošča. Dalje zahteva pojasnila, jeli res, da sta šoli v
Velikovcu in na Muti vknjiţeni na korist šolskim sestram. Prvomestnik obljubi, če le
mogoče, ustreči prvi ţelji gosp. dr. Tavčarja, glede druge pa izjavi, da je vse v redu in
da je premoţenje pravilno vknjiţeno na korist druţbi sami. — G. dr. Štor predlaga,
naj bo prihodnji občni zbor v Mariboru. Sprejeto. — Banketa se je udeleţilo 120 oseb.
Monsignor Zupan napije cesarju, na kar godba zaigra cesarsko himno. Govorili so še:
notar Svetec, ţupan Roblek in dr. Hmiedski. Popoldne je bil izlet v Poljče, kjer se je
razvila prav ţivahna zabava.
Vir: Gorenjec, 4. 8. 1900
Čuden napis. Eden, ki je »šnofal« okrog Brezij nam pošilja naslednje vrstice: »Krava
s človekom — 4 kr.« Kajneda, gospod urednik, ta stavek se Vam zdi čuden? Saj od
krave ne moremo drugega zahtevati, nego k večjemu teleta. V Otočah pa mora biti le
drugačno, kajti na mitniški deski na mostu stoji črno na belem zapisan gori omenjeni
stavek. Ali je tam tak narobe-svet, da je krava gospodar, ali pa da ima celo denar?!
Vir: Gorenjec, 18. 8. 1900

Iz Radovljice. Dne 15. t. m. je semkaj dospel na oroţne vaje 4. domobranski pešpolk
s 60 častniki in 1600 moţmi. Jedna polovica, t. j. dva bataljona teh vojakov, je bila
nastanjena v Radovljici in Predtrgu, druga polovica pa v Lescah, Novi vasi in
Zapuţah. Dotična ţupanstva so se potrudila, da so vojakom preskrbela kolikor
mogoče dobra in ugodna stanovanja, in tudi drugi prebivalci so jim po svoji moči
postregli, tako da so bili vojaki tukaj prav zadovoljni in so nekateri izraţali ţeljo, da bi
najraje tu dokončali svoje vaje. Vsi pa so se vedli skozi ves čas tukajšnjega bivanja
prav dostojno in vzgledno. V petek zvečer, t. j. 17. t. in., je bila od osmih do devetih
razsvetljava v proslavo 70. rojstnega dne cesarjevega. Vse hiše so bile lepo
razsvetljene, najlepše pa ţupnišče in ţupanova hiša. Na glavnem trgu so bila tri okna
tudi okrašena s prozornimi podobami ali transparenti, od katerih je bila gotovo
najlepša na oknu stanovanja gospoda Vošnika. Ta prozorna podoba je kazala lep
cesarjev kip, ozaljšan z zelenima lovorjevima vejicama, spodaj v kotu sta se bliščali
rdeči letnici 1830 in 1900, nad kipom pa se je lesketala številka 70, od katere so
odsevali dolgi bledo-rumeni ţarki. Na drugem oknu so se svetile začetne črke
cesarjevega imena in zgoraj krona. Na tretjem oknu pa se je videla cesarjeva
doprsna podoba, okrog katere je bil napis:
Bog te Se mnogo let ohrani!
Ti kličemo Slovenci vdani
Med razsvetljavo je prikorakalo na trg radovljiško gasilno društvo z godbo ter je tista
ondi zasvirala prav krasno nekoliko komadov. Godbo so spremljali vojaški bobnarji in
tudi svetili so vojaki. Drugi dan so po vsem mestu zavihrale zastave, in na vse zgodaj
so začeli grmeti streli iz topičev, ki so se potem cel dan ponavljali. Ob petih zjutraj je
bila v mestu budnica z domačo godbo in vojaškimi bobnarji, ob osmih dopoldne maša
za vojake na pašniku za Savo in ob devetih za častnike, uradnike in za mestne
prebivalce v dekanijski cerkvi v mestu. Opoldne je bil na vrtu Hudovernikove
restavracije skupni obed, katerega so se udeleţili vsi častniki iz Radovljice in okolice
in več tukajšnjih uradnikov. Med obe obedom in potem vse popoldne je tam prav
marljivo svirala radovljiška godba; gospodje častniki in uradniki pa so dali duška
svojemu navdušenju in veselju v lepem skupnem petju. Tako slovesno in sijajno se v
Radovljici cesarjev rojstni dan še ni praznoval, in tudi vojakov toliko in ob takem času
v tem mestu še ni bilo. V sredo tega tedna ob petih zjutraj pa so zapustili Radovljico
ter odkorakali proti Kranju, in zdaj je tukaj zopet vse tiho in mirno, in nekaka
dolgočasna praznota je zavladala v mestu, kjer je bilo prej tako ţivahno in veselo.
Marsikdo zdaj pravi: Zakaj ni tukaj vedno vojakov!? Kdo jih pa še posebno pogreša,
si lahko vsak misli. Upajmo pa, da ţe bodo tudi vojaki radi spominjali dni, ki so jih
tukaj preţiveli, in krasnih tukajšnjih krajev, ki so se nekaterim tako priljubili, da so se
teţko ločili od njih.
Vir: Gorenjec, 25. 8. 1900
V Kamnigorici je na ondotni enorazrednici razpisano mesto učitelja in voditelja.
Prošnje je vloţiti do 31. t. m.
Vir: Gorenjec, 25. 8. 1900
Podruţnica c. kr. kmetijske druţbe na Dobravi pri Kropi priredi v nedeljo, dne 9.
kimavca 1900, ob treh popoldne srečkanje pri g. A. Pogačniku (Valentincu),
gostilničarju v Podnartu. Spored: 1. Ob treh se prične prodaja listkov. 2. Med prodajo
listkov bode petje in godba. 3. Ob šestih se bodo delili dobitki. 4. Po 6. uri se prične
ples. Darila se hvaleţno sprejemajo. K obilni udeleţbi vabi odbor.
Vir: Gorenjec, 1. 9. 1900 / V mapi Dobrave v starih časopisih

V Begunjah je bila dne 16. m. m. volitev ţupana in svetovalcev. Izvoljeni so bili:
ţupanom zopet prejšnji ţupan g. Ivan Janc, posestnik; svetovalcem pa gospodje:
Valentin Zavrl, nadučitelj; Valentin Šturm, veleposestnik; Joţef Palovšnik, posestnik,
in Ivan Fajdiga, trgovec in gostilničar.
Vir: Gorenjec, 1. 9. 1900
V begunjski kaznilnici je povodom sedemdesetletnice cesarjeve pomiloščenih pet
ţensk.
Vir: Gorenjec, 1. 9. 1900
Gospod Iv. Bulovec ml. trgovec v Radovljici, je voljen kot zastopnik obrtnikov v odbor
obrtne nadaljevalne šole v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 7. 9. 1900
V Radovljici, kjer imajo 22 vodnjakov z izvrstnimi studenci in sedem načrtov za
vodovod, zopet ţe delj časa primanjkuje — vode! Ali ni to čudno! (Potolaţite se! Vodo
hranijo za zimo, da jo ne bode treba sluţkinjam pozimi od Save nositi po strmi cesti v
mesto." Opomba stavca.)
Vir: Gorenjec, 7. 9. 1900
Občinske volitve v Radovljici. Pišejo nam odondod: Minuli ponedeljek so se pri nas v
Radovljici vršile občinske volitve. Zmagala je — kakor je bilo ţe preje pričakovali —
klerikalna stranka. Narodna stranka je letos prvič tukaj posegla v volilno agitacijo, a to
je zavedne Radovljičane navdalo s tolikim strahom, da so zbobnali skupaj tudi volilce
iz bliţnjih vasi. V prejšnjih časih pa je prišlo k volit vi komaj toliko volilcev, da so se
med seboj drug drugega volili. Zoper kandidate narodne stranke so je agitiralo med
drugim tudi z laţjo, da so ti pristaši radovljiške posojilnice in da hočejo Radovljičanom
vzeti hranilnico. Volitve so bile tudi v drugih ozirih prav zanimive in poučne. Narodna
stranka se jih ni udeleţila. — Zaveden Radovljičan je trdil, da imajo v Radovljici c. kr.
občinski zastop.
Vir: Gorenjec, 7. 9. 1900
Iz Radovljice. Čitatelje »Gorenjca« bo gotovo zanimalo zvedeti statistiko o stanju
ljudskih šol v radovljiškem okraju, kakršno je podal c. kr. okrajni šolski nadzornik g.
Andrej Ţumer pri okrajni učiteljski konferenci dne 17. kimavca v Poljčah. — V
radovljiškem okraju je bilo v preteklem šolskem letu 26 šol z 52 razredi. V teku
zadnjih šestih let so se šole pomnoţile za 18 %, razredi pa za 27 %. Za šolo ugodnih
otrok je bilo 3615, samo 55 otrok ni bilo deleţno pouka radi telesne hibe ali prevelike
oddaljenosti. Šolo je tedaj obiskovalo 98.5 %, brez pouka pa je ostalo 1.5 %, kar je
gotovo jako ugodno za tako raztresen in hribovit okraj. Obiskovanje je bilo primeroma
jako ugodno ter je pridno obiskovalo poprečno nad 80% otrok šolo. V poštni hranilnici
je imelo 183 otrok 2117 K. V šolskih knjiţnicah je 10616 knjig, katere so se izposodile
2421 otrokom. Končno je omenil gospod nadzornik, da so vsi otroci v verskem duhu
vzgojevani, in da se učiteljem v tem oziru ne more ničesar očitati. Kot zastopnika
učiteljstva v okrajni šolski svet sta bila izvoljena nadučitelja gg. A. Grčar iz Radovljice
in V. Zavrl iz Begunj. Pri obedu se je izrekla marsikatera napitnica, posebno
omenjam ono, katero je zbrano učiteljstvo navdušeno pozdravilo, naj bi nam namreč
naš priljubljeni g. Andrej Ţumer še nadaljnih šest let ostal kot okrajni šolski nadzornik.
/ Triglavan.
Vir: Gorenjec, 22. 9. 1900

Dober svet Radovljičanom. Radovljiški okoličan nam piše dne 19. t. m.: Ko sem bral v
predzadnji štev. »Gorenjca« o pomanjkanju vode v Radovljici, spomnil sem se, da je
lani radovljiško gasilno društvo priredilo v Radovljici veliko vajo, h kateri so bilo
povabljena in so se je udeleţila tudi sosedna gasilna društva. Pri tej vaji sej e za
slučaj velikega poţara v Radovljici poskusilo napeljati vodo iz Save v mesto, kar se je
gasilcem po kratkem trudu tudi posrečilo. Ker pa takrat ni bilo tukaj take suše, kakor
letos, brizgali so savsko vodo po strehah radovljiških hiš. A zdaj je, kakor sem čul, v
Radovljici velika sila za vodo. Zato naj bi radovljiški gasilci v tem času večkrat
napravili tako vajo, kakor lani in naj bi vodo iz Save brizgali namesto po strehah v
vodnjake. Tudi gasilci iz okolice bi zopet z veseljem prihiteli v Radovljico ter ubogim
Radovljičanom pomagali z vodo napolniti prazne vodnjake, a vodovoda jim okoličani
tudi še sedaj nismo voljni delati.
Vir: Gorenjec, 22. 9. 1900
Nov poštni urad. Dne 1. vinotoka se vpelje na Dobravi, politični okraj Radovljica, nov
poštni urad, ki bo imel zvezo s Kropo in Podnartom.
Vir: Gorenjec, 29. 9. 1900 / V mapi Dobrave v starih časopisih
V Radovljici se je dne 3. in 22. kimavca vršila volitev občinskega zastopa, in so bili
izvoljeni gg.: Aleksij Roblek, posestnik in lekarnar, ţupanom; Alfred Rudeseh, c. kr.
notar, Oton Homan, trgovec, Matej Kosmač, gostilničar, in Ivan Vurnik, podobar,
svetovalcem; Ivan Novak, dekan, Andrej Grčar, nadučitelj, Vinko Hudovernik,
restavrater, Fran Mulej, posestnik in trgovec, Leopold Varl, posestnik, Ivan Mali,
posestnik, in Ivan Bulovec, trgovec, vsi v Radovljici, odbornikom.
Vir: Gorenjec, 6. 10. 1900
V Radovljico pride za okr. glavarja višji okr. komisar v notranjem ministrstvu g. J.
Rubelli pl. Sturmfest.
Vir: Gorenjec, 6. 10. 1900
Deţelnovladni konceptni praktikant Michel Angelo Zois pl. Edelstein je prideljen c. kr.
okrajnemu glavarstvu v Radovljici v sluţbovanje.
Vir: Gorenjec, 13. 10. 1900
V Kropi je dne 11. t. m. umrl gospod Blaţ Aţman. Pogreb je bil danes zjutraj.
Vir: Gorenjec, 13. 10. 1900
V Radovljici bo na mestnem trgu dne 21. vinotoka, ob treh popoldne na korist
prostovoljnemu gasilnemu društvu radovljiškemu javna tombola, pri kateri bode
svirala domača godba. Prvi dobitek: krava (buša), drugi dobitek: kolo (bicikelj). K
obilni udeleţbi vabi uljudno odbor.
Vir: Gorenjec, 20. 10. 1900
V Begunjah je dne 17. t. m. ob 4. uri popoldne Zgorel kozolec, v katerem so bili
spravljeni poljski pridelki. Zaţgal je štirileten otrok. Škoda znaša okrog 450 K.
Vir: Gorenjec, 20. 10. 1900
Iz Radovljice se nam piše: V »Slovenski Narod« tukajšnjega bralnega društva, ki leţi
prvi dan v društveni sobi, potem pa ga raznašalka nosi okrog nekaterim udom na

dom, začel je v zadnjem času nekdo s svinčnikom mazali prav neumne in neumestne
opazke. Dotičnika posebno bodejo v oči dopisi z Dolenjskega. Skoro pod vsakim stoji
zapisano s krevljastiini črkami: »Ni res!2 »To je laţ!« i. t. d. Ne vemo ali dela to kaka
vpokojena farovška kuharica, ali kaka druga od Šušteršičevega sv. Duha napihnjena
duša, da ve, kaj se godi na Dolenjskem in da more soditi kaj je res in kaj je laţ! Pa
naj bode kdorkoli, svetujemo mu prav odkritosrčno, da naj pusti odslej društveni list
pri miru, ker je ta last vseh udov, in nima toraj noben posameznik pravice mazati ga!
Kogar pa ravno tako delo veseli, tisti naj si ga vsak sam naroči in sam plačuje in šele
potem naj se po svoje zabava ţ njim! Sploh pa naj bi taki ljudje ne pozabljali, da je
branje »Slovenskega Naroda« od škofa pod smrtnim grehom prepovedano in zato bi
ti še vedeti ne smeli, kaj se v njem piše!
Vir: Gorenjec, 3. 11. 1900
V Radovljici je bilo letošnje poletje 164 tujcev. — Dne 1. T. m. je tukaj umrla gospa
Ana Tauzher, soproga c. kr. finančnega svetnika v pokoju g. Franca Tauzherja. Naj v
miru počiva!
Vir: Gorenjec, 3. 11. 1900
Iz Radovljice. Tukaj imamo edino društvo: Pevsko in bralno društvo »Triglav«, ki bi
moglo kaj storiti za narodno stvar. Prvotno se je to društvo imenovalo le pevsko
društvo, a ker ni imelo moči, da bi kot tako delovalo, se je pozneje presnovalo tudi v
bralno društvo. Zdaj obstoji in se vzdrţuje le kot bralno društvo, ker tu nimamo
nikogar, da bi hotel poučevati in voditi pevski zbor. Ta se oţivi le takrat, kadar pride v
Radovljico kak v petju izveţban slovenski uradnik in se ţrtvuje v prostem času za
narodno stvar kot pevovodja. Ker so pa taki uradniki le redki, morda ne bomo kmalu
ali pa nikoli več dočakali, da bi se lepo slovensko petje po kakem uradniku tukaj
zopet oţivilo, kakor za časa tukajšnjega bivanja gospodov Domicelja in Vencajza.
Zato je tudi odveč, da se naše društvo poleg bralnega še imenuje »pevsko«. Treba bi
ga bilo toraj vnovič prekrstiti tako, da bi odslej imelo le naslov: bralno društvo. Potem
pa naj bi društvo pokazalo tudi malo več ţivljenja in delavnosti, to je njegovi voditelji
naj bi se malo bolj zanimali zanj! Zdaj je to društvo zelo osirotelo in še svoje strehe
nima, odkar mu jo je odpovedal tukajšnji rojak. Nastanjeno je v vrtni lopi neke
gostilne, kjer se ţ njim ţe še shajalo v toplem poletnem času, čeprav so bili časniki
na razpolago vsakemu gostu, ki je prišel v to lopo se pokrepčat; a za poletjem je
nastalo mrzlo vreme, prišel bode še mrzlejši čas in lahko se zgodi, da bode naše
bralno društvo v tem mrazu — zmrznilo! Ali tem ţalostnim društvenim razmeram v
Radovljici se ni čuditi, in se res ne more tukaj v tem oziru doseči nikakega vspeha,
ker vladajo med prebivalci tega malega mesta take čudne osebne napetosti. Tudi ni
upanja, da bi se te razmere kaj zboljšale, dokler se ne bode delovalo sloţnejše za
narodno in gospodarsko stvar in dokler se ne bodo nekateri rojeni radovljiški meščani
sprijaznili z mislijo, da so tudi drugi prebivalci ali po domače »pritepenci« sinovi ravno
tistega slovenskega naroda in ravnotiste katoliške vere! Pa kaj bi o tem govorili, ker
vse nič ne pomaga! Naše bralno društvo bode moralo zmrzniti še to zimo, ker je
naročeno na »Slovenski Narod« in na »Gorenjca«, četudi imata v društveni sobi
poleg njiju častno mesto »Slovenec« in »Slovenski list« ter drugi poboţni časopisi in
ker se v tem društvu shajajo in delajo ti nevarni »liberaluhi«! Radovljiška godba, ki
sedaj porablja zase skoraj vse duševne in gmotne društvene moči tega mesta, mu
bode zagodla za slovo nekaj ţalostink, in — ne bo ga več! Društveno knjiţnico,
kolikor je je še ostalo, pa bodo nato prenesli v kaplanijo, kjer se bode razcvetelo novo
»katoliško društvo«, za katero so tam ţe pometena tla in je tudi voditelj ţe določen v

osebi gospoda »zakristana«! Da bode ta gospod res najsposobnejši voditelj
mlademu društvu, o tem ne more dvomiti nobeden več, kdor je v zadnjem času slišal
njegove agitacijske pridige, katere je skoval po predpisih umazanega »Slovenca«. A
ker smo »leberalci«, mu privoščimo tako reklamo, ter mu jo hočemo še sami delati s
tem, da pišemo o njem. Prepričani smo, da ga bode ljubljanski škof Bonaventura
vsled takih zaslug kmalu prestavil za ţupnika na boljšo faro, in s tem bode ustreţeno
kapelanu in nam!
Vir: Gorenjec, 10. 11. 1900
Zupanom v Predtrgu pri Radovljici je izvoljen stari ţupan gospod Anton Dolţan iz
Predtrga št. 21.
Vir: Gorenjec, 17. 11. 1900
Nevarno pretil je pastir Franc Repinec, 35 let star, ko ga je gospodar v Lescah
odpustil iz sluţbe. Dne 27. m. m. je rekel, da bo hiše v Predtrgu in Lescah »napravil
svetle«. Prebivalci Predtrga so bili tako v strahu, da so čuli 27. m. m. vso noč.
Repinca so prijeli v Spodnjih Gorjah in ga izročili oroţnikom v Lescah.
Vir: Gorenjec, 17. 11. 1900
Iz Radovljice. Dne 18. listopada se je tu vršil socijalno-demokratični volilni shod. Ko je
bil shod ţe zaključen, pridrvil je med navzoče volilce tukajšnji načelnik gasilnega
društva, ki je obenem, kakor smo zvedeli iz njegovega govora, podjetnik savskega
mostu v Kranju. Začel je obdelavati liberalec in socijalne demokrate, da so oni krivi,
ker tiče brez vere, da so njemu kot podjetniku mostu kar čez noč pokradli veliko
zalogo lopat, krampov, samokolnic i. t. d. Povedalo se mu je, da naj postavi
delovodja, kateremu naj izroči orodje, da mu ne bo nihče ničesar vzel. Čudimo se,
daje ta moţ kar naenkrat postal tako goreč kristijan, ker šele pred enim tednom je na
Lancovem strastno zagovarjal napredno stranko in rekel, da kaplan spada v cerkev,
ne pa v politiko. Pred nekaj dnevi se je hvalil, da ţe več mesecev ni videl cerkve od
znotraj, sedaj pa blati narodno-napredno in socijalnodemokratično stranko. Moţ naj
pometa pred svojim pragom, in ko tam vse osnaţi, naj šele pride k nam. Narodnonapredni delavec.
Vir: Gorenjec, 24. 11. 1900
V Lescah je bil minulo nedeljo shod narodnonaprednih volilcev, katerega se je
udeleţilo nad 200 volilcev iz vsega političnega okraja radovljiškega. Sklenilo se je
soglasno postaviti kandidatom za gorenjske kmetske občine ravnatelja kmetijske
druţbe g. Gustava Pirca, za peto kurijo pa učitelja g. Luka Jelenca.
Vir: Gorenjec, 24. 11. 1900
Zdravstveno stanje v radovljiškem okraju. Dušljivi kašelj je ponehal v občinah Bled in
Bistrica. Od 270 obolelih otrok jih je umrlo 7. Zaznamovati je čvetero slučajev
škrlatinke. Pomagal je v vseh teh slučajih zdravilni serum. V Predtrgu in v Kropi se je
pojavil po en slučaj vročinske bolezni. Proti dušljivemu kašlju je baje — kakor se nam
poroča — jako dobro sredstvo »sok zoper otročji kašelj«, ki se dobiva v lekarni g.
Trnkocyja v Ljubljani.
Vir: Gorenjec, 24. 11. 1900
Iz Radovljice. Naš kapelan postaja vedno drznejši v svoji politiki in je zraven tega še
tako preprost, da misli, da ima le on pravico politikovati ter zabavljati in napadati s

priţnice in po listih ljudi, ki mu dosedaj še niso storili ničesar zalega, a od njega
prizadeti naj bi poniţno in molče poslušali njegovo neslano zabavljanje! Svest naj si
bode, da tukaj ne bo našel takih tepcev. Kolikor bolj bo mlatil politiko v cerkvi, toliko
več jih bo slišal od nas, ako se nam bode vredno zdelo odgovarjati. — Pretečeno
nedeljo je, presno je pričel brati škofov list, izkušal opravičiti svoj javni nastop v
politiki, pa se mu ni posrečilo. Spomnil se je tudi zadnjega »Gorenjcevega« dopisa o
njem in »liberalnega« volilnega katekizma za kmetske volilce, o katerem je rekel, da
je le tista vera prava, katero uči katekizem katoliške vere, a ne ona, katero uči
katekizem kakega advokata. Te njegove besede pa so nam jako ugajale, ker se tudi
nam zdi vera, katere smo se dosedaj učili iz šolskega katekizma, najbolj prava,
najpoštenejša ter za vse ljudi, torej tudi za nas Slovence, mnogo koristnejša od one,
katero uči sedanji komandant kranjske duhovščine: advokat dr. Šušteršič! On ne uči
bliţnjega ljubiti kakor samega sebe ter spoštovati materin jezik po naukih in izgledih
Kristusovih, ampak dela ravno nasprotno. Večina slovenske duhovščine s svojim
škofom Jegličem vred pa, namesto da bi ga pahnila od sebe ter mu pokazala, kje je
njegovo pravo delo, se je poprijela z veliko vnemo njegovih krivih, sebičnih in za mali
slovenski narod škodljivih naukov in jih zdaj še sama vteplje nerazsodnim ljudem po
cerkvah in drugih posvečenih krajih. Vse to pa počenja le zaradi tega, da bi dobila
ljudstvo v popolno oblast ter se potem izkoriščevala z njegovim posvetnim
prepremoţenjem! Kdor se upre v tej politiki ter odkritosrčno pove politikujočim
duhovnikom, da niso na pravem potu, začno ga ti takoj obkladati s psovkami:
brezverec, liberalec, laţnik, obrekljivec, lump i. t. d. in posluţujejo se proti njemu takih
podlih sredstev, da pošten človek ne more razumeti, kako morejo ravno katoliški
duhovniki in njihovi privrţenci postati taki. V zadnjem času smo eelo doţiveli več
ţalostnih izkušenj, da so naši klerikalci pripravljeni vsak trenutek za svoje koristi
zatajiti in izdali naš mili materin jezik nemški oblasti ter tako pahniti naš narod v
suţnost najhujšim in najkrutejšim sovraţnikom. Kdo zavednih in rodoljubnih
Slovencev bi so torej ne upiral taki nesramni farovški politiki? In kdor se ji upira ter
poučuje svoje rojake kaj jih čaka, ako se bodo vrgli duhovniku pod noge. mar je vsled
tega kak brezverec in lump!? Nikakor ne! Te psovke ne morejo zadeti naših poštenih
in poţrtvovalnih narodnih boriteljev temveč odletavajo nazaj na one ljudi, kateri z
njimi zmerjajo brez vsake resnične podlage! Zato imamo le sočutno pomilovanje za
tiste duševne revčke, ki še verujejo agitacijskim pridigam radovljiškega kapelana, ki
se pusti voditi dr. Sušteršiču. Pogumno hočemo nadaljevati svoje zapričeto delo in
prepričani smo, da bomo v tem mnogo koristili svojemu zatiranemu narodu, ki se je
ţe začel vzbujati ter spoznavati laţi in hinavščino svojih duhovnih pastirjev. Ko pa jih
bo enkrat popolnoma spoznal, zapodil jih bo nazaj v cerkev in jih več ne bo pustil
vtikati se v njegove posvetne zadeve. Potem bodo imeli pač več časa za
premišljevanje svetih verskih dolţnosti kakor sedaj in to bode gotovo Bogu
dopadljivejše, nego politikovanje. To je naše trdno prepričanje, katero pa nam ni vsilil
kak advokat, ampak smo si ga pridobili sami, ker beremo »liberalne« in »klerikalne«
časopise, opazujemo z lastnimi očmi delovanje liberalne in klerikalne stranke in
potem prevdarjamo in razsojamo zopet s svojimi glavami, na kateri strani je resnica
in pravica. Ker pa strašno redkokdaj najdemo pri duhovniški stranki ti lepi čednosti,
nam ne pripušča vest, da bi zlezli pod njeno raztrgano streho ter potem pomagali
njenim, denarja lačnim in častiţeljnim voditeljem uničevati svoj narod in — samega
sebe! Le zdrav razum in rodoljubno srce nas silita, da pripadamo protiklerikalni, to je
liberalni stranki ter se ţ njo borimo proti splošnim klerikalnim namenom in
brezvestnemu počenjanju nekaterih sprijenih duhovnikov. Vero, pravo vero po
Kristusovih naukih, puščamo pri tem v miru. Vse to je našim duhovnikom dobro

znano, in vendar nas obrekujejo in vedoma laţejo da je zaradi nas vera v nevarnosti!
A ljudstvo se ne boji tega strašila, ker samo uvideva, da je izmišljeno. Zato se tudi ne
boji nas in trumoma prestopa na našo stran. To je vas, prečastiti katoliški politikarji,
navdalo s takim strahom, da ste postali kar naenkrat tako skrbni in goreči za
izveličanje naših duš! Toda spominjaj m o se izreka Kristusovega, ki pravi: »Kdor trdi,
da ljubi svojega Boga, a sovraţi svojega bliţnjega, je laţnik! Kako more on ljubiti
Boga, ki ga vidi, ker ne ljubi bliţnjega, ki ga vidi!« In vas vprašamo: »Kako morete
ljubiti naše duše, ki jih ne vidite, ker sovraţite in preganjate naša telesa, ki jih vidite?
Kako morete ljubiti naše duše, ker se jih ne usmilite niti še toliko, da bi jih varovali
vsaj najgnusnejšega političnega prahu in blata!? Ali nam morete dokazati, da ni tudi
vaša »pregoreča« ljubezen za naše duše le — laţ in hinavščina?!« / Radovljiški
liberalci.
Vir: Gorenjec, 1. 12. 1900
Iz Krope se poroča, da je bil vsled prošnje zadruge ţebljarjev v Kropo odposlan od
strani c. kr. tehnologiškega muzeja na Dunaju gospod Ivan Sator, da tam nauči
nekatere mlajše ţebljarje v izdelovanju različnih okraskov pri ţeleznih mreţah.
Gospod Sator ostane ondi kakih deset dni, potem pa odpelje sposobne učence s
seboj na Dunaj, kjer se bodo učili onega dela. Domov se bodo vrnili kot mojstri in
bodo potem poučevali druge v onih izdelkih. Mogoče je, da se na ta način dvigne
ţebljarska obrt v Kropi, ker se tudi ministrstvo ozira na razne prošnje ţebljarske
zadruge v Kropi.
Vir: Gorenjec, 1. 12. 1900
Volilni shod v Radovljici, katerega je sklical g. dr. Ferjančič v gostilni gospoda
Hudovernika, izvršil se je za narodno - napredno stranko prav dobro. Prišlo je okrog
60 volilcev meščanov in uradnikov, med njimi tudi dekan in kapelan. Predsedoval je
ţupan, gospod A. Roblek. Kandidat g. dr. Ferjančič je v viharno odobravanem govoru
pojasnil poloţaj v zadnjem drţavnem zboru, obsodil obstrukcijo in se izrekel odločno
za delaven drţavni zbor. Osobito za Radovljico je prejšnji poslanec dosegel, da je
uprava drţavnih ţeleznic tukajšnje postajališče prevzela od občine v svojo oskrbo.
Tudi je pojasnil, da se bo sodno poslopje gotovo zidalo, kakor hitro bo imela drţava
denar za investicije na razpolago. Ko je končal, ni bilo konca ploskanja in burnega
pritrjevanja. — Nadalje je govoril gospod dr. Janko Vilfan. Označil je za provokacijo
mestnih volilcev, ako si drzne klerikalna stranka celo v mestih zgago delati s svojimi
kandidati, ko vendar očitno dela na uničenje meščanstva. Ona je tista stranka, ki
izkuša ugonobiti trgovce in obrtnike; ki kmetu škoduje na vse načine z izsesavanjem,
z uvaţanjem petjota, da domač kmet ne more spečati svojega vina; ki zasramuje
učiteljstvo in osobito, ki je javno izjavila, da uradništvo nič ne dela, dobro je in pije ter
vleče visoke plače. Zato ne smemo na noben način voliti njenih kandidatov, ki si ne
upajo med meščane, ampak kandidata narodno-napredne stranke gospoda dr.
Andreja Ferjančiča, ki nas je tudi dosedaj uspešno zastopal. Temu izvrstnemu
govoru sledilo je burno pritrjevanje in gromoviti »Ţivio Ferjančič!« — Potem je hotel
govoriti naš zviti kapelan, pa mu ni šlo. Beseda mu je zastajala, ko je videl, da se
poslušalci posmehujejo njegovemu neumnemu zagovoru. Zunaj na Lancovem v
kmetiški sobi ima ţe več korajţe, tukaj pa ni mogel nikogar prepričati. Ko se je
glasovalo, dvignili so se vsi razen sedmih navzočih klerikalcev raz sedeţe in
kandidatura gospoda dr. Andreja Ferjančiča je bila navdušeno sprejeta. Med
gromovitimi: »Ţivio Ferjančič!«, »Ţivio napredna stranka!« se je zaključil shod in šli
smo z zavestjo od shoda, da v mestu Radovljici klerikalni fanatizem ne bo nič opravil.

Vir: Gorenjec, 15. 12. 1900
Umrl je v Radovljici pekovski mojster in posestnik gospod Franc Keršič v starosti 51.
let. N. v m. p.!
Vir: Gorenjec, 15. 12. 1900
V Podnartu je v petek, dne 7. t. m. umrla hčerka Jelica, bivšega drţavnega poslanca
g. Josipa Pogačnika.
Vir: Gorenjec, 15. 12. 1900
V Lescah se je vršila minulo soboto Prešernova veselica, ki je — kakor čujemo —
izvrstno uspela. Natančnejega poročila nismo prejeli.
Vir: Gorenjec, 15. 12. 1900
V Radovljici tudi dekan Novak zdaj vsako nedeljo pri pridigi gode o volitvah, socijalnih
demokratih in o liberalcih. V nedeljo je zblebetal s pridiţnice vse, kar je mogel nabrati
porabnega v »Slovenčevih« predalih. Spravil se je tudi čez sedanjo napredno šolo ter
rekel o njej med drugim, da so tam nekje v tujih deţelah vsi dijaki na višjih šolah bolni
od gnjusne spolne bolezni; a pri tem ni nič omenil, če pripadajo tisti dijaki katoliški ali
liberalni stranki in tudi tega ni povedal, koliko katoliških duhovnov je obsojenih vsako
leto, ker zlorabljajo v svoji pohotnosti — nedorastla šolska dekleta in dečke! Nadalje
je rekel, da liberalni časniki duhovnikom očitajo, da ničesar ne store za ljudstvo, a da
to ni res, ker so skoro vse javne dobrodelne naprave in zavodi po njegovi trditvi delo
katoliške cerkve. Ker nam ni povedal kakšne so in kje se nahajajo te katoliške
dobrodelne naprave, smo pozneje sami premišljevali o njih ter prišli do zaključka, da
je naš prečastiti gospod dekan najbrţ imel v mislih vse neštevilne pušice in denarne
nabiralnike po cerkvah in obpotnih znamenjih, tiste bratovščine, ki neso duhovnikom
vsako leto nekaj stranskih dohodkov in bodoče škofove zavode, ki nakladajo
revnemu slovenskemu ljudstvu nov farovški davek. Kar pa se tiče javnih telesnih
dobrot, katere dobivamo iz naše cerkve in našega ţupnišča, vemo le to, da so
»farovški« skoraj vsi večji in lepši zemljiški kosi okoli Radovljice, za katere znosijo
kmetje-trpini vsako leto v ţupnišče lepe denarce, in o našem dekanu nam je znano,
da je eden najbogatejših duhovnikov na Kranjskem, a pri vsem tem tako skop, da bi
kmalu samemu sebi ne privoščil jedi in da se beraču najrajše skrije ali pa mu vrata
zapre, da mu ni treba dati kakega vinarja! O naših narodnih moţeh je tudi pogrel ţe
obrabljeno »Slovenčevo« frazo, da se ti v deţelnem zboru veţejo z Nemci, ki so
najhujši sovraţniki Slovencev; a resnico, da obstoji ta navidezna zveza le v tem, da
glasujejo z Nemci za podporo gledališča, ker ne puste, da bi ta vsakemu
kultiviranemu narodu potrebni zavod naši klerikalci brez podpore uničili, je previdno
zamolčal. Tudi ni povedal, da so vsi naši narodinjaki navdušeni in poţrtvovalni
Slovenci, ki vzdrţujejo skoraj vsa narodna društva in niso še nikoli zatajili ali izdali
svojega naroda, kakor to delajo nekateri »Slovenčevi« pristaši, ki so se dali od
nemške vlade podkupiti s podporo njihovi raztrgani organizaciji in morajo zdaj
potuhnjeno molčati, ko se v naših krajih na najboljših mestih nastavljajo našemu
jeziku in našemu narodu sovraţni nemški uradniki. Kakšni rodoljubi so naši klerikalci,
dokazuje tudi to, da bi zdaj radi našega bivšega drţavnega poslanca dr. Ferjančiča,
ki je uzoren in neustrašljiv naroden borilec, spodrinili s svojim vpokojenim Šumanom,
ki je Nemec ter je dal svojega sina tako vzgojiti, da ob vsaki priliki rad javno pokaţe,
kako zaničuje in sovraţi Slovence. Gospod dekan, kje je torej resnica in pravica, ali

na vaši, ali na naši strani? Kako o tem mislijo zavedni meščani, to bo pokazala
bliţajoča se volitev!
Vir: Gorenjec, 22. 12. 1900
Zlobna roka. Dne 16. t. je pogorelo posestniku Jakobu Berniku v Hrašah
gospodarsko poslopje z vsem orodjem in poljskimi pridelki. Škoda se ceni na 1400 K,
zavarovan je bil za 1000 K. Govori se, da je zaţgal Joţe Blaznik iz maščevanja in so
ga vsled tega izročili sodniji v Kranju.
Vir: Gorenjec, 22. 12. 1900
V Radovljici se je vršila na ondotnem grajskem drsališču veselica, pri kateri je
radovljiška mestna godba svirala v popolno zadovoljnost drsalcev. Gospodu Otonu
Homanu gre največ priznanja za njegov trud.
Vir: Gorenjec, 29. 12. 1900
::::::::::::::::::::::
Iz mošenjske občine pri Radovljici. Ni je menda na Gorenjskem bolj klerikalne občine,
kakor je ravno mošenjska. A da je tukaj tako, ni čudno, kajti ta občina je razdeljena v
tri ţupnije ali fare, kateri vsaki neomejeno zapoveduje po en ţupnik. Nekak vrhovni
poveljnik med temi ţupnijskimi dostojanstveniki pa je g. ţupnik Berlic v Mošnjah. Kot
tak je tudi vodil vse agitacijske priprave pred zadnjimi drţavnozborskimi volitvami. Da
pa mu za tak posel preostaja več časa, zato mora imeli pomočnika-kapelana. Vrhu
tega je blizu Mošenj samostan na Brezjah z mnogimi »patri« in »fratri«, ki so tudi
zvesti vojščaki Šušteršičeve vojske. Toda milostljivi usodi še ni bilo dovolj, da je
osrečila z vsemi temi poboţnimi moţmi mošenjsko občino, ampak ji je naklonila tudi
take učiteljske moči, ki so najboljša podpora podlim klerikalnim zasramovalcem
učiteljskega stanu in brezvestnim zatiralcem slovenskega ljudstva. Vsled tega se
nobenemu pametnemu človeku, ki pozna tukajšnje razmere, še sanjalo ni, da bi
ljudje tukaj volili kakega drugega, kakor tiste »katoliške« hinavce in farovške
kimavce, ki so jim bili priporočeni v cerkvah in ţupniščih, in zato se tudi nihče
narodno-napredne stranke, kolikor je meni znano, ni zmenil za Mošnje pred volitvami.
Naši klerikalni generali so torej imeli pri zadnjih volitvah zelo lahko stališče in so ţe
za naprej vedeli, da jim je zagotovljena popolna zmaga. Da pa bodo tudi to zmago, ki
pravzaprav ni nobena zmaga, ker se .jim pred njo ni nihče ustavljal, proslavljali na
svoj način, tega bi ne bil pričakoval noben človek. A glejte, vendar se je našla v
našem kraju bojaţeljna klerikalna duša, ki je čutila v sebi potrebo, da se je v
»Slovencu« širokoustno pobahala, kako imenitno so zmagali klerikalci pri zadnjih
drţavnozborskih volitvah v Mošnjah, ter je nato tudi spustila farizejsko laţ, da so
radovljiški volilni komisarji in agitatorji s kislimi obrazi čitali toliko in toliko Šušteršičev
in Pogačnikov. To »Slovencevo« notico sem po naključju iztaknil v Finţgarjevi gostilni
na Brezjah in osupel sem vzkliknil sam pri sebi: »O ti vzvišena farovška učenost,
gotovo te je podkuril sopar dobre vinske kapljice, s katero je napajal mošenjski
ţupnik Berlic svoje zveste priganjače po končanih volitvah v ţupnišču, da si mogla
izkuhati tak dragocen člančič za poboţnega »Slovenca«. Ker pa je bilo tistega
farovškega sopara najbrţ preveč, nisi mogla presoditi, kaki bedariji si pomagala s
tem člančičem — na svet!« Meni in tudi drugim mojim soobčanom ni čisto nič znano,
da bi bil prišel kdo iz Radovljice k nam agitirat za narodna kandidata. Ako pa kaj o
tem vedo v mošenjsketn ţupnišču, zakaj dotičnikov ne navedejo z imeni! ? To
dokazuje, da bi naši presiti in prespočiti farovški gospodje radi imeli boj z liberalci, da

bi si pri tem mogli pridobiti v Šušteršičevih očeh milost za kako še boljšo sluţbo. Ker
pa teh svojih umetno narejenih sovraţnikov ne morejo najti v lastnih ţupnijah, iščejo
jih zdaj drugod in začeli so streljati s svojimi smrdljivimi puškami nanje, čeprav jih ne
vidijo. Kaj takega morejo počenjati le blazni in pijani vojaki! Kar se tiče radovljiških
volilnih komisarjev, bodi povedano, da so ti mirno opravili svoj sluţbeni posel in
potem mirno odnesli domov vsa z nedostojno zlorabo vere pridobljena Šušteršičeva
in Pogačnikova imena. Vsaj pri nas je bilo tako in zato sodim, da se je tako zgodilo
tudi drugod. Ravno omenjena mirnost volilnih komisar; jev pa menda ni bila po volji
našemu ţupniku in kapelanu. V svoji nadutosti so si najbrţ domišljevali, da bodejo ti
glasno zaukali nad vsakim Šušteršičevim in Pogačnikovim imenom, kakor bi bili to
skoro storili pristranski klerikalni predsedniki volilnih komisij, ki so le z največjo teţavo
v sebi zadrţevali vriskajoče glasove, ko so videli, da je vse ljudstvo na njihovi strani
ter je pripravljeno boriti se za Šušteršičevo kraljestvo. A tudi med tem ljudstvom so
nekateri samoglavneţi kljub navedenim razmeram v Mošnjah glasovali za Jelenca,
Pirca in še celo za Kopača! Vse to napisati cenjenim bralcem »Gorenjca« se mi je
zdelo vredno, da tem potom zvedo, kako trdo je še vpreţeno v klerikalni jarem
prebivalstvo obširne občine, a da so se ţe tudi tukaj nekateri samozavestno otresli
klerikalnega nasilstva, ker so po lastnih izkušnjah prišli do prepričanja, da našim
klerikalcem ni mar blagor slovenskega ljudstva, temveč edino le tisto premoţenje, ki
ga še čutijo pri njem in bi ga radi spravili v svoje bisage! Prihodnjič, ako bo boţja
volja, pa bom popisal, kako so se pri nas vršile in končale zadnje drţavnozborske
volitve in pa še nekaj.
Vir: Gorenjec, 5. 1. 1901
Za Radovljico! Za leto 1901. je v drţavnem proračunu postavljenih 34.000 kron za
gradnjo sodnega poslopja v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 5. 1. 1901
Na Lancovem pri Radovljici imajo — kakor se nam poroča — mesoglednika, ki po
gostilnah napada volilce napredne stranke, da so »brezverci« in »cukrati«, toda moţ
pa ne ve, da svojega posla kot mesoglednik ne opravlja, kakor veleva postava. Dve
leti ni prišel pogledat ţivali, ki so bile zaklane, a pristojbino za pregledovanje pa
vedno pobira. Pristojna oblast naj bi nato gledala, da se kaj takega ne dogaja več.
Gospod mesoglednik, pometajte pred svojim pragom!
Vir: Gorenjec, 5. 1. 1901
Z Lancovega pri Radovljici. Tudi v našo skrito in mirno občino, o kateri se dosedaj ni
skoro ničesar bralo v časnikih, je pripluskalo razburkano valovje zadnjih
drţavnozborskih volitev. Ţe več stoletij stoje skromne vasice te občine in mnogokrat
smo mi lancovški občani šli volit, a takih volitev, kakršne so bile ravno zadnje, še
nismo imeli. Prihodnje pa bodo morda še ţivahnejše in burnejše! Zato je potrebno, da
se tudi pri nas ljudje nekoliko bolj seznanijo z volilnim gibanjem, ki je zaneslo nemir in
prepir tudi k nam. Ni dobro, da pri nas bero le tistega laţnivega "Domoljuba",
katerega jim vsiljujejo v ţupnišču. "Da se resnica prav spozna, je treba slišati obeh
strani zvona." Zatorej je tudi potrebno, da naši občani bero več časnikov in potem
sami premislijo, kateri jih uče bolj prav. - Pri zadnjih drţavnozborskih volitvah so tudi
pri nas brez malih izjem volili advokata Šušteršiča in poštarja Pogačnika, ker sta
radovljiški dekan in kapelan tako velela. Ali kaj imajo ravno duhovni pri posvetnih
volitvah opraviti ter nas kmete siliti, da naj volimo njihove privrţence! Kakor duhovni
ničesar ne store za nas v posvetnih zadevah in ničesar ne dado, temveč jim moramo

še mi vedno dajati, tako naj tudi pri volitvah nas puste v miru, da si bomo izbrali in
volili za poslance take moţe, katere poznamo, da so nam naklonjeni in da bodo tudi
kot poslanci delali za nas! Ţe marsikako dobro in koristno napravo, kakor tudi
denarne podpore smo dobili od naše kmetijske druţbe. Zato vsi vemo, da je ta
kmetijska druţba nam kmetom koristna. Ali bi torej ne bilo za nas bolj prav in bolj
pametno, ako bi bili volili namesto poštarja Pogačnika ravnatelja naše kmetijske
druţbe Gustava Pirca in namesto tistega dr. Sušteršiča, ki je hotel uničiti našo
kmetijsko druţbo ter pridobiti njeno premoţenje za svoje strankarske namene,
ljudskega učitelja Jelenca? Radovljiški dekan je s priţnice pohvalil vse tiste
Lancovčane, ki so volili Sušteršiča in Pogačnika. No, on ţe ve, zakaj jih je hvalil! Ali
pa jim je ţe kdaj kaj dal? Hvali jih lahko, ker je hvala dober kup; toda ta hvala jim ne
bode nič pomagala! A on se zdaj pred drugimi duhovni le lahko zrnagonosno
pobaha, kako smo skoro vsi lancovški občani slepo glasovali za kandidata laţnive in
hinavske "katoliške" stranke! Predtrţane pa je grajal, ker mu niso volili po volji. Ali oni
so celi moţje, ki so glasovali po svojem zdravem razumu in prepričanju za tista
kandidata, katera so spoznali za najboljša in najsposobnejša; a mi nismo pravi
moţje, ker smo volili tako, kakor sta nam velela radovljiški dekan in kapelan, ki le
sebi dobro ţelita! Še mnogo zanimivega bi mogli povedati o zadnjili drţavnozborskih
volitvah v naši občini, ali za zdaj hočemo to opustiti ter si prihraniti moči in prostor za prihodnje volitve. / Lancovčani, ki so se zbudili.
Vir: Gorenjec, 12. 1. 1901
Osebne vesti. Predsednikom mošenjskega krajnega šolskega sveta je imenovan
gospod Finţgar, gostilničar na Brezjah. — Ţupan Andrej Jurgele na Brezjah je vsled
bolehavosti odstopil, naslednik mu je g. Pristavec.
Vir: Gorenjec, 12. 1. 1901
V Zapuţah, sodni okraj Radovljca, so dne 27. m. m. fantje Alojzij Mencinger, Janez
Goričnik in Franc Janc napadli Matevţa Medveda in Janeza Gašperlina in tako
pretepli Medveda, da je obleţal na tleh, Gašperlina pa lahko ranili. Storilci so se
izročili sodišču v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 12. 1. 1901
Z Lancovega pri Radovljici se nam piše: "Kakor sem |zvedel iz zanesljivega vira, misli
radovljiški kaplan na Lancovem ustanoviti konzum. Da bode to blagoslovljeno
podjetje na podlagi velikega mojstra Petra, se razvidi iz tega, da nas skoro vsak drug
dan počastita s svojim obiskom kapelan in njegov čuvaj organist in se pri Deţmanu
prav pridno vadita sukati po znani Petrovi štangi in se šele pozno v noč skrivnostnosladko ginjena vračata domov. Tudi kmete rada hodita vezovat, ali iz prijaznosti, ali
zato, ker smo tukaj letos nakuhali obilo hruševega ţganja, nam ni znano". To pa
verno, da ga rada vlečeta in pri tem poslu se kar nič ne ozirata na liberalca ali
klerikalca, samo da je zastonj. Da se nam kar vsiljuje ta blagoslovljeni hujskač, se je
razvidelo iz njegovega shoda, ker se ga nas večina zavednih kmetov ni hotela
udeleţiti in celo neki klerikalni kmet je vpil pred Deţmanovo hišo: »Kaj nas spravlja ta
far skupaj, mi hostarji imamo svojo vero." Vidite, g. kapelan, nikar ne preobračajte
kozolcev, pa Vas bodemo spoštovali, tako pa sejete prepir in bodete ţeli vihar. Lancovčan.
Vir: Gorenjec, 19. 1. 1901

Iz Mošenj. Pretečeni torek nesli so k zadnjemu počitku bivšega ţupana in posestnika
A. Jurgeleta, po domače Broščarja iz Mošenj. Moţ je stal mnogo let na čelu
mošenjske občine in je bil načelnik okrajnega cestnega odbora. Obenem je oskrboval
gradič princa Pollignaca v Podvinu. Pogreba se je udeleţilo več ţupanov iz okolice,
člani okrajnega cestnega odbora in kot zastopnik c. kr. okrajnega glavarstva gospod
komisar Ţitnik, nadalje tudi gasilna društva iz Leš in Mošenj ter mnogo občinstva. N.
v m. p.!
Vir: Gorenjec, 26. 1. 1901
V Kropi napravi gasilno društvo dne 2. februarja t. l. veselico v gostilniških prostorih
g. Josipa Jelenca. Spored: 1. Nastop šaljivca. 2. Ţila. Veseloigra v treh dejanjih.
Osebe: Grof, njegov sin, zdravnik, grofova nevesta, ţenske, sluga, nemi sluga. 3.
Petje. 4. Godba. 5. Prosta zabava in ples. Vstopnina za osebo 50 vin., za druţino 1
K. Preplačila se hvaleţno sprejemajo. K obilni udeleţbi vabi najuljudneje odbor.
Vir: Gorenjec, 26. 1. 1901
Deviška društva ali Marijine bratovščine, kakor se jih ţe hoče imenovati, so povsod v
lep izgled. Tako so se pokazali »Marijini bratje« in »Devičarice« pri pogrebu gospoda
ţupana Jurgeleta v Mošnjah polnoštevilno z medalijami. Moški so imeli okrogle,
device pa podolgaste kolajne. Nekateri so se seveda sramovali imeti kolajno na
prsih z neţno - modrim trakom okoli vratu, ampak so jih raje imeli — spravljene v
ţepu. Tako je baje naredil tudi načelnik »devičarjev«, g. nadučitelj Rozman. Drugi
brumni devičniki so jo pa med črno maso raje ubrali v bliţnjo gostilno, kakor bi bili
zmrzovali v cerkvi. Med tem pa je mnogo preklicanih liberalcev sledilo cerkvenemu
opravilu. Kaj ni to lep izgled!
Vir: Gorenjec, 26. 1. 1901
Iz mošenjske občine. Danes hočem izpolniti svojo obljubo, katero sem izrekel v
dopisu, objavljenem v prvi letošnji številki »Gorenjca«. Preje pa naj še omenim, da je
bilo prav zanimivo poslušati, kako so gotovi ljudje v občini ugibali, kdo bi bil spisal tisti
dopis. Dolţili so tega in onega, nazadnje pa naloţili vso krivdo na nekoga, ki o dopisu
gotovo ni prej vedel, dokler ni bil objavljen v »Slovenskem Narodu« in »Gorenjcu«.
To dokazuje, da naših »katoličanov« še ni dovolj razsvetlil dr. Šušteršič s svojim
duhom, čeprav so se zanj tako slavno vojskovali pri zadnjih drţavnozborskih volitvah.
Zdaj pa si oglejmo nekoliko bolj natanko to vojsko in nje končno zmago. Pred
volitvami je bila maša, kakor nekdaj, ko so se slovenski kmetje odpravljali na boj s
krvoločnimi Turki. K maši je pozval sam ţupnik Berlic vse svoje udane volilne ovčice.
Kdor ni prihitel na Berlicevo povelje v Mošnje, tistega so tja pritirali njegovi pomočniki.
In teh ima on dosti v osebah patrov in fratrov na Brezjah, v osebi kapelana
Bleiweissa, v osebi nikdar pijanega Naceta in dr. Po maši se je podala na volišče vsa
Berliceva truma, oboroţena z glasovnicami, ki so bile v zadnjem trenutku od glavnih
poveljnikov še enkrat skrbno pregledane in popravljene. Tej trumi se je pridruţil še
bojni topič iz daljnih Leš, katerega je vodil učitelj Julče ter svojim dragim mošenjskim
znancem veselo naznanil, da jih bode še več prišlo iz Leš volit. In res je kmalu po
tem prikrevsal še en volilec za lešenskim ţupnikom Tavčarjev. Tako zbrane volilce so
mošenjski vojskovodji in njih priganjati vgnali v občinsko pisarno pri »Broščarju«,
kakor vţene pastir neumno ţivino v hlev. Nekateri kmetje so sicer godrnjali, češ, da
nimajo dosti časa, ker jih na polju in v gozdu čaka še mnogo dela, a to ni nič
pomagalo. Ţupnik Berlic dobro ve, kako se mora potolaţiti kmetsko nevoljo in zato jih
je hitro pomiril. Ko so bile volitve končane, so šli v bliţnjo gostilno k »Ţababirtu«

zamočit slavno zmago. Gospod Berlic je potem svoje zveste pomočnike in priganjače
še posebej povabil v farovţ «na en kozarec«- Nace se je navidezno nekoliko branil
ter izgovarjal, da mu vino škoduje, a nazadnje se je »zaradi zamere« vendar udal in
odšel z drugimi. Ta kratek popis zadnjih drţavnozborskih volitev v Mošnjah pove
mislečemu bralcu dovolj, da bode vedel prav ceniti klerikalno zmago v naši občini.
Pred kratkim smo imeli tukaj tudi dopolnilno volitev v občinski odbor. Gospod Jurgele
se je namreč nekaj tednov pred svojo smrtjo odpovedal občinskemu predstojništvu.
Zato je bilo treba nam izvoliti drugega ţupana. Ţe so se naši odborniki skoro
soglasno domenili, koga bodo posadili na ţupanski stolček. Ali naš kmet obrača,
gospod ţupnik pa obrne! Tako se je zgodilo tudi pri nas, da je bil izvoljen za ţupana
tisti, katerega je hotel imeti kot takega naš Berlic. Za ţelje in ugovore svojih ţupljanov
pa se pri tem še zmenil ni. Pa čemu tudi. Saj so po njegovih mislih, kakor se
posname po njegovi mogočnosti, vsi prebivalci mošenjske, lešenske in Ijubenske
ţupnije le zaradi njega na svetu, a ne on zaradi njih v Mošnjah. Zato bi res ne bilo
prav, ko bi si upal kak njegov podloţnik drugače misliti in ţeleti, kakor je njemu všeč.
A pustimo šalo in resno bodi povedano še to, da je naš Berlic ravno pri tej zadnji
volitvi lahko spoznal, da tudi volje naših preprostih občanov ne sme teptati preveč
samooblastno. Učitelj Nace pa je baje dobil pri »Ţababirtu« prav neprijeten
spomenik, ker se je preveč strinjal z Berlicevim ukazom zaradi njegovega vina! Sme
se torej upati, da se je tudi v našem kraju ţe začelo daniti in da se bode tudi naše
prebivalstvo kmalu postavilo na lastne noge.
Vir: Gorenjec, 1. 2. 1901
Iz Radovljice. Naša dušna pastirja še vedno mešata v cerkvi politično godlo. V
nedeljo je dekan rekel na priţnici, da nekatere osebe samo zato hodijo v cerkev, da
kaj slišijo ter potem to hitro pišejo v »Gorenjca« in v druge časnike, in da vse te
osebe dobro pozna. Ali bi on morda rad videl, da bi v cerkev hodile same ţenske in
pa najnezavednejši klerikalni moţaki in da bi potem tudi ti zunaj nikomur ničesar ne
povedali, kaj so slišali v cerkvi? Včasih ni bilo tako! Ko smo bili še otroci, so nas
doma in v šoli vprašali, kakšen evangelij in pridiga sta bila v cerkvi in ako si nismo bili
dosti zapomnili od tega, zapela nam je leskovka ali pa smo morali iti klečat namesto
jest. Ali zdaj naj se nikamor več ne izve, kaj se govori v cerkvi. Ali naj bode tudi ta
podobna ţupniščem, v katerih so razni klerikalni »Netopirji« prirejali večerne volilne
shode? Naš gospod dekan je torej z navedenimi besedami očitno priznal, da ni prav,
ker politikuje v cerkvi. Zato naj bi se bil takega dejanja vzdrţal, pa bi tudi nihče
nikamor ne bil pisal o njem. Kapelan pa je imel v nedeljo pridigo o samih klerikalnih
zmagah in umazanih časopisih, kakršni so po njegovih mislih le »Slovenski Narod«,
»Rodoljub«, »Rdeči Prapor«, »Ljubljanski Zvon« in še nekateri liberalni listi. O
umazanem »Slovencu«, »Domoljubu«, »Slovenskem Listu«, i. t. d. pa ni nič povedal.
Zato bi bilo dobro, da »Gorenjec« ob priloţnosti razloţi svojim bralcem, kakšni
poštenjakoviči pišejo te klerikalne liste!
Vir: Gorenjec, 1. 2. 1901
V Radovljici je priredila minuli četrtek podruţnica slovenskega planinskega društva
predavanje o potovanju po Juţnem Španskem. Predaval je gospod ţupnik Lavtiţar iz
Rateč.
Vir: Gorenjec, 1. 2. 1901
Več Radovljičanov in Predtrţanov si usoja tem potom vprašati svojega dekana in
kapelana, če vesta zakaj so njih predniki sezidali radovljiško cerkev? Ali zato, da bi

se v nji vernikom oznanjevala boţja beseda, ter se jim priporočal mir in krščanska
ljubezen, ali zato, da se v nji hujska in ţali ljudi ter tako dela za Šušteršičevo in
Jegličevo klerikalno propagando. Ali hočeta s svojim političnim rogoviljenjem na
priţnici res odgnati zadnjega zavednega občana iz cerkve?!
Vir: Gorenjec, 1. 2. 1901
V Kropi je umrl dne 26. t. m. g. Benjamin Schuller bivši fuţinar, občinski svetnik in
član okrajnega šolskega sveta. Na svoja stara leta je moţ oslepel in izgubil svoje
premoţenje. Bil je 72 let star.
Vir: Gorenjec, 1. 2. 1901
Občinski odbor občine Lancovo pri Radovljici je izvolil svojega domačina ţupnika
Berceta v Boštanju soglasno častnim občanom.
Vir: Gorenjec, 9. 2. 1901
Na Dobravi pri Kropi so 1. t. m. dobili poštnega sela in je Dobrava odslej zvezana s
pošto Podnart.
Vir: Gorenjec, 9. 2. 1901 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Lancovški občinski zastop pri Radovljici je imel pred kratkim sejo, ki je izpadla v
splošno zadovoljstvo občanov. Na dnevnem redu je bilo več vaţnih točk. Ţupan g.
Franc Zupanc je pred vsem priporočal, da bi občinski zastop izvolil čast. g. ţupnika
Berceta v Boštanju svojim častnim občanom. Po kratkem uvaţevanju njegovih
izrednih zaslug za svojo domačo občino, kateri je gmotno mnogo koristil, so vsi
odborniki temu predlogu, pritrdili z veseljem in mu izrekli enoglasno največjo čast,
katero more občina podeliti. - Potem se je odobril letni račun. Tisti izkazuje 1356 kron
23 vinarjev dohodkov in 954 kron 48 vin. troškov, torej 401 krono 75 vin. prebitka.
Ako se uvaţuje, da je bilo prejšnje leto 91 kron primankljaja, mora vsak pravičen
človek priznati, da je bilo občinsko gospodarstvo jako uzorno in je le ţeleti, da bi
vedno tako ostalo. - Nadalje se je dovolilo druţbi sv. Cirila in Metoda 10 kron podpore
in rešilo še več vaţnih stvari. Po večurni seji so se pa zbrali nekateri odborniki v
gostilni g. Šušteršiča na kozarec vina.
Vir: Gorenjec, 16. 2. 1901
Častni občan Berce. Iz Radovljice. Kakor je ţe cenjenim bralcem znano, je izvolil
lancovški občinski odbor gosp. ţupnika Berceta častnim občanom. To dejstvo je
razveselilo vse poštene rodoljube. Prinesli so to vest »Slovenski Narod", "Gorenjec"
in več drugih listov. Tudi lancovški občinski odbor bil je misli, da je s tem
odlikovanjem svojega zasluţnega rojaka in ţupnika, vsem ustregel. Vendar pa temu
ni tako. Komaj je izvedel o tem radovljiški dekan, prijela se ga je neka neumljiva
razburjenost. Drugi dan je dal poklicati več odličnih moţ z Lancovega ter jih je
izpraševal, kako se je moglo zgoditi, da so največjega škofovega sovraţnika izvolili
častnim občanom. Dejal je: "To je sramota za občino." Eden teh moţ pa se mu je
odrezal: "Gospod dekan, mi smo ponosni na Meršolovega gospoda, zasluge za
občino tudi ima, in zato je prav, da smo ga odlikovali." Mi pa vprašamo: "Ali gre
škofova nestrpnost res tako daleč, da sovraţi poštene duhovnike?" Res lepo delo
višjepastirske krščanske ljubezni!
Vir: Gorenjec, 16. 2. 1901

V Kropi je umrl dne 12. t. m. g. Josip Jalen, občinski svetnik, posestnik, vinski trgovec
i. t. d. v 42. letu svoje dobe. Pogreb je bil včeraj.
Vir: Gorenjec, 16. 2. 1901
Upokojeni ţupnik. Iz Lesec se nam poroča: Ţe par mesecev se govori, da bo šel
naš dobri ţupnik v zaţeljeni pokoj. To sicer vemo, da tako mirnega in vsestransko
spoštovanega gopoda ne dobimo več. Sedaj se pa ţe splošno čuje, da pride k nam
škofov tajnik Šiška za ţupnika. Dosedaj je vladal mir o naši fari, razumeli smo se
dobro z ţupnikom in za vse je bilo prav. Če pa res dobimo Šiška, potem smo lahko
ţe zanaprej prepričani, da je bila tej lepi slogi zadnja ura. Pa pri nas ne bo nič opravil,
ako bo hotel zgago delati. To naj si dobro zapomni, predno se odloči za Lesce. Mi
smo vsestransko pravični in damo radi ţupniku, kar je njegovega, zahtevamo pa tudi
odločno, da nam pusti, kar je našega. On bodi gospodar v cerkvi, mi pa zunaj nje.
Tako in nič drugače!
Vir: Gorenjec, 16. 2. 1901 / V mapi Lesce v starih časopisih
Nov ţupnik Šiška. Iz Lesec. V svoji zadnji številki je prinesel »Gorenjec«
senzacijonelno novico, da hoče g. Šiška postati ţupnik v Lescah. V pustnih dnevih pa
se je ta zadeva uradno razglasila kot bistvena resnica. Prav ţeljno ga pričakujemo g.
Šiška in ljubkovali ga bomo v največji ljubezni, kakor Amor Psyho. K temu so
brezpogojno največ pripomogle zadnje drţavnozborske volitve, ki so pokazale, da je
tukaj pravcata liberalna trdnjava. Gosp. Bonaventura je bil pač v skrbeh, katerega
dušnega pastirja naj bi nam poslal, da razruši ta »Bitrujev« tabor Prav hvaleţni smo
Jegliču za to čast, da nam podeli za ţupnika škofijskega dvornega kapelana, torej od
svojega generalnega »štaba«. Mi pač brez vsake podrobnosti dobro vemo, kaj to
pomeni, dasiravno smo udje preprostega stanu. Toda g. Šiška naj dobro prevdari,
kako bo nastopil in kako bo izpeljeval; najsi bode s silo ali z zvijačami, našo
opreznost bo teţko preslepil. Ako on pride in ostane kot pravi Kristusov namestnik,
ga hočemo tudi kot takega spoštovati, če bo pa razširjal svoje brezmejne klerikalne
traparije sedanje dobe, potem pa gosp. Šiška še nima godnih moţgan, da bi sanjal,
kako bridke ure ima pričakovati med svojimi prihodnjimi farani. Mi sicer nismo
hudobni ali sovraţni ljudje, temveč odločno naravni. Vsakemu svoje. Toliko v ravnilo
g. Šišku, toda vse zna postati brezuspešno, ker on ne čita »Gorenjca«, ki je
prepovedan pod smrtnim grehom, četudi on podstoji cerkvenim zapovedim. Toda
najsibode tako ali tako, saj običajno prvi april prinese kako laţnjivo novico, pust pa —
šemo.
Vir: Gorenjec, 23. 2. 1901 / V mapi Lesce v starih časopisih
Kmetska igra. Iz Radovljice se nam piše: V nedeljo je priredilo naše domače gasilno
društvo pri »Basteljnu« veselico s plesom, pri kateri je društveni načelnik uprizoril
tukaj zelo priljubljeno kmetsko igro: »Moč pesti«. Igral je izborno, a vendar nekateri
pravijo, da mu to ne bode v čast in tudi tisti, kateri so ţ njim sodelovali, niso
zadovoljni z izidom igre, ker so bile baje pesti preveč trde. To so pač čudni ljudje, da
ne znajo ceniti takega talenta!
Vir: Gorenjec, 23. 2. 1901 / V mapi Zgodovina hotela Bastl
Osebne vesti. C. kr. okrajni komisar dr. Friderik Viljem Mathias v Radovljici je
prideljen okrajnemu glavarstvu v Kočevju. — Gospod Ljudevit Stiasny, učitelj v
Radovljici, je imenovan nadučiteljem v Zagorju ob Savi.
Vir: Gorenjec, 2. 3. 1901

V Kropi je umrla dne 5. t. m. gospa Neţa Pirc, rojena Kerl, posestnica.
Vir: Gorenjec, 9. 3. 1901
Z Lancovega, 10 marca. (Deputacija občine Lancovo v Bostanju.) Prve dni tega
meseca šla je deputacija občine Lancovo v Boštanj, da izroči svojemu častnemu
občanu, č. g. Antonu Bercetu diplomo. Zastopništvo občine je ob tej priliki povdarjalo,
kako velike zasluge si je g. ţupnik pridobil za občino, kako vseobče se mu jih
priznava in se ga spoštuje kot vrlega narodnjaka. Hiša Meršolova je bila stara in
izmed najveljavnejših hiš na Gorenjskem in iz tega rodu je delovalo v zadnjih 20. letih
oziroma še deluje osem duhovnikov v ljubljanski škofiji. Omenjen bodi blagosrčni g.
kanonik Meršol Matej. — Vsled nesreč je hiša padla, a boţja previdnost izbrala si je
g. slavljenca za vzdrţatelja mnogobrojne druţine, zato pa ga je tudi obdarila s
potrebnimi lastnostmi: s poţrtvovalnostjo, samozatajevanjem in blagosrčnostjo. —
Gospod ţupnik je sprejel diplomo, ki mu bo dokaz preiskrenih vezi z domačo občino,
dokaz, da ga domači občani umejo in cene njegovo delovanje in to mu je v veliko
uteho, obenem pa v spodbudo, i nadalje nositi prevzete skrbi in delovati za prosveto
slovenskega naroda. — Ob tej priliki mogla se je deputacija prepričati, da je Boštanj
res dvakrat lep. Pokrajina je krasna: lepe doline, rodovitno polje, bogati gozdi in
vzgledni sadni vrti — pa vinske gorice! V sadjarstvu je Gorenjska v zadnjih letih lepo
napredovala, ali Dolenjci so veliko pred nami. Zanimive so pa vinske gorice! Vino,
kakršno rode posebno novi nasadi v Boštanju, je res dragoceno; pridelek iz ţupniških
vinogradov je tako sladak, da ne bi nihče mislil, da je to rodila Dolenjska. Zato pa
pozivljemo gorenjske gostilničarje, naj skrbe, da se bode točila v njihovih gostilnah
pristna dolenjska kapljica! Drugo, kar krasi Boštanj, je lepa sloga, katera druţi
ţupljane; v prijaznosti ţive med seboj in delujejo uspešno v svojem poklicu.
Duhovščina, učiteljstvo in razni zastopi, pa graščine z inteligenco in preprostimi
domačini, povsod vlada neka zaupna udanost. Da, kjer vlada taka ljubezen, tam
uspeva dušno pastirstvo in šola, tam se blaţi ljudstvo in napreduje vsestransko.
Boštanj bodi nam Slovencem vzor! Slava našemu častnemu občanu, v dvakrat lepem
Boštanju! Slava vrlim Boštanjcem!
Vir: Gorenjec, 16. 3. 1901
Naprej. Radovljiški naprednjaki so sklenili, da se bodo odslej pozdravljali z besedo
»naprej« in da bodo vsako veselico in zborovanje pričeli s pesmijo: »Naprej zastava
Slave«.
Vir: Gorenjec, 16. 3. 1901
Zdravstveno stanje v radovljiškem okraju. V Mošnjah je obolelo na hripi 33 otrok, 3 so
umrli, drugi so ozdraveli. — V mnogih občinah se je pojavila davica.
Vir: Gorenjec, 16. 3. 1901
Iz Radovljice se nam piše: V ponedeljek dne 18. t. m. zvečer so se zbrali v prostorih
Hirschmanove gostilne k rednemu občnemu zboru člani in članice radovljiške moške
in ţenske podruţnice druţbe sv. Cirila in Metoda. Udeleţba je bila pri obeh
podruţnicah kljub slabemu vremenu prav obilna in tako sijajno kakor ta večer se
menda prej še ni vršil v Radovljici noben društveni občni zbor. Občnemu zboru je
sledil zabavni večer, ki se je prav dobro ob nesel. Imeli smo izvrstno godbo na lok,
izvrstni moški pevski zbor in izvrstne govornike. Predno se je pričelo zborovanje, je
godba zasvirala slovensko himno »Naprej!* Zborovanje moške podruţnice je otvoril
g. predsednik dr. Janko Vilfan s krasnim vznesenim govorom; zastopnice ţenske

podruţnice pa so obenem zborovale v sosednji sobi. Sklenilo se je tekom poletja
prirediti vrtno veselico v večjem obsegu. Izvoljeni so bili vsi dosedanji odborniki in
odbornice. Ţenska podruţnica poslala je po občnem zboru dvesto kron glavni druţbi.
Ta mlada, komaj sedem mesecev obstoječa podruţnica, postala je s tem ţe drugič
pokroviteljica. Zahvaliti se je za ta lep uspeli vsem našim vrlim nabiralkam.
Iz druge roke smo odondot dobili obširneje poročilo o občnem zboru bralnega In
pevskega društva »Triglav«, iz katerega posnamemo, da se je moglo tudi v malem
mestu Radovljici društveno ţivljenje v minulem letu povzdigniti vsled sloţnega in
uspešnega delovanja v izobrazbo in prosveto narodovo do precejšnje višine. V novi
odbor je prišlo poleg nekaj starih izkušenih odbornikov tudi par novih moči, kar je
povzročilo nekako nesoglasje med člani društva. Ţeleti bi bilo, da se vsa stvar mirnim
potom zopet poravna, kar bode prekoristnemu društvu le v največjo korist.
Vir: Gorenjec, 23. 3. 1901
Prispevek. Dijaški kuhinji v Kranju so poslali od 15. januarja do 16. marca 1901
sledeči dobrotniki oziroma dobrotnice prispevke: Franc Porenta v Kriţah 10 K,
ţupanstvo Lesce 5 K …
Vir: Gorenjec, 23. 3. 1901 / V mapi Lesce v starih časopisih
Iz Radovljice se nam poroča: Ker nekateri obrtniki ţe izprašujejo, kaj je s pravili
obrtniške zadruge sodnega okraja Radovljica, se jim tem potom naznanja, da so
pravila v potrjenju pri c. kr. deţelni vladi ţe nekaj časa in da se jih vsaki dan
pričakuje. Obrtnik.
Vir: Gorenjec, 30. 3. 1901
Brezobzirna politika. Iz Radovljice nam pišejo: Tudi letos je bila na Veliki petek
zvečer v tukajšnji cerkvi običajna postna pridiga, h kateri je prišlo mnogo vernega
ljudstva iz okolice in tudi več radovljiških meščanov, misleč si: Danes vsaj ne bode
nobeden uganjal politike v cerkvi in bomo mogli poslušati čisto boţjo besedo. A
zmotili so se. Pridigoval je radovljiški kapelan, ki niti pri razlaganju, kako je Kristus na
kriţu za vse ljudi umrl in svojim razţalnikom in sovraţnikom vse iz srca odpustil, ni
mogel premagati svoje politične ţilice, da bi ne bil napadal napredne stranke in
njenih dobrih časopisov. Sram naj ga bo! Zavedni poslušalci so bili zelo ogorčeni nad
kapelanom zaradi tega in mnogi so sklenili, da se ne bodo več udeleţevali njegovih
cerkvenih opravil. S tem so ţ njim obračunali. Kapelan pa naj še nadalje pridno
politikuje v cerkvi, da bode prej postal »korar«, kakor njegovi ljudje pripovedujejo
okrog! Mi mu nismo nevoščljivi bodoče sreče, saj se vsak po svoje trudi in peha za
svojim kruhom! Samo gospode pri ljubljanskem škofijskem ordinarijatu se usojamo
opozoriti na to, da naj bi enkrat trezno premislili, če je veri v korist in duhovskemu
stanu v čast in ugled, ako se merijo zasluge duhovnikov le po politiki in se tudi le
politikujočim duhovnikom oddajajo boljše sluţbe. Večina našega preprostega ljudstva
se ţe sedaj ne strinja s takim čednim postopanjem višje duhovščine in ko se bode
enkrat popolnoma zavedlo, bode tudi naredilo svoj račun, kateri ne bode ugoden za
naše klerikalce.
Vir: Gorenjec, 13. 4. 1901
V goreči postelji se je prebudil na Veliko nedeljo ponoči nekdo o Radovljici, ki je prišel
pozno vinjen domov, se vlegel v posteljo s priţgano smodko ter zaspal. K sreči je
začela odeja tleti tam, kjer je kmalu prišlo ţarenje do koţe ter ga izbudilo iz sladkega
spanja. Ko se je zavedel, v kakšnem poloţaju se nahaja, je hitro pograbil pregorko

odejo, jo vrgel skozi okno na cesto ter tako preprečil, da se ogenj ni razširil po sobi in
še dalje. S svojo malomarnostjo bi bil torej skoro povzročil, da bi bil nastal v pozni
noči velik poţar, v katerem bi se bil gotovo tudi on scvrl in se za vselej poslovil od
svojega veselega prijatelja — Bahusa! Oh, kako hudo bi bilo to slovo obema! Zato za
prihodnjič več pazljivosti!
Vir: Gorenjec, 13. 4. 1901
Nov poštni uradnik. Osebne vesti. C. kr. poštna ekspedijenta gg. Anton Bizjak v
Kranju je premeščen v Lesce in Franc Kramar iz Ljubljane v Škofjo Loko.
Vir: Gorenjec, 13. 4. 1901 / V mapi Lesce v starih časopisih
»Dvoboj« je napovedal našemu uredništvu klobučar Andrej Resman iz Begunj radi
notice »Škofovi zavodi« v zadnji številki »Gorenjca«. Dotični poziv se doslovno glasi:
»Begne 23. aprila 1901. Prosim da očitno prekličete besede da se bodo gradili
škofovi zavodi s krvavimi kmetskimi ţulji. Ako ne prekličete Vas pozivljem na Dvoboj
z pestjo. Spoštov. klobučar And Resman.« — Kaj poreče k temu škof in klerikalci,
kateri so zoper dvoboj ? V tem slučaju napravil bi pa tudi sam škof izjemo, ker se gre
za njegove lastne namene in je lahko ponosen ţe sedaj na tako vestne in pogumne
zagovornike svojih zavodov. — Resman je ţe prav izurjen v dvoboju s pestjo,
posebno po hrbtu neţnega spola, o čemer bi nam dala dobro izpričevalo njegova
boljša polovica. — Kljub tej napovedi dvoboja povdarjamo in povemo Resmanu še
enkrat, da se bodo škofovi zavodi gradili iz kmetskih ţuljev, kar bomo dokazali v
kratkem.
Vir: Gorenjec, 27. 4. 1901
Radovljiška obrtna nadaljevalna dola konča šolsko leto 1900—1901 z razstavo
šolarskih izdelkov in učil v prostorih ljudske šole. Razstava se otvori v soboto dne 4.
maja ob devetih dopoldne ter bode odprta v soboto in nedeljo, vsaki dan od devetih
do dvanajstih dopoldne in od dveh do petih popoldne. Vse prijatelje šole najuljudneje
vabi k obilni udeleţbi šolski odbor.
Vir: Gorenjec, 27. 4. 1901
Otrok utonil. Dne 11. t. m. je padla triletna posestnikova hčerka Ivana Zupan iz
Begunj v potok Begunjščico in utonila. Janez Peručič je truplo potegnil iz vode
Vir: Gorenjec, 27. 4. 1901
Opis starega ţupnika. Iz Lesec. Naš ţupnik gospod Friderik Hudovernik je na lastno
prošnjo umirovljen. Rojen je bil 18. Julija 1820 v Radovljici, v mašnika posvečen pa
27. julija 1843. Sluţboval je skoro 58 let, in sicer v Kranjskigori, v Ljubljani kot
katehet, na Brdu pri Podpeči, v Kranju, na Rovih pri Kamniku in nazadnje pri nas.
Vir: Gorenjec, 11. 5. 1901 / V mapi Lesce v starih časopisih
Divjega petelina, ki tehta devetinpol kilograma, je ustrelil v Jelovci ob štirih zjutraj dne
7. t. m. g. Vinko Hudovernik, restavrater v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 11. 5. 1901
Vdrugič na dvoboj nas kliče slavnoznani klobučar Andrej Resman iz Begunj, ker ne
more pozabiti, da smo v eni zadnjih številk pisali, da se bodo škofovi zavodi v Št.
Vidu gradili s kmetskimi ţulji. Zadnjič smo ţe odgovorili na poziv k prvemu dvoboju. A
moţ ni zadovoljen, temveč nam je poslal naslednje pismo: »Begunje 1. 5. 1901.

Slavno uredništvo »Gorenjeca« v Kranju. Oziraje se na Vašo notico od 27. 4. 1901
poţivljam Vas kar najodločneje da prekličete besede katere ste govorili o razmerju
med menoj in mojo ţeno. Jaz jo nisem nikdar odspredej še manj pa odzadej tepel in
kdor to trdi se grdobno lae. Poţivljam Vas da pridete prav gotovo sem, da mi pot v
Kranj prihranite ker sem trdno odločen kosti Vašega rojstva korenito prerukati. O
škofu pa ne pristoja meni soditi Vam ne in sploh nobenemu, ker so njegova pota
nepogruntliva. Z Vam pristojnim spoštovanjem Andrej Resman klobučar. V kolikor so
nam razmere znane potrjujeva. (Podpisa nečitljiva.) Ta škofovi bratranec je pač
čuden človek. Vse Begunje se mu smeje, ker uganja take šale. Radovedni smo le, če
je dobil za svoje budalosti ţe kako provizijo. Škoda je le, da »Gorenjec« ni šaljiv list a
la »Brus«, »Brencelj« ali »Brivec«, da bi ga malo pobrusil ali pobril. Gospod Resman,
ker Vas ţe tako srbe pesti, Vam damo dober nasvet, da si naročite kakega mazila
(ţavbe) in svoje roke dobro namaţete, da si vsaj nekoliko pomirite svoje razburjene
in tepeţaţeljne ročice.
Vir: Gorenjec, 11. 5. 1901
Iz Begunj se nam poroča, da dobivajo ondi »Gorenjca« šele v ponedeljek opoldne.
Vzrok bo menda naš pismonosec stari Andrejček, ki se hudo jezi nad
»prepovedanimi« listi. Moţ je namreč klerikalček in bi ga najrajše ne nosil. (Oče
Andrejček, le počasi! Ne jezite se preveč, ampak rajše z dobro voljo opravljajte
sluţbo, ker tako imate vendar potem dvojno zasluţenje. Op. urod.)
Vir: Gorenjec, 11. 5. 1901
Pričakovanje novega ţupnika. Pred kratkem smo brali v listih, da se je podal v
zasluţeni pokoj g. Friderik Hudovernik, častitljivi ţupnik v Lescah. Pri tej priliki je neki
hudomušneţ izrekel besede, ki kakor električna ţarnica posvetijo v današnjo mizerijo
cerkvene uprave na Kranjskem. Rekel je namreč: »Leščanje ţe trideset let niso slišali
pridige, sedaj pa jo bodo.« Gosp. Friderik Hudovernik je namreč med današnjo
mlajšo duhovščino vzvišena prikazen. On je še iz časov nepozabnega Antona
Alojzija Wolfa, edinega zgodovinsko velikega škofa, kar jih je stolovalo v ljubljanski
knezoškofijski palači v preteklem stoletju. Zanj je pridiga še tisti Kristusov nauk,
katerega so še nas stare učili duhovniki, nauk o medsebojni ljubezni, o bratoljubju o
nesebičnosti, o strpnosti; on je bil enako mil pastir vsem svojim ovčicam, liberalcem
in klerikalcem. Zaradi tega se mu je pa do dna duše gabila tista kramarska,
brezčutna, zavidljiva in pohotna tendenca, ki preveva našo mlajšo duhovščino in ki se
tolerira, če ţe izrecno ne podpira v višjih duhovniških krogih, če je upanje, da se na
tak način vlovi kak mandatek ali vsaj kaka hranilna knjiţica. Ta hudomušneţ je
popolnoma prepričan, da škofu Jegliču ne bo zadostovala modrost, kitero je pokazal
z imenovanjem kranjskega dekana, ampak da se bo sedaj tudi v Lescah uvedlo
Koblarjevanje.
…
Tako pa ţivotarimo naprej — v znamenju ţlindre in Leščanje bodo čez 30 let zopet
slišali pridigo.
Vir: Gorenjec, 18. 5. 1901 / V mapi Lesce v starih časopisih
V Kamni gorici je minulo nedeljo umrl g. Mihael Pesjak. Pokojnik je bil vrl in
poţrtvovalen narodnjak. V svoji oporoki je volil med drugim tudi druţbi sv. Cirila in
Metoda 1000 kron, Slovenski Matici 200 K, dramatičnemu društvu in druţbi sv.
Mohorja po 20 kron. Naj v miru počiva plemeniti moţ!

Vir: Gorenjec, 18. 5. 1901
Glavo odtrgal je vlak v nedeljo ponoči na ţelezniški progi pod Radovljico
ţelezniškemu delavcu Matevţu Koţelju s Srednje Dobrave pri Kropi. Kakor kaţejo
vse okoliščine, se je sam vlegel pod vlak in je bilo baje temu vzok ţganje, vsled
katerega je neredno in zapravljivo ţivel; nazadnje mu je pa tudi ljubica, neka dekla v
Radovljici, odpovedala svojo ljubezen. V nedeljo popoldne jo je še enkrat obiskal ter
jo izkušal zopet pridobiti zase, ker se mu pa menda to ni posrečilo, dal je njej in svetu
slovo, »nazaj ga nikdar več ne bo«. Ta ţalosten dogodek priča, da tudi v naših
klerikalnih časih in krajih še vedno cvete — romantika.
Vir: Gorenjec, 18. 5. 1901 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Obesila se je minuli ponedeljek v Radovljici Marija Grilc, ki je bila ţe dolgo časa
slaboumna.
Vir: Gorenjec, 26. 5. 1901
Cirkus v Ljubljani. Barnum & Bailey. Kakor znano, bo priredit ta največji cirkus 30. t.
m. v Ljubljani dve predstavi. V to svrho bo vozil iz Lesec (ob 7.24 uri zjutraj) posebni
vlak, ki se ustavi v Kranju ob 8.08. Iz Ljubljane se odpelje ta vlak zvečer ob 11.01 uri
in pri vozi v Kranj ob 11.66, v Lesce ob 12.40. Vozne cene so v četrtek za vse vlake
izdatno zniţane. Ker bo v četrtek pri blagajni velika gnječa, opozarjamo si. občinstvo,
da si nabavi vozne liste ţe lahko v sredo.
Vir: Gorenjec, 26. 5. 1901 / V mapi Lesce v starih časopisih
Krajni šolski svet na Dobravi pri Podnartu je v seji z dne 27. m. m. izvolil
predsednikom g. Antona Pogačnika, posestnika in ţupana v Podnartu.
Vir: Gorenjec, 1. 6. 1901 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Utonil je minulo nedeljo dne 2. junija fant posestnika Primoţiča z Ovšiš pri Podnartu,
ko se je šel kopat v Lipnico. Iz globočine gaje potegnil A. Hlebčar z ()kroglega.
Vir: Gorenjec, 8. 6. 1901
Poţar v Kropi. Prejeli smo naslednja dva dopisa: Ogenj je nastal okoli enajstih
dopoldne vsled nebriţnosti neke ţenske, ki je zakurila v peči grmado za kruh ter
potem odšla. Ker je takrat pihal močen veter in so hiše krite z deskami, se je ogenj
hitro razširil. Pri nas je začelo goreti v sredo ravno opoldne. Pogorelo je 15 hiš, med
njimi tudi ona, v kateri je bila nastanjena pošta in oroţništvo. Oroţnikom je pogorela
vsa obleka in sobna oprava in ravnotako v poštnem uradu, kjer je bil rešen le gotov
denar in pisemske znamke. Tudi drugim strankam je v pogorelih hišah zgorela obleka
in hišna oprava. Z dveh hiš so strgali gasilci strehe in cela ostrešja, da so ogenj
omejili. Ker je bil močan veter, so čez vso Kropo leteli otrinki in iskre in se je na
mnogih mestih daleč od glavnega poţara po večkrat uţgalo. Zato so morali ljudje
vsako hišo straţiti ter od nje odbijati utrinke, ki so padali nanjo. Pogorele hiše so
grozno razdejane. En otrok je hudo opečen. - Drugi dopis slove: Ogenj je nastal, ker
je pekla neka kovačica kruh in šla potem k sosedu. Med tem pa se je vnelo v sobi in
to je bil vzrok nesreči. Pošta, ţandarmarija, Jurij Magušar, Hrovat i. t. d. so pogoreli. Sestavil se je za pogorelce v Kropi pomoţni odbor, obstoječ iz osmih gospodov.
Opozarjamo na današnjo prošnjo tega odbora, naj bi se radodarni in usmiljeni
Gorenjci spomnili nesrečnih Kroparjev.
Vir: Gorenjec, 8. 6. 1901 / V mapi Kropa v starih časopisih

Umrl je nagle smrti v ponedeljek ponoči Franc Cirer, c. kr. sodni sluga v Radovljici. V
ponedeljek zvečer se je vlegel popolnoma zdrav, ponoči pa ga je zadela med
spanjem srčna kap. Zapustil je ţeno in štiri nepreskrbljene otroke, katerih najmlajši je
šele kakih pet mesecev star. Pokojnik je bil miroljuben, skromen in dobrohoten
značaj. Tiho in marljivo je opravljal svojo sluţbo in z vsakim je ţivel v prijaznosti.
Vsled tega je bil v uradu in povsod drugod, kjer so ga poznali, zelo priljubljen. Mislil je
v svoji dosedanji sluţbi ostati še par let, potem pa bi šel v zaţeljeni pokoj doma v
Moravče, kjer je imel tudi svojo hišo. A bridka usoda mu je prekriţala račun ter ga
poslala v pokoj pod zemljo. Naj v miru počiva blaga gorenjska duša!
Vir: Gorenjec, 8. 6. 1901
Iz Radovljice se nam poroča, da se je bil dne 1. t. m. ponesrečil Joţef Lauerman,
posestnik iz Prage. Izstopil je namreč iz vlaka, ko je ta še naprej vozil. Nesreča bi bila
lahko še večja, da ga ni ţelezniški sluga Joţef Pogačnik v tistem hipu potegnil izpod
premikajočega se vlaka. Vseeno ima na desni nogi pokvarjene tri prste in nekoliko
stopala.
Vir: Gorenjec, 8. 6. 1901
Volitev občinskega odbora. V Kamnigorici je bil dne 19. maja izvoljen Adolf Kappus
občinskim predstojnikom, Joţef Svetina, Luka Lazar in Marka Arh, odbornikom.
Vir: Gorenjec, 15. 6. 1901
K poţaru v Kropi. Škoda zadnjega poţara v Kropi se ceni na 100.000 kron,
zavarovalna svota pa znaša samo 19.000 kron. Večina prebivalstva si je komaj rešila
ţivljenje. Nek vnanji gasilec si je pri gašenju prorezal ob neko steklo ţile, in so ga
vsled tega morali prepeljati v ljubljansko deţelno bolnico.
Vir: Gorenjec, 15. 6. 1901
V Kropi se je ponesrečil 81 letni starček Lovrenc Magušar, oče trgovca g. Jurija
Magušarja, ko je sekal v hosti vejevje. Naj v miru počiva!
Vir: Gorenjec, 15. 6. 1901
Iz Kamne gorice. (Mihael Pesjak.) Dne 12. maja t. l. je umrl v Kamni gorici rodoljub,
kakršnih je ţalibog dandanes jako malo. Moţ sicer ni bil slavnoznan, kajti deloval je
na tihem, a tem bolj plodovito. Da mu izkaţemo vsaj nekoliko hvaleţnosti, hočemo ob
kratkem narisati nekoliko njegovo ţivljenje. Miha Pesjak je bil rojen 26. septembra
1841 kot sin preprostega strojarja. Osnovno šolo je dovršil v Celovcu, ker je bila tedaj
jako vkoreninjena navada, da so osobito Gorenjci pošiljali svoje sinove na Koroško
radi nemškega jezika. Potem je prišel v Ljubljano na tedanjo realko. Pozneje je prišel
k vojakom in sicer v Dalmacijo. Tu si je nakopal pod neugodnim podnebjem smrtno
nevarno bolezen, ki ga je primorala dati slovo vojaškemu stanu in se podati domov.
Posledic bolezni se ni mogel iznebiti tako, da so ga mučile skozi dolgih 37 let; zadnji
dve leti je bil skoro vedno v postelji. Dasi izšolan v popolno nemških šolah, vendar si
je ohranil prav vrlo narodno čuteče srce, o kojem priča njegova poslednja volja. Iz
svojega premoţenja je namreč volil v narodne namene, in sicer: 1000 kron druţbi sv.
Cirila in Metoda, 200 K dramatičnemu društvu, 200 kron druţbi sv. Mohorja, 200 kron
Slovenski Matici, poleg tega je volil še 1000 kron ubogim v Kamni gorici. Iz tega je
razvidno, kako blagega srca in kako goreče ljubezni do slovenskega naroda je bil
pokojnik. Ţe v ţivljenju pa je deloval z vso vnemo za Kamnogoričane, katerim je bil

dolgo časa ţupan, a se je radi bolezni odpovedal tej časti v občo ţalost prebivalstva.
Ţal, da ima slovenski narod tako malo sličnih rodoljubov. Hvaleţen mu bodi spomin!
Vir: Gorenjec, 22. 6. 1901
Za pogorelce v Kropi. Klub slovenskih biciklistov »Ljubljana« priredi jutri v nedeljo na
korist pogorelcem v Kropi dirko na dirkališču v Ljubljani. — Cesar je daroval iz
zasebne blagajne 4000 kron.
Vir: Gorenjec, 22. 6. 1901
Iz Radovljice. Naš gospod dekan Novak venomer kriči raz lečo, da je vera v
nevarnosti zaradi slabih časnikov. Da pa on sam k temu več pripomore s svojo trmo,
kakor vsi iztisi 2Slovenskega Naroda« in «Gorenjca«, kaţe naslednji slučaj: Pomoţni
čuvaj Andrej Peternelj je šel pretečeni teden k g. dekanu in ga prosil, da naj mu
podpiše pobotnico za 12 kron, katere je imel dobiti od bolniške blagajne za svojega
novorojenčka, ali g. dekan mu vkljub prošnji ni hotel podpisati omenjene pobotnice.
Ker je nekemu ţelezničarju podpisal ţupan prošnjo, je kričal, da hoče dognati, zakaj
se predrzne ţupan podpisati, ker je samo on toliko mogočen, da je njegov podpis
veljaven. Toda povemo mu, da čuvaj nima denarnih sredstev, zatorej potrebuje
denarja, ali kje ga dobiti. Dekana ni skoro po cel teden doma, torej je prisiljen pri
ţupanu iskati pomoči, ker potrebuje denar posebno v takih slučajih, ko je treba tudi
gospodu dekanu šteti za krst. Vidite, g. dekan, vi sami spravljate vero v nevarnost s
svojo trdosrčnostjo in ošabnostjo napram svojim ţupljanom, ker menite, da je to
krščansko, ako se zadrţuje reveţem, da ne more dobiti tistih par kron, katerih še za
krst ni zadosti. Torej bolj krščanski, g. dekan, če ste res Kristusov namestnik. / Čuvaj.
Vir: Gorenjec, 28. 6. 1901
Radovljiške novice. Posojilnica v Radovljici se je preselila v nove prostore tik
prejšnjih. — Pevsko in bralno društvo »Triglav« pa ima svojo sobo v prejšnjih
posojilničnih prostorih na glavnem trgu.
Vir: Gorenjec, 28. 6. 1901
Po poţaru. Strašna je bila nesreča, katero je provzročii zadnji tukajšnji veliki poţar, a
milosrčnost in usmiljenost slovenska je hitro priskočila na pomoč ubogim kropškim
pogorelcem. Od vseh strani jim pošiljajo velikodušne darove naši dobri rojaki brez
ozira na politično mišljenje. Razun teh pa sta tudi naš presvitli cesar in deţelni odbor
prav po očetovsko proti njim stegnila svoji dobrotljivi roki. Vsem tem darovalcem
izrekajo obdarovani kropški reveţi svojo najudanejšo in najiskrenejšo zahvalo! Pri
tem pa tudi ne smemo pozabiti raznih zavarovalnih društev. Prav kulantno je
postopala banka «Slavija», ki je svojim zavarovancem izplačala popolne zneske brez
odbitka vrednosti v ostalih ogorkih. Ravnotako je storila tudi zavarovalnica »Dunav«.
Trţaško zavarovalnico tukaj znano pod imenom «Adriatica», pa v tem ozira ne
moremo pohvaliti. Nazadnje bi pa bila tudi mlada škofova zavarovalnica skoraj prišla
v poštev in dolţnost, da bi morala izplačati nekaj stotakov, a malomarnost ali
brezbriţnost njenega zastopnika v Kropi jo je srečno rešila te škode. Hiša, v kateri je
bil rojen gorjanski ţupnik Aţman in ki je bila last njegovega očeta, je bila namreč do
lanskega leta zavarovana pri graški nemški zavarovalnici. Lansko leto je stari
ţupnikov oče izročil to hišo mlademu sorodniku in ob tistem času je pretekla
zavarovalna doba za hišo. Ţupnik je na to opozoril novega hišnega gospodarja ter
izrekel ţeljo da, bi zanaprej zavaroval hišo pri mladi škofovi zavarovalnici. Hišni
lastnik ga je ubogal ter šel k zastopniku priporočene zavarovalnice s prošnjo, da bi

zavaroval hišo. Zastopnik mu je obljubil, da bode v kratkem prišel pogledat hišo in jo
potem takoj zavaroval. Ker ga pa le ni bilo, ga je šel hišni lastnik priganjat, a on se je
izgovarjal, daje vedno tako preobloţen z drugim delom, da ima malo časa in da naj
še malo počaka. Mladi hišni gospodar je res čakal nanj, toda pričakal je - poţar,
kateri mu je spremenil hišo v razvaline. Na same obljube in »dobro voljo" kropškega
zastopnika škofove zavarovalnice pa ne bode sedaj dobil nikake zavarovanine, da bi
mogel razdejano hišo zopet popraviti. Tako skrbe naši klerikalci za ljudske koristi.
Vir: Gorenjec, 6. 7. 1901 / V mapi Kropa v starih časopisih
Iz Radovljice. Pereče vprašanje za Radovljičane je vprašanje, ali se bode za
Radovljico obljubljeno novo uradniško poslopje zidalo v Radovljici ali na Bledu.
Radovljiška občina je ţe pred nekaj leti kupila drag in obširen stavben prostor ter dala
tisto zemljišče zemljeknjiţno prepisati na justični erar. Vsled vladnega sklepa in
zatrdila, da bi morala biti ta stavba ţe lansko leto popolnoma dodelana, tako da bi se
uradi ţe letos spomladi lahko preselili vanjo; a še sedaj se nič ne ve, kdaj se bode
začelo z zidanjem in sploh še ni zagotovljeno, če se bode zidalo tukaj. Vlada se
izgovarja, da ji manjka denarja, radovljiška občina pa tudi ne more postavljati
uradniškega poslopja na svoje troške, ker si je morala ţe denar za odkup stavbenega
prostora izposoditi v hranilnici in sedaj plačuje obresti od tega dolga. Tako se ta stvar
zavlačuje dalje in dalje, med tem pa podjetni Blejci na skrivnem prav pridno delujejo
na to, da bi dobili radovljiške urade na Bled. Baje hoče občina, posebno pa Muhr in
Schwegelj mnogo prispevati k stavbinim troškom. A v Radovljici le tiho in mirno
čakamo, toda pričakali bomo morda le odhod uradov od tukaj na Bled; kajti vsa
znamenja kaţejo, da se za kulisami nekaj kuha. Vlada se morebiti res misli ozirati na
tiste tisočake, katere ponujajo blejski bogataši, ter zaradi tega pustiti sezidati poslopje
za radovljiške urade na Bledu. Ako se to zgodi, bode Radovljica uničena za vselej in
bode brez uradov še slabša, kakor kaka dobra gorenjska vas. Zato, Radovljičani
zdramimo se in delajmo, dokler ni prepozno. Ţe marsikaj smo v spanju zamudili in
nazadnje v spanju lahko izgubimo še to, kar imamo!
Vir: Gorenjec, 20. 7. 1901
O zgradbi uradnega poslopja v Radovljici se nam z ozirom na dopis Iz Radovljice v
list u od 20. julija t. l. piše od informirane strani:
Dopisa »Iz Radovljice« v listu od 20. julija t. I. si ne moremo tolmačiti. Če bi se tak
dopis nahajal v kakem klerikalnem listu, bi se zanj ne zmenili in bi ga smatrali za
manever z ozirom na bliţnje deţelnozborske volitve, a da se nahaja v listu narodnonapredne stranke, nam je uganka. Vprašanje o zgradbi novega uradnega poslopja
pa stoji tako: Prvotni načrt za stavbo, za katero stoji na razpolaganje v proračunu ţe
sedaj 54.000 K, se je na ţeljo interesentov predrugačil ter ima stati stavba vsled
izpremembe kakih 10.000 kron več. Ta višji izdatek mora finančno ministrstvo
odobriti in vsled tega se je nekoliko zavlekla ta končna rešitev, vendar se ima
zgradba pospešiti tako, da se ne prekorači najemne dobe 2 let, za katero se je
pogodba z graščino podaljšala.
Z ozirom na zgoraj omenjeni dopis v »Gorenjcu« smo se obrnili na justično
ministrstvo in nam je od tam došlo od 24. t. m. datovano pojasnilo: »Justičnemu
ministrstvu ni nič znano o kaki premestitvi uradov iz Radovljice na Bled. Spisi se
nahajajo sedaj pri finančnem ministrstvu in imajo priti od tam v kratkem času z
odobrenjem stavbe.
Vir: Gorenjec, 27. 7. 1901

Osebne vesti. Gozdni inšpekcijski komisar prve vrste, g. Otokar Bouček v Radovljici
je imenovan gozdnim nadkomisarjem.
Deţelni odbor kranjski je poklical v cestni odbor radovljiški: Ivana Janca, ţupana v
Begunjah, in Janeza Čopa, posestnika na Breznici.
Vir: Gorenjec, 27. 7. 1901
Strela in praznoverje. V soboto 20. t. m. prišla je nevihta, katera je morala zelo hudo
razsajati v zahodu, tudi v Begunje. Sicer ni prinesla nikake pogubonosne toče, tudi
deţja ni padlo mnogo, vendar je napravila strela nekaj škode, ker je udarila med
postajama Begunje in Lesce v brzojavno ţico ter dva brzojavna droga popolnoma
razdejala, da so leţali kosovi lesa, treske in ivrje daleč na okolu; poleg tega pa je še
par drogov nekoliko ranila. Tudi kozolec, ki stoji ob enem slednjih drogov, je dobil hud
udarec tako, da se mu je prvi stoţnik preklal od vrha do tal. Tako je bila pretrgana
brzojavna zveza med imenovanima postajama od sobote zvečer do nedelje
popoldne, ko se je zopet v toliko popravila, da se je dalo uradovati. Tu pa ne moremo
kaj, da ne bi omenili praznoverstva, ki je še vkoreninjeno med nekaterimi. V nedeljo
popoldne so bile pobrane ţe vse treščice, katere je strelina moč razmetala po cesti in
po polju. Prvi jih je nabral, da bo pregnal ščurke ţ njimi, drugi, da ustavi zobobol,
tretji, da preţene roparske bučele iz panja, četrti, da prepodi strah iz človeka, kateri
se je prestrašil, ako ga s tem lesom pokadi. Ta preganja s pokajenjem trganje, protin
i. t. d., oni zopet shrani treščico, da ga strela ne ubije. Tako še tiči naše ljudstvo v
praznoverstvu, meneč, da se mora vedno le vsega tega drţati, kar so stari ljudje v
svoji nevednosti trdili.
Vir: Gorenjec, 27. 7. 1901 / V mapi Lesce v starih časopisih
Radovljiška mestna godba priredi na korist bralnega in pevskega društva »Triglav«
dne 15. avgusta ob treh popoldne na vrtu grofa Turna veliko vrtno veselico.
Vstopnina h koncertu 40 vin, na vsakih deset stopnic se dobi ena povrhu. Ako bo ta
dan deţevalo, se veselica preloţi na nedeljo dne 18. avgusta.
Vir: Gorenjec, 8. 8. 1901
Begunjska kmetijska podruţnica priredi na vrtu g. Val. Sturm a v Poljčah v nedeljo
dne 25. avgusta t. l. tombolo.
Vir: Gorenjec, 17. 8. 1901
V Kropi se snuje »društvo varčnosti«. Pravila so se ţe predloţila vladi v potrjenje.
Vir: Gorenjec, 24. 8. 1901
Iz Mošenj. Pred tremi tedni bral nam je naš mlečnozobni kaplanče iz priţnice
»Rodoljuba«, iz česar razvidimo, daje prišel tudi ţe pri kaplančkih »Rodoljub«
veljavo. — Od Marijinega društva sta se dva devičarja stepla in ju je zmerila ena
devičariča. Zakaj je bil tepeţ? Bila sta pristna klerikalca, in sicer Reš in Marka, star
invalid iz Mošenj. — Devičariča ju je zmerila s tem, da je prisadila Rešu eno
klofernico po nosu, tako, da je lizal rdeče. — Lepo društvo v sedanjem času, ki tako
lepo napreduje. Ena devica je tudi na potu v Rim, bogve, če bode kapelan Bleibes
kaj pomagal k troškom.
Vir: Gorenjec, 31. 8. 1901
Iz Lancovega pri Radovljici se nam piše: Dne 18. t. m smo imeli pri nas štrukljevo
nedeljo, po domače semenj. Vsakokrat je bila pri naši podruţnici tudi maša, ali letos

ne vemo, kaj smo se gospodu radovljiškemu dekanu zamerili, da ni oznanil maše.
Kakor se sliši, se g. dekan izgovarja, da ni bilo k njemu nobenega moţa, da bi ga bil
prosil, da bi bil oznanil mašo. Kot lancovski kmet pa mislim, da je gospod dekan, kot
naš dušni pastir in vodja cerkvenih opravil le on odgovoren o teh zadevah. Mi
lančovški kmetje pa smo vseeno spekli štruklje, čeprav ni bilo maše v naši podruţnici
in so jih prišli gospod kapelan Fronc s svojo gardo pobirat, akoravno niso bili
blagoslovljeni. O, dragi Lancovljani, kdaj bodete pametni, da se ne boste pustili imeti
za norca.
Vir: Gorenjec, 31. 8. 1901
Glavna volišča za deţelne občine na Gorenjskem so določena takole: I. Za volilni
okraj Ljubljana-Vrhnika: Spodnja Šiška. II. Za volilni okraj Kamnik-Brdo-Podpeč:
Domţale. III. Za volilni okraj Kranj-Trţič-Škofja Loka: Primskovo. IV. Za vol. okraj
Radovljica-Kranjskagora: Lesce.
Vir: Gorenjec, 31. 8. 1901 / V mapi Lesce v starih časopisih
Vzor-katolik - v praksi. Iz Lesec se nam poroča: Predvčerajšnjim zvečer, pred
odhodom ljubljanskega vlaka, se je oblastno izprehajal po kolodvorskem peronu
klerikalni papeţ dr. Šušteršič. Ko je pa zvonilo »angeljsko češčenje«, se moţu ni
zljubilo sneti klobuk raz glavo. Brţkone je premišljeval minljivost tega oţlindranega
sveta.
Vir: Gorenjec, 31. 8. 1901 / V mapi Lesce v starih časopisih
Začasni ţupnik. Osebne vesti. Gospod Friderik Hudovernik, ţupnik v Lescah, je
stopil v pokoj in se preselil v Kranj. - Začasnim ţupnim upraviteljem v Lescah je
imenovan g. Bleiweis, kapelan v Mošnjah.
Vir: Gorenjec, 7. 9. 1901 / V mapi Lesce v starih časopisih
Iz radovljiškega okraja se nam piše: Narodnonapredna stranka Vam priporoča za
radovljiški okraj, da vsi oddamo na dan volitve svoje glasove delavnemu moţu, ki je
domačin, ki je kri od naše krvi, t. j. gospod Ivan Čop, posestnik v Mostah. Ako Vam
bo duhovščina zopet zatrjevala, da je tudi pri teh volitvah vera v nevarnosti, tedaj jo
odločno zavrnite in ji povejte, da je to le hinavska pretveza, ker Bog Vam je dal
pravico voliti po svojem prepričanju. Ako Vam je ţe kdo popisal volilni listek s kakim
drugim imenom, naj Vam povemo, da vsak lahko prečrta ţe zapisano ime ter zapiše
zraven po svojem prepričanju ime: Ivan Čop, posestnik v Mostah, in veljavno je. Če
se pa bojite fajmoštra, priporočamo Vam, da Vas tisti dan ni doma, drugače tako
nimate miru pred duhovniki, ki hočejo vedno biti Vaši jerobi ali varuhi, prav kakor, da
bi sami ne bili zmoţni voliti po svojem. Pokaţimo samostojnost ter vsi volimo
neustrašeno po svojem prepričanju! Naš kandidat je gospod Ivan Čop, posestnik v
Mostah. Njega vsi volimo prihodnji četrtek, dne 12. septembra t. l. Napredni volilni
odbor za radovljiški okraj.
Vir: Gorenjec, 7. 9. 1901
Iz Begunj. Dne 30. m. m. je ponesrečil tukajšnji posestnik Ivan Resman v Begunjšici.
Kosil je namreč travo na begunjski seči in to na jako opasnem kraju. Najbrţ mu je
spodrsnilo ter je padel tako nesrečno na skalovje, da se je takoj onesvestil; potem se
je valil še kakih 120 metrov globoko ter tam izdihnil svojo dušo. Zapustil je ţalujočo
ţeno in devet še mladoletnih otrok. — Naj dodamo še tu, da ne bodo hribolazci
oplašeni.

Vir: Gorenjec, 7. 9. 1901
Osebne vesti. Gospod Friderik Hudovernik, ţupnik v Lescah, je stopil v pokoj in se
preselil v Kranj. — Začasnim ţupnim upraviteljem v Lescah je imenovan g. Bleiweis,
kapelan v Mošnjah.
Vir: Gorenjec, 7. 9. 1901
V Radovljici je umrl dne 4. t. m. 13 let stari Rudolf Grčar, sin nadučitelja g. Andreja
Grčarja. Bilje učenec 1. gimn. razreda v Kranju.
Vir: Gorenjec, 7. 9. 1901
Zidanje novega uradnega poslopja v Radovljici. Kakor se poroča uradnemu listu, je c.
kr. justično ministrstvo v sporazumu s c. kr. finančnim ministrstvom dovolilo zgraditi
novo enonadstropno uradno poslopje, kjer bode okrajno sodišče z ječami in davčni
urad. Troški so preračunjeni na 76.500 K.
Vir: Gorenjec, 7. 9. 1901
Iz Krope. V torek zjutraj je začelo goreti v Kropi. Zgorele so tri hiše. — Pred kratkim
se je delila deţelna podpora 4000 kron in drţavna podpora 6000 kron med
pogorelce. Zida se prav pridno.
Vir: Gorenjec, 14. 9. 1901
Po volitvah. / Deţelnozborske volitve v Lescah. Pred dobrimi par tedni je prišel k
nam kot začasni ţupni upravitelj g. Bleiweis, kapelan iz Mošenj. Takoj je potegnil
svoje klerikalne mreţe čez celo občino ter tako zapredel vse volilce te šmentano
liberalne postojanke. Ţe prvo nedeljo je pričel prijemati liberalce raz lečo, kajti dela se
je bilo prijeti stvarno; volitve so pred durmi. V ta namen privzel si je kot pobočnika
razvpitega, do kosti zagrizenega klerikalca, p. d. Pogačarja, kateremu niti Rim nima
enakega. On je kolportiral po svojih otrocih v vsako posamezno hišo listek »Škof
katoliškim volilcem« ter brošuro »Malo politično ogledalo«.
Poslednja dva dni pred volitvijo podalo se je kaplanče na agitacijo, kjer ga je
večinoma spremljal njegov pobočnik, vstopil je v hišo od prvega do zadnjega volilca.
Da, šel je celo v Predtrg in Zapuţe. Lagala sta oba strahovito, ker ta posel se
klerikalcem najbolj sponaša. Kaplan je lagal, ko je kazal program Čopa, pravzaprav
je bil le volilni oklic naprednih volilcev ter iz njega brez črk čital, da bo Čop delal na
to, da se odstranita papeţ in škof, da se zabrani vhod duhovniku ob smrtni uri ter da
se duhovski stan sploh v nič pripravi. Zahtevala sta volilne listke z zvijačami povsod
ter prepisovala ter podpisovala, četudi moţa ni bilo doma, nekateri so radi tega
pošteno ošteli svoje ţene, drugi jo je oklofutal, tretjemu je ţena volilne listine vrgla v
peč, ker je bil moţ naprednjak. Udeleţba volitve je bila skoro polnoštevilna. Na
ţupanovem dvorišču vršil se je zanimiv prizor, pri katerem je glavno ulogo igral
figurant adjutant Pogačar. Edino on se je produciral kot klerikalec. Slišal je
brezštevilno predbacivanj nepoštenega klerikalizma in očitanje dejanj iz njegovega
ţivljenja, med drugim se mu je očitalo, da je agent verske druţbe Salezijancev, kateri
je ţe več stotakov nabral in odposlal v Turin. Iz vseh grl je nanj kričalo o njegovi
malopridnosti. Kaplanče se je lahko prepričalo, kako malovreden je njegov pajdaš in
da tukaj ni v Mošnjah, videl je, kako ostro so nabrušeni liberalni zobje za klerikalno
meso, on je dostojno molčal. Drugi klerikalci so bili tiho in nihče se ni izdal, spoznati
bili so le na tem, ko so odhajali potuhnjeno z k zemlji uprtimi očmi; naprednjaki pa

moţato s prostim pogledom. Izid volitve je bil vzlic kaplančetovih groţenj z Bogom in
peklom na napredni strani zmagonosen z 57 proti 39 glasovom.
Po končani volitvi je napravil Pogačar svojim hajdukom gostijo, kar j im je ţe prej
obljubil; bili so sami analfabeti, ubogi v duhu, in manj premoţni volilci, med katerimi
sta se nahajala tudi dva izmed pravih posestnikov v občini, K. in B. iz Nove vasi, ki
sta prodala svoja glasova in moţatost za par poţirkov Iškarjotovega piva.
Ako se pomisli, kaj je provzročil Bleiweis s svojim agitacijskim hujskanjem, napravil je
nemir v druţinah in med sosedi-občani sovraštvo, česar prej ni bilo, in po pravici se
sme trditi, da se je on storil s tem krivega pregreška po kazenskem zakonu. Iz tega
sovraštva nastale bodo razne škode in morda tudi zapori. Ali je to pošteno, ali je
prav? Zakaj te volitve s tolikim nasilstvom? In če ţe mora biti vsak od škofa podani
kandidat izvoljen, naj ga rajše on naravnost imenuje in vlada naj ga potrdi! Koliko
časa in denarja bi se na ta način prihranilo. Ali more poslanec svojim volilcem toliko
pridobiti, kar njega na dan volitve stane? Skoro da ne.
Koliko časa meni vlada to še trpeti, da se ljudstvo tako barbarsko izsesava? V ta
namen bi bilo nujno potrebno napredne poslance naprositi, naj se potrudijo za to, da
se postavnim potom zabrani zloraba vere v sebične politične namene in da se
duhovniki drţijo njim določenega delokroga, po uzoru drugih evropejskih drţav.
Potem bo mogla šele drţava uspevati in se postaviti na trdnejše podnoţje.
Vir: Gorenjec, 21. 9. 1901 / V mapi Lesce v starih časopisih
Iz Radovljice. (Boţji namestniki v pravi podobi.) V Radoljici je pred kratkim pokopal
naš gospod Novak neko revno ţensko, ki ni imela nobenega premoţenja, ali vendar
je zaračunil ta boţji namestnik celih 16 kron za tisti četrt ure, katerega je potreboval
od cerkve do pokopališča. Ti boţji namestniki bi morali vendar vedeti, da jih ni boţji
sin Jezus tako učil, da naj odirajo tako po ţidovsko delavca in kmeta, kakor to znajo
nekateri duhovniki. Kaj bi rekel gospod dekan, ko bi njemu eden zaračunil 16 kron,
ko bi ga peljal iz Radovljice v Predtrg. Toliko v premislek g. dekanu !
Vir: Gorenjec, 21. 9. 1901
Slovensko bralno in pevsko društvo »Triglav« v Radovljici priredi dne 14., 15. in 16.
oktobra ob pol osmih zvečer javno predavanje, h kateremu se vabijo tudi nečlani
društva.
Vir: Gorenjec, 21. 9. 1901
V Radovljici se vabijo udje obrtniške zadruge k občnemu zboru ob treh popoldne
brez ozira na vreme v gostilno pri Basteljnu v Radovljici dne 22. septembra 1901 s
pristavkom, da gotovo pridejo, da ne bo kdo kaj oporekal. Pozovejo se tudi, da stvar
naznanijo pomočnikom, da se zbora udeleţe, ker pripadajo zadrugi. Zadruga je korist
vsem skupaj. Spored: I. Razlaganje pomena društva. II. Volitev predsednika in
podpredsednika, III. Volitev 9 odbornikov in 3 namestnikov. IV. Stavljenje raznih
predlogov. Ako kdo pomotoma ni dobil vabila, naj se oglasi pri podpisanem odboru,
pri katerem se dobivajo tudi pojasnila. Obrtniška zadruga za radovljiški okraj v
Radovljici. / Osnovalni odbor.
Vir: Gorenjec, 21. 9. 1901
Osebne vesti. Vladni kancelist g. Primoţ Ragazi je dodeljen okrajnemu glavarstvu v
Kranju. - Gospod Jos. Seigerschmidt, ţupnik v Zaplani, je inštaliran na ţupnijo Lesce.
Vir: Gorenjec, 5. 10. 1901 / V mapi Lesce v starih časopisih

Iz Radovljice. (Popravek.) Prejmi uredništvo »Gorenjca« Kranj. Na strani 345 Vašega
lista z dne 21. septembra 1901. št. 38 priobčili ste dopis iz Radovljice pod naslovom:
«Boţji namestnik v pravi podobi«, ki se dotika moje osebe. Glede na to zahtevam,
sklicujoč se na § 19 tisk. zak., da objavite sledeči popravek: Ni res, da sem zaračunil
16 kron za tisti četrt ure, katerega sem potreboval od cerkve do pokopališča, ko sem
pokopal neko revno ţensko. Res je namreč sledeče: Dne 29. julija 1901. bil je pokop
Marije Jeran. Izrecno je bil od sorodnika ranjce naročen takozvani pogreb za
odraščene s tremi zvonovi. Tudi je bila naročena sv. maša zadušnica, ki se je brala
na dan pogreba ob 7. uri, mej tem ko se je pokop vršil ob osmi uri. Za vse to opravilo
se je od ţupnega urada zaračunilo naročniku:
1. za trikratno zvonenje s tremi zvonovi 4 K 20 h
2. za cerkev (kadilo itd.)
1»—»
3. za cerkovnika
— » 75 »
4. za ministrante
— » 20 »
5. za grobokopa
3 » 60 »
6. za pokopališče
1» — »
7. za sv. mašo
2» — »
8. štolnina duhovniku
1 » 40 »
skupaj tedaj .
14 K 15 h
Plačal doslej naročnik ni še nič. — V Radovljici, 30. septembra 1901. Janez Novak,
ţupnik in dekan.
Vir: Gorenjec, 12. 10. 1901
Opomba uredništva: Gospod dekan in ţupnik radovljiški je bil toli prijazen, da nas je
osrečil s prvim popravkom. Prav čudno se nam zdi, da je gospod Novak naenkrat
postal tako rahločuten. Očitale so se mu v »Gorenjcu« ţe vse druge reči, a vse je
moral vtakniti poboţni moţ mirno v ţep. Sedaj je pa postal naenkrat nervozen in je
poslal predstoječi dolgi popravek samo zato, ker je naš dopisnik trdil, da je računal
ţupnik za takozvani uboţni pogreb (samoobsebi umevno z vsem, kar spada zraven)
16 kron, medtem, ko Novak pravi, da je račun znašal le K 14.15. Tu se gre tedaj za
eno celo krono in 15 vin.! Sorodnik pokojne Marije Jeran, ki je naročil najuboţnejši
pogreb, je pa vsak čas pripravljen potrditi s prisego, da mu je dekan računal za ves
pogreb 16 kron in ne K 14.15! Vrhu tega je rekel ţupnik sorodniku, da bo kapelan
maševal ob 7. uri tiho mašo, ne da bi takrat mrliča prinesli v cerkev, tedaj po še
danes veljavnem ukazu dvorne komisije za Ljubljano z dne 5. aprila 1816 ni bil Novak
opravičen zaračunati maše dve kroni. Radovljiško pokopališče je blizu farne cerkve in
štolnina za duhovnika znaša v tem slučaju pri uboţnem pogrebu 70 vin. Za kadilo je
smel zahtevati 23 vin. in ravno tako tisto malo svoto za druge potrebščine. Tudi o
pristojbinah za cerkovnika, grobokopa in pokopališče bi se dalo reči marsikaj, kar bi
ne ugajalo prečastitemu dekanu Novaku. Sorodnik radi tega ni hotel poravnati
računa, ker mu ni šlo v glavo, da bi pristojbine za uboţni pogreb iznašale razmeroma
tako veliko svoto. G. ţupnik bi bil ravnal tedaj veliko pametnejše in svojemu stanu
primernejše, če bi se bil pri sestavi računa oziral malo bolj na uboţnega sorodnika,
kakor da je za sestavo jalovega popravka štel lepe denarce — advokatu.
Vir: Gorenjec, 12. 10. 1901
Poţigalca, ki je zadnjič zaţgal v Kropi, so dne 6. t. m. prijeli oroţniki, ko je hotel
vnovič zaţgati. Imenuje se Peter Ahačič.
Vir: Gorenjec, 12. 10. 1901

Radovljiška občina v stiski. Kakor smo izvedeli, zadeva glede zidanja novega
uradnega poslopja v Radovljici vkljub temu, da je vlada ţe dovolila 76.500 K za to
poslopje, še vedno ni rešena in se je v zadnjem času tako zasukala, da dela
Radovljičanom mnogo sitnosti in resnih skrbi. Vsemu temu je dalo povod
pomanjkanje stanovanj. Kakor znano, so morali stanovati pred nekaj leti nekateri
uradniki v Lescah, ker niso mogli dobiti pripravnih stanovanj v Radovljici. Ta
nedostatek pa se je potem odpravil s tem, da so se ob novi cesti proti Lescam
sezidale tri hiše, izmed katerih je ena last stavbenega mojstra g. Pečanota. Tako bi
se z dosedanjimi stanovanji za silo ţe prebilo in počakalo, da bi se sezidal novo
uradniško poslopje, in obenem potem bi se zidalo v Radovljici še nekaj novih hiš,
nekaj pa bi se jih priredilo tako, da bi bila sposobna za stanovanje. A v prejšnjem
mesecu je g. Pečano kar naenkrat odpovedal stanovanja vsem trem strankam, ki so
stanovale v njegovi hiši iz vzrokov, katerih ne bomo tu navajali. Stranke, ki so
stanovale v Pečanov! hiši, so uradniki z druţinami in eden še sedaj ni dobil novega
stanovanja. O vsem tem je izvedela tudi deţelna vlada v Ljubljani ter poslala
radovljiški občini ukaz, da mora sezidati hišo s šestimi stanovanji, drugače pa se
bodo izselili uradi iz Radovljice. Mestni zastop se je predzadnjo sredo pri drugi seji,
ker k prvi seji ni prišlo toliko povabljencev, da bi bila seja sklepčna, posvetoval o
ukazu deţelne vlade ter še tisti dan svoje ukrepe sporočil v ekspresnem pismu v
Ljubljano. Kaj modrega je ukrenil, še ni dobro znano, ker je bila seja tajna. Vendar se
govori, da se je sklenilo, da se bode takoj spomladi zunaj mesta sezidala nova šola,
stara pa predelala v stanovanja. No, to bi bilo pametno in umestno, ako bi se hotela
le vlada ozirati na to ter varovati Radovljico prevelikih troškov. Pa, kakor se sliši, hoče
deţelna vlada na vsak način, da se v Radovljici najprej odpravi vsako pomanjkanje
stanovanj in da šele, ko se bode to zgodilo, se bo začelo tam zidati novo uradno
poslopje. Radovljiška občina se bo torej najbrţ morala odločiti, kakor hitro mogoče
sezidati še kako novo hišo s stanovanji, ki se bodo dala v najem, ako bode hotela
obdrţati vse dosedanje urade v Radovljici. Mislimo, da ga ni zavednega
RadovIjičana, ki bi ne znal ceniti njih obstanka v svojem mestu, in tudi uradniki se ne
morejo veseliti, ako bi se morali seliti na Bled ali pa kam drugam gori proti
Jesenicam, ker bi bilo ondi še vse draţje, kakor v Radovljici. Zato, dragi Radovljičani,
storite, kar je mogoče, da obdrţite urade in ne glejte preveč na troške, katere bi Vam
provzročilo zidanje nove hiše za stanovanja, kajti ti troški, če bi bili še tako veliki, se
bodo s časom ţe kako poravnali, uradov pa ne bodete nikoli dobili nazaj, ako jih
boste enkrat izgubili! Za izgled naj Vam bode zapuščena Planina in nameravani veliki
kolodvor za Pred trgom!
Vir: Gorenjec, 19. 10. 1901
Poročil se je dne 14. t. m. g. Ivan Kalan, učitelj na Ovšišah pri Podnartu z gospodično
Josipino Deţman-Germck pri Sv. Lenartu nad Skofjo Loko. Poročil ju je gospod Ivan
Vrhovnik, trnovski ţupnik v Ljubljani.
Vir: Gorenjec, 19. 10. 1901
Osebne vesti. Postajenačelnik v Podnartu, g. R. Golob, je prestavljen k c. kr.
obratnemu ţelezniškemu uradu v Ljubljano. — Prestavljen davčni praktikant: Tomaţ
Tavčar iz Radovljice v Škofjo Loko.
Vir: Gorenjec, 26. 10. 1901

Novi ţupnik. Iz Lesec, 24. oktobra. Ko je naš novodošli gosp. ţupnik Seigerschmidt
imel prvi cerkveni govor, je dejal: »Kristus je razposlal svoje učence ter jim
zapovedal, oznanjevati mir raznim narodom, tudi jaz bom vedno oznanjeval in delal
na to, da se ohrani med vami mir, dokler bodem pri Vas.« - Večina poslušalcev si je
mislila, res lepi nauk, če se bo ta tudi uresničil. Toda bojimo se, da bi g. ţupnik prvi
ne prekoračil te meje. Nismo se varali, saj vemo s kakim namenom je prišel k nam.
Preteklo nedeljo je ţe bolj naravnost prijemal brezverni liberalni svet. Donelo je s
priţnice: Posvetnjaki-učenjaki pravijo, da Boga ni: med tem, ko je navajal poganska
modrijana starega sveta Cicerona in Sokrata, katera sta učila, da je Bog, ter navajal
francoskega učenjaka, ki je začetnik sedanjega brezverstva Voltairja, ki je tudi
priznal, daje Bog. Kakor razvidno, si je gospod govornik s tem prav pošteno lomil svoj
tilnik, tega pa on ni vpošteval, da ima vsak posamezni svoje prepričanje ali nazore, in
sicer tako gotovo, kakor gotovo tudi katoliški duhovniki ne verejujo vsega, kar
govorijo, sicer bi njih ţivljenje ne imelo takih strani, kakršne v resnici ima. –
Gospod Seigerschmidt, je nadaljeval: Ura mora imeti urarja - stvarnik je! pomislimo
le, kako je človek, kot krona stvarjenja umetno ustvarjen posebno oči, in sicer ţe radi
tega da imamo oči spredaj, ne zadaj ali na strani; ako bi bile oči zadaj, bi se človek
lahko zaletel v kaki zid ali v kaki drugi predmet. (Splošno posmehovanje in resnično
komično). - Gospod Seigerschmidt nas hoče učiti prav od začetka verske resnice. Ali
smo res še tako mladi ali nevedni ? Mislimo, da nas bo kmalo naučil. Da se v cerkvi,
kar se v sedanjem času tuintam čestokrat čuje raz lečo, da ni Bogo, četudi povzeta
beseda, to ni dostojno in ne moralično, ker to je za vernega človeka osupno.
Nekoliko bolj zavedni ljudje pa si morejo misliti, ako učenjaki to trdijo, ki so bolj učeni
kot mi, kaj ko bi res bilo kaj na tem. Enaki izbruhi morejo v verskem oziru več škoditi
nego koristiti. Iz kakega vzroka se vendar to tako gromovito razlega po cerkvi? Edini
namen temu je, do podplatov po nedolţnem očrniti posvetnjake-liberalce pred svojimi
klerikalnimi sofarani. Tako in nič drugače, g. Seigerschmidt!
Vir: Gorenjec, 2. 11. 1901 / V mapi Lesce v starih časopisih
Radovljiški klerikalni čudaki. V Kranju je bila te dni neka oseba iz Radovljice, ki je
pripovedovala, da je radovljiško mestno zastopstvo pri svoji zadnji občinski seji
sklenilo, da se hoče pokoriti ukazu deţelne vlade ter zidati zahtevano hišo, da si s
tem zagotovi obstanek dosedanjih uradov v Radovljici, proti temu pa da sta glasovala
dva klerikalna odbornika, češ da ne bode za Radovljici nobene škode, ako se
preselijo iz nje liberalni uradniški pritepenci kani drugam. Eden teh nedoumljivih
katoliških modrijanov je baje nek radovljiški bivši meţnar, ki ima svojo hišo blizo
farovţa in sluţbo z dobro plačo pri liberalnem uradniku, drugi pa je mlad radovljiški
purgar, ki ima brata za duhovna in sredi mesta prodajalno, v kateri rad pobira ob
nedeljah in uradnih dnevih klerikalne in liberalne groše. Vse to se nam zdi skoro
neverjetno, a če je vendar kaj resnice na tem, potem se ne smemo več čuditi, da vse
nazaduje in je izključen vsak napredek tam, kjer imajo kako uplivno in odločilno
besedo pripadniki kranjskih patentiranih ţlindrovcev, ki imajo na svoji strani take
reveţe in kratkovidneţe, da so pripravljeni vsak čas prodati lastno srečo in koristi
svojih someščanov za črne klerikalne namene!
Vir: Gorenjec, 2. 11. 1901
Umrl je v Radovljici včeraj ponoči višji davčni nadzornik g. Janko Kalan. Vsled lastne
marljivosti se je povzpel od navadnega davčnega uradnika do sedanje visoke
stopinje. Pogreb bode jutri. — V četrtek popoludne so pokopali tukajšnjega trgovca g.
Rajka Krisperja 15 letno hčerko Anico. N. v m. p.!

Vir: Gorenjec, 2. 11. 1901
Iz Begunj. Minulo nedeljo se je vršil občni zbor naše kmetijske podruţnice. Ob tej
priliki je prišel k nam tudi gospod ravnatelj Gustav Pirc, ki je prav poljudno, a
zanimivo govoril o napravi mošta in ravnanju s tistim. Povedal nam je tudi, kaj
moremo storiti, da se ne pokvari mošt, da je trpeţen i. t. d. Prav umestno in koristno
je bilo to predavanje, saj se ravno pri nas izdeluje sadni mošt v večji mnoţini. Zatorej
smo gospodu ravnatelju za to poučno predavanje iz srca hvaleţni. — Po tem
predavanju se je vršila volitev, in so bili izvoljeni gg.: nadučitelj Val. Zavrl,
predsednikom, Iv. Janc, L. Grilc, Iv. Mencinger, J. Polovšnik, A. Erhar in Franc Stroj
odbornikom podruţnice. Slednjič se je še stavil predlog, naj bi kmetijska druţba
izposlovala pri deţelni vladi, da bi se licencevanje bikov vršilo raje v zimskem času, v
decembru ali marcu, ko ima kmetovalec več časa, kakor pa meseca majnika, ko ima
vse polno dela. Naj se še k sklepu omeni, da je naša kmetijska podruţnica na
Kranjskem prva, ki goni letos postavljen ţitodrobilni stroj in velik brus.
Vir: Gorenjec, 16. 11. 1901
Glas iz občinstva. Iz radovljiškega okraja se nam poroča, da se je pred kratkim vršila
v Radovljici volitev novega cestnega odbora, pri kateri je bil izvoljen načelnikom g.
Tomaţ Schusterschitz. Navada je bila do sedaj, da je bil načelnik cestnega odbora
obenem tudi blagajnik. To pot pa so gg. odborniki poverili blagajništvo drugemu
odborniku in ne načelniku. Kako je vendar to? Prosimo pojasnila. / Radovedneţ
Vir: Gorenjec, 23. 11. 1901
Za vseučilišče so vloţile dalje prošnje naslednje občine na Gorenjskem: Kranj, Bled,
Domţale, Jeţica, Šenčur pri Kranju, Zgornji Tuhinj, Hruševka pri Kamniku, Lesce,
Šmartin pod Šmarno goro, Špitalič, Trzin, Vodice, Sv. Ana, Dob, Sv. Katarina, Kriţ pri
Kamniku in Prevoje.
Vir: Gorenjec, 30. 11. 1901 / V mapi Lesce v starih časopisih
Ob nedeljah zaprto. Stranska blagovna postaja Bled (postaja Lesce- Bled) se zapre.
G. kr. ravnateljstvo drţavnih ţeleznic naznanja, da se za prometno okroţje postaje
Lesce-Bled od dne 15. julija 1897 naprej na Bledu napravljena stranska blagovna
postaja dne 30. novembra t.l. za nedelje zapre.
Vir: Gorenjec, 30. 11. 1901 / V mapi Lesce v starih časopisih
Osebne vesti. Poštar Fr. Pavlošič v Radovljici je imenovan nadpoštarjem ad
personam.
Vir: Gorenjec, 7. 12. 1901
Iz Krope so se poslale prošnje za vseučilišče: občina, gasilno društvo, delavsko
katoliško društvo, konsumno društvo, podruţnica sv. Cirila in Metoda za Kropo,
Kamnogorico in Dobravo, krajni šolski svet.
Vir: Gorenjec, 7. 12. 1901
Za vseučilišče so vloţile dalje prošnje naslednje občine oziroma korporacije in
društva na Gorenjskem: Šmartin pri Kamniku, Zminec pri Škofji Loku, Preska, krajni
šolski svet v Lescah, slovensko pevsko in bralno društvo »Triglav« v Radovljici,
druţba sv. Cirila in M e toda v Ljubljani.
Vir: Gorenjec, 14. 12. 1901 / V mapi Lesce v starih časopisih

Uradno poslopje v Radovljici. Razpisana so zidarska, kamnoseška in tesarska dela
za novo uradno poslopje na dan 20. decembra t.l. Stavbene načrte i. t. d. je moţno
upogledati pri deţelnem sodišču ljubljanskem. Vloţiti je tudi kavcijo.
Vir: Gorenjec, 14. 12. 1901
Poţigalec iz Krope, 21 letni kovaški pomočnik Peter Ahačič, ki je sedemkrat zaţgal v
Kropi, je bil obsojen na 20 let teţke ječe.
Vir: Gorenjec, 14. 12. 1901
Iz Mošenj. Pri nas imamo kapelana Bleiweisa, ki je tudi Lesčanom še dobro v
spominu za časa zadnjih deţelnozborskih volitev. Pri nas hoče vse narobe obrniti.
Evo slučaja! Pri nas ima gostilno neka M. P. Ko sta si bila z gospodom ţupnikom
Berlicem dobra prijatelja, je zahajal g. ţupnik redno vsak dan pokušat boţjo kapljico,
ker je znano, da se pri tej gostilničarki dobi res dobro vino. To more potrditi tudi
dopisnik tega članka. Zakaj pa da sedaj kar naenkrat g. ţupnik ne zahaja več v to
gostilno, to ni naša stvar. Pač pa čujmo nekaj drugega. Pred kratkim je šel g. ţupnik
v druţbi načelnice Marijine druţbe in gospe učiteljeve proti graščini Podvin; od
nasprotne strani pa je prišla M. P. Slišalo se je strašno vpitje in posledica tega je bila,
da je g. ţupnik popustil omenjeno druţbo ter jo popihal v bliţnji gozd. Precej prvo
nedeljo pa je naš kapelan sklical neko sejo, katere so se udeleţili vsi moţje Marijine
druţbe. Na dnevnem redu je bilo, da naj se podpišejo vsi, da naj se odvzame pravica
za gostilno M. P. Poleg tega pa je kapelan še zagrozil onemu, ki bo šel v gostilno k
omenjeni gostilničarki, da ga izbacnejo iz Marijine druţbe. Nekaterim moţem se je to
zdelo ţe preveč, da bi kapelan tako nekrščanski postopal proti ţenski, ki mu ni učinila
ničesar hudega. Neki moţ, ki je star ţe 70 let, je dejal kapelanu, da se ne podpiše, če
se prav vsi drugi. Tudi pojdejo precej nalašč vsi v gostilno M. P. zato, ker jim kapelan
brani. Zakaj se kapelan vtika v stvari, ki mu niso nič mar? Gospod ţupnik jih bo ţe
sam uredil, on ţe ve, kako je, zato pa molči. Gospod kapelan, le ne z glavo skozi zid,
ker je pretrd!
Vir: Gorenjec, 21. 12. 1901
Iz radovljiškega okraja. Tudi «Gorenjec« je ţe poročal, koliko škode je napravila
minuli mesec zadnja povodenj, zlasti pri Cajhnovem jezu tik Radovljice, katerega je
voda deloma poškodovala. Gospod ţupan lancovški, čegar last je dotični jez, ne
more sedaj zmagati ogromnih troškov, ki mu bode jih bode provzročila nova zgradba
tega jezu, zato je poprosil podpore. Dobro bi pa bilo, če dotični faktorji vpoštevajo to
prošnjo in jo kolikor mogoče hitro rešijo, kajti, ako g. ţupan ne bode kmalu popravil
jezu, tedaj bo voda trgala še naprej, in je zlasti v nevarnosti bliţnji okrajni most in več
mlinov, katere bo voda polagoma odnesla. Zatorej še enkrat nujno kakor tudi uljudno
opozarjamo poklicane faktorje, da v kratkem rešijo vloţeno prošnjo, in sicer kolikor
moţno ugodno. Saj celo pregovor pravi: »Kdor hitro da, dvakrat da.«
Vir: Gorenjec, 21. 12. 1901
Efektna loterija prostovoljnega gasilnega društva v Radovljici. Društveni odbor nam
naznanja, da se vrši ţrebanje nepreklicno dne 31. decembra t. l. ter opozarja, vse p.
i. društva in osebe, ki so prevzele razpečavanje srečk, da dopošljejo pravočasno
skupiček, ker veljajo po srečkanju le one srečke, ki so plačane dne 31. decembra
opoldne. Ker so dobitki zares lepi in vrednostni, in ker se je njih število od prvotnega
roka zdatno pomnoţilo, upa si društvo do omenjenega dne razpečati še vse srečke.
Zatorej naj nihče z zavlačenjem ne oškodi toli koristnega društva, kojega je prireditev

te loterije stala ogromni napor. — Izţrebane številke objavile se bodo takoj potom
listov in po razpečevalcih.
Vir: Gorenjec, 21. 12. 1901
V Radovljici se snuje društvo »Zabavni klub«. Pravila tega društva so se ţe vloţila na
pristojno mesto.
Vir: Gorenjec, 21. 12. 1901
Roparski napad pri Mošnjah. Poroča se nam: Dne 13. t. m. popoldne proti večeru se
je vračala iz Radovljice s semnja domov okoli 50 let stara Marija Mulej, ţena
ţelezniškega delavca z Dobrega polja pri Mošnjah. Na potu kmalu pod Radovljico se
ji je pridruţil neznan moški v slabi delavniški obleki ter z odurnim in poraščenim
obrazom, kar vse je ţensko spominjalo na zanikarnega, ţganju udanega delavca.
Vendar se je ţ njim spustila v pogovor ter mu v svoji odkritosrčnosti povedala, da je
bila na semnju, kjer je mislila kupiti kravo za kakih sto kron, kar pa se ji ni posrečilo.
Onkraj Mošenj ţe blizu doma, na samotnem, z grmovjem in drevjem zaraščenem
kraju pa jo je neznanec z vso močjo podrl na tla, jo zgrabil z eno roko za vrat, z drugo
pa za lase ter jo vlekel skozi grmovje pod pot na bolj varen in skrit prostor, kjer jo je
potem začel daviti in s kamenjem tolči po glavi z namenom, da jo bode ubil in oropal.
Ţena ga je lepo prosila, da naj jo pusti vsaj ţivo, češ, da ga nič ne pozna in da je njen
denar v pletenici, katera ji je pri padcu odletela na stran. Razbojnik jo je nato pustil,
vzel denar, kar ga je dobil v pletenici, in hitro odšel prek Dobrega polja, Brezij in Leš
proti Trţiču. Odnesel pa ni več, kakor 8 kron in nekaj vinarjev, ker je drug denar imel
pri sebi moţ napadene ţene, ki je bil tudi na semnju in se je vrnil po drugi poti
domov. Napadenka je teţko poškodovana. Obtolčena je posebno hudo na enem
sencu, prebita je na več krajih lobanja in tudi roke ima obtolčene, kosti enega prsta
pa so ji celo zdrobljene. Poškodbe na rekah je dobila vsled tega, ker je ţ njima pri
napadu zakrivala glavo in pri tem ujela več udarcev s kamenom. Ko jo je napadalec
popustil, je bila še toliko pri moči, da je prišla sama domov, kar se vsem čudno zdi.
Upanje je, da bode počasi še okrevala. Roparskemu pobijalcu so bili oroţniki takoj na
sledu. Napadena ţena ga jim je natančno popisala in nekateri, ki so ga srečali, so ga
poznali ter jim povedali, da je doma iz Duplja n nad Kranjem. Seboj je imel klobuk in
kapo ter to dvoje med potom iz Mošenj do doma večkrat izpremenil, da bi s tem laţje
premotil svoje zasledovalce. A kljub temu so ga oroţniki v nedeljo srečno zgrabili na
njegovem domu v Dupljah ter ga pritirali zvečer tistega dne v Radovljico v zapor.
Sam pravi, da ima doma ţeno in štiri otroke in na vprašanje, zakaj je storil popisani
zločin pri Mošnjah, je rekel, da ga je hudič zmotil. Kakor se pripoveduje, je tudi takrat,
ko je svojo ţrtev obdeloval s kamenom rekel: »Hudič, ali še ne boš crknil!« Delal je
torej vse s hudičem, in to je bil najbrţ tisti črni hudič, s katerim naši duhovniki vedno
strašijo in strašijo in begajo nevedno preprosto ljudstvo, a da bi v tem vzbujali blago
čutenje in krščansko ljubezen, zato nimajo niti časa niti zmoţnosti. Da pa s svojim
političnim rogoviljenjem le delajo take hudiče, kakršnega so v nedeljo zvečer zaprli v
Radovljici, tega si najbrţ še sami niso čisto nič v svesti.
Vir: Gorenjec, 28. 12. 1901
Smrt Martin Vidic. Umrl je v sredo popoldne pa g. Martin Vidic, posestnikov sin iz
Lesec, star šele 24 let. N. v m. p.!
Vir: Gorenjec, 28. 12. 1901 / V mapi Lesce v starih časopisih

V Radovljici so ustanovili minulo nedeljo neko »katoliško« izobraţevalno društvo.
Natančnejšega poročila nismo dobili.
Vir: Gorenjec, 11. 1. 1902
Poštne vesti. Poštar Rikard Schrey v Lescah je pomaknjen v I. razred, 3. Stopnja.
Vir: Gorenjec, 18. 1. 1902
Iz Krope. Prva ţrebljarska in ţelezo-obrtna zadruga v Kropi je postavila prve stroje za
izdelovanje ţrebljev, da more ustreči vsem modernim napravam ţrebljarskega obrta.
V sredo dne 22. t. m. bo slavnostna otvoritev.
Vir: Gorenjec, 18. 1. 1902
Novoporočeni kneţji par Windischgratz. Dne 23. t. m. se je - kakor ţe omenjeno vršila poroka hčerke pokojnega prestolonaslednika Rudolfa, nadvojvodinje Elizabete
Marije s knezom Otonom Windischgratzom. Tisti dan opoldne sta visoka poročenca
nastopila ţenitovanjsko potovanje. Izvolila sta si med drugim tudi naš divni Bled, kjer
ima oče ţeninov svojo vilo in kjer mislila ostati do 31. t. m. Minuli teden sta dospela
na Bled. Ob tej priliki se nam piše odondot: Naše letovišče seje praznično obleklo, da
dostojno počasti in sprejme Nj. ces. in kr. visokost nadvojvodinjo Marijo Elizabeto z
njenim poročencem knezom Otonom Windischgrfitzom. Vse hiše so bile v cesarskih
in narodnih zastavah in lučkah. Pred pošto je stal slavolok, obstoječ iz dveh piramid,
na katerih je gorelo brez števila lučic, na piramidah so bili obešeni habsburški,
cesarski, hišni, Windischgratzov in deţelni grb ter polno lampijonov. Od pošte do
grada - 1 km daljave - je bila ob obeh straneh napeta ţica, na katerih je bilo obešenih
po dva metra narazen tisoč rdečih lampijonov. Domači gasilci so stali ob potu in delali
častni špalir. Visoka novoporočenca, ki sta se pripeljala ob 10.36 z dvornim vlakom v
Lesce, je po zdravil na kolodvoru okrajni glavar, polom sta se odpeljala v odprli kočiji
z dvema paroma konj na Bled. Tu je pričakovalo nebroj ljudstva ob cesti, ki ju je
ţivahno pozdravljalo. Odpeljala sta se naravnost v grad. Posebnega sprejema ni bilo.
V soboto dopoldne ob enajstih ju je pozdravil naš ţupan gospod Peternel z dvema od
borni koma v narodni gorenjski noši v gradu. V soboto zvečer ob sedmih bo bakljada
in serenada. Domači gasilci z gorjanskimi in belskimi bodo nosili lampijone in baklje.
Naši pevci in pevke pa bodo zapeli pred gradom štiri pesmi. V nedeljo popoldne ob
štirih pa napravijo v proslavo poroke šolski otroci blejski koncert in deklamacijo. Dog
ţivi novoporočenca še mnoga leta!
Vir: Gorenjec, 25. 1. 1902
Srečkanje s 400 srečkami je dobilo gasilno društvo v Mošnjah pri Radovljici.
Vir: Gorenjec, 25. 1. 1902
Volitev občinskega odbora. Pri volitvi občinskega odbora dne 13. t. m. za občino
Ovsiše je bil voljen ţupanom Ant. Pogačnik, posestnik v Podnartu, Peter Sitar na
Mešačah, Josip Pogačnik v Podnartu in Joţe Varl s Črešnjice pa občinskim
svetovalcem.
Vir: Gorenjec, 25. 1. 1902
Predpustne veselice. Slovensko bralno društvo v Trţiču napravi v soboto dne 1.
februarja predpustno veselico v zgornjih prostorih gospoda A. Perneta. Začetek ob
osmih zvečer. Vstopnina za ude 20 vin., za neude 40 vin. - Pri Katrineku v Lescah se

vrši plesna veselica v nedeljo 2. februarja ob treh popoldne. - Lovci na Praprotnem
prirede dne 29. t. m. veselico pri kazini.
Vir: Gorenjec, 25. 1. 1902
Smrt ga Grassi. V Lescah so danes zjutraj dobili mrtvo gospo lesnega trgovca
Grassija.
Vir: Gorenjec, 1. 2. 1902
Primerjava starega in novega ţupana. Iz Lesec. Naša občina je imela skozi 22 let
za ţupana moţa, ki je bil svojemu ţupniku poslušen, in sicer iz srca vdan v vseh
zadevah. Take osebe se novodobno zovejo »klerikalci«. Vendar pa v svojem času
klerikalizem ni imel tega pomena, kakor ga ima dandanes in radi tega se na to ni
oziralo. V novejšem času pa, ko se klerikalizem strastno šopiri ter se s silo vsiljuje
vsakemu tudi na deţeli, hotela je usoda drugače tudi pri nas. Pri poslednji občinski
volitvi posadil je občinski odbor na ţupanski stol delujočega in zavednega narodnonaprednega moţa. In sedaj si predočimo sadove obeh ţupanov. Prvi je pobiral 25
odstotkov občinske doklade in s tem tako premišljeno ravnal, da ni bilo preostanka
niti primanjkljaja. Poslednji pa zahteva in dobiva le 14 odstotkov doklade in glejte
čudo! Letošnji račun kaţe čez 540 kron, vštevši še 35 K, katere ima vplačati prejšnji
ţupan v občinsko blagajno, tedaj skupaj 575 kron prebitka. Razven tega je klerikalni
ţupan s 25 odstotki prejemal pri enakih potrebščinah pribliţno 600 K več na leto, kar
kaţe okroglih 1200 kron. In te sedaj ostanejo v ţepih občanov. Ali ni to liberalni
blagoslov? Gospodje klerikalci, kaj porečete k temu? - Pripomniti se mora, da so
navedene doklade skupne, izmed katerih je 8 odstotkov šolskih in 6 odstotkov
občinskih doklad. Edino naša kmetska občina na Gorenjskem ima liberalni odbor in
vendar se nobena druga, dasiravno prosvitljena, ne more z našo enačiti, ne v tem in
ne v onem oziru. Radi tega morajo biti občani ponosni na sedanji odbor, da se tako
uzorno gospodari z občinskim premoţenjem. Prihodnje leto se ima zopet vršiti nova
občinska volitev. Gotovo se bode klerikalni duh šopiril po novi metodi kakor pav, in o
tem se bode svoječasno po odnošajih stroţje debatiralo. Tedaj na svidenje!
Vir: Gorenjec, 1. 2. 1902
Iz motenjske ţupnije. Ta teden nas zapušča naš kapelan Bleiweis ter odhaja na
svojo novo sluţbo v Leše, ker je ondotni znani ţupnik, ki je bil večkrat obsojen,
vstopil vsled »lastne volje« v pokoj. No, izgubljali ne bomo preveč besedi za njim, ker
za njim menda ne ţaluje nihče. — Omenjeno bodi pri tej priliki, da se je v nekem
dopisu iz Mošenj v 51. številki »Gorenjca« pisalo o našem ţupniku in so nekateri
sklepali, kakor da bi on imel kako razmerje s kako ţensko. Vest, katera se je takrat
širila po naši fari, je torej popolnoma neutemeljena, ker v kolikor poznamo našega
ţupnika, mu v tem oziru ne moremo ničesar očitati in prosimo slavno uredništvo, da
blagovoli popraviti omenjeno vest. (Z veseljem smo dali prostor tem vrsticam, ker
nočemo, da bi se komu, ki je popolnoma nedolţen, delala krivica. Opomba
uredništva.)
Vir: Gorenjec, 1. 2. 1902
Na Brezjah se je minuli četrtek poročil ondotni gostilničar g. Ant. Gabrijelčič.
Vir: Gorenjec, 1. 2. 1902
Dne 3. februarja še poroči g. Alojzij Ţebre, c. kr. sodni pristav v Radovljici, z gospico
Strojevo iz Zapuţ. Čestitamo.

Vir: Gorenjec, 1. 2. 1902
Bralno in pevsko društvo »Triglav« v Radovljici priredi na pustno nedeljo maškarado
»pri Basteljnu«.
Vir: Gorenjec, 1. 2. 1902
V Lescah so danes zjutraj dobili mrtvo gospo lesnega trgovca Grassija.
Vir: Gorenjec, 1. 2. 1902
Izţrebanje porotnikov. Za prvo porotno sesijo, ki se prične 3. marca v Ljubljani, so
bili izţrebani z Gorenjskega gg.: Franc Exler, klobučar, in K. Florian, knjigotrţec iz
Kranja, Joţef Hacin, posestnik iz Češnjevka; Anton Hafner, trgovec v Ţeleznikih,
Josip Krenner, trgovec v Kranju, Pavel Klinar, posestnik v Veliki dolini pri Kranjski
gori, Ivan Legat, hotelir in posestnik v Lescah, Luka Mlakar, ţupan v Lukovici, Anton
Muller, vinski trgovec v Stobu pri Kamniku, Viljem Polak, posestnik v Trţiču, in Ivan
Sartori, posestnik v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 8. 2. 1902
Iz Krope se nam poroča, da se je ponesrečil starček Valentin Mohorič iz Podblice,
fara Selca. V nedeljo, dne 2. t. m. je iz Krope domov grede padel v sneg in se zadušil
v drobnem snegu. V roki je še drţal deţnik, ko so ga drugi dan našli mrtvega. Odnesli
so ga v mrtvašnico v Kropo
Vir: Gorenjec, 8. 2. 1902
Društvo »Zabavni klub2 v Radovljici ima v soboto dne 15. februarja t.l. v salonu
restavracije gosp. Vinka Hudovernika ustanovni občni zbor.
Vir: Gorenjec, 8. 2. 1902
Novi semnji. Občina Selca je dobila dovoljenje za dva nova letna ţivinska semnja, in
sicer dne 3. maja in 4. oktobra, in občina Lesce dne 24. februarja in 29. septembra
vsakega leta.
Vir: Gorenjec, 8. 2. 1902
O Ideji Sokolstva. Na Slovenskem imamo več Sokolskih društev. V teh se telovadi
ali pa tudi ne, kakor ravno nanese slučaj ali potreba. Navadno v teh društvih ni
velikega zanimanja za telovadbo; gotovo število članov, včasih prav skromno pohaja
telovadnice, se obesa nekoliko po orodju, in to je vse. Nekoliko drugače jo pa takrat,
ako ima tako društvo kam poleteti, posebno, ako se pripravlja za javno telovadbo.
Takrat vidimo zopet po telovadnicah obraze, katerih ni sicer nikdar na spregled,
vidimo vrvenje, zveranje po orodju, suvanje z rokami, skakanje in človeka obide
takrat misel, da se zbira črna vojska.
Take In enake so slike teh društev. Rdeča srajca, pero na čepici, svetla zapona na
pasu, zurka in včasih tudi zateklo debele roke, posebno pa javni nastop v ozkih
hlačah, v jopici brez rokav vpričo neţnega spola — te je teţišče, to je ideja Sokolstva
teh črnovojnikov. Seveda so tudi izjeme, a teh je malo. Prav redkokdaj pride komu na
um vprašanje, kaka mora biti smer in cilj ideje Sokolstva? Zakaj pohajamo
telovadnice, zakaj tam telovadimo, zakaj nosimo sokolsko opravo? Ali je morda
telovadba sama in nič drugega cilj sokolstva? So ji morda taka društva le paradna
društva?

To je tedaj vprašanje, katero nas vedno bolj zanima.
Cilj ideje Sokolstva je krepostno ţivljenje, sredstvo v dosego tega je pa telovadba,
duševna izobrazba in pa narodnost. Sokolstva tedaj ne krije le fizična gimnastika in
ne duševna izobrazba sama in tudi ne le narodnost. To so le pota, po katerih
pridemo višje, do cilja.
Glavni temelj Sokolstva je telovadba, princip telovadbe je delo. Delo, to je oni
mogočni činitelj v našem ţivljenju, brez katerega bi moralo preiti vse stvarstvo, katero
vidimo okrog sebe, v nič in izumrl bi tudi človek. Narava sama deluje neprenehoma, v
njej ni nič počitka in nje si brez vednega spreminjanja niti misliti ne moremo. Iz zrna
zraste bilka, ta bilka se polagoma razteza, raste, poţene veje, cvet in rodi sad. Ona
sama vsahne in se spremeni v prst. iz te pa vzklije zopet novo ţivljenje. - Iz tega
vednega dela narave se je porodilo tudi najpopolnejše stvarstvo na zemlji — Človek.
On je sin narave, on je produkt njenega dela. In ta človek se vzdrţuje in izpopolnjuje
le z delom. Z delom si pridobiva svoj ţiveţ, delo je njegova obramba, delo je njegovo
stremljenje po višku. Njegovo bitje je tesno zdruţeno z delom in tudi njega si ne
moremo misliti brez dela. — Vzemimo človeka, ki se vedno giblje in dela. Njega se
ne prime nikaka bolezen, njegovo telo je zdravo in sposobno za vsak napor. Kaj je
lepšega za naše oko, ko lepo raščen zdrav človek? Poglejmo pa nasprotno človeka,
kateri ne izvršuje nobenega fizičnega dela. On je bled, sključen, pokašljuje. V
njegovem telesu je pravo zbirališče vseh mogočih bolezni. Vsakdo se ga najraje
ogne, njega samega se pa poloti zavist do zdravih in v samoti se mu pribliţuje
zgodna smrt.
Torej delo je oni mogočni faktor, kateri nas vsega tega obvaruje. Nasprotno pa znači
mir in brezdelnost — nazadovanje in trohnenje.
Toda tudi med delom in delom je razlika. Oglejmo si obrtnika. Vsaka obrt se izvršuje
po gotovih pravilih, kateri se vedno in vedno ponavljajo. Pri tej obrti trpi leva, pri onej
desna roka, pri tretji leva ali desna noga, pri četrti pa le en del roke ali noge. Dotični
del telesa, katerega eden ali drug obrtnik več uporablja, se razvije bolj nego drugi in
sicer na škodo ostalih delov. Tak človek ima tedaj razvit le gotov del svojega telesa,
ostali deli pa so nerazviti. To je tedaj vzrok, da vidimo tako čestokrat ozkoprsne ljudi,
kateri se drţe sključeno, slabotneţe, katere podere vsaka sapica i. t. d.
Toda človek ni le prazna materija, ampak on ima poleg drugih prednosti tudi čut. Čut
lepote je vzrastel ţ njim vred. On je videl v svojem telesu popolnost oblik in ravno ta
čut in pa hramba samega sebe pred sovraţniki njegove očetnjave so mu dali povod,
da si je izmislil ţe v davnih časih delo, katero je najpopolneje in katerega namen je
razviti popolnoma jednakomerno vse dele telesa, doseči popolnost oblik in moč — to
je telovadbo. Telovadba tedaj izpopolnuje nedostatek našega vsakdanjega dela, ona
razvija posamezne dele našega telesa jednakomerno, ona nam daje proţnost,
sveţost, lepoto in zdravje. Ravno zato vidimo po telovadnicah mnoţino telovadnega
orodja. Vsako posamezno orodje razvija posamezne dele našega telesa.
Popolnost telesa je temelj zdravja človeka in na njega zdravju zavisi tudi duševno in
nravstveno ţivljenje. Zdravje in sveţost telesa so glavni pogoji vsakega uspešnega
dela. Kdor k njemu prispeva, razmnoţuje delavno moč, razmnoţuje delo naroda in s
tem tudi gmotno blagostanje in duševni njegov napredek. »Fizično zdravje in fizična
moč so prvi pogoji k zmoţnosti, k delu. kateri vsako nemoč odvračajo, vsako
bolehnost zadrţujejo« — pravi Tyrš.
Vir: Gorenjec, 15. 2. 1902

Nagrado za rešitev ţivljenja je dobil c. kr. ţandarmerijski vodja Ivan Debevec iz
Krope, ki je rešil kovača Valentina Anderla iz Krope iz ognja. Prisojen mu je znesek K
52.50.
Vir: Gorenjec, 15. 2. 1902
Posojilnica v Radovljici ima svoj občni zbor v četrtek dne 20. t. m. ob polštirih
popoldne v zadruţni pisarni.
Vir: Gorenjec, 15. 2. 1902
Iz Radovljice. Vrli hribolazec g. Hugon Roblek je dne 25. m. m. napravil pot iz Kamne
gorice, opravljen s krplji, po 60 centimetrov visokem snegu, čez Polje, Police,
Bohinjceve peči, Bukovlje in Predtrţko brv v dveh urah srečno v Radovljico.
Vir: Gorenjec, 1. 3. 1902
Za lovce. Na Dobravi pri Kropi je tamošnji trgovec in posestnik g. Filip Pogačnik vjel v
gospodarskem poslopju krasnega divjega mačka, katerega je najbrţ zadnji veliki
sneg tja zanesel. Gotovo se je mislil nenavadni gost mastili s kuretnino, kar mu je pa
seveda izpodletelo, ker zagrabile so ga ostre jazbečarske klešče skozi čeljusti in
zadnji del glave. Toda močna ţival se je vkljub hudim zobem jazbečarskih klešč
iztrgala in pobegnila urno nazaj v gozd.
Vir: Gorenjec, 1. 3. 1902 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Za ribiče. Dobroznani ribič kamnogoriški g. A.Kappus je zasačil dne 26. m. m. v
svojem ribišču, edinem nahajališču modropikastih postrvic (Argutia capsicula P.) nad
1.5 meter dolgega klina (Ludilicator contrapunetatus Np.) Nad dve uri se je trudil ribič
ţ njim nizdol ob sila utrudljivem, strmem in nevarnem pobreţju Lipnice. Pri izlivu pa
se mu krepka ţival, prišedša iz plitvega v bolj globoko, mahoma utrga in srečno uide.
Zanimiva mnoţica poţrtih argucij. katere je ţrtva v očigled suhemu elementu
izbruhala, je vsakomur na ogled.
Vir: Gorenjec, 8. 3. 1902
Seja radovljiškega občinskega odbora 3. marca s sledečim dnevnim redom: 1.
Volitev novega člana v upravni odbor mestne hranilnice, namesto umrlega g. Fr.
Muleja. 2. Zgradba novega šolskega poslopja v Radovljici. 3. Posvetovanje glede
prošnje občine Jesenice za tedenske trţne dneve, a) Članom v upravni odbor mestne
hranilnice je bil soglasno izvoljen višji c. kr. poštar g. Franc Pavlošič v Radovljici, b)
Proti razsodbi c. kr. okrajnega šolskega sveta in stavbenemu troškovnemu prevdarku
nove šolske stavbe štirirazredne ljudske šole odbor ničesar ne odgovarja. K temu
sklepu pa se je dodal in sprejel predlog, naj še dela nato, da dobi Radovljica
zdruţeno z zgradbo ljudske šole tudi deško meščansko šolo. c) Odbor sklene proti
prošnji občine Jesenice za dovoljenje tedenskih trţnih dni ugovarjati.
Vir: Gorenjec, 8. 3. 1902
Občni zbor radovljiške podruţnice »Slovenskega planinskega društva« se je vršil
minuli četrtek v Hudovernikovi restavraciji.
Vir: Gorenjec, 8. 3. 1902
Iz Podnarta. Pri dne 1. februarja vršeči se dopolnilni volitvi občinskega odbornika
občine Ovšiše je bil izvoljen Valentin Debelak, posestnik v Otočah, občinskim
odbornikom.

Vir: Gorenjec, 8. 3. 1902
Nagrado za rešitev ţivljenja v znesku 52.50 K je dobil Alojz Murovec iz Radovljice,
ker je rešil Frana Ločnikarja, da ni utonil.
Vir: Gorenjec, 8. 3. 1902
Iz Radovljice. Kakor povsod drugod, tako tudi v Radovljici rodi čudne cvetove in
čudne sadove klerikalna setev. Kaj vse so ţe počenjali v zadnjem času in še
počenjajo tukajšnji klerikalni nestrpneţi, da bi prignali več ljudi v svoj polomljen tabor,
o tem bi lahko vedno pel prav zanimive pesmi časnikarski zvonec, ako bi hoteli po
njih izgledu vse obešati nanj. Ali liberalci smo boljši kakor klerikalci ter tudi njim
privoščimo njihovo veselje in dobro ţivljenje, ker vemo, da so po Adamu in Evi naši
bratje in sestre, dasiravno jih je Bog udaril s klerikalno slepoto! Zato jih najraje
pustimo v miru in jih sočutno pomilujemo. So pa tudi res pomiljevanja vredna vsa njih
dela, katera započno v vtrjevanje in razširjevanje nesrečnega klerikalizma!
Spomnimo naj se tu ob kratkem le njih novega bralnega društva, ki so ga ustanovili
letos na praznik Sv. treh kraljev in nastanili v kapelaniji spodaj, kjer so še pred nekaj
leti organist in meţnarji muzicirali na različne note. Svojemu društvu so po krivici
nadeli naslov »izobraţevalno«. Kako bodo vendar mogli naši klerikalni petelini
izobraţevati ljudstvo, ker njim samim manjka izobrazbe in olike in v svojem društvu
ne smejo imeti drugih listov kakor tistih poţlindranih, ki so bili ţe večkrat obsojeni radi
obrekovanja in častikraje in med ljudstvom širijo le surovost in zdraţbe ter kvarijo
mladino. Pa to nič ne de, saj ravno surovi in neumni morajo biti naši ljudje, potem
ostanejo zvesti klerikalci! Zatorej »le noter, le noter v novo katoliško društvo, vi
krščanski (krščeni ?!) mladeniči, dekleta, moţje in ţene, notri bodete delali brez
greha na katoliški podlagi, kar bodete hoteli, in plačevali bodete na mesec samo po
20 vin.!« In šli so noter vsi krščeni ljudje, ki so klerikalci po sili in po nevednosti in
zabavajo se dan na dan prav dobro! Kakšne zabave se prirejajo v farovških društvih,
to nam je ţe dobro znano iz raznih klerikalnih brlogov. Kapelanu Jeršetu pa je bilo še
vedno premalo članov; zaradi tega je vabil in vabil okrog, zanesel je svoje vabilo med
učence obrtne šole ter jih takorekoč skoro prisilil, da so se vpisali, in še celo
socijalnodemokratična ušesa so morala poslušati njegovo vabilo. A tu ni nič izdalo!
Nadebudni krščeni mladeniči so začeli v društvu igrati neko prepovedano igro,
menda 21. Vsled tega jih je bilo osem obsojenih pri tukajšnjem kazenskem sodišču;
eni so dobili po 48, drugi pa po 24 ur zapora. Kapelan pa se je za ţrtve svojega
društva močno zavzel; poskusil jih je braniti in branil jih je, a kako?! Tako, da se je
pravični Bog gotovo razjokal nad njim, pametni ljudje pa so se mu smejali. Obsojeni
igralci so namreč junaško priznali svoj katoliški čin pred sodiščem, ker so nekateri še
ponosni, da se bodo mogli pobahati: »Mi smo bili ţe zaprti!« Kapelan pa je skoval
zoper popolnoma utemeljeno in opravičeno razsodbo pritoţbo na višje pristojno
sodišče, v kateri je laţnivo tajil, da se je sploh kdaj igralo v njegovem društvu, in to
pritoţbo dal podpisati obsojencem. No, ti so bili vendar tako pametni, da menda
nobeden ni šel k vzklicni obravnavi v Ljubljano. Sedaj bodo morali reveţi poskusiti
dobroto in čast zapora; a česar so se navadili, tega se najbrţ vkljub kazni ne bodo
odvadili! — Bog ve, kaj vse se bode sčasom pripetilo pa še mnogim drugim, ki hodijo
študirat v radovljiško kapelanijo. Zato vas, krščanski stariši in gospodarji, dobrohotno
svarimo: Ne dopuščajte lahkomiselno, da bi vaši neizkušeni in še nepokvarjeni otroci
in posli zahajali v klerikalne brloge, kajti v njih se ne bodo naučili ničesar dobrega in
ničesar pametnega.
Vir: Gorenjec, 15. 3. 1902

Iz Radovljice se nam piše: Tri tatice, mater in nje hčeri so zasačili v sredo na semnju
ter jih dali po oroţnikih odpeljati v zapor. Kradle so skupno, ali pa vsaka zase, kakor
jim je bolj prav prišlo, po prodajalcah in zunaj na semnju različno blago, ga zavijale v
zavitke in te dajale hranit v več hišah. Pravijo, da so doma iz Podbrezja in ţe znane
tatice, ki hodijo krast na vse bliţnje semnje. Ena hči je baje sluţila nekje v Besnici, od
koder jo je vzgledna mati neki pismeno povabila na radovljiški semenj. Obetala si je
ţenica najbrţ dober plen na tem semnju in bile bi ga tudi odnesle z njega, ako bi bile
mogle malo preje nehati »basati* okrog sebe. A basale so do poltreh popoldne, ko so
se kupci ţe razšli, in so kramarice v nasprotni vrsti mogle mirno opazovati tatice pri
njih delu. Stvar se je zaključila z zanimivo procesijo čez ves glavni radovljiški trg, in te
procesije čednostna trojica gotovo ne bo kmalu pozabila!
Vir: Gorenjec, 15. 3. 1902
Tatvina. Dne 12. t. m. je bila ukradena pri Antonu Muravcu, urarju v Radovljici,
srebrna ţepna ura št. 294.702 remontoar Uranija. Ako bi kdo prodajal tako uro, naj se
naznani pri bliţnjem oblastvu.
Vir: Gorenjec, 22. 3. 1902
Spovedni listki. Iz Lesec. (Naši velikonočni piruhi.) Ko je naš ţupnik g.
Seigerschmied prihajal k nam, nastopil je v poniţni ovčji obleki, toda v zavesti smo si
bili, da je ta uniforma – »fovš«, pod katero tiči zgrabljivi volk. In resnično! Skoro je ni
propovedi, v kateri bi ne oţigosal brezvernih liberalnih časnikov kot pogubljivo
hudičevo delo. Slednjič se je ta veleum povspel še nekoliko višje, ko je namreč
oznanil, da nihče, kdor se ne bo izkazal z velikonočnim spovednim listkom, ne bo pri
prihodnji birmi pripuščen za botra in tudi ne pri krstu, in da se s tem takorekoč vsak
sam izobči iz cerkve. Temu seveda sledi, da se v poslednji uri ne previdi, ko umije
mu ne zvoni, ter nima cerkvenega pokopa. To je izvrstno sredstvo, v klerikalni brlog
vgnati s tem napredno-rnisleče ljudstvo na deţeli. Toda počasi! Ako še nam s tem
zabrani biti »boter«, smo v enem oziru našemu terorizatorju za to hvaleţni, kajti to je,
Nemec bi dejal »Titel Ohne Mittel und kostet was«. In če smo izobčeni, hočemo biti
izobčeni tudi za dati ter hočemo lastne otroke imeti na naši strani in sicer za to, ker
so naši. Naš ţupnik zahteva tako pretirane zahteve, a drugod ne. Koliko sposobnih
botrov bi se na ta način dobilo v Ljubljani, ko bi bili ondi duhovni gospodje tudi tako
nestrpni. Kaj mislite, gospod Seigerschmied? Take velikonočne piruhe naj si prihrani
g. ţupnik zase.
Vir: Gorenjec, 29. 3. 1902
Iz Radovljice nam pijejo: Pri nas se je sedaj vpeljala na našem kolodvoru navada, da
mora imeti vsak, kdor hoče stati na peronu, katerega pa sploh ni, listek za 20 vin., to
pa menda le za brezverce-liberalce, — kajti »ta mali« Peter in drugi smejo biti na
peronu in tudi v pisarni, kjer včasih z gospodom »štacijonšefom« udarijo na karte.
Vir: Gorenjec, 29. 3. 1902
Iz Radovljice. Te dni je c. kr. erar podaljšal z grofom Thurnom za deset let najemno
pogodbo za uradne prostore c. kr. okrajnega glavarstva v njegovem gradu. —
Kranjsko slavbinsko društvo je ta teden pričelo pripravljalna dela za zidanje novega
uradnega poslopja.
Vir: Gorenjec, 12. 4. 1902

Okrajno glavarstvo v Radovljici. »Deutsche Stimmen« poročajo, da se še ni opustila
misel, preloţiti okrajno glavarstvo iz Radovljice na Bled. Tudi sodnija in davkarija se
namerava razdeliti za Bohinj, Bled in Gorje ustanoviti posebno okrajno sodnijo in
davkarijo na Bledu. Koliko je na tem resnice, ne vemo . . .
Vir: Gorenjec, 19. 4. 1902
Blizu Črnivca pri Radovljici je našel 14 let stari Janez Balah v gozdu skupaj zvit
sveţenj, katerega pa ni natančno ogledal. Naslednji dan se je zopet mudil na ravno
tistem mestu in opazil, da je v dotičnem sveţnju zavito otroško mrtvo truplo. Hitro je
naznanil to oroţnikom v Mošnjah, ki zasledujejo brezsrčno mater.
Vir: Gorenjec, 19. 4. 1902
Prestavljeni so davčni praktikantje, in sicer g. Franc Faleskini iz Radovljice v Novo
mesto in g. Franc Predalič iz Novega mesta v Radovljico k davčnemu nadzorstvu ter
g. Viljem Ledenig iz Mokronoga v Radovljico k davkariji.
Vir: Gorenjec, 26. 4. 1902
V Kropi so minulo nedeljo slovesno pripeli zasluţni kriţec oroţniškemu postaje vodju
gospodu Jos. Debevcu, ki si je pridobil lansko leto ob času poţara v Kropi in ker je
zasačil zelo nevarnega poţigalca. K tej slavnosti se je zbralo 24 njegovih tovarišev c.
kr. oroţnikov, c. kr. konjeniški stotnik Meden, radovljiški okrajni glavar pl. Rubelli in
zastopniki občin.
Vir: Gorenjec, 3. 5. 1902
Mleko hočejo podraţiti! Iz Radovljice se nam poroča: »Pravi« Radovljičani so ţe od
nekdaj zelo podjetni in se odlikujejo v tej lastnosti posebno takrat, kadar je treba
svojemu bliţnjemu kaj zaračuniti. Zdaj hočejo tudi tukaj vpeljati pri oddajanju mleka
namesto starega bokala novo litersko mero. Pa čujte in strmite, ljudje boţji okrog po
širokem svetu, po čim mislijo odslej prodajati liter mleka!? Ne po 6 kr., kakor v Kranju
in drugod, ampak po — 8 kr.!! Dosedaj se je tu povsod vedno dobil stari bokal mleka
po 10 kr., z bokalom se more napolniti en liter in tri četrtine litra. Potemtakem bi moral
oni, ki je dozdaj dajal za mleko 10 kr. na dan, za naprej plačevati za ravno toliko
mleka — po 14 kr. na dan! Torej hočejo podraţiti mleko pri vsakih 10 kr. kar za cele 4
kr.! Ali ne bode sramota zanje in velika odrtija, ako se bode tukaj odslej res moralo
tako drago plačevati mleko?
Vir: Gorenjec, 3. 5. 1902
Poskusen ulom. Neznan zlikovec se je v noči od 13. na 14. t. m. utihotapil v pisarno
stavbenega podjetnika Cecconija v Radovljici in poskusil s krampom razbiti ţelezno
blagajno, v kateri je bilo 80.000 kron. Poskus pa se ni posrečil.
Vir: Gorenjec, 24. 5. 1902
Ţupnijo Srednjo vas v Bohinju je dobil gospod Josip Berlic, ţupnik v Mošnjah.
Vir: Gorenjec, 31. 5. 1902
Otvoritev nove poti iz Radovljice čez Savo v Kamnogorico se vrši v nedeljo, dne 1.
junija 1.1. Zbirališče k otvoritvi je v Radovljici na trgu, odhod k mostiču ob dveh
popoldne. Ob treh na vrtu restavracije gospoda pl. Kappusa v Kamnigorici zabava
(petje z godbo). Ob neugodnem vremenu se otvori pot nedeljo pozneje.
Vir: Gorenjec, 31. 5. 1902

Radovljiške novice. Občinski odbor je imel včeraj svojo sejo. — Cesta od pošte in
Murnikove hiše do Ţvanove gostilne se bo primerno razširila, kar bo gotovo dobro
sluţilo prometu.
Vir: Gorenjec, 31. 5. 1902
Ţupanom na Lancovem pri Radovljici je bil minulo sredo izvoljen posestnik Valentin
Deţman, njegovim namestnikom Franc Zupanc. Prejšnji ţupan je bil gospod Franc
Zupanc, ki je odklonil zopetno izvolitev kot ţupan.
Vir: Gorenjec, 31. 5. 1902 / V mapi Ţupani na Lancovem
Pričetek pouka in počitnic na ljudskih šolah. Deţelni šolski svet kranjski je v zadnjem
času izdal več odredb glede pričetka pouka in malih počitnic. Tako se določa, da se
mora pouk pričeti takoj prvi dan šolskega leta in mora biti ţe prej pripravljjeno vse
potrebno. Boţične počitnice se omeje samo na 24., 25. in 26. decembra: v dnevih, ob
katerih se učenci udeleţe procesije sv. Marka, prošnjih procesij, dan sv. Alojzija,
dalje ob misijonskih in lokalnih slavnostih, se pouk ne sme opustiti. Na dan, ki je
določen za prejem sv. zakramentov, so prosti pouka samo učenci onih razredov, ki
so ţe bili pri prvi spovedi. Dalje odpade do sedaj prosti semanji dan na deţeli.
Nasprotno pa še ostane pouka prost pustni torek popoldne, pepelnica in dan vseh
vernih duš.
Vir: Gorenjec, 7. 6. 1902
Otvorila se je minulo nedeljo iz Radovljica čez Savo v Kamno gorico ob velikanski
udeleţbi iz Radovljice, Kranja, Trţiča, Ljubljane, Bleda itd. nova pot in novi most,
katera je napravila radovljiška podruţnica slov. planinskega društva. Ob pol treh
popoldne so odkorakali izletniki z godbo iz Radovljice. Na vidnih mestih nove poti so
vihrale slovenske trobojnic. Pred novim mostom, okinčanim z zelenjem in zastavami,
pozdravi došlece načelnik radovljiške podruţnice, gospod Hugon Roblek. Brhke
Gorenjke so »zašrangale« most. Gospod Roblek je s tem mostom in novo potjo
dokazal, da delovanje »Slovenskega planinskega društva« ni samo za šport, temveč
velike vaţnosti v narodno-gospodarskem oziru, ter goji tudi narodno zavest. Pevci
zapojo »Mila naša domovina«, godba pa zaigra veselo koračnico, nar kar se most
odpre in izletniki odkorakajo čez njega. Med potjo so krasni razgledi, klopi, napisi in
table s panoramami. V gostoljubni restavraciji gospoda pl. Kappusa v Kamni gorici se
nato razvije vesela zabava ob petju in godbi. V imenu osrednjega odbora
»Slovenskega planinskega društva« govori načelnikov namestnik gospod dr.
Tominšek, ki se med drugim zahvali gospodu Robleku in vsem odbornikom
radovljiške podruţnice za neumorno delovanje. Pozdravi zastopnike češke
podruţnice, kranjski; in ziljske, ki so se izleta udeleţili. Zahvali se vsem onim, ki so
gmotno podpirali to lepo napravo itd. Profesor dr. Prusek, ki se mudi sedaj na Bledu,
pozdravlja v imenu češke podruţnice, ter povdarja, da češki narod z veseljem
opazuje gibanje Slovencev, še posebej delovanje »Slovenskega planinskega
društva«. Gospod Roblek potem imenoma našteje in zahvali dobrotnike, ki so
omogočili napravo novega mostu in nove poti, ter posebej našteje udeleţnike, kakor
podţupana ljubljanskega dr. Bleiweisa pl. Trsteniškega, deţelnega poslanca Cirila
Pirca, ravnatelja Šubica itd.
Vir: Gorenjec, 7. 6. 1902
S tira je skočil v nedeljo 8. t. m. pri večernem osebnem vlaku št. 1723 med
Podnartom in Kranjem en voz II. razreda sredi vlaka. Vsled te nezgode so imeli vsi

vlaki izdatne zamude. Tovorni promet je bil popolnoma ustavljen; osebni promet se je
le s pomočjo prestopanja vzdrţeval. Nesreča se večja ni zgodila nobena; v dotičnem
vozu se je peljal tukajšnji okrajni šolski nadzornik gospod Andrej Ţumer, kateri pa je
ostal brez vsake poškodbe čil in zdrav. Ob 9. uri prihodnjega jutra je bila proga zopet
prosta, ko so iz tira padli voz na malih ţelezniških vozičkih spravili v Podnart. Vzrok
nezgodi je baje nekoliko prenagla voţnja dotičnega vlaka.
Vir: Gorenjec, 14. 6. 1902
Poslano g. T. P., posestniku v Lescah. Dne 1. junija ste popivali najprej po raznih
gostilnah v Radovljici, potem pa v Lescah, kjer ste se ga zopet prav pošteno nalezli.
V takem stanu ste nato kolovratih okrog, zabavljali in zmerjali ljudi, ki Vam ţive dni
niso storili ničesar hudega. Miru niste dali niti Ijudem, ki so bili zbrani na pokopališču
ob pogrebu; motili ste celo g. ţupnika pri molitvah. Vsi navzoči so se zgraţali nad
Vašim sirovim vedenjem. Več sosedov in tudi Vaša ţena so Vam prigovarjali, da se
to ne spodobi. Vi ste še nadalje tako razgrajali in zabavljali, da jo bilo sram Ant.
Meršola in Ant. Bizjaka, a ta dva sta bila tiho. Potem ste lezli na kolodvor, kjer sle
dobili brata od svoje ţene, lačnega namreč, ga opsovali in osuvali. V gostilni »pri
Triglavu« tudi niste dali miru poštnemu ekspedijentu Bizjaku, ki pa Vas je pustil na
miru in odšel.
Ali ni bilo res vse tako?
Vsled tega Vam tukaj javno povemo, da drugikrat uganjate doma svoje burko in cele
skladovnice različnih psovk, s katerimi ste minulo nedeljo razţalili popolnoma mirne
in trezne ljudi, če se Vam poljubi ali pa, če Vas bo kdo poslušal. Ako se bo to
ponavljalo, primorani bomo v drugič prositi za javno varstvo, da nam ne bo treba
poslušali tako divjih in neotesanih izrazov, ali pa bomo primorani imeti seboj
oroţnika, da bo ukrotil in spravil na varno takega divjaka.
Tomaţ, Tomaţ, pamet, pamet!
V Lescah, 3. junija 1902.
Več Leščanov. (Podpisi so na razpolago v našem uredništvu.)
Vir: Gorenjec, 14. 6. 1902
Osebne vesti. Okrajni glavar v Radovljici g. Jakob Rubelli pl. Sturmfest je na lastno
prošnjo začasno vpokojen
Vir: Gorenjec, 21. 6. 1902
Iz Rovt pri Podnartu se poroča jako čud en slučaj. Nek tat je vkradel čevlje. Ţ njimi je
šel spat v neko šupo. Seboj je imel nekega tovariša, kateremu so bili ukradeni čevlji
zopet všeč. Zategadelj jih je tatu ukradel. Prodajat jih je pa šel k onemu, kateremu so
bili prvikrat čevlji ukradeni.
Vir: Gorenjec, 21. 6. 1902
Na Lancovem pri Radovljici je občinski zaslop sestavljen takole: Valentin Deţman z
Lancovega, ţupan; Franc Zupane in Janez Deţman iz Lancovega, J. Rogač iz
Zgornje Lipnice, Mihael Rozman, Matevţ Koţelj in Janez Lukan iz Spodnje Lipnice,
občinski svetovalci.
Vir: Gorenjec, 21. 6. 1902
Konsumno društvo v Kropi, ki je bilo ustanovljeno meseca septembra leta 1897, je
letos spomladi dospelo do popolnega poloma. Pred kratkim je bila razprodaja
ostankov blaga in teh je bilo neki tako malo, da se je zanje izkupilo komaj za prvega
upnika in za stroške. Dr. Krek pa se še oglasil ni za svojo terjatev, katero je podaril

Kroparjem menda iz znanega katoliškega zaklada. Tako cepajo počasi glasovite
Šušteršičeve in Jegličeve prodajalne na deţeli, in naši zbegani klerikalci jih ne morejo
več reševati s svojim denarjem. Zato pa zdaj njih poţlindrani vodja tako rjove v
deţelnem zboru, ker mu ti preklicani liberalci nočejo izročiti ključev od deţelne
blagajnice! O, na deţelne stroške bi se še šnopsalo še, a kdor hoče šnopsati, naj
tudi sam daje iz svojega mošnjička za «šnopec»!
Vir: Gorenjec, 28. 6. 1902
Gasilno društvo v Begunjah priredi tombolo na vrtu gostilne gospoda Ivana Avsenika
v nedeljo 6. julija 1902 ob štirih popoldne. Darila za tombolo se hvaleţno sprejmo.
Cisti dobiček je namenjen za napravo potrebnega orodja. K obilni udeleţbi uljudno
vabi odbor.
Vir: Gorenjec, 28. 6. 1902
Število birmancev. Birmancev je bilo v radovljiški dekaniji, in sicer v Radoljici 318, v
Ljubnem 67, v Ovsišah 47, v Kropi 125, na Bohinjski Beli 87, na Boh. Bistrici 174, v
Srednji vasi 188, na Kopnvniku 68, v Gorjah 203, v Zaspu 62, v Gradu 147, v Lescah
50, v Ratečah 99, v Kranjski gori 155, na Dovjem 126, na Jesenicah 358, pri Sv.
Kriţu 37, na Koroški Beli 103, na Breznici 168; vseh skupaj tedaj 3438.
Vir: Gorenjec, 5. 7. 1902
V Radovljici je bilo minulo nedeljo predavanje gospoda nadučitelja Trošta, tajnika
»Zveze kranjskih gasilnih društev«, na katerim je zbranim poslušalcem govoril o
knjigovodstvu, sklepnih računih, sestavi zapisnikov itd. Udeleţili so se tega
predavanja odposlanci gasilnih društev iz Radovljice, Leš, Ribnega, Begunj,
Breznice, Krope in Kamnegorice, katerim so se tudi razdelila praktična navodila.
Gospod ţupan kamnogoriški se je zahvalil v imenu zbranih gospodu predavatelju za
koristne nauke in nasvete.
Vir: Gorenjec, 5. 7. 1902
Iz Radovljice. (Konkurz.) Pred kakimi šestimi tedni je napovedal v Radovljici konkurz
J. N. Kunovar, ki je doma nekje tam doli, kjer ima slavnoznani Klanfarjev Tone svoje
kraljestvo, in je šele lani jeseni prišel v Radovljico ter ondi prevzel trgovino od ţe
umrlega g. Franca Muleja. Ker smo tiča Kunovarja ţe prej poznali po čudnem perju iz
Kranja in od drugod, smo bili radovedni, kako je trgoval v Radovljici, da je tako hitro
dogospodaril, čeprav je bila njegova prodajalna na dobrem mestu in pri njegovem
predniku vedno na dobrem glasu. Zato smo vprašali o njem in iz zanesljivega vira
izvedeli tole: Ko je Kunovar začel svojo trgovino v Radovljici, ni izkušal si pridobiti
odjemalcev z nizkimi cenami, dobrim blagom in pošteno vago, kakor to delajo mnogi
začetniki v trgovini, ampak ravnal je ravno nasprotno. Naročal si je blaga najslabše
kakovosti, nekaj ga je pa še sam potem namešal z manj vrednimi tvarinami, kakor kis
z vodo i. t. d. Razen tega pa je vsakega kupca, če je le mogel, osleparil še pri vagi ter
ceni in onim odjemalcem, ki so plačevali ob mesecu, je v knjiţice vpisaval take reči,
katerih nikdar vzeli niso. Na ta način si je hitro odgnal vse stalne odjemalce, in
njegova prodajalna je bila popolnoma zapuščena. On pa se ni nič zmenil zato;
naročal je blago, katerega je okrog po okolici prodajal na debelo, izterjeval je denar in
ga tudi na posodo jemal od svojih znancev, a na plačilo svojih dolgov ni mislil. V
zadnjem času je imel prodajalno zaprto po cele dneve, on se je pa okrog vozil, se
ţenil ter popival in razgrajal po gostilnah, da so ga povsod odganjali ter večkrat
metali iz poštene druţbe na cesto. Nekaterikrat je pozno v noč rjovel po trgu, kakor

najzanikarnejši baraba in parkrat je celo streljal s samokresom, vsled česar ima sedaj
opraviti s sodiščem. Ko ga je prvi toţnik prignal radi neplačane kupnine do prodaje
zarubljenih reči, je takoj napovedal konkurz. Blaga za konkurzno maso je kaj malo
ostalo; izkupilo se bode zanj komaj toliko, da bo pokrit prvi upnik in troški. Kaj pa z
drugimi upniki? Očividci pripovedujejo, da ima še zdaj več stotakov pri sebi, kateri
gotovo tudi spadajo v konkurzno maso, ker jih ni mogel dobiti drugje kakor za blago,
katerega ni plačal. Popival je še do 1. t. m. okrog po Radovljici, a ko je bil vrţen iz
stanovanja, se je vendar nekam izgubil od tam. To pišemo, da se ga bodo vedeli
varovati, ako bode zopet hotel kje prevzeti ali na novo začeti kako trgovino. Ta človek
ni za trgovca. Kaka nova koncesija se mu ne sme več podeliti, ker dela le sramoto in
škodo trgovskemu stanu kakor tudi občinstvu z navedenimi sleparijami. Proč z njim iz
našega stanu! Ako hoče ţiveti od sleparije, naj gre za agenta k dr. Ţlindri v Ljubljano!
/ Trgovec.
Vir: Gorenjec, 12. 7. 1902
V Radovljici je zopet veliko pomanjkanje za vodo. Tistih 22 radovljiških vodnjakov,
katere pozna le nekaj bolj »kunštnih« Radovljičanov, je deloma suhih, deloma pa so
jih zaprli njih lastniki, da še njim ne bode zmanjkalo te dragocene radovljiške vodke!
Nekatere ţenske morajo zdaj nositi vodo iz studenca pod mestom v škafih na glavah
po 10 minut daleč navzgor v mesto, ker niso vsi radovljiški prebivalci tako srečni, da
bi imeli vola, sod in kola, da bi si mogli s temi pripomočki napraviti vodotoč pred veţjo
ali pa v veţi. A nekateri radovljiški klerikalci se še vedno upirajo zgradbi vodovoda, ki
je za Radovljico toliko bolj potreben, posebno zdaj, ko se zunaj na polju poleg ţe
obstoječih hiš v kratkem sezida še več novih. To so res lepi katoličani, ki svojemu
bliţnjemu še vode ne privoščijo. Naj bi ti moţakarji parkrat sami šli s škafi po vodo
pod mesto in ko bi z njo na glavah nazaj v mesto stokali v tej vročini, morda bi se jim
potem nekoliko ogrela in omečila trda in zakrknjena nazadnjaška srca!
Vir: Gorenjec, 19. 7. 1902
Ţaljivi ţupnik. Iz Lesec. Naš g. Seigerschmied je priznan kot eden prvih
oznanjevalcev in vojščakov klerikalnih idej, kolikor bolj se mu prizanaša, toliko
predrzneje in surovejše nastopa. Dogodil se je pred kratkim slučaj, in boţja volja je
bila, da je bil poklican odličen in občespoštovan ţupljan - seveda naprednjega
mišljenja – krstnim botrom. In boţja (?) volja je bila tudi nasprotno, ko mu ţupnik po
babici naznani, da on ni za botra sposoben, ker se ni izkazal s spovednim listkom.
Bodoči boter pa mu po ravnoisti osebi sporoči, da mu ne da spovednega listka, ko bi
ga tudi imel. Ošabni ţupnik poda se nato do botrove matere ter jo v vsem tem
obvesti. Ko boter to izve, napoti se naravnost do ţupnika ter ga vpraša, zakaj v tej
zadevi tudi mater nadleguje in zakaj bi ne bil boter, ker je bil ţe tolikokrat. Ţupnik
odgovarja, da ga on s tem ni mislil ţaliti. Boter zavrača, pa ste me razţalili in ali vam
je znana kaka nepoštenost iz mojega ţivljenja kot kristjana. Ko ţupnik na to ni mogel
besedice ziniti, skliceval se je na svoje dosedanje metode ter se hotel kot na pravem
stališču, z nekim cerkvenim predpisom opravičevati; toda oba sta zaman iskala, kje
stoji zapisano, da se v sposobnost botrov zahteva spovedni listek. In konečno je bila
zopet boţja volja, da je bil za botra kot veljaven pripoznan. To dejstvo je g. ţupnik
baje posvetil omenjenemu botru kot uslugo za neko, nekoliko prej storjeno in z
drugimi vred prostovoljno odpuščeno ţaljenje, oziroma obrekovanje od strani
ţupnika. G. Seigerschmied še vedno misli, da je v hribih od koder je prišel. Nad vse
izurjen je pač ta umetnik, ali mu ni znano in ali ni čital škofovega lista, v katerem se
zabičuje, da je čitanje liberalnih listov greh in da se dotičniku, ako se tega ne odpove,

odveza ne podeli. In kako more on od takih zahtevati spovednih listkov. Ako pa je
kdo za botra poklican v tujo cerkev tedaj je vse prav, in na ta način se Boga ogoljufa
ali pa je zakrament neveljaven. Sv. birma je tudi zakrament, ki se je pred kratkim pri
nas delila; tu se je v raznih krajih opazilo zlasti v Radovljici, da so bili prvi liberalni
veljaki za botre in še celo po več otrokom, a nihče jim ni stavil zapreke z ozirom na
spovedne listke. O! da se le morejo ti klerikalni trabantje o največjih verskih zadevah
tako nizkotno blamirati in sicer tako, da ţe najzabitejši bedaki stresajo glave in
uvidevajo, da vera čimdalje bolj peša. Kmalo pridemo v Babilon!
Vir: Gorenjec, 26. 7. 1902
V Radovljici je postala, kakor se nam poroča, neka hiša na glavnem trgu velika
menaţerija tulečih psov, kričečih petelinov in razbijajočih ţensk. Ti godci pričenjajo
svoje koncerte šele po noči proti jutru na povelje neke »prepelice«. Ker pa takrat
nekateri radovljiški prebivalci v hiši godbe in v sosednjih hišah še radi spe, tu javno
zahtevajo miru, ker drugače bi bili primorani natančneje popisati nove radovljiške
godce.
Vir: Gorenjec, 26. 7. 1902
Šolska izvestja. Štirirazredna ljudska šola v Radovljici je sklenila šolsko leto z dnem
30. julija. Na tej šoli je poučevalo poleg nadučitelja še troje učnih moči (2 učitelja in 1
učiteljica). Učencev je bilo na koncu leta 101, učenk pa 81; od teh je sposobnih za
višji razred 70 dečkov in 60 deklic. S to šolo v zvezi je tudi obrtna nadaljevalna šola,
katero je obiskovalo 44 učencev.
Vir: Gorenjec, 2. 8. 1902
Ubil se je na mostu pri Otočah ţelezniški usluţbenec Albin Jakše iz Ljubljane.
Pripeljal se je dne 23. m. m. na kolesu brez zavore ter zadel s tako silo ob ograjo, da
je obleţal mrtev.
Vir: Gorenjec, 2. 8. 1902
Tombolo priredi podruţnica c. kr. kmetijske druţbe v Begunjah na vrtu gostilne gosp.
F. Michla v Poljčah na Veliki Šmaren dne 15. avgusta 1902. Začetek ob štirih
popoldne. Čisti dohodek je namenjen za društvene potrebe. K obilni udeleţbi uljudno
vabi odbor.
Vir: Gorenjec, 9. 8. 1902
Poţari. Dne 6. t. m. je nastal v kozolcu gostilničarja g. Ivana Avsenika v Begunjah na
doslej neznan način ogenj, ki je v poldrugi uri vpepelil ves kozolec z vsemi poljskimi
in drugimi pridelki, kakor tudi stiskalnico in okrog 50 praznih sodov. Škoda se ceni
okrog 1000 K, zavarovalna svota znaša 800 kron.
Vir: Gorenjec, 16. 8. 1902
Kmetijska podruţnica v Begunjah napravi tombolo šele v nedeljo dne 24. avgusta t. l.
Vir: Gorenjec, 16. 8. 1902
Prosta vsake nalezljive bolezni sta okraja Kamnik in Radovljica.
Vir: Gorenjec, 30. 8. 1902
Osebna vest. Ţupnijo Mošnje je dobil g. Ivan Trpin, dosedaj beneficijat v Šmartnem
pri Litiji.

Vir: Gorenjec, 30. 8. 1902
Osebne vesti. Davčni nadzornik g. Valentin Ţun je prestavljen iz Črnomlja v
Radovljico. - Prestavljeni, oziroma na novo nameščeni so naslednji gg.: dr. Joţef
Jerše iz Radovljice kot stolni vikar in kapelan v Ljubljano, Peter Koprivec iz Moravč v
Radovljico.
Vir: Gorenjec, 6. 9. 1902
Veselico priredi podruţnica c. kr. kmetijske druţbe na Dobravi pri Podnartu v nedeljo,
dne 7. septembra 1902 v prostorih g. Antona Pogačnika v Podnartu. Spored: 1. )
Tamburanje slavnega tamburaškega zbora iz Ljubljane. 2. ) Petje. 3.) Srečkanje. 4.)
Deklamacija: Svoj čolnič otmimo! 5.) Igra: Doktor Vseznal in njegov sluga Štipko
Tiček (igrajo domači dijaki). 6.) Ples. 7.) Prosta zabava. Začetek ob treh popoldne.
Darila se hvaleţno sprejemajo. Čisti dohodek je namenjen v društvene namene. K
obilni udeleţbi uljudno vabi odbor.
Vir: Gorenjec, 6. 9. 1902 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Stavbinske stvari. Ravnateljstvo mestne hranilnice v Radovljici namerava graditi v
lastno porabo uradno poslopje, čegar troški so preračunjeni na 66.083.21 K. Kakor
se govori, je c. kr. deţelna vlada pritrdila temu sklepu omenjenega hranilničnega
ravnateljstva.
Vir: Gorenjec, 6. 9. 1902
Slovensko bralno društvo »Triglav« v Radovljici napravi dne 14. septembra veselico
na vrtu grofa Thurna v spomin odhajajočim k vojakom.
Vir: Gorenjec, 6. 9. 1902
Izjava. Podpisani naznanjam, da za Marijo Zupan iz Begunj št. 66 nisem plačnik ne v
denarju, ne v denarni vrednosti. V Begunjah, dne 4. septembra 1902. Andrej
Resman, Begunje št. 30.
Vir: Gorenjec, 6. 9. 1902
V dveh dneh 2688 kart. Ţelezniški promet na drţavni ţeleznici. Minula dva praznika
je bilo krasno vreme in vsled tega je bil promet na gorenjski ţeleznici tako ogromen,
kakršen menda še nikdar. Vozilo je namreč vštevši vojaške vlake 80 osebnih vlakov
na vseh treh progah drţavne ţeleznice iz Ljubljane in nazaj. Odhajajoči vlaki so imeli
56 strojev z 488 vozovi, došli pa 52 strojev s 504 vozovi. Skupno število vseh
potnikov je znašalo 30.491. Tako je bilo na postaji Škofja Loka oddanih 1854, v
Kranju 2500, v Podnartu in Otočah 5014, v Lescah 2688 voznih kart.
Vir: Gorenjec, 13. 9. 1902
Premovanje konj. Iz Lesec. (Premovanje konj.) Dobili so darila, oziroma priznanja
naslednji posestniki: Lovrenc Legat iz Rodna za šestletno kobilo 70 kron, Franc Kosel
iz Smokuča za štiriletno kobilo 20 kron, Anton Zupan iz Zaspa za osemletno kobilo
20 kron, Janez Bernard iz Zaspa za petletno kobilo srebrno svetinjo, Lovrenc
Vojvoda z Bohinjske Bistrice za sedemletno kobilo 30 kron, Alojzij Gašperin iz
Ţirovnice za štiriletno kobilo 30 kron, Janez Gotelj z Dovjega za sedemletno kobilo 40
kron, Martin Zernec iz Zabreznice za petletno kobilo srebrno svetinjo, Janez Mihelič
iz Noš za šestletno kobilo 20 kron, Joţef Dornik iz Podhoma za triletno kobilo 40
kron, Janez Skumavc Iz Zgornjih Laz in Franc Resman za triletni kobili vsak srebrno

svetinjo, Luka Grilc iz Zapuţ za triletno kobilo 14 kron, Janez Savi s Kupljenika za
triletno kobilo 20 kron, Joţe Zupan in Andrej Jalen iz Hlebcev za štiriletni kobili vsak
srebrno svetinjo, Joţef Stare iz Nomena za triletno kobilo 50 kron, Franc Benedičič z
Globokega za štiriletno kobilo 30 kron, Mihael Ambroţič iz Mojstrane za triletno
kobilo, Janez Resman s Polja, Janez Vovk iz Hraš in Janez Dolar iz Zagorice, vsi za
dveletne kobile srebrne svetinje, Janez Kunstel iz Hraš za enoletno kobilo 20 kron,
Janez Legat iz Lesec za dveletno kobilo srebrno svetinjo, Simon Boţič z Ribnega za
dveletno kobilo 20 kron, Janez Šari s Kupljenika za triletno kobilo, Joţef Vovk z Vrbe,
Marija Šimnic z Bodešč, Franc Ribnikar z Dobrega polja in Klemen Pretner s
Kupljenika, vsi za dveletne kobile srebrne svetinje.
Vir: Gorenjec, 13. 9. 1902
Na Brezjah je bilo minula dva praznika 22.000 romarjev.
Vir: Gorenjec, 13. 9. 1902
Gasilnemu društvu v Kropi je daroval veletrţec g. Jurij Megušar 200 K.
Vir: Gorenjec, 13. 9. 1902
Umrl je 6. t. m. v svojem rojstnem kraju v Kneţaku g. Viktor Česnik, bivši c. kr. davčni
oficijal v Radovljici, star šele 39 let. Pokojnik je bil odločen narodnjak. Naj v miru
počiva!
Vir: Gorenjec, 11. 10. 1902
Sejem. Iz Lesec se nam piše: Letni semenj v Lescah dne 22. septembra t.l., na novo
vpeljan šele leta 1901, ni bil posebno slabo obiskan, kakor bi morda marsikdo mislil
ob tako slabem vremenu. Bilo je na semenj prignane pribliţno toliko ţivine, kolikor je
v občini hišnih številk. Upamo, da bo na dan sv. Uršule semenj mnogo boljše
obiskan, ker se bo skoro gotovo dobro prodajal fiţol, čeravno še ni tako suh, kakor bi
moral biti.
Vir: Gorenjec, 18. 10. 1902
Iz Krope se piše »Učiteljskemu Tovarišu«: Letošnje leto je štirideseto, odkar krajni
šolski nadzornik g. Karol Pibrovec nadzoruje tukajšnjo ljudsko šolo in deli ob koncu
leta pridnim učencem in učenkam premije v podobi kron, katere so v trak cesarskih
barv zašite in ki se pripno kot odlikovanje odličnim učencem na prsi, prodno dobe
šolska izpričevala koncem šolskega leta. Tudi letošnje leto o priliki štiridesetletnice je
pripel mnogim odličnim učencem »medalje«. Pa ne samo to, tudi je vse učence
povabil popoldne na juţino na gostilniški vrt pri Jarmu, kjer je vsak dobil štruklje,
krofe in malo vina z vodo. Učencem so se naredile originalne kape iz barvastega
papirja, učenkam pa male čepice. Tako uniformirana šolska armada z
zastavonoscem na čelu in trobentačem ob strani je šla s šolskega dvorišča po trgu v
omenjeni vrt. Da je vse občudovalo in zvedavo gledalo mladostno šolsko vojsko in se
spominjalo mladostnih šolskih let, je umevno. Dospevši na »Jarmov vrt«, pozdravi
učenka v belem krilu gospoda jubilanta ter mu izroči krasen šopek ob navdušenih
»ţivio« klicih iz mladih grl. Na vrtu so učenci proizvajali razne igre, strelne vaje z
ţogo v ţrela - odprta usta divjega moţa in ţene, katera je g. akad. slikar Peter Ţmitek
nalašč blagovolil naslikati za tukajšnjo šolsko armado. Kadar sta moţ ali ţena poţrla
ţogo, je dobil učenec desetico, moţ pa je še vedno poţrešno zijal. Tako se je mladeţ
na različne načine zabavala in prepevala do mraka ter odšla vesela in zadovoljna

domov. Tudi več prijateljev šolske mladine je bilo navzočih, katere je in učitelje
povabil na večerjo ter prijateljski zabaven večer.
Vir: Gorenjec, 18. 10. 1902
Osebne vesti. Deţelnovladni konceptni praktikant g. Rajmund Svetek v Radovljici je
prideljen okrajnemu glavarstvu v Litiji.
Vir: Gorenjec, 31. 10. 1902
Volitev občinskega odbora. Dne 2. t. m. se je vršila v občini Kropa volitev novega
občinskega odbora in so bili izvoljeni gg.: Luka Hafner, posestnik in trgovec,
ţupanom; Jurij Magušar, Blaţ Kral in Jakob Praprotnik, vsi v Kropi, pa občinskim
svetovalcem.
Vir: Gorenjec, 31. 10. 1902
Osebne vesti. Prestavljen je prometni ţelezniški uradnik Ivan Varl iz Kranja v
Podnart.
Vir: Gorenjec, 8. 11. 1902
Promet s tujci. V Radovljico je prišlo tekom letošnjega poletja 121 strank — 205
moških in 150 ţenskih, skupaj 355 tujcev. Izmed teh jih je bilo 98 iz Kranjskega, 140
iz drugih avstrijskih kronovin, 32 z Ogrskega, 10 iz Bosne in Hercegovine, 16 iz
Nemčije, 6 iz Francoskega, 30 iz Italije, 7 z Angleškega, 6 iz Rusije, 4 iz Severne
Amerike, 6 iz raznih drugih deţel. Od teh tujcev jih je ostalo: 208 do 3 dni, 42 do 7
dni, 20 do 14 dni, 30 do 3 tednov, 10 do 4 tednov, 30 do 5 tednov, G do 6 tednov in 9
čez G tednov.
V Begunjah in Poljčah so letos našteli 42 tujcev, 15 iz Kranjskega, 24 iz drugih
avstrijskih deţel, 1 iz Ogrskega in 2 iz Bosne. Od teh tujcev jih je bilo 18 hribolazcev,
ki so se ondi mudili le do 3 dni, ostali 24 pa med 7 dnevi in 4 tedni.
V Lescah se je mudilo letošnje poletje 416 moških in 120 ţenskih, skupaj 536 tujih
oseb. Od teh jih je bilo 106 iz Kranjskega, 102 iz drugih avstrijskih krono vin, 36 z
Ogrskega, 22 iz Bosne in Hercegovine, 36 iz Nemčije, 24 s Francoskega, 180 iz
Italije, 14 iz Angleškega, 8 iz Rusije, 6 iz Severne Amerike, 2 iz drugih deţel. Od teh
tujcev jih je ostalo 204 do 8 dni, 86 do 7 dni, 60 do 14 dni, 56 do 8 tednov, 38 do 4
tednov, 32 do 5 tednov, 30 do 6 tednov in 30 čez 6 tednov.
Vir: Gorenjec, 15. 11. 1902
Iz Radovljice. Dobili smo pred kratkim lično ţelezno ograjo nasproti pošte ob veliki
cesti od hiše gosp. Otona Homanna do ceste, ki pelje proti kolodvoru. Tako se ta del
mesta čimdalje lepša.
Vir: Gorenjec, 22. 11. 1902
Obesila se je dne 15. t. m. pod streho svojega bivališča 71 let stara, omoţena
prevţitkarica Ana Kovačič iz Mošenj pri Radovljici. Bila je slaboumna.
Vir: Gorenjec, 22. 11. 1902
Prvi sneg smo dobili letos nenavadno zgodaj. Padel je minuli torek, dne 18. t. m.
popoldne in naslednje dni je polagoma sneţilo tako, da smo sedaj ţe v pravi zimi.
Ker je sneg padel na suha tla, ki so bila precej zmrznjena, je prav lahko mogoče, da
ostane ta sneg čez zimo. Vsekako so imeli prav proroki letošnje dolge in hude zime.
Vir: Gorenjec, 22. 11. 1902

Bled v električni luči. Gospoda Jakob Peternel in Oton Wöllling na Bledu sta
predloţila okr. Glavarstvu v Radovljici prošnjo s potrebnimi načrti vred za dovoljenje
naprave za vodno moč z električno centralo na reki Savi blizu mostu, ki leţi v tiru
deţelne ceste med Lescami in Bledom, v svrho pridobitve električne moči za
razsvetljavo blejskega zdravilišča in pa da se bode elektrika oddajala kot gonilna
moč. Iz teh načrtov je razvidno, da se ima napraviti pribliţno 147 metrov nad
omenjenim mostom iz betona jez na zatvornice tri metre visok med parcelama št.
1366/1 katastralne občine Hraše in 290/41 katastralne občine Ţeleče v strugi reke
Save. Iz glavne zatvornice drţi na levem bregu parcele št. 1305/1 davčne občine
Hraše 520 metrov dolga in 4.50 metrov široka odprta struga, vkopana v zemljo, za
dotok vode k turbinam. Ta struga kriţa se z deţelno cesto na ta način, da teče voda
skozi obokan rov pod cestnim površjem. Ko zapusti voda ta rov, teče voda zopet po
odprti strugi na parceli št. 1866 davčne občine Hraše do na tej parceli stoječe hiše za
stroje, oddajajoča svojo gonilno moč turbinam. Pod turbinami se bode napeljala vsa
voda po 37 metrov dolgi in 8.00 metrov široki strugi po parceli št. 1366 katastralne
občine Hraše zopet nazaj v strugo reke Save. - O tem se razpisuje obravnava na licu
mesta na dan 18. Decembra t .l. Vsa čast torej gospodu ţupanu Jakobu Peternelu, ki
skrbi, da bode naš »raj« tudi v tem oziru lahko konkuriral z modernim komfortom
drugih svetovnih kopališč.
Vir: Gorenjec, 29. 11. 1902
Občni zbori kmetijskih podruţnic. V Begunjah bo občni zbor dne 7. decembra ob treh
popoldne v ondotni šoli.
Vir: Gorenjec, 6. 12. 1902
To in ono iz Bohinja (in Lesc) … Enaki slučaji so se večkrat pripetili, in včasih se je
vnel ţe precej hud boj med potnikom in med to sodrgo, ki se skriva po takih samotnih
krajih in napada potujoče ljudi, zahtevajoč od njih denarja. Vsled tega so tudi vedno v
skrbeh, ako kdo hoče iti peš čez Bačo. Začetkom minulega meseca je hotel iti čez ta
hrib nek višji deţelnosodni svetnik v pokoju, star ţe okoli sedemdeset let. Na
Podbrdu so mu sicer branili, da je ta prehod zelo nevaren in strm ter da naj se brez
spremstva nikar ne podaja na pot. Moţ ni ubogal dobrih svetov in je na vsak način
hotel premeriti Bačo. V Bohinjsko Bistrico dospevši se je v neki gostilni nekoliko
okrepčal in naročil nekemu fantu, naj mu preskrbi sedeţ na pošti, ki pelje iz Bohinjske
Bistrice na Bled. Dal je dotičnemu fantu celo denar za vozni listek. A še predno je
odšla pošta z Bohinjske Bistrice, si je ta pogumni potovalec vsedel na ravno došli
voz, ki je imel peljati v Lesce. In odpeljal se je. Med tem časom pa dobi ţupanstvo na
Bohinjski Bistrici iz Podbrda brzojav, v katerem se povprašuje, je li ta in ta gospod
srečno prišel čez Bačo. Večkrat se je namreč ţe pripetilo, da je zgrešil pot, se
ponesrečil in se ubil, ali pa da so ga napadli in oropali, kakor ţe prej omenjeno.
Ţupanstvo je takoj potrebno ukrenilo in pozvedovalo za njim po vseh gostilnah in
sploh povsod, kjer bi se mogel muditi. A vse zaman. Takega človeka ni nihče dobil v
Bohinjski Bistrici. Zopet so romali brzojavi iz Bohinjske Bistrice na Podbrdo in nazaj.
Sedaj je ţupanstvo na Bohinjski Bistrici brzojav ţupanstvu v Lescah, je li se morda
ne mudi v Lescah tak in tak gospod. In glejte čudo! Ţupanstvo v Lescah je, misleč, da
ima napraviti s kakim nevarnim človekom, hitro pozvedovalo po vseh gostilnah in
slednjič našlo sličnega moţa na leškem kolodvoru, ki je ravno čakal na bliţnji vlak.
Oroţnik je nedolţnemu moţu ukazal, naj se izkaţe, kdo da je. A ker slednji, najbrţ v
silni zadregi, da so mu more pripetiti kaj tacega, brskal in brskal po svojem kovčegu,
a ni mogel ničesar - niti svoje posetnice najti. Bil je v silni zadregi. Oroţnik, izpolnjuje

svojo strogo dolţnost in v nadi, da ima opraviti s kakim sumljivim človekom, mu veli,
naj toliko časa počaka v njegovem spremstvu, da se izkaţe njegova oseba. Šele, ko
so drugo jutro brzojavno vprašali ţupanstvo v Bohinjski Bistrici, kdo da je ta človek,
mu je ono odgovorilo v Lesce, da je c. kr. deţelnosodni svetnik v pokoju, ki je šel
brez vodnika čez Bačo. Tedaj šele so ga izpustili. Reveţ je moral tako čakati celih 24
ur v Lescah. Seveda je deloma tudi sam nekoliko kriv temu.
Vir: Gorenjec, 6. 12. 1902
Občinska seja. Iz Lesec. (Občinska seja.) Dne 7. t. m. je občinski odbor obravnaval
o proračunu za leto 1903, pri katerem se je sklenilo, da se ima na občinskih dokladah
pobirati le 13 %. Odkar je tu pri nas napredni zastop pod ţupanovanjem g. Ivana
Ţarka, so občinske doklade vedno manjše, in sicer prvo leto, ko je prevzel ţupanstvo,
se je zniţalo od 25 na 18, drugo leto od 18 na 14 in letos od 14 na 13 % doklado,
vštevši šolsko doklado. Pod prejšnjem klerikalnim ţupanom Antonom Meršolom pa je
bila 25% doklada. Sedanji občinski odbor je lansko leto prihranil čez 500 kron. Pa kaj
je bivši klerikalni ţupan še za en čudak! Pri pregledovanju letnih računov o prvi seji
novega občinskega predstojništva seje izkazalo, da ni bilo vpisanih obresti, katere so
se dvignile pri c. kr. davčnem uradu v Radovljici od obligacij okrog 34 kron in nekaj
vinarjev. Ta prešmentani klerikalni bivši ţupan, ki vedno poseda pri ţupniku in
znanem Pogačarju, noče plačati ta znesek, akoravno se je ţe podpisal na listek,
katerega ima sedanji ţupan v rokah, da bo plačal, ako prejšnji tajnik pregleda račune
in podpiše, da ni vračunil tega zneska v letnem občinskem računu. Prejšnji tajnik je
tudi napisal spodaj letnega računa, da takratni ţupan Meršol tajniku ni povedal, da je
prejel ta znesek, torej ga tudi vknjiţil ni. Pri današnji občinski seji se je opetovano
izreklo, da naj občini povrne ta znesek, drugače ga do morala sodnija izterjati. To se
je tudi zapisalo v zapisnik, kar je Meršola tako razjezilo, da kot občinski svetovalec ni
hotel podpisati zapisnik, temveč je odšel z besedami: »Ker ste zapisali to, pa ne
podpišem!»
Vir: Gorenjec, 13. 12. 1902
Iz Radovljice nam pišejo: Tukaj mora imeti vsak rokodelec in vsak obrtnik po enega
ali po več konkurentov. Ako je kateri sam, postane v kratkem tako brezbriţen,
površen in ošaben, da se več ne more shajati ţ njim. To zadeva zlasti mesarja in
peka. Dokler sta bila v Radovljici dva peka, sta se oba trudila peči lep kruh in ustreči
strankam. Odkar pa je tukaj en sam pek, večkrat ta kar spridi kruh, ki mu ga stranke
prineso peč, in zemlje, ki jih peče za prodajo, so take, kakor bi bile jetične. Zato je
prav potrebno, da bi se v Radovljici zopet naselil kak dober pek in lahko bi shajal.
Vir: Gorenjec, 20. 12. 1902
Čudeţ ali slučaj? Na Lancovem pri Radovljici je v hiši, ki se ji pravi po domače »pri
Grilcu« hrom fant z imenom Matevţ Deţman. Ta je imel v svojem devetem letu hudo
bolezen, a ko je ţe okreval in shodil, dobil je še hudo hripo, ki mu je pustila za
nasledek trde in krive noge tako, da reveţ ni mogel prav nič stopiti nanje. Oče Janez
Deţman je poskusil vse, da bi ga zopet spravil na noge, pa je bil ves trud zaman. Bil
je ţ njim pri več zdravnikih in tudi pri g. dr. Š., ki mu je svetoval da naj pošlje hromca
v bolnišnico ljubljansko, češ, da bi ga tam počasi ţe ozdravili. Ali ker se je fant temu
odločno protivil, ga je oče pustil doma in prepustil njegovi usodi. G. dr. Š. je tudi rekel
Janezu Deţmanu, da mu bode hromi sin tudi sam shodil pozneje, ko bode bolj
močan postal, zato pa da naj uţiva dobro, tečno hrano kakor: juho, meso i. t. d. Toda
hromi Matevţ ni maral jesti ne mesa, ne juhe, ne kruha in skoro nobene boljše jedi,

pil ni niti mošta niti vina, ampak dišalo mu je le ţganje. Nad vse čudno pa je bilo pri
njem to, da ga je bilo vedno zelo strah v stanovalni sobi ponoči in podnevi in ni sam
ali z otroci v njej ostal po nobeni ceni. Zdaj je star dvajset let, in noge so se mu bile
same od sebe ţe toliko zmehčale, da so se mu v kolenih udajale v pravi kot in je
zadnje dve leti ţe dokaj lahko in dobro hodil po kolenih in opravljal razna domača in
poljska dela, ker mu je zgornji del ţivota zelo močan. Sedaj pa pride na vrsto
nadaljnje ozdravljenje njegovih nog, katero priprosto tamošnje ljudstvo proglaša
naravnost za čudeţ. To pa se je zgodilo tako-le: Na sv. Barbare dan, t. j. 4. t. m. je
peljal Janez Deţman hromega sina na Brezje k spovedi. Koga zvečer pripelje zopet
domov, je hromeč ţe moral iti v hišo po kolenih. Ako potem v topli sobi nekoliko
posedi in se ogreje, naenkrat vstane in gre sam po nogah po sobi. Noge so se mu
namreč hipno toliko zboljšale in zravnale, da more hoditi po njih. Vendar pa
popolnoma zdrave še zdaj niso. Še so nekoliko krive in trde, in hromeč se opira ob
palico, ko hodi. Vendar pa je upanje, da v kratkem popolnoma ozdravi, ker okrevanec
čuti, da mu zopet redno prihaja kri v noge in da so te zopet gorke, med tem ko so bile
prej vedno mrzle. Tudi je zdaj vsako jed lahko, in prejšnji čudni strah mu je
popolnoma prešel. — Tu smo popisali ta slučaj nepristransko in resnično, kakor se je
zgodil, da vsak razumen čitatelj sam lahko sodi o njem. No, pameten in razsoden
človek ne najde v njem še ničesar nadnaravnega. Klerikalen boben pa bode gotovo
zopet pel na vso moč ter zopet delal velikansko reklamo za nove dohodke
samostanskim gostijam na Brezjah.
Vir: Gorenjec, 27. 12. 1902
Umrl je dne 23. v Kropi gospod Valentin Klinar, posestnik, gostilničar in bivši načelnik
ţrebljarske zadruge, v 63. letu njegove starosti. N. v m. p.!
Vir: Gorenjec, 27. 12. 1902
Drevo je padlo B. Stroju, posestniku v Zapuţah pri Radovljici, na levo nogo in mu jo
zlomilo pod kolenom. Pripeljali so ga v deţelno bolnico.
Vir: Gorenjec, 27. 12. 1902
::::::::::::::::::::::
Misijon. Iz Lesec. Pred kratkim smo imeli pri nas misijon, katerega sta vodila dva
misijonarja-jezuita iz Ljubljane. Pa kaj je potreba pri nas misijona; obče znano je
vendar, da imamo enega izmed najstrastnejših ţupnikov. Udeleţba je bila
misijonarjem povoljna in prve pridige so se tikale, kakor navadno — spovedi, o kateri
se je mnogo govorilo in razpravljalo, kakšna spoved je neveljavna i . t. d. Tudi glede
čitanja liberalnih listov so biliti misijonarji drugih nazorov, kakor pa je to sploh v
navadi pri naših duhovnikih. Škof Jeglič je namreč čitanje liberalnih listov obsodil kot
smrtni greh ter pod istim pogojem zapretil podeliti odvezo, ako se spovedanec ne
odpove temu, kar se tudi dejansko izpolnjuje. In tudi sam papeţ v tem oziru ne more
drugače ukreniti, sicer je odveza neveljavna; a pri našem misijonu se je postopalo
umetnejše; odvezo je prejel vsak, četudi čita liberalne liste. Misijonarji so ukazovali,
naj bi se taki listi opustili, niso pa zahtevali, naj se jim odpovemo, kakor je sploh pri
škofovi odredbi zapovedano. Kako je smatrati te kombinacije, je pač dvoumno, ali je
moral moral škof svojo odredbo skrivoma razveljaviti ali pa se jezuitje ne ozirajo
nanje in potem je spoved sama ob sebi neveljavna pred Bogom. Res se je večina
ljudstva udeleţila misijonn in sv. zakramentov; vendar pa je še precejšnje številce
onih, ki so izostali. In kako bi tudi tako vabljivo mični govori, presunljivo umetno

sestavljene dogodbice ter preteče rohneči močni glas iz mastnega grla ne prerahljal
moţgan preprostega nevednega kmeta, katerih morda prej še nikdar rabil ni. Ko so
bile ovčice docela tresirane, so se peljale na politično polje. Reklo se je: Moţje
posestniki, imate tudi volilno pravico in vaša dolţnost je kot kristijani, da volitve v
občinske, deţelno- in drţavnozborske zastope krščanske moţe. Ako je eden ali drugi
dosedaj nasprotno ravnal, naj obţaluje in naj v prihodnje poravna. Na to se je versko
fanatizirana mnoţica postavila pred časniški oder. Reklo se je, ako ste do sedaj čitali
slabe (ne liberalne) časnike, ali to obţalujete? Odgovarjale so večinoma ţenske,
moţje malo, tisti pa, ki jih čitajo, večinoma niso bili prisotni. Slabi časniki torej, to
mora biti »Slovenec«, ki je tolikokrat
kaznovan, kateremu je sinček »Domoljub«, ki ga čitajo ţenske, in to so morale
obţalovati. Le nekoliko dni naj bi trajal še misijon in gospodje bi bili dosegli ta vspeh,
da bi šla cela tolpa duševno obnemoglih ţensk obojega spola v njih spremstvu v
norišnico pod Ljubljano. Trezno misleči pa se poslavljamo od gg. Misijonarjev s tem,
ko jim biljeţimo, da mi prepuščamo in izročimo naše račune večnemu Bogu, kateri
nas bo bolj pravično sodil, kakor črvički tega svetu.
Vir: Gorenjec, 3. 1. 1903 / V mapi Lesce v starih časopisih
Umrla je dne 29. decembra m. l. gospa Jerica Rozman, rojena Gabrijelčič, posestnica
in gostilničarica v Spodnjem Otoku pri Brezjah. N. v m. p.!
Vir: Gorenjec, 3. 1. 1903
Iz Radovljice. Občni zbor bralnega društva »Triglav« se je vršil dne 26. decembra
1901 popoldne v gostilni »pri Lectarju« v Radovljici. Načelnik g. Ivan Šlibar pozdravi
navzoče člane in se zahvaljuje, da ravno delavski stan tako vztraja v društvu in ga
gmotno podpira. Potem poroča blagajnik g. Josip Kunčič. Skupni dohodki so znašali
K 389.79, troški pa K 321.81, torej prebitek K 67.98. V posojilnici je naloţenih K
337.30 in obresti od 1. prosinca 1900 naprej. Ker imamo v Radovljici tri bralna
društva, se mora omeniti, da društvo »Triglav« dobro napreduje. Dalje poroča
knjiţničar g. Ivan Selan, da je bilo v pretečenem letu za čitanje knjig in časopisov
mnogo zanimanja. Prebralo se je 997 knjig. Bralno društvo »Triglav« ima vsake vrste
časopise, s katerim je vsakemu članu ustreţeno. V novi odbor so bili izvoljeni, in sicer
gg.: Ivan Šlibar iz Radovljice, predsednikom; Josip Kunčič s Predtrga,
podpredsednikom; Pavel Kristan iz Radovljice, blagajnikom; Ivan Korošin s Predtrga,
tajnikom; Ivan Selan iz Radovljice, knjiţničarjem; odbornikom pa Ivan Tome iz
Radovljice, Ivan Prešern s Predtrga, I. Jelenc z Otoka in Alojzij Vengar z Radovljice.
Pregledovalcem računov Fran Korošec iz Radovljice, namestnikom Tomaţ Vogelnik
iz Predtrga.
Pri prvi seji novega odbora dne 28. decembra se je sklenilo, da se vrši v hotelu
»Bastel« maškaradna veselica dne 1. svečana 1903 in sicer z vstopnino za
maskirane člane brezplačno, nemaskirane po 20 vin., za maskirane nečlane 20 vin.,
nemaskirane 40 vin. K obilni udeleţbi vabi odbor.
Vir: Gorenjec, 10. 1. 1903
Občinski odbor v Ovsišah je izvolil miroljubnega ţupnika g. Valentina Aljančiča
častnim občanom.
Vir: Gorenjec, 10. 1. 1903

V Lescah se vrši jutri v nedeljo dne 25. t. m. ob 4. uri dopoldne plesna veselica v
gostilniških prostorih g. Otona Homana »pri Katrineku«. K obilni udeleţbi uljudno vabi
gostilničar.
Vir: Gorenjec, 24. 1. 1903
Lovski plesni venček se je vršil dne 14. t. m. v Begunjah pri g. Avseneku. Na
malokaterem plesu je bilo tako ţivahno, kakor na tem. Udeleţba je bila mnogobrojna
in so k temu mnogo pripomogle sanjke g. Otona Homana iz Radovljice. Gostje so
prišli iz Radovljice, Lesec, Bleda i. t. d. Zabava je bila tako ţivahna in neprisiljena, da
so prvi gostje odhajali šele po treh zjutraj. Vsa čast gre tudi gostilničarju za skrbno
postreţbo ter dobro pijačo in ukusno jed.
Vir: Gorenjec, 24. 1. 1903
Električna ţeleznica. Predkoncesija v svrho izvršitve tehničnih pripravljalnih del za
ozkotirno električno ţeleznico iz postaje Lesce-Bled do Bleda se je podelila g.
Tomaţu Pavšlarja za dobo jednega leta. Gospod Tomaţ! Sedaj se pa le hitro
zavrtite; leto je kratko in nevarnost je velika, da Vas ne prehiti kdo drugi. Sedaj šele
vemo, zakaj so minuli teden Pavšlarjevi kalini zopet začeli polagoma čivkati. Tomaţ
jim je s to ţalostno »predkoncesijo«, zopet malo izţgal oči. Vrag vedi, če jim je tudi
povedal, kako je s svojo elektriko krošnjaril pri direkciji drţavne ţeleznice v Beljaku in
kakšen odgovor je tamkaj dobil?
Vir: Gorenjec, 31. 1. 1903 / V mapi Lesce v starih časopisih
Umrl je v sredo v ljubljanski bolnici po kratki, a mučni bolezni obče priljubljeni g. Luka
Kenda, posestnik, trgovec in bivši II. načelnik ţrebljarski zadrugi v Kropi. Bil je zvest
pristaš in somišljenik narodno - napredne stranke. Pokojnik je volil v svoji vporoki
40% vsega svojega premoţenja druţbi sv. Cirila in Metoda, Tako utegne druţba
dobiti okrog 4000 K. N. v m. p.!
Vir: Gorenjec, 7. 2. 1903
Veselica pri Hiršmanu. Zabavni klub v Radovljici vabi na veliko plesno veselico z
godbo na lok, ki bode danes, dne 7. t. m. v Michlovi gostilni "pri Hirschmanu".
Začetek ob osmih zvečer, vstopnina za člane 1 krono, za nečlane 2 kroni, dame
proste.
Vir: Gorenjec, 7. 2. 1903 / V mapi Predtrg v starih časopisih
Redko. Posestniku »Pibercu« na Poljšici pri Podnartu je skotila svinja 18 mladičev, ki
so vsi čvrsti in zdravi.
Vir: Gorenjec, 7. 2. 1903
Iz Begunj se nam poroča: Pretečeno nedeljo, dne 1. februarja so napravili tukajšnji
samci v gostilni »pri Klemenčku« v Zgoši predpustno veselico, ki je bila jako dobro
obiskana, tako da so bili prostori do zadnjega napolnjeni. Mnogo je pripomoglo tudi
to, ker se sploh v tej gostilni dobi dobra, pristna vinska kapljica in jako okusna
svinska gojat. V prid dijaški kuhinji v Kranju se je nabrala vsota 6 kron 40 vin., katero
pošiljamo uredništvu »Gorenjca«.
Vir: Gorenjec, 7. 2. 1903
Telefon. Interurbansko telefonsko zvezo med Trbiţem in Ljubljano namerava izpeljati
c. kr. trgovinsko ministrstvo. Ta zveza bi imela tudi svoje medpostaje v Beli peči, v

Mojstrani, na Jesenicah, v Lescah, Radovljici, Podnartu in v Kranju ter dve stranski
zvezi: jedno iz Kranja v Trţič in Škofjo Loko, drugo v Lesce na Bled. Dalje bi se
napravilo v Kranju, Škofji Loki in v Trţiču še posebno lokalno omreţje, to pa seveda
le v slučaju, da se priglasi zadostno število odjemalcev za lokalno omreţje in se
primerna uporaba nameravane interurbanske telefonske zveze pribliţno določi
kupčijskini in drugim razmeram. Danes popoldne ob dveh se je v Kranju zastran tega
vršilo posvetovanje, pri katerem je g. c. kr. poštni kontrolor Grošelj iz Ljubljane podal
potrebna pojasnila.
Vir: Gorenjec, 14. 2. 1903 / V mapi Lesce v starih časopisih
Jurija Šolarja iz Krope, katerega ţe dlje časa pogrešajo, so našli mrtvega v Savi pri
Okroglem.
Vir: Gorenjec, 14. 2. 1903
Samostojni konjerejski odsek c. kr. Kmetijske druţbe Kranjske je imel dne 10. t. m.
svoj redni občni zbor, katerega se je udeleţilo okoli 50 konjerejcev iz vseh strani
deţele. Na predlog g. Primoţiča s Pristave se je obravnavalo o predlogu, da bi se
premo vanje konj vršilo tudi v Trţiču. V novi odbor so bili izvoljeni gg.: poslanec Franc
Povše, predsednikom; veleposestnik Josip Lenarčič na Vrhniki, podpredsednikom;
odbornikom pa gg.: Ivan Gams, posestnik v Iški Loki; Gabrijel Jelovšek, ţupan na
Vrhniki; baron Leopold Lichtenberg, graščak v Jablan; Vinko Ogorelec, posestnik v
Škofeljci; Alojzij Pavlin, c. kr. nadţivinozdravnik v Ljubljani; Anton Ulm, graščak v
Klevevţu; Franc Zupančič, posestnik v Rakovniku, in Ivan Ţark, ţupan v Lescah.
Vir: Gorenjec, 21. 2. 1903 / V mapi Lesce v starih časopisih
Gospod Ivan Globočnik, c. kr. davčni olicijal v Radovljici, se je poročil z gospico Mici
Dremelj iz Boštanja.
Vir: Gorenjec, 28. 2. 1903
Potres smo čutili minuli ponedeljek zvečer par minut pred 9. uro. Posebnega strahu
ni napravil nobenega. — Iz Radovljice se nam poroča, da so ondi 16. t. m. ob 9. uri
zvečer čutili precej močan potres, in sicer od juga proti severu, trajajoč eno sekundo.
— Iz Selc nad Skorjo Loko nam poročajo: Dne 16. t. m. zvečer ob 8.59 uri smo čutili
podzemeljsko bobnenje in nato se je streslo nekoliko. Nesreče ni bilo posebne in tudi
strahu ne posebnega.
Vir: Gorenjec, 28. 2. 1903
Drobiţ. V noči dne 25. t. ra. okrog osmo ure zvečer je v hiši vdove Helene Pogačnik v
Kropi ubil njen 20-letni sin Rudolf Pogačnik, delavec, mlinarja in snubača njegove
matere Ivana Pfeiferja. Ubijalec se je v četrtek sam javil sodniji v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 28. 2. 1903
Kritika ţupnika. Iz Lesec. Radovednost se prišteva med navadne človeške slabosti,
ki se v gotovih slučajih more označiti kot bolezen, katera je v obilni meri pri ţenstvu
udomačena. Vendar pa ta bolezen muči tudi ţupnika v Lescah, g. Seigerschmieda.
On opazuje s svojimi očmi, nateguje ušesi, si brusi jezik ter voha z nosom, da bi
zasledil dopisnika »Gorenjca«. Pač nepotrebni napor! Gospod ţupnik ne pomisli, da
more to biti vsak, kdor je pisave zmoţen in celo tudi zunanji človek, ako mu pride
novica po zanesljivih osebah do ušes. Uredništvo pa zakriva svoje dopisnike s
plaščem tajnosti. Sploh pa ni vaţno vprašanje, kdo je dopisnik; veliko večjega

pomena pa je vprašanje, kar se čestokrat pripeti, je li to tudi resnica, kar se jo pisalo
in faktum! Resnica je največji strah klerikalcem, katere se vedno izogibljejo kakor
hudič kriţu. Oni so dobro prepričani, da liberalni listi prinašajo čisto resnična poročila,
ne pa tako klerikalni, kar je občeznano; n. pr. v svojem času prinesel je listič
»Bogoljub« jezuitsko - zvito laţ, kako je bil misijon v Lescah potreben in kako je vse
predrugačil; le par trdovratneţev je izostalo. Oj, preljubi klerikalni laţnivci! Lagali ste v
bahariji, kar mora vsak, komur je znano, hote ali nehote priznati. Tisti „par" - 2 bi se
moral najmanj x 20, potem bi se dobilo pribliţno število takozvanih „trdovradneţev". Gospod ţupnik je imel ţe več ojstrih spopadov s farani v tem kratkem času, odkar
biva tukaj; omenja se le oni, ko je namreč prišel liberalni moţ za botra, pripomnil mu
je ţupnik, da ni oddal spovednega listka. Ko mu pa boter reče, da ne more oddati
listka, ker ni bil pri spovedi, mu ţupnik veli, ako vas vprašam, ste li opravili spoved,
recite ,,da" in s tem se zadosti cerkveni postavi, in ko mu na to boter pritrdi, je bil za
„tavblih" spoznan. To so kaprice o d g . ţupnika. On je rogovilil prej, rogovili sedaj in
rogovilil bode tako dolgo, da bo izrogovilil. Na svidenje na papirju!
Vir: Gorenjec, 28. 2. 1903 / V mapi Lesce v starih časopisih
Iz Mošenj. Pretečem teden nas je zapustil naš dosedanji g. nadučitelj Nace Rozman.
Pogrešali ga bodo in se gotovo še dolgo spominjali nanj mnogi tukajšnji gostilničarji
in tudi marsikomu drugemu v fari bode morda ţal za njim, ker je bil gospod dovolj
učen, da je mogel temu in onemu spisati kako prošnjo, pritoţbo ali kaj drugega
podobnega. Za naše otroke pa bode menda boljše, ako ţe enkrat dobimo bolj
treznega šolskega voditelja in takega, ki se ne bode zavzemal za kmetu škodljivo
poţlindrano farovško politiko.
Vir: Gorenjec, 14. 3. 1903
Nov oseben vlak na gorenjski progi. S prvim majnikom se bode na gorenjski
ţeleznici vpeljal nov oseben vlak do postaje Lesce-Bled, ki bode vozil iz Ljubljane
okoli pol 2. uri in prihajal v Ljubljano okoli pol 11. ure ponoči.
Vir: Gorenjec, 14. 3. 1903 / V mapi Lesce v starih časopisih
V Kropi je dne 8. t. m. umrl g. Matija Zupan, star 85 let. Pokojnik je bil brat prosta
Joţefa Zupana in bivšega predsednika trgovinske zbornice V. C. Zupana.
Vir: Gorenjec, 14. 3. 1903
Denar, vkraden iz pisma. Gospod Fr. Zupanc, po domače Cajhn z Lancovega pri
Radovljici, je pred kratkim dobil iz Ljubljane od nekega lesnega trgovca denarno
pismo, v katerem bi imeli biti štirje bankovci po sto kron. Ko pa ga je doma odprl, ni
našel v njem nobenega denarja. Zato se hitro odpravi s praznim pismenim zavitkom v
Ljubljano k dotičnemu odpošiljalcu in tam so našli, da je pismo po robu odstriţeno in
po odstranitvi denarja iz njega zopet zalepljeno. Trdili so tam, da se je to moglo
zgoditi le na pošti. Radi tega je g. Zupanc napravil ovadbo proti dotičnim poštam, a
kaka preiskava najbrţ ne bode imela nobenega vspeha. Kdo ve, kje se je v resnici
zgodila tatvina! Je pač najvarnejše pošiljati denar le po poštnih nakaznicah!
Vir: Gorenjec, 14. 3. 1903
Sleparka. V torek je prišla neznana ţenska v neko boljšo hišo v Vrbnjah pri Radovljici
ter prosila hišno gospodinjo na posodo 3 gld., Češ, da je Bobova dekla iz bliţnje
Dvorske vasi in ji je zmanjkalo denarja pri nekem plačevanju. Ker prošena gospodinja
ni imela drobiţa, je: dala dozdevni dekli bankovec za sto kron, nato pa odšla k sosedi

vprašat, kakšno deklo imajo v Dvorski vasi pri Bobu. Ko ji soseda pove, da tam
nimajo nobene dekle, je takoj spoznala, da je osleparjena. Med tem pa je sleparka ţe
odhitela proti Radovljici. Vstavila se je v Predtrgu ter ondi zopet nadlegovala v neki
hiši gospodarja za 2 gld. na podoben način kakor v Vrbnjah, le za drugo deklo se je
tu izdala. Dotičnik pa ji ni zaupal, ker se mu je zdela preveč neznana in jo je odpravil
iz hiše brez posojila, na kar je šla ona v drugo hišo ter ondi prosila, da bi ji menjali
bankovec za sto kron. Ţe je mislila pograbiti drobiţ, kar pridejo za njo zasledovalci iz
Vrbenj. Sleparka pa pusti denar ter zbeţi čez polje, a oroţniki, katerim je bila
naznanjena, so jo kmalu ujeli ter izročili kazenskemu sodišču v Radovljici. Od kod je
sleparka doma, še ni znano.
Vir: Gorenjec, 14. 3. 1903
Vlom v ţupnišče na Dobravi pri Podnartu se je zgodil v nedeljo zjutraj med prvo
mašo, ko so vsi zapustili ţupnišče ter šli k maši. Vlomila sta v kuhinjo dva tuja
potepuha, katera so nekateri videli ţe pred mašo postopati okrog ţupnišča. V kuhinji
sta se najedla mleka in smetane, pobrala nekaj kuharičnega denarja in obleke,
potem pa vdrla tudi v zgornje prostore. Ker pa tu nista mogla hitro priti do denarja, sta
odšla v strahu, da bi jih kdo ne zasačil. Zdaj, ko se dela bohinjska ţeleznica, se klati
po naših krajih vedno dosti brezposelnih delavcev in raznih zločincev. Naši ljudje naj
bodo previdni in naj ne zapuščajo svojih domov brez varuhov.
Vir: Gorenjec, 14. 3. 1903 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Iz Radovljice. Razpisuje se zgradba nove štirirazredne šole v Radovljici. Ponudbe
sprejema do 23. marca t. 1. opoldne kraj ni šolski svet v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 14. 3. 1903
Nov oseben vlak na gorenjski progi. S prvim majnikom se bode na gorenjski
ţeleznici vpeljal nov oseben vlak do postaje Lesce-Bled, ki bode vozil iz Ljubljane
okoli pol 2. uri in prihajal v Ljubljano okoli pol 11. ure ponoči.
Vir: Gorenjec, 14. 3. 1903
Iz Mošenj. Čuden duh je navdal sedanjo našo duhovščino. Naj eden farovških
gospodov zapusti kako faro in naj pride namesto njega drugi, vsak je bolj nestrpen,
surov in nasilen! Naši fajmoštri in kapelani menda res ţe mislijo, da smo mi kmetje le
zato na svetu, da delamo tlako in štafaţo farovţem. Zaradi tega si vse upajo z nami
počenjati. Naš novi fajmošter je pri zadnjem velikonočnem izpraševanju hotel kar po
sili vse fante vpreči v takozvano »Marijino« ali »devičarsko druţbo«. Kakšen namen
imajo taka društva pri naši duhovščini, ki jih ustanavlja iz samih umazanih političnih
nagibov, to ţe tudi tukaj vemo. Zato se nobeden boljši in pametnejši fant ne da vanje
vpisati. Ko je prišel pri izpraševanju na vrsto nek 16 let star fant z Gorice, ki še ni bil
zapisan v »Marijino druţbo«, ga je fajmošter vprašal, če ima denar, da ga vpiše. Ko
ga je na to fant začudeno pogledal ter rekel, da nima denarja pri sebi, se je fajmošter
zadri na njim: »Kaj me boš gledal kakor zaboden vol«, potem pa se je začel še
drugače norčevati iz njega. Ko pa je fant poskusil temu ugovarjati, je fajmošter mislil
njemu pokazati še svojo telesno moč. Fant pa je bil toliko pameten, da se ni hotel ţ
njim lasati, ampak je raje segel po svoj klobuk ter odšel domov. Potem je fajmošter
klical očeta in mater tega fanta v farovţ na odgovor. Ali tudi ta dva sta tako pametna,
da vesta, da nista farovška suţnja in nista šla v farovţ. Tako se tudi pri nas počasi
zavedamo po zaslugah naših političnih, denarja nikdar sitih duhovnikih!
Vir: Gorenjec, 28. 3. 1903

Iz Radovljice. (Razno.) V noči pred sv. Joţefom so tatovi vlomili skozi okno pri
posestniku Meršolu, po domače pri Gortnerju v kadilnik ter pokradli štiri šunke in več
drugega mesa. Tatovom še niso prišli na sled.
V Radovljici prirejajo »Marijini otroci« vsak praznik gledališke predstave, seveda, ker
to »gospodom« precej nese.
Pustne dni smo imeli pri nas maškare, na pepelnico pa pogreb »pusta«. Spored se je
vršil, kakor je bilo naznanjeno v mrtvaškem listu, in sicer takole: Ob polpetih se je
vzdignil iz hiše ţalosti skozi Predtrg mimo graščinskega vrta po radovljiškem trgu
proti ţupnišču in pod mestem skozi radovljiške katakombe v Dol in tam bil izročen
materi zemlji, ali bolje rečeno otrokom, da so ga raztrgali. Pri tem sprevodu je nesel
deček svetilko brez luči in šip, za njim fant z velikim vencem iz smerečja, potem štirje
nosači, ki so nosili pusta, in zadaj tri maškare, ki so ţalovale in jokale. Seveda tudi
harmonik ni manjkalo. Naš gospod kapelan se je nad tem tako razsrdil, da je dotične
otroke pridrţal v šoli 2 do 3 ur, ker so gledali te pustne maškare in ker so šli za
sprevodom. Skoro gotovo gospod kapelan v svojih otročjih letih ni bil nič boljši. Tudi
je vpeljal navado, da po pouku krščanskega nauka pelje celi razred v cerkev, šele ob
12. uri opoldne, namesto, da bi šli domov k kosilu, ter jih pridrţi ondi do ¼ 1 uro. Ko
pride otrok domu, mora seveda sesti k kosilu, a vrniti so mora takoj v šolo, ker se
prične popoldanski pouk ţe ob 1. uri. Več starišev je silno ogorčenih proti takemu
počenjanju. Ali bi se vendar ne dalo temu odpomoči?
Pri tukajšnjem sodišču so bile ta teden obsojene radi »hoch oder nieder« štiri osebe.
Vir: Gorenjec, 28. 3. 1903
Osebne vesti. Premeščen je nadučitelj Josip Korošec iz Krope v Mošnje.
Vir: Gorenjec, 4. 4. 1903
Ţupanovo pismo. Iz Lesec. Gospod urednik! Pošiljam Vam značilno pismo,
katerega blagovolite ponatisniti. To namreč slove v izvirniku: »Slavni Samostojni
konoreski odsek v kmetiske druţbe se je bralo v 15 svečana v kmetovalco de so imeli
10 tega mesca voliti nekaj novih udov zali Bog za gorensko so volili leškega ţupana
Ţarka slabšiga moţa niso mogli dobiti na gorenskim on ni biralc in ni karikalc je tak
kakor ta črna sveča za svoj ţep je dober za snedeno r… kakor so vsi moţje v Lescah
kmetijske podruţnica najslabi stoji na vsim Gorenskem bilo lahko saj bolši so imeli od
vsega Becirka stare zalogo to pride zato so zanič moţje za svoji ţep g. Ţark se je v
svoj sreni na Breznici mnogo let ponujal za ţupana pa ga niso votli voliti niso imeli za
ţupana za to je bil an medlač. V Lesce se je preselil skoz njegovo ţeno deli se je s ta
velko politiko vsilil so eni slabi moţje prišli odbor kakor je on starega ţupana odrinil je
bil oponoči več vreden kakor on opone Zali Bog je od Ljubljan do kranske Gore dosti
Ţebčarskih postoj jeh jimajo Zastopani moţje v Rokah Ţebce si zastopijo na konsko
rejo v polnoči bole kakor hinavski Ţark on in in njegov Oče nista zredla enga ţrebeta
de bil per 20 tednih vreden 120 kron je bil ţe g. Ţark za konskiga star mešetarja tujih
kupcam soga previdli de nič ne pozna konske reje samo glaš, so ga opustili. V drugo
kaj več Juri Petelin.«
Kdor je pisal to pismo, kajti Jurija Petelina ni v našem kraju, je ničvreden podel laţnik
in figovec. Ne da bi se bahal, so se, odkar stojim podpisani na čelu občinskega
odbora v Lescah, občinske doklade zniţale skoro na polovico, in občina ima v
blagajni ţe čez 600 K denarja, kar pod prejšnjim ţupanom nikdar ni bilo. Zaradi
zgoraj navedenega pisma se mogoče še vidimo v Radovljici. Ivan Ţark, napredni
ţupan.
Vir: Gorenjec, 25. 4. 1903

Naši klerikalni narodnjaki. Iz Lesec se nam piše: Kdor ima priliko večkrat občevati z
našimi klerikalci, tisti ve, kako bore malo narodne zavesti in narodnega ponosa imajo
še sedaj v naših krajih ravno farovški zasuţnjenci. Ako kateri izmed njih razume
nekoliko nemščine, kaţe povsod ob vsaki priliki in brez vsake potrebe Z velikim
ponosom svojo nemško učenost ter tolče in hrusta svojo spakediano nemščino kakor
hrvaški prašič ţelod pod hrastom. Eden takih zopernih in bahatih tolkačev nemščine
je tudi naš »Pogačar«, ki je nekak pobočnik ali adjutant ţupnika Zajgeršrnida. In takoj
v sosedni občini na oni strani Save je Valentin Deţman »Pogačarju« podoben junak.
To je tisti Deţman, ki je bil lani izvoljen za lancovškega ţupana na veliko veselje
radovljiških klerikalcev in se od tistega časa podpisuje le s po nemško spačenim
imenom: Valentin Deschmann. Ne vemo, ali hoče s tem tudi on pokazati svojo
hostarsko učenost ali se hoče prikupiti kakemu uradu. Pameten človek mora priznati,
da ni umestno in značaj no ne eno ne drugo in da kaţe s pačenjem svojega imena
kot lancovški ţupan le - svojo hostarsko budalost, ki je sploh rada udomačena pri
naših klerikalcih. O tem Deţmanu, sedaj Deschmannu tudi vemo, da je posilil
svojega sina v semenišče, in ko je enkrat ušel ven ter prišel domov brez tistega
semeniškega »krogelca«, ga je zopet prisilil, da je šel nazaj. S tem si je menda
pridobil posebne zasluge za katoliško stvar. Moţakar pa najbrţ še ni nobenkrat
pomislil ali pa ne ve, da ni nobena posiljena stvar dobra, najslabši pa je posiljen
duhoven posebno v sedanjih časih na Kranjskem, kjer duhoven ţe skore dober in
pošten še biti ne sme, ampak si mora s kranjsko katoliško ţlindro namazati roke in
jezik, ako hoče biti v milosti pri njegovi vzvišenosti dr. Šušteršiču, ki je komandant
škofa Jegliča, in ako hoče kaj «naprej priti.
Vir: Gorenjec, 2. 5. 1903
V Kamni gorici se je obesil 54 letni kajţar Jernej Kapus. Udan je bil pijači.
Vir: Gorenjec, 2. 5. 1903
Zabavni klub v Radovljici napravi jutri v nedeljo, dne 10. t. m. z jutranjem vlakom izlet
na sv. Jošt, potem pa peš v Škofjo Loko, kjer bo obed.
Vir: Gorenjec, 9. 5. 1903
Izţrebani porotniki. Za drugo četrtletje letošnjega leta so izţrebani z Gorenjskega
naslednji gg.: Matija Dobida, gostilničar in posestnik v Lescah; Karol vitez pl. Strahl,
veleposestnik v Stari Loki; Franjo Cvek, trgovec v Kamniku, in Miroslav Olifčič,
gostilničar in posestnik na Bohinjski Beli.
Vir: Gorenjec, 9. 5. 1903
V Kropi je umrl posestnik in fuţinar Matej Šolar.
Vir: Gorenjec, 9. 5. 1903
Blagoslovljenje gasilnega doma v Mošnjah se vrši z veselico dne 21. junija t. l.
Vir: Gorenjec, 9. 5. 1903
Gosp. Viktor Šega, kapelan v Kropi, je imenovan kuratom v deţelni prisilni delavnici.
Vir: Gorenjec, 16. 5. 1903

Osebne vesti. Gospod Alojzij Ipavec, davčni pristav v Radovljici, je imenovan
davčnim oficijalom. — Imenovan je davčnim kontrolorjem za Senoţeče g. Albert
Rooss, c. kr. davčni pristav v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 16. 5. 1903
Ustanovljenje brzojavne sluţbe v Kropi. Dne 11. maja se je uvedla v Kropi brzojavna
sluţba z omejenim dnevnim sluţbenim časom.
Vir: Gorenjec, 16. 5. 1903
Prostovoljno gasilno društvo v Begunjah priredi gledališko predstavo v nedeljo, 29.
maja t. l. v salonu g. V. Šturma v Poljčah. Spored: 1. »Dve tašči.« Veseloigra v 1
dejanju. 2. »Mesalina.« Burka v enem dejanju. Po predstavi prosta zabava. Začetek
ob 8. uri zvečer. Vstopnina: Sedeţi I. vrste 1 K, sedeţi II. vrste 70 vin., stojišča 40
vin. Čisti dohodek bo za prezidavo gasilnega doma. K obilni udeleţbi vabi odbor.
Vir: Gorenjec, 30. 5. 1903
Podjetnik Cecconi, ki je prevzel gradnjo tunela z Bohinjske Bistrice na Podbrdo, bo —
kakor se govori — zasluţil pri tem delu od 20 milijonov okrog 7 milijonov kron.
Vir: Gorenjec, 30. 5. 1903
Vrtno veselico priredi kmetijska podruţnica za Lancovo, Radovljico in Predtrg v
nedeljo, dne 5. junija t. 1. ob treh popoldne v gostilniških prostorih g. I. Vogelnika
Predtrgom št. 43. Spored: 1.) Srečkanje; 2.) Razdelitev dobitkov ob šestih; 3.) Šaljiva
pošta in 4.) Ples. Med srečkanjem in pri plesu svira radovljiška godba. Cisti dohodek
je namenjen za nakup kmetijskega orodja in za zidanje shrambe. Prostovoljni darovi
se hvaleţno sprejemajo. Za slučaj neugodnega vremena se veselica preloţi na
12.junija. K obilni udeleţbi vabi uljudno odbor.
Vir: Gorenjec, 30. 5. 1903
† Ivan Globočnik. Pretekli ponedeljek smo v Ljubljani spremili k zadnjemu počitku
moţa, kateremu bo gotovo vsakdo, kdor ga je poznal, ohranil prijazen spomin.
Davčni oficijal Globočnik je bil ne le izboren uradnik, kateremu je finančna uprava,
zaupajoč v njegovo sposobnost, poverjala najvaţnejše posle, bil je tudi navdušen
narodnjak, ki ni nikjer zatajil svojega narodnega iu naprednega mišljenje. Kot izvrsten
druţabnik, odkritosrčni značaj z zdravim humorjem in neprisiljenim vedenjem, si
jepovsodi, koder je sluţboval: v Kranju, v Ljubljani, v Ribnici ter Radovljici pridobil
mnogo, mnogo prijateljev, ki ga bodo teţko pogrešali. Do svojih sorodnikov — doma
je bil v Vogljah — je vedno kazal plemenito srce ter jim pomagal, v čemur je le mogel.
— Lani je obolel v Radovljici, kamor je bil premeščen koncem l. 1901, za teţko
ţivčno boleznijo, ki ga je pahnila v prerani grob, jedva 37 let starega. Ob njega krsti
ţaluje mlada vdova, mati ter nebroj drugih prijateljev in tovarišev.
Vir: Gorenjec, 20. 6. 1903
Drobiţ z Gorenjskega. Kravo je povozil dne 12. t. m. osebni vlak št. 1714 med
postajama Ţirovnica in Lesce.
Vir: Gorenjec, 27. 6. 1903
Volitve. Iz Lesec. Dne 13. t. m. smo imeli volitev občinskega odbora. Podpisani sem
volil z večino naše občine. Od neke strani pa se mi očita, da sem volil s klerikalno
stranko. Kako morem voliti moţe klerikalne stranke, ker poznam le dva moţa, ki sta

res katoliška, to sta Hrvatov France in Jurčev Blaţ. Večina takoimenovane klerikalne
stranke pa je hinavska stranka. Posebno veljavo ima neka oseba, ki je na cesti
pobrala bič nekega voznika, ki je izgubil in prišel nazaj iskat bič. A utajila mu je, da
nima biča. Ne vem, zakaj se nekdo tako huduje, ker bo g. Ţark zopet voljen
ţupanom. G. Zark je vrl moţ, ki vsakemu rad napravi dobro, Če vidi, da je potrebno,
in ko bi tudi bilo treba v svojo - lastno škodo. Ţark rad hodi v cerkev in se tudi
spodobno vede povsod, zlasti pa v cerkvi brez vsake hinavščine. Omeniti moram
tudi, da je dobil od nasprotne stranke največ glasov nekdanji ţupan Meršol cele tri
glasove v vseh treh volilnih razredih. Kdo je temu kriv? Pa pomedimo vsak pred
svojim pragom in povsod bo lepo. France Brenčce.
Vir: Gorenjec, 27. 6. 1903
Osebne vesti. Višji evidenčni geometer g. Henrik Hohn v Radovljici je na lastno
prošnjo premeščen v Slovenji Gradec na Štajarskem in davčni veţbanec g. Viljem
Ledenig v Radovljici je imenovan davčnim pristavom ter obenem premeščen v
Mokronog na Dolenjskem.
Vir: Gorenjec, 4. 7. 1903
Prispevek. Občina Lesce je poslala glavnemu odboru za postavljanje Prešernovega
spomenika po svojem ţupanu g. Ivanu Ţarku 25 kron. Naj bi našel ta rodoljubni dar
mnogo posnemovalcev pri slovenskih občinah!
Vir: Gorenjec, 11. 7. 1903
Telefonska zveza na Gorenjskem. C. kr. Poštno in brzojavno ravnateljstvo je
izdelalo načrt, po katerem bi se ob progi drţavne ţeleznice najvaţnejši kraji pritegnili
v inteiurbanski telefonski promet in bi se telefonske naprave vpeljale v poštnih uradih
v Trbiţu, Beli peči, Mojstrani, na Jesenicah, v Javorniku, Lescah, Radovljici,
Podnartu, Kranju in Ljubljani. Pri morebitni vpeljavi v Trţiču, Škofji Loki in na Bledu bi
bilo treba napraviti stranske zveze. Troški za vnanjo napravo bi znašali okrog
124.000 kron in bi imele k tem troškorn prispevati prizadete občine 30 % prispevek v
znesku 33.000 kron.
Vir: Gorenjec, 11. 7. 1903
Občinski odbor na Bledu (seja 20. Junija) z veseljem pozdravlja nasvet občinskega
svetovalca A. Vovka, da se v primernem času stopi k akcijski druţbi elektrarne,
katera se misli napraviti pri blejskem mostu. Naprava je proračunjena na 300.000 K
in bi dajala luč občinam Bled, Radovljica in Begunje.
Seja z dne 20. julija: Občinski odbor se principijelno izreče za napravo stranske
telefonske proge Bled-Lesce.
Vir: Gorenjec, 25. 7. 1903
Iz Radovljice. Vsak tujec, ki pride v naše mestece, ne zamudi prilike, da si ogleda
obseţen grajščinski vrt, katerega imenujejo slovenski romarji kaj radi »paradiţ« Toda
v zadnjem času je postalo ţalibog to šetališče radovljiških meščanov pozorišče
surovih nastopov, katerih središče sta sedanji grajščinski vrtnar-najemnik in njegov
učenček. Omenjeni vrtnar je z ljudmi precej surov, kar znači naslednji slučaj. Brez
vsakega povoda lučal je pred kratkim vrtnarjev vajenec, precej hudomušen fantalin,
kamenje in korenine na nekega starega gospoda, ki hodi s privoljenjem gospoda
oskrbnika na vrt. Ko je dotičnik vajenca oštel ter malo potipal za ušesa, pridrvi vrtnar
v svoji znani jezici ter ošteje gospoda na nečuven način z besedami, ki se komaj

slišijo v najbolj zakotnih rovtah. — Znano nam je še več podobnih slučajev, katere
gotovo v prihodnje priobčimo, če se vrtnarju ne bode poljubilo izpremeniti svojega
dosedanjega vedenja. Sploh se opaţa, da omenjeni vrtnar ni posebno tankovesten v
izpolnjevanju dolţnosti, katere ima kot najemnik grajščinskega vrta. Pod prejšnjim
vrtnarjem je bil res vrt podoben »paradiţu«, pota so bila lepo osnaţena in posuta, no,
danes raste ondi skoro do kolena visok plevel; tudi so drevoredi, po katerih se je
včasih tako prijetno šetalo, kar najbolj mogoče obsekani. Pač dobro, da se je omejil v
zadnjem času dostop v grajščinski vrt s tem, da so se razdelile med meščanstvo
vstopnice; zakaj sedaj vsaj »neizvoljenci« ne bodo več imeli prilike zgraţati se nad
omenjenimi nedostatki.
Vir: Gorenjec, 1. 8. 1903
Tombolo priredi podruţnea c. kr. kmetijske druţbe v Begunjah na vrtu gostilne gosp.
V. Šturma v Poljčah v nedeljo dne 30. avgusta 1903. Začetek ob 4 ½ uri popoldne.
Darila za tombolo se hvaleţno sprejmo. Čisti dohodek je namenjen za društvene
potrebe. K mnogobrojni udeleţbi vabi najuljudneje odbor.
Vir: Gorenjec, 29. 8. 1903
Začasno nastavljeni učitelji: Ljudmila Kappus pl. Pichelstein v Kropi. Sluţba
nadučitelja in voditelja v Kropi se je začasno podelila tamošnji učiteljici gdč. Antoniji
Okorn, ker se za to sluţbo ni nihče oglasil.
Vir: Gorenjec, 5. 9. 1903
V Radovljici se vrši v nedeljo dne 6. septembra na vrtu g. Mihelna (Hirschmana)
ljudska veselica z godbo in petjem. Vspored pevskih in godbenih točk je jako zanimiv
in kaţe vzbuditi mnogo zanimanja. Pri veselici se vrši tudi srečkanje; šaljiva pošta in
koriandoli-korzo pa bodeta skrbela za prosto zabavo. Seveda največ pozornosti
vzbuja narodna igra s petjem »Rokovnjači«. Domači diletantje se skrbno pripravljajo
na to prireditev, ki naj po dolgem času mirnega spanja vzbudi zopet zanimanje za
idealne smotre. Oţivi naj zaspano društveno ţivljenje in donese druţbi sv. »Cirila in
Metoda« in domačemu gasilnemu društvu, v kojih prid je prirejena, obilo denarnega
blagoslova. Vstopnina je mala, tako da se more prireditve vdeleţiti mnogo občinstva.
Seveda se preplačila z ozirom na vzvišen namen hvaleţno sprejemajo. Ker se začne
veselica ob 4. uri popoldne, so ţelezniške zveze za tuje goste tudi jako ugodne. Za
zabavo bo torej dobro skrbljeno, za telesni blagor pa garantira izborna kuhinja g.
Mihelna in dobra pijača.
Vir: Gorenjec, 5. 9. 1903
Poročil se je minulo sredo v Kranju g. Ign. Aţman, posestnik in trgovec v Kropi, z
gospico Miciko Svetina iz Kamne gorice.
Vir: Gorenjec, 12. 9. 1903
Iz Begunj se nam poroča: Kakor znano, je pri nas pasja zaprtija, a lepaki, ki so nabiti
v trh jezikih, so nam nerazumni. So sicer pisani v slovenskem, nemškem in laškem
jeziku, a slovenski so tako pisani, da je preprostemu človeku nerazumno in v škodo.
Čemu to? Spoštujmo svoj materin jezik!
Vir: Gorenjec, 12. 9. 1903
Veselica se priredi v svrho poprave pešpota od Otoč do Dobrave, Krope in
Kamnegorice v gostilniških prostorih A. Pogačnika v Podnartu dne 13. septembra

1903. Spored: Petje, godba, ples, srečkanje in prosta zabava. Dobitki za srečkanje
se hvaleţno sprejemajo. Začetek ob 3. uri pop. K obilni udeleţbi vabi najuljudnpje
odbor.
Vir: Gorenjec, 12. 9. 1903 / V mapi Dobrave v starih časopisih
V Begunjah se predstavlja v nedeljo narodna igra »Divji lovec« na vrtu g. Ivana
Avsenika.
Vir: Gorenjec, 12. 9. 1903
Drobiţ z Gorenjskega. Gospod Anton Kosmač v Radovljici je dobil dovoljenje za
posredovalnico sluţeb in stanovanj v radovljiškem okraju. Prične se s 1. oktobrom.
Vir: Gorenjec, 19. 9. 1903
Iz Begunj. Dopisniku v »Gorenjcu« z dne 12. t. m. iz Begunj odgovarjam, da se nam
v prvi vrsti ne umljivo dozdeva, kako je mogel pozvedeti iz nerazumnih lepakov, kaj
taisti pomenijo. Krivda, ob katero se obregne, je menda le ta, da se na ţeljo
dopisnika niso napravili tiskani lepaki. Preprosti tukajšnji ljudje so iz napisa »pasji
kontumac«, kar je predpisalo c. kr. okrajno glavarstvo, prav dobro razumeli, kaj stvar
pomenja, ker je bilo pisano v prvi vrsti slovensko. Radi lega menda sploh nihče ni
imel škode. Na ţeljo c. kr. okrajnega glavarstva se je objavilo to zaradi tu bivajočih
tujcev tudi v nemškem iti laškem jeziku. Materin jezik se je torej, ker je bil postavljen
na prvo mesto, spoštoval, torej se mu ni godila nobena krivica. / Lebar.
Vir: Gorenjec, 26. 9. 1903
Osebne vesti. V pokoj stopi po 45. sluţbenem letu g. Franc Teran, ţupnik v Ljubnem.
Vir: Gorenjec, 26. 9. 1903
Kmetijska druţba v Lescah napravi v nedeljo dne 4. oktobra v gostilni g. Jos.
Wuchererja tombolo. Začetek ob štirih popoldne.
Vir: Gorenjec, 26. 9. 1903
Surov napad. Dne 22. m. m. je hlapec Franc Svetic na ţelezniškem mostu blizu
Radovljice sunil z odprtim noţem hlapca Janeza Masterla v desno sence in ga je
teţko poškodoval. Prepeljati so ga morali v deţelno bolnico. Svetica, ki jo je hotel
popihati z vlakom, so prijeli oroţniki.
Vir: Gorenjec, 3. 10. 1903
Srečkanje priredi, kakor smo ţe zadnjič na kratko omenili, podruţnica c. kr.
kmetijske druţbe v Lescah v prostorih g. Josipa Wuchererja v nedeljo, dne 4.
Oktobra 1903. Spored: Srečkanje in prosta zabava. Darila za srečkanje se hvaleţno
sprejmo. Začetek ob 4. uri popoldne, čisti dohodek je namenjen za društvene
potrebe. K obilni udeleţbi uljudno vabi. Odbor.
Vir: Gorenjec, 3. 10. 1903
Iz Radovljice. »Slovensko pevsko in bralno društvo »Triglav« vabi na vinsko trgatev,
katera se vrši v nedeljo ob sedmih zvečer v gostilni »pri Basteljnu«. Da bo dovolj
zabave in smeha, za to bodo poskrbeli viničarji in viničarice v gorenjski narodni noši;
tudi ţupan, stara korenina in njegov nočni čuvaj ne bosta zaostala. Torej jutri v
nedeljo vsi na vinsko trgatev k Basteljnu!

Minulo nedeljo se je vršil redni občni zbor »Slovenskega pevskega in bralnega
društva »Triglav«. V odbor so bili izvoljeni naslednji gospodje, in sicer: predsednikom
Franc Štiglic, njega namestnikom Ivan Prešern, tajnikom Valentin Vrlinšek,
blagajnikom Pavel Kristan, knjiţničarjem Ivan Šlibar, namestnikom Franc Nosan,
odbornikom: Franc Boštic, Ivan Kristan in Vekoslav Vengar, revizorjem pa Anton
Debelak. Novi odbor je sklenil, da bo naročil časopise vseh vrst, da bo vsakomur
ustreţeno bodisi te ali one politične stranke
Vir: Gorenjec, 10. 10. 1903
Iz Begunj. »Bog pomagaj, za kake stvari se naši ljudje prepirajo celo po časnikih!«
tako sem vzdihnil, ko sem bral dopis iz Begunj v predzadnji številki »Gorenjca.« Vi,
gospod urednik, seveda ne morete vedeti od daleč, kako malenkostna je ta zadeva.
Ali to je pri nas na Slovenskem ţe stara navada, da se med seboj lasamo in brcamo
največkrat za prav neznatne in brezpomembne stvari, koristnih in vaţnih reči pa ne
vidimo okoli sebe. Navadno morajo šele tujci opozoriti nas na to, kaj je za nas dobro,
kaj slabo. Vsled takih razmer ne pridemo nikjer naprej in te razmere so krive, da
pogostoma odleti tudi kak nepotreben prah in pesek z našega domačega bojišča v
slovenske in druge časopise. — Ne bilo bi treba braniti tistih pasjih napisov s tako
vnemo. Tudi v drugih občinah nimajo tiskanih in se vendar povsod odlikujejo z veliko
prednostjo od begunjskih. Begunjska občina pa menda tudi ni tako revna, da bi jih ne
mogla dati napraviti v nekoliko večji obliki in nekoliko ličnejše pisane. To je menda
tudi prvi dopisnik hotel povedati in s tem gotovo ni storil ničesar napačnega. Saj
časopisi so prav zato, da v njih vsakdo lahko izreče svoje mnenje v tej in oni stvari,
da v njih grajamo, kar je vredno graje, in hvalimo, kar je dobro in koristno. Na ta način
se čitajoče ljudstvo vzbuja k dobremu, lika in izobraţuje. To mora pripoznati vsak
razsoden in vase ne preveč zaljubljen človek, kajti več ljudi vedno več vidi in več ve,
in kdor hoče vsestransko napredovati, ta si ne sine mašiti ušes pred ljudskim
mnenjem, četudi ni vselej ugodno! — Vsekakor pa bi bilo bolj koristno in zasluţno
delo za tiste naše ljudi, ki čutijo časnikarsko ţilico v sebi, ako bi poročali v liste v
kakih boljših in zanimivejših rečeh. Vedno se dobe v vsakem kraju za taka poročila
vsakovrstne novice in krajevne posebnosti. V begunjski občini bi morda kdo kaj znal
napisali, kako se ponoči spečega reveţa izleče iz postelje in potem v drugi hiši skozi
gorenje okno ven obesi za peto, kako gotovi farovški privrţenci hodijo v Rim gledat
papeţa in trosit pristradani denar Lahom. Povedel bi jaz kaj več o vsem tem, a se ne
čutim k temu opravičenega, ker sem le izvenobčinski opazovalec.
Vir: Gorenjec, 10. 10. 1903
Občinske volitve v Radovljici so se vršile — kakor se nam piše — v četrtek 8. t. m.
Klerikalci so zmagali le v III. razredu, v katerem se napredna stranka ni udeleţila
volitve. Za odbornike so bili izvoljeni naslednji gospodje, in sicer v prvem razredu:
notar Rudesch, davčni nadzornik Ţun, sodni oficijal Uanschou in davčni oficijal
Globočnik; v II. razredu: odvetnik dr. Vilfan, trgovec in posestnik Homan, posestnik in
ključavničarski mojster Sartori in posestnik ter gostilničar Praprotnik; v III. razredu:
dekan Novak in njegovi najzvestejši pristaši: podobar Vurnik, trgovec Bulovec in
posestnik ter notarski uradnik Varl. Ta novi odbor daje upanje, da se bode zdaj
začelo tudi v Radovljici resno premišljevati in delovati za napravo toliko potrebnega
vodovoda.
Vir: Gorenjec, 10. 10. 1903

Novo uradno poslopje v Radovljici je dodelano, in se bodo uradi, kakor se govori, ţe
sredi tega meseca preselili vanj. Tudi nasproti stoječa dvanadstropna mestna hiša je
na vnanje ţe dovršena. O tem kaj več v kratkem.
Vir: Gorenjec, 10. 10. 1903
Nesreča na ţeleznici. V torek popoldne ob poltreh je med Radovljico in Otočami pred
tunelom skočilo iz tira 6 vagonov tovornega vlaka, ki so tekli črez pragove kilometer
daleč. En vagon je bil popolnoma razbit. Strojevodja, ki je bil na enem teh šestih
vagonov, je na postaji Radovljica skočil raz voz in se k sreči ni poškodoval. Zamude
je imel vlak poldrugo uro.
Vir: Gorenjec, 10. 10. 1903
Iz Radovljice. Ţe v drugič se je treba v »Gorenjcu« pritoţevati zoper edinega
radovljiškega peka, ki ni skoro nikdar trezen in peče tak kruh, da Bog pomagaj, sami
pa si ne moremo pomagati, ker zdaj ni v Radovljici nobenega pekovskega
konkurenta, pa tudi merodajni krogi se nič ne brigajo za take javne zadeve, ki so v
kvar prebivalstvu. Ali je vreden koncesije človek, ki tako malomarno izvršuje kako
obrt? A za Radovljico je vse dobro in moramo vse pohlevno potrpeti, le davkov
oziroma doklad nam nočejo izpregledati. Koliko časa še bodo tukaj trajale take
klaverne razmere? Imeli bi še več potoţiti, ali kaj nam pomaga tu vzdihovati, ker
nismo deleţni farovške milosti! Ako pa se pritoţi dekanova kuharica, da jo
pohujšujejo kure, ki s svojim poskočnim petelinom preveč očitno kaţejo kurjo
ljubezen na trati pred farovţem, se bode ţe prihodnjo nedeljo oklicalo, da se več ne
smejo izpuščati kure na mestni trg! In zdaj naj še kdo reče, da ne vladajo v Radovljici
— klerikalci! Morda bo v prihodnje kaj boljše. Bomo videli!
Vir: Gorenjec, 17. 10. 1903
Pozor! Prijatelj našega lista nam poroča, da je pisarniški pomočnik Roschaj (Roţaj)
pri okrajnem glavarstvu v Radovljici prestavljen v Kranj. Iz Radovljice ga je pregnalo
»Gorenjčevo« »Svarilo«. Torej pozor na obe strani! — K temu poročilu smo prejeli pa
od druge strani še naslednje pismo: Kranjcem se naznanja, da bo prestavljen kakor
se čuje, tisti veliki »doftar« iz radovljiškega grabna, kakor se bo vedel spominjati
cenjeni »Gorenjec«, ko je pisal o njem dne 29. avgusta in 5. septembra. Podpisani
mu voščimo, da bi imel v Kranju še več klijentev kakor v svoji prejšnji sluţbi, sicer ta
gospod ni posebno po ceni za patente preskrbovati, kajti pri njem stane samo 2-100
gld. Vrhu tega ima ta gospod še to dobro lastnost, da se rad okrog vozi s fijakarjem in
dobro je ter pije na troške svojih klijentov. Več njegovih »prijateljev«.
Vir: Gorenjec, 17. 10. 1903
Omnibus iz Lesec na Bohinjsko Bistrico. Gospod Josip Aţman, restavrater na
Bledu in na Bohinjski Bistrici, je dobil dovoljenje za omnibus iz postaje Lesce skozi
Bled na Bohinjsko Bistrico, in sicer odide iz Bohinjske Bistrice (restavracija Aţman)
zjutraj ob 5.45 in pride na postajo Lesce ob 8.30 zjutraj. Iz Lesec odide popoldne ob
3.15 in pride na Bohinjsko Bistrico ob 6. uri zvečer. Vozi vsak dan. Cena brez prtljage
K 2.20.
Vir: Gorenjec, 17. 10. 1903
Ponesrečil se je v potoku, ki teče skozi gozd pri Mošnjah, 10. t. m. Jakob Bevec iz
Kamne gorice. Njegova ţena ga je našla mrtvega leţati v plitvi vodi. Najbrţ se je
onesvestil, padel v vodo in utonil.

Vir: Gorenjec, 17. 10. 1903
Iz Radovljice nam piše gospa Marija Bajţelj z ozirom na dopis, priobčen v 42. številki
«Gorenjca«, da ni res, da ondotni pek nima konkurenta, pač pa ima namesto enega
kar tri tekmece. Resnično ni, kar trdi dopisnik, da bi se pekel kruh, da Bog pomagaj.
Kdor kaj resničnega ve dokazati, naj se takoj oglasi, da se stvar natančno preišče.
Nihče ne more kaj očitati radi snaţnosti kruha, in če kdo ve kaj dokazati, naj se
oglasi!
Vir: Gorenjec, 31. 10. 1903
Obodba obstrukcije. Ljudski glas. Občinski odbor Lesce je v svoji zadnji seji sklenil
na deţelni zbor peticijo, v kateri se obsoja obstrukcija, da bi se zaradi volilne reforme,
ki prav nič ni nujna, zapostavljale najnujnejše koristi kmetskega prebivalstva. Prošnja
se je odposlala deţelnemu poslancu g. dr. Ivanu Tavčarju. Gorenjske občine,
posnemajte ta umesten korak!
Vir: Gorenjec, 7. 11. 1903
Iz begunjske kaznilnice. Predstojnica ţenske kaznilnice je — kakor poroča
»Slovenski Narod« — ravnala z neko podrejeno ji nuno tako slabo, da ji je postalo
ţivljenje neznosno. V obupu je začela jesti — šivanke. Vsled tega je hudo zbolela in
morali so poklicati zdravnika. Zdravnik je preiskal nuno ter opazil pod ţelodcem iglo,
ki je prebodla ţelodec in predrla telesno koţo. Nuni so menda na to izvlekli celo
mnoţico šivank. Ker je nuna prednica sestra ministra barona Galla, se je baje hotela
cela zadeva prikriti, da bi ne prišla v javnost. Navzlic temu pa je zvedel o tem čudnem
slučaju drţavni nadpravnik dr. Riegler, ko je nadzoroval kaznilnico, in uvedel
preiskavo. Če bo preiskava mogla dognati kaj pozitivnega, je dvomljivo. Dotično nuno
so prepeljali v neki drugi samostan. Ta dogodek vsekakor osvetljuje zelo čudne
razmere med nunami v kaznilnici begunjski.
Vir: Gorenjec, 7. 11. 1903
Nesreča. Dne 27. m. m. je 42 let stari samski delavec Andrej Skribar iz Krope imel
opravek pri kopanju tal za vodovod Franca Magušarja. Skribar je hotel razstreliti
večjo skalo, ki pa se ni hotela takoj razpočiti. Vsled tega je šel Skribar sam gledat,
zakaj se skala ne razpoči, toda v trenutku, ko je stopil na kamen, se je razletela, in
Skribar je dobil po obrazu take poškodbe, da so ga morali prepeljati v deţelno
bolnišnico.
Vir: Gorenjec, 7. 11. 1903 / Vodovod v Kropi
Pri padcu raz savski most pri Otočah si je zlomil vrat 63 let stari Lovrenc Potočnik z
Brezij. Našli so ga mrtvega pod mostom. — Na Brezjah so prijeli v cerkvi ţepno tatico
Ivano Lupin, perico iz Lupina v Istri. Pri njej so našli 99 kron 11 vinarjev.
Vir: Gorenjec, 7. 11. 1903
Klerikalno narodnjaštvo krošnjarstvo. Piše se nam: »Slovenec« od torka straši, da
je vse polno germanizijskih znakov v Lescah, kjer se baje zbira velika nemškularija,
in tja doli proti Radovljici in v Radovljici se neki vidijo sami nemški napisi.
»Slovencev« dopisunček se dela silno uţaljenega zaradi lega, a pri tem se mu
pozna, da je ta uţalilev le prisiljena in hinavska. Njemu pač ni nič mar slovenska
narodnost, ampak ga boli katoliško srce le vsled lega, ker je občinski odbor v Lescah
sklenil izjavo zoper dr. Šušteršičovo komedijo v deţelnem zboru in ker niso zadnje

občinske volitve v Radovljici izpadle po volji radovljiških klerikalcev. Zakaj pa dozdaj
ni videl omenjenih nemških napisov nobeden klerikalec? In zakaj se še zdaj hodi
okrog njih kakor mačka okrog vrele kaše? Obeta se, da se bode v prihodnje
odločneje pomedlo s to nemškutarijo. Zakaj se pa ţe ni dozdaj in zakaj se še zdaj
odlaša? Le pogum, le pogum, katoliški junaček, katoliški narodnjaček, pa bodi
kjerkoli, če si v Radovljici, v Lescah ali na Boh. Beli! Kar brez vsega strahu lepo po
vrsti razloţi in izloţi v »Slovenca« iz svoje črne malhe vse, kar si nabral
nemškularskega po potu iz Lesec v Radovljico, in verjemi nam, da ti bomo prav po
kranjsko cmoknili ţegnano roko, ako bode tvoje blago res pošteno narodno, pošteno
slovensko. A da bi se iz slovenske narodnosti le brile burke v prid rimskega
klerikalizma in dunajskega germanizma po vzgledu dr. Ţlindre, tega ne bomo trpeli.
»Slovencev« narodnjaček le naj odkrito pove, da so tistega notarja, ki ima samo
nemški napis, klerikalci vseeno vedno volili v občinski odbor in da so radovljiški
klerikalci imeli prej nad občinsko pisarno nemški napis na prvem mestu in šele pred
par leti, ko se je ta zadeva podregala v »Gorenjcu«, so dali postaviti slovenski napis
zgoraj. Čemu je še zdaj potreben napis »Stadt-Gemeindeamt« pod slovenskim
napisom, o tem naj se vpraša one, ki so ga dali napraviti. Nadalje pa naj se tudi
pogleda tja na Lancovo, ki je prav blizu Radovljice, kak duh preveva slavnega
klerikalnega lancovškega ţupana Deschmanna, ki je začel svoje ime pačiti po
nemško, odkar je postal ţupan in se celo drzne poslati nemški dopis popolnoma
slovenski sosedni občini. To in še marsikatero gršo klerikalno nemškutarijo naj v
»Slovencu« kar brez vseh ovinkov ošvrka tisti, ki hoče biti v resnici slovenski
narodnjak in ne le sleparski in hinavski krošnjar ter brezdomovinski rimski hlapec, ki
pobrenka na narodne strune le takrat, kadar misli, da bo s tem vjel kakega zabitega
nevedneţa na - klerikalen lim.
Vir: Gorenjec, 14. 11. 1903
Dne 11. t. m. je ušel iz ječe novega sodišča v Radovljici neki Macedonec, delavec v
Bohinju. Prevrtal je zid tik okna z ţlico in ţrebljem, prišel na dvorišče in po drogu na
prosto. Bil je menda prvi zaprt v novem sodiškem poslopju.
Vir: Gorenjec, 14. 11. 1903
Iz Radovljice. Bliţajo se dolgi zimski večeri, ko si meščani in tudi na deţeli tisti ljudje,
ki se dvigajo v izobrazbi vsaj črez navadne šnopsarje, zdaj pa zdaj radi poiščejo tudi
kake duševne zabave in razvedrila. Človek, ki misli, da mu je dano ţivljenje le zato,
da lepo pase in redi svoj trebuh, se tudi pozimi zadovolji pri svoji navadni pijači in pri
opletanju kake boljše jedi v krčmi in če včasih tam kak večer skrajša z njemu
podobnimi tovariši pri premetovanju in pretresovanju kart med neslanimi šalami in
zabavljicami, mu je to najvišji duševni uţitek! Kdor pa čuti, da ima ţivljenje tudi kak
drugi smoter, tisti rad katerikrat tudi prisostuje kaki lepi domači predstavi, petju, godbi
i. t. d. Po mestih in tudi v vsakem večjem kraju na deţeli imajo dandanes ţe na
razpolago lepo urejene prostore za zimske zabave in poletne veselice. Blejska
občina si je postavila veliko hišo za društvene namene, v kateri je prostrana dvorana
z odrom, na katerem ondotno marljivo bralno društvo večkrat prireja razne gledališke
predstave. In tako se tudi drugod skrbi za društveno in duševno ţivljenje. Le v
Radovljici, ki se ţe od nekdaj šteje za nekaj mesta, nimamo nobenega prostora za
katero večjo gledališko predstavo in večjo veselico. Ali temu nedostatku se do zdaj
tukaj res ni moglo odpomoči, ker je še navadnih človeških stanovanj zelo
primanjkovalo. Sedaj pa, ko je v Radovljici dovršeno novo uradno poslopje in je s tem
obstanek uradov v Radovljici zagotovljen, se je začelo tudi tukaj močno zidati in se

bo še zidalo. Z novimi hišami in z novimi stanovanji pa se je seveda dozdaj le skrbelo
za vsakdanje telesne potrebe sedanjih in bodočih radovljiških prebivalcev, kar je
popolnoma naravno in opravičljivo. Da pa v prihodnosti tudi v Radovljici, ako hoče to
mesto vsestransko napredovati in noče ostati v duševni temi, ne bo smelo
primanjkovati vsakemu društvu pristopnih in tudi za večje veselice z gledališkimi
predstavami pripravnih prostorov, na to naj bi se popolnoma ne pozabilo pri bodočih
zidanjih in prezidanjih! Saj je ravno v Radovljici tako potrebno kakor malokje kake
višje duševne sile ali moči, ki bi nekoliko razgnala tukajšnje moreče črne zavisti in
megle ter zopet zbliţala vsaj nasprotujoče si slovenske duhove!
Vir: Gorenjec, 21. 11. 1903
Razpisana ustanova. S početkom prvega semestra 1903/1904 se oddaja tretje mesto
Matevţ Langusove dijaške ustanove letnih 420 kron. Pravico do te imajo dijaki, ki
obiskujejo srednje šole, zlasti potomci ustanovnika Matevţa Langusa, potem pa dijaki
iz Kamne gorice, ki se hočejo posvetiti umetnosti ali vedi. Ustanovo oddaja ţupnik v
Kamni gorici sporazumno z ondotnim ţupanstvom. Prošnje je vloţiti do 1 januarja
1904.
Vir: Gorenjec, 21. 11. 1903
Poroka trgovca Balija. Poročil se je g. Valentin Zavrl, nadučitelj v Begunjah, z
gospico Avguštino Lindl. - V Gorjah se je poročil g. Ferdinand Balija, trgovec v
Lescah, z gospico Marijo Kobalovo.
Vir: Gorenjec, 28. 11. 1903
Iz Predtrga pri Radovljici se nam poroča: Ţupanom je bil zopet enoglasno izvoljen g.
Anton Dolţan, svetovalcem Anton Deţman in Tomaţ Vogelnik, odbornikom pa Joţef
Murovec, Janez Prešern, Franc Resman, Alojzij Vogelnik in Jakob Vogelnik. Novi
odbor je sklenil, da napravi med Predtrgom in Radovljico v grabnu dva reservoarja za
vodo, kar bo v slučaju poţara zelo koristno. Akoravno se zida v Radovljici nova šola,
kamor spadajo tudi predtrţki otroci, bode občina imela samo 27 odstotkov doklade in
še pri tej mali dokladi je prištedila nekaj za omenjena rezervoarja.
Vir: Gorenjec, 12. 12. 1903
Pogreb Šušteršiča. Z Lancovega pri Radovljici, 1. t. m. Danes nesli smo k zadnjemu
počitku moţa g. Antona Šusteršiča, po domače Piţa, ki si je iz siromaštva vsled
njegove pridnosti pridobil toliko, da je bil čislan kot eden prvih moţakov v občini
Lancovo. Bil je okrog 20 let občinski odbornik, svetovalec in tudi 6 let ţupan; dalje je
bil mnogo let odbornik krajnega cestnega odbora kakor tudi krajnega šolskega sveta
v Radovljici. Ranjki je pridobil popolno simpatijo ne le v svoji občini, ampak tudi izven
občine, ker je bil vedno napreden, kar je dokazal njegov časten sprevod, ki je bil
priča, da je imel ranjki Piţ premnogo prijateljev. V ta namen je dobil tudi mnogo lepih
vencev z raznimi napisi. Ţalostno pa je, da občinski odbor Lancovo, kjer je ranjki
deloval skozi 20 let in bil tudi 6 let ţupan, ni daroval venca (ker je klerikalen),
katerega je on v popolnem obsegu zasluţil, kajti deloval je vedno v prid občine in se
potegoval tudi za občinske koristi. Sprevoda udeleţilo se je tudi gasilno društvo iz
Ribnega pri Bledu. N. v m. p.!
Vir: Gorenjec, 19. 12. 1903 / V mapi Lancovo v starih časopisih
Osebna vest. Mesto obolelega davčnega ofieijala g. Ivana Globočnika je prideljen v
sluţbovanje davčnemu nadzorništvu v Radovljici davčni adjunkt g. Alojzij Ipavitz, ki je
dosedaj sluţboval v Kranju.

— V Radovljici je prejšnjo soboto umrla slaboumna, 75 let stara ţenska, znana daleč
okrog pod imenom Flisova Neţa, ki je po Radovljici večkrat, zlasti pred slabim
vremenom glasno kričala nad nagajivimi otroci in so jo ljudje radi tega imeli za
nekako prorokinjo.
Vir: Gorenjec, 19. 12. 1903
V Radovljici je umrl v torek g. Franc Pretnar, hišni posestnik in steklar. — Na Ovsišah
pri Podnartu so danes zjutraj pokopali g. Martina Fisterja, bivšega ţupana, ključarja,
posestnika in člana krajnega šolskega sveta. N. v m. p.
Vir: Gorenjec, 24. 12. 1903
::::::::::::::::::::::
Leščani pretepli Gorjance. Iz Lesec. Pred kratkim sem se pripeljal z vlakom v
Lesce. Bil je krasen dan, ki mi je nudil najlepši razgled na Triglav in Karavanke.
Očaran te prekrasne prirode sem šel naprej ogledovat si okolico ter občudovat lepo
Gorenjsko. Po več kakor dve uri trajajočem izprehodu se podam v neko gostilno blizu
Bleda, kjer si naročim čašo vina in večerjo. V kratkem času dobim dobro večerjo in
istrijanec mi je tudi dobro ugajal. V pivski sobi je bilo ţivahno pogovarjanje domačih
gostov, ki so se pogovarjali o novi ţeleznici in o svojem poslancu g. Jos. Pogačniku.
Ni še prenehalo to govorjenje, ko vstopijo trije kmetje - po izpovedbi natakarice Gorjanci. Bili so to krepki moţje in na obrazu si jim bral, da niso danes v prvi gostilni.
Ukazali so si prinesti liter vina in postali so prav zgovorni. Hitro se vmešajo v pogovor
prejšnjih gostov ter jim z vso vnemo pritrjujejo, da gospod poslanec Pogačnik ni prav
nič storil za svoje volilce, kar se namreč tiče kolodvora na Bledu, cenitve zemljišč,
Čeprav se je zadnjič prišel v Gorje opravičevat, da je prezrl ali zamudil vse prave
momente. Povdarjali so med drugim tudi, da se za zemljiško cenitev poteguje
namesto g. poslanca Pogačnika g. Ivan Čop, ki se pritoţuje v imenu posestnikov.
Klerikalci bodo seveda bobnali in vpili, češ, glejte, mi smo Vam dosegli to. Tako nas
vodijo pri vsakih volitvah za nos. Nato vstane nek posestnik iz Podhoma, ki so mu
rekli dohtar, in pravi, kaj pomaga zvoniti po toči. Potem, ko so tako obirali zdaj enega,
zdaj drugega, izpregovori zopet nek drug posestnik, češ, vse je res, o čemur se
danes pogovarjamo, ali mi imamo še toliko denarja, da vse Lesčane lahko izplačamo
ter jim zmenimo vsak denar. Gostje - domačini seveda – so bili s tem razţaljeni ter so
drug za drugim vzeli iz svojih listnic stotake, češ, pri nas naj zmeni, kdor je tako
bogat. In prišlo je tako daleč, da so bili poprej prijatelji naenkrat sovraţniki ter so
začeli onega posestnika iz Gorij »objemati«, da mu je bilo vroče v glavo tako, da je
potil krvavi pot. Videč nevarnost in ţe od več dobrih gre tretji hitro vpregat konja, da
bi se mogli rešit iz tega neprijetnega poloţaja. Hitro skočijo skozi vrata in na voz ter
se bliskoma odpeljejo proti Gorjam. - Ker mi je še preostajalo časa, zanimivo pa
poslušati in gledati take prizore, sem si najel voz in se peljal za njimi na Bled v nadi,
da se ne peljeta naravnost v Gorje, temveč ostaneta gotovo v kaki gostilni na Bledu,
kjer bodo zopet novi govori in novi prizori. Ali zmotil sem se! Pred nobeno gostilno
nisem dobil konj teh dveh beţečih posestnikov, zatorej velim vozniku, naj me pelje
naravnost v Spodnje Gorje. Kakih par sto korakov in bil sem v gostilni, kjer je dohtar
iz Podhoma ţe izmival posestniku tovarišu glavo, mati Micka, znana klepetulja, pa je
svetila ter mu potem v rane vlivala jesih in olje, Micka sama pa še povrh svoj ţolč.
Ranjenca sta rekla, da kaj takega še nista zlepa izkusila. Podhomski dohtar pa
pristavi: Vse bi še bilo, ko bi le jaz ne bil izgubil klobuk pa «marelo», Lesčani naj si
zapomnijo, kdaj bom šel zopet zdravit njih krave. - S tem je bil pri kraju moj izlet, ki mi

gotovo ostane še dolgo v spominu, zato sem ga Vam, g. urednik, sporočil, in ne
samo meni, še bolj pa tema dvema klerikalnima klevetneţema. / Izletnik.
Vir: Gorenjec, 2. 1. 1904 / V mapi Lesce v starih časopisih
† Fran Pretnar. Iz Radovljice. Mala Radovljica ima malo gospodarjev moškega
spola, a za naprej jih bo imela še manj. V četrtek pred boţičnimi prazniki smo ga
zopet enega izročili hladni zemlji, in ta je bil Fran Pretnar, posestnik, steklar in
gostilničar. On je bil edini steklar v Radovljici in je posebno zadnje leto imel mnogo
opravka s steklarstvom pri novih hišah. Bil je vseskozi moţ poštenjak in čeprav
včasih nekoliko osorno prirojene narave, pokazal je vendar o raznih prilikah, da bije v
njegovih prsih mehko in dobro srce. Za pravi in resnični napredek radovljiškega
mesta je bil vedno vnet, in kdor ga je natančneje poznal, ga je čislal in spoštoval.
Občeval je večinoma z uradniki in jim večkrat ob večerih v gostilnah napravljal mnogo
zabave s svojim neprisiljenim humorjem. V četrtek pred svetim dnevom pa so se
zgrnili skupaj skoro vsi Radovljičani, uradniki in razni odlični okoliščani, da so spremili
priljubljenega moţa Radovljičana na zadnji poti k večnemu počitku. Zdaj za njim
doma ţalujejo ţe priletna mati, brat in osemnajstletna hčerka, ki bodo vsi zlasti v
prodajalni jako teţko pogrešali svojega dobrega bivšega gospodarja. Zatorej mu bodi
blag in trden spomin!
Vir: Gorenjec, 2. 1. 1904
Napredek v Radovljici. Prejeli smo od odlične osebe iz Radovljice naslednji dopis:
Prejšnji četrtek so zastopniki mestne hranilnice radovljiške imenovali novega
hranilničnega sluga, in pri tem se je zopet pokazalo, kako se rimski klerikalizem
povsod tam, kjer imajo klerikalci kaj moči, kakor črv zajeda ter spravlja gnilobo in
trohnobo v deblo slovenskega naroda. Za slugo je bil imenovan nek bolehav Fister z
Brda, ki je dosedaj pri podobarju Vurniku v Radovljici — klepal kamenje in ga bo
menda ta mojster najloţe pogrešal med vsemi svojimi delavci. Omenjeni klerikalni
proteţiranec brez vsake prednosti v znanju je bil imenovan za slugo vkljub temu, da
je prosilo za isto sluţbo več Radovljičanov, ki so v vseh ozirih mnogo zmoţnejši in
sposobnejši kakor Fister, baje le zaradi tega, ker je radovljiški dekan ţelel in velel
svojim pristašem, da si izberejo njega za slugo. Ta najnovejša dogodbica v Radovljici
pa je neki zelo hud poper, a obenem tudi jako poučna izkušnja za nekatere
radovljiške moţake, ki so do zdaj tako slepo podrepovali radovljiškim klerikalcem.
Vir: Gorenjec, 2. 1. 1904
Gospod Ivan Globočnik, c. kr. davčni oficijal v Radovljici, nas prosi objaviti, da on ni
obolel, kakor smo poročali v predzadnji številki «Gorenjca«, temveč mu je višja oblast
v priznanje njegovega napornega delovanja kot 17 let sluţečemu uradniku dovolila v
pokrepčanje par mesecev dopusta.
Vir: Gorenjec, 2. 1. 1904
Is trgovinske in obrtniške sbornioe. V zadnji seji trgovinske in obrtniške zbornice za
Kranjsko je stavil g. L. Fürsager iz Radovljice jako umesten predlog zaradi razširjenja
ţeleznične postaje v Radovljici in zgradbe prostornih čakalnic v Otočah in Sv. Joštu.
Slikal je precej obširno slabe razmere na imenovanih postajah in naglašal nujno
potrebo preuredbe posebno z ozirom na vedno se mnoţeč promet. Nadalje je
predlagal, da se vlak, ki vozi ob 10. uri zvečer iz Ljubljane na Gorenjsko tudi v
Otočah ustavlja. Oba predloga sta bila po kratki debati, v katero je posegel g.

ravnatelj Luckmann iz Javornika, soglasno sprejeta. Mi le ţelimo, da bi se stvar po
ţelji g. predlagatelja v napredek lepe Gorenjske krasto izvršila.
Vir: Gorenjec, 2. 1. 1904
Za gostilničarje pa tudi za goste. Piše se nam iz Radovljice: V številki 47. »Gorenjca«
m. l. je nekdo pod naslovom »Za gostilničarje« pisal, kako nekateri gostilničarji
mešajo in fabricirajo svoje vino. To je res. Ali ti gostilničarji menda ne pomislijo, da si
s tem ne pripravijo nobenega dobička, ampak le škodo, ker si odţeno goste s svojimi
slabimi, ponarejenimi vini. Nasprotno pa gostilničarji, ki imajo dobra naravna vina,
vedno dosti iztočijo in imajo v tem več dobička kakor tisti, ki prodajajo slaba vina,
četudi si jih ti nabavijo z manjšimi troški. Res je pa nadalje tudi, da vselej in povsod ni
gostilničar sam kriv, da ponuja sama slaba vina svojim gostom, temveč je tega kriva
le njegova nevednost, kajti dandanes je ţe silno teţko dobiti dobro pristno vino, ker
zdaj ţe skoro vsak vinogradnik kolikor toliko »popravi« in »krsti« svoje vino z znanimi
cenenimi tvarinami. Vendar pa se tudi v sedanjem času dobi pri nekaterih
vinogradnikih še prav izvrstno vinsko blago. Največ vina se pokaţi in ponaredi pri
raznih tujih vinskih trgovcih in prekupcih. V nekaterih krajih se pa tudi nahajajo
tovarne, v katerih se dela raznovrstno vino brez pravega naravnega vina. Da so taka
ponarejena vina, Čeprav so včasih po okusu še dovolj dobra in prijetna, zdravju zelo
škodljiva, to se razume. Zato je potrebno, da je vsak gostilničar prav oprezen in
previden pri nakupu vina in naj vselej dobro premisli, komu zaupa svoj denar. Sicer je
pa ţe stara resnica, da imajo navadno slaba vina vsi tisti gostilničarji, ki jih naročajo
od vinskih trgovcev neposredno ali pa po vinskih popotnih posredovalcih. Kdor hoče
dobiti dobro in pošteno vinsko kapljico, naj se sam poda na vinsko kupčijo med
vinogradnike in tam tako dolgo išče in pokuša, da najde vinsko blago, ki je njemu
všeč. Kupljeno vino naj da takoj na mestu potočiti v sodove, te naj potem zapečati in
odpošlje na ţelezniško ali parobrodno postajo. Na ta način ne bo pri vinskih kupčijah
nikdar kupil — mačka v vreči. Pri tem pa mora seveda tudi poznati vina in vedeti
razločevati, katero vino je dobro, katero slabo, katero naravno in katero ponarejeno.
V tem oziru imamo v Radovljici par jako dobrih gostilen. Ti gostilničarji si gredo vedno
sami nakupit raznih vin v daljne vinske kraje med vinogradnike in potem tudi tako
blago razpečatijo doma. Vsled tega pa so te gostilne tudi dobro obiskane in gostje pri
odhodu od njih ali pa drugi dan ne toţijo o glavobolu. Te vrstice naj sluţijo
nekaternikom v njih koristno znanje in pojasnilo, zakaj točijo v nekaterih gostilnah le
slaba ponarejena, v nekaterih pa tudi dobra naravna vina. Pri tem pa naj nikdo ne
misli, da hočemo s tem sestavkom delati kako reklamo za te radovljiške gostilne.
Pregovor pravi: »Dobro blago se samo hvali,« in tako so tudi te gostilne ţe brez naše
hvale zaradi dobre naravne pijače na dobrem glasu daleč okrog. S temi vrsticami
hočemo le povedati javnosti, za kako nespametno in nepošteno dejstvo tudi
smatramo, mešati Iti priditi dobra naravna vina in okrepčila ter razvedrila potrebnim
gostom ponujali proti plačilu — zoperno zdravju škodljivo brozgo!
Vir: Gorenjec, 9. 1. 1904
Občni zbor kmetijske podruţnice za Lancovo, Radovljico in Predtrg se bo vršil dne
17. t. m. ob štirih popoldne v gostilni gospoda Ferd. Mihla (Hirschman) Predtrgom z
naslednjim dnevnim redom. Poročilo predsednika, blagajnika in tajnika; volitev
predsednika, blagajnika in tajnika; volitev štirih odbornikov; razni predlogi. Ob šestih
zvečer bo veselica s plesom in šaljivo pošto. Svirala bo radovljiška godba na lok.
Vstopnina nečlanom 30 vinarjev. Preplačila se hvaleţno sprejemajo. Odbor.
Vir: Gorenjec, 16. 1. 1904

Napredek v Radovljici. Prejeli smo nastopni popravek: »Slavno uredništvo časnika
»Gorenjec« v Kranju. Sklicujoč se na paragraf 10. tiskovnega zakona zahtevani z
ozirom na dopis, objavljen pod zaglavjem »Napredek v Radovljici« v 1. štev. z dne 2.
januvarja 1904 Vašega lista »Gorenjec«, da sprejmete v zakonitem roku na istem
mestu in z istimi črkami nastopni stvarni popravek: Ni res, da je bil nek bolehav Fister
klerikalni proteţiranec brez vsake prednosti v znanju imenovan za slugo vkljub temu,
da je prosilo za isto sluţbo več Radovljičanov, ki so v vseh ozirih mnogo zmoţnejši in
spodobnejši, kakor Fister, baje le zaradi tega, ker je radovljiški dekan ţelel in velel
svojim pristašem, da si izberejo njega za slugo; res je pa, da radovljiški dekan
nikomur ni rekel in ni velel svojim pristašem, da si izberejo njega za slugo.
Radovljica, dne 8. januvarja 1904. Janez Novak, dekan.
Ni nam treba še posebej povdarjati, da je »Gorenjec« poročal resnično o vsej zadevi,
a radovljiški dekan mora popravljati ţe iz navade. In če bi se tehant Novak preselil v
večnost (česar mu pa nikakor ne ţelimo) in bi mi o tem poročali, prav gotovo bi nam
iz nebes — kjer ima kot tehant vsekako ţe reserviran kak boljši sedeţ — poslal,
sklicuje se na § 19. tisk. zak. takle popravek: »Ni res, da sem umrl, res pa je, da sem
še ţiv.« Res ne vemo, čemu g. Novak taji svoje zasluge pri imenovanju hranilničnega
sluge, ko v Radovljici vendar nihče ne verjame, da bi bil res kdo črne barve še
močnejši in mogočnejši pri radovljiški hranilnici, kakor dekan, da bi bil brez slednjega
pomoči zedinil v tako lepo klerikalno harmonijo hranilnične zastopnike pri volitvi. Sicer
bi bilo pa res pametnejše in boljše, ako bi se dekan ne vtikal v občinske in hranilnične
zadeve in bi raje ţe enkrat spravil v red razvaline in razkopnine na pokopališču! Ali,
ker kmetje nočejo več zastonj delati tlake, ker se od pustega zidu ne bo moglo
pobirati najemnine in ker se za taka dela ne dele kriţci, seveda, potem se ta stvar še
lahko zavleče. — Zanimivo pri tej zadevi je še to, da je prejšnji teden vohunil in
poizvedoval po imenu našega radovljiškega poročevalca nek človek, ki je enkrat
liberalec, enkrat socijalni demokrat in sedaj se je začel celo postavljati v sluţbo
najčrnejših klerikalcev! Za take značaje pa imamo vedno pripravljeno veliko kadilnico,
ki je napolnjena z jako različnimi tvarinami, in če bomo enkrat izzvani, da jo bomo
dvignili, kadili bomo brezobzirno, da bo še huje smrdelo kakor takrat, ko so kadili
uzornega moţa - socijalni demokratje in klerikalci!
Vir: Gorenjec, 16. 1. 1904
Iz Radovljice. Prostovoljno gasilno društvo v Radovljici vabi najuljudneje na plesni
venček s tombolo, ki ga priredi v torek, dne 2. februvarja 1904 v hotelu »Bastl«. Pri
plesu svira slavna domača godba na lok. Čisti dohodek je namenjen za nakup nove
brizgalne. Vstopnina nečlanom 40 vin. Gospe in gospice proste. Začetek ob sedmih
zvečer.
Vir: Gorenjec, 23. 1. 1904 / V mapi Zgodovina hotela Bastl
Bralno društvo »Triglav« v Radovljici napravi v nedeljo, dne 7. februvarja t. l. v
gostilni »pri Lectarju« maškeradno veselico in šaljivo pošto. Vstopnina 50 vinarjev.
Pri veselici svira radovljiška mestna godba. Začetek ob 7. uri zvečer.
Vir: Gorenjec, 23. 1. 1904 / V mapi Zgodovina gostilne Lectar
Plesna veselica se vrši v nedeljo, dne 31. januvarja t. l. v prostorih Jakoba Vogelnika
(pri Koku) v Predtrgu. Začetek ob G. uri zvečer. Vstop prost.
Vir: Gorenjec, 23. 1. 1904 / V mapi Predtrg v starih časopisih

Redni občni zbor kmetijske podruţnice za Radovljico, Lancovo in Predtrg se je vršil
dne 17. t. m. V odbor so izvoljeni naslednji gg.: Ivan Korošin, trgovec v Predtrgu,
predsednikom; Janez Prešern, posestnik v Predtrgu, tajnikom; Alojzij Vogelnik,
posestnik v Predtrgu, blagajnikom; odbornikom pa: Anton Dolţan, ţupan in posestnik
v Predtrgu, Franc Zupanc, posestnik ţage in mlina na Lancovem; Ivan Bulovec,
trgovec in posestnik v Radovljici; Anton Deţman, posestnik v Predtrgu; Ivan Fajdiga,
trgovec in posestnik v Radovljici, in Ivan Dernič, tesarski mojster v Radovljici. — Po
volitvi se je vršila veselica, ki je bila jako dobro obiskana.
Vir: Gorenjec, 23. 1. 1904 / V mapi Predtrg v starih časopisih
Uradništvo c. kr. ţelezniške postaje v Podnartu priredi v soboto dne 30. januvarja
1904 v gostilni gospoda ţupana Pogačnika plesni venček, na katerega se uljudno
vabi. Vstopnina prosta. Začetek ob 8. uri zvečer.
Vir: Gorenjec, 23. 1. 1904
Kmetijska podruţnica v Mošnjah priredi veselico v nedeljo, dne 24. januvarja t.l. v
prostorih g. J. Finţgarja na Brezjah. Spored: 1.) Predavanje druţbenega ravnatelja g.
Gustava Pirca glede ustanovitve mlekarne. 2.) Srečkanje, petje, prosta zabava. Pri
veselici svira radovljiška godba. Začetek ob 4. uri popoldne.
Vir: Gorenjec, 23. 1. 1904
Delavsko bralno društvo v Kamni gorici napravi dne 2. februvarja l.l. v prostorih
gospe M. Pesjak veselico. Na sporedu je petje, igra »Vaški skopuh« in prosta
zabava.
Maskarado napravi »Zabavni klub v Radovljici« v soboto dne 8. februvarja t. l. v
Hirschmanovi (Mihlovi) gostilni. Pri plesu svira domača godba na lok. Vstopnina za
člane 1 K, druţinska karta 2 K; za nečlane 2 K; druţinska karta 8 K. Nemaskirane
osebe plačajo isto vstopnino. Začetek ob 8. uri zvečer.
Vir: Gorenjec, 30. 1. 1904
Iz begunjske kaznilnice. Te dni je bila izpuščena neka Marija Ribos, ki je bila v tej
kaznilnici zaprta celih 16 let. Obsojena je bila, ker je 1887 v Trstu dogovorno z njenim
ljubimcem Maffai-jem zvabila v svoje stanovanje blagajnika kreditne banke Henrika
Mozetiča in ga napadla. Marija Ribos mu je poskusila z britvijo prerezati vrat v
trenutku, ko jo je Mozetič objel. Ker se ji to ni posrečilo, je Maffai ranjenca ustrelil z
revolverjem. Ljudje v hiši so slišali strel in vsled tega prihiteli gledat prizor; tako se
nameravani rop ni posrečil. Pri sodni obravnavi je bil Maffai obsojen na smrt in 4.
maja 1888 v Trstu obešen, Marija Ribos pa je bila obsojena na 16 let ječe. V
begunjski kaznilnici se je Marija vzorno vedla in postala prava umetnica v vezenju.
Prisluţila si je v teh 16. letih 700 kron. Med tem, ko je bila v kaznilnici, je po neki
sorodnici podedovala večjo svoto denarja, ki je z obrestmi vred narasla na 26.000
kron, od katere svote pa tirja finančna prokuratura za pokritje kazenskih troškov 4000
kron.
Vir: Gorenjec, 6. 2. 1904
Iz Krope. Vedno lepše sadove poganjajo Marijine druţbe. Škof jih je ustanovil, da bi
zajezil ples, a znano je, da nikdo toliko, tako divje in razuzdano ne pleše kot
osvetinčane device in oţlindrani devičarji. Ti svetohlinci mislijo, da bodo ţivi zlezli v
nebo in tiho zaničljivo gledajo druge poštene ljudi, ki niso obljubili devištva, a ga
vendar bolj drţe kot oni. Zraven pa obrekujejo, pobijajo mirne ljudi, ţganjarijo brez

konca in kraja ter delajo pohujšanje. Dan za dnem se sliši o nemarnostih klerikalnih
junakov. Izgovarjajo se, da se povsod dobe pleve, da je bil tudi med apostoli Judeţ.
A da ta izgovor ne velja, kaţe slučaj, ki se je pred kratkim pripetil v Kropi. Riba pri
glavi smrdi, pravi pregovor. Če je načelnik kakega društva ničvredneţ, kaj si moramo
potem misliti šele o drugih članih. — V Kropi se je naddevičar, prednik brumnih in
fajmoštru zvestih članov Marijine druţbe za mladini pretekli teden pritepel v kramarijo
»pri Gregorčku« in si prisvojil klobas, cukra, mila in druge ropotije. Gotovo se je holel
za pust oskrbeti in napraviti sebi in svojim katoliškim tovarišem pustno večerjo. Pa ni
imel sreče! Zasačili so ga in moral bo iti pokoro delat v novo sodnijsko poslopje v
Radovljici. Vemo, da ima vsakdo slabosti in ne bi morebiti tega pisali, ko ne bi
kroparski fajmošter vedno hvalil in priporočal Marijine druţbe, kakor bi človek zunaj
nje ne mogel biti pošten. Mogočnemu tajmoštru Henigmanu pa čestitamo, da si je
vzgojil tako armado! Poprej so Kroparji pošteno ţiveli, in če jim je zmanjkalo za sok,
šli so po hribih in so pošteno nabrali in naberačili, česar niso imeli. Sedaj pa, ko
vladata Kropo tajmošter Henigman in njegov udani priganjač, ţupan Hafner, po
domače »Ješprenček«, so jeli njuni največji ljubljenci in stebri katoliške stranke segati
po tujih klobasah. Bog blagoslovi, gospod fajmošter! Smili se nam pa zaslepljeno
kroparsko ljudstvo, ki še vedno dirja za svojim debelin fajmoštrom, čeravno vidi,
kakšne sadove rode njegova toliko hvaljena društva.
Vir: Gorenjec, 13. 2. 1904
Birma leta 1904. V radovljiški dekaniji: dne 10. julija v Begunjah, dne 11. septembra v
Kamni gorici, dne 12. septembra na Dobravi in dne 13. septembra v Mošnjah.
Vir: Gorenjec, 13. 2. 1904
Vodnjakarstvo, katero se je doslej vršilo na primitiven način z obzidavanjem
izkopanih vodnjakov, zaznamovati ima v poslednjem času velik napredek. Namesto
obzidavanja s kamenjem in opeko, vpeljalo se je namreč betoniranje sten. Ta način
gradnje vodnjakov ima to prednost, da se vodnjakov obod spušča polagoma v zemljo
za toliko, kolikor vodnjaka se izkoplje ter od vrha zopet nadzidava z betonom. Poleg
tega so vodnjaki z betoniranimi obodi, napravljeni iz portlandskega cementa,
takorekoč za večnost, dočim je iz kamna ali opeke zidane obode treba popravljati
mnogokrat. Tem vaţnejše je to, ako se pomisli, da so ti po novem načinu zidani
obodi celo mnogo cenejši, kakor kamenitni ali opečnati. Kdor si torej napravlja
vodnjak, opusti naj v lastnem interesu dosedanji primitivni način obzidavanja in naj se
odloči za betonski obod. Naš poročevalec je videl na lastne oči pod jako teţavnimi
razmerami v visoko izkopan in s portlandskim cementom betoniran vodnjak pri
delniški pivovarni v Laškem trgu. Naglašati je treba, da ga je izdelal domačin,
vodnjakarski mojster Andrej Frantar s Poţenka pri Cerkljah. Izvršil je tudi prej ţe
nekaj podobnih del, ki mu deiajo vso čast; s tem — o nenavadno teţavnih
okoliščinah izvršenem — delom je pa dokazal, da se slovenski dlani in umu ni treba
bati tuje konkurence, ki je navadno še tudi mnogo draţja.
Vir: Gorenjec, 13. 2. 1904
Občni zbor kmetijske podruţnice v Lescah se je vršil dne 7. t. m. ob treh popoldne v
ondotni šoli.
Vir: Gorenjec, 13. 2. 1904
Na Brezjah se je dne 17. t. m. poročil g. Ivan Debevec, oroţniški postajevodja v
Kropi, z gospo Marijo Pesjakovo, posestnico v Kamni gorici.

Vir: Gorenjec, 20. 2. 1904
Iz Radovljice. V letošnjem predpustu je bilo v Radovljici nenavadno ţivahno in
veselo. Vsako tukajšnje društvo je imelo svojo plesno zabavo in razun tega so še
nekatere gostilne posebej priredile svoje plese. Nad tem poskočnim ţivljenjem
Radovljičanov je še radovljiški dekan izrazil svoje veselje in dopadajenje na priţnici,
češ, da je v letošnjem predpustu v Radovljici »skuz in skuz« »tulk in tulk« plesov in
balov, da ples ples in bal bal povsodi! Le tam v »katoliškem ferkelcu« v tistih skritih
kotih, kjer imata svoje pribeţališče radovljiška Marijina druţba in katoliško
izobraţevalno društvo, je bilo letošnji predpust vse tiho in temno. Da bi ti dve katoliški
društvi v kratkem času njunega obstanka ţe zdaj tako opešali in oslabeli, da bi niti v
veselem predpuslnem času več ne bili sposobni za kak »katoliški teater«, tega ne
verjamemo. Najbrţ je le visokemu pokrovitelju in zapovedniku katoliških društev v
osebi dekana radovljiškega sedaj kaj drugega bolj pri srcu kakor društveni »teatri«. In
to so najbrţ zamotane občinske zadeve, zamotane pa vsled tega, ker pri nas ne
moremo dobiti ţupana. Pravijo, da je bilo doslej ţe šest tozadevnih sej, pa vse
brezuspešne. Mogoče nam bo morda v kratkem tudi dekan kaj več povedal v kaki
pridigi, saj si ţe vsako klerikalno malenkost in prismodarijo upa raztresti s priţnice.
Za prvo postno nedeljo pa se mu niti ni poljubilo naučiti kake pridige, ampak je
prinesel na priţnico »Domoljuba«, to je tisto farško cunjo, ki je bila radi obrekovanja
in časti kraje ţe večkrat sodnijsko obsojena in je dostojen človek več ne prime v roke.
Radovljiški dekan pa je skoro eno uro na priţnici bral in čvekal iz tega
najgnusnejšega farškega lističa ter v mrazu trapil uboge poslušalce z neslanostmi,
kako je naš škof Bonaventura zopet romal v Rim k pa papeţu, kako mu je papeţ
dovolil, da smejo kranjski politični kapelani in fajmoštri še vedno počenjali, kar hočejo
i. t d. Nazadnje pa je dekan še povedal, da bi škof letos na jesen rad skupaj nabral
par sto takih kranjskih tepcev, ki imajo 4-500 K za proč vreči, da bi jih vlekel na boţjo
pot v Lurd na Francosko, in ko je še toplo priporočal laţnivega in ničvrednega
»Domolj.«, v katerega so zdaj tudi milostijivi škof začeli pisati, svojim poslušalcem v
obilno naročitev, je bila ta postna pridiga končana In kaj mislite, kako so jo ljudje
sprejeli m kako so sodili o njej? Bili so zelo ogorčeni, da se zdaj celo priletni dekan, ki
so ga imeli doslej za vzglednejšega in resnejšega duhovnika kakor druge znane
politične peteline, ne sramuje na priţnici brati tisti zavrţen klerikalni listič, ki se ga vidi
valjati ţe v vsakem kmečkem stranišču! Čula se je iz njih ust v tej priliki marsikatera
trpka in opravičena beseda. Mi pa pravimo. Le tako naprej, da se bodo ljudstvu prej
odprle oči in da bode prej nehalo vas poslušati!
Vir: Gorenjec, 5. 3. 1904
Na pepelnično sredo popoldne so vrli Predtrţani v slovesnem sprevodu peljali
ranjcega »pusta« iz Predtrga skozi Radovljico na lancovški most, kjer so ga izročili
hladnim savskim valovom v počitek. K temu sprevodu so prej vse svoje znance in
prijatelje povabili s primernimi mrtvaškimi listi in en tak list so poslali tudi g. dekanu, a
ta ni hotel priti gledat zadnjih pustnih svečanosti, ampak se je raje umaknil. Skoda!
To bi lahko dalo zopet nekaj pustne tvarine za na priţnico!
Vir: Gorenjec, 5. 3. 1904
V Radovljici so v nedeljo pokopali tamkajšnjega občinskega slugo in nočnega čuvaja
Blaţa Grilca, ki je 15 let zvesto in marljivo izvrševal svojo sluţbo in je bil tudi izven
nje zelo delaven in postreţen. Njegov pogreb je pokazal, kako je bil ranjki pri vseh
radovljiških prebivalcih priljubljen in čislan.

Vir: Gorenjec, 5. 3. 1904
Ljubno pri Podnartu je dne 2. t. m. zapustil ondotni ţupnik g. Janez Teran, ki je ondi
sluţil okrog 28 let. Dne 8. t. m. je nastopil svojo sluţbo novi ţupnik g. J. Vilman.
Vir: Gorenjec, 5. 3. 1904
Mrtvega so našli dne 5. t. m. v hlevu gostilničarja Antona Gabrijelčiča na Brezjah v
osebi čevljarja Ivana Globočnika iz Brezij, ki je bil močno udan ţganjepitju. Od 29. m.
m. se je noč in dan klatil okrog.
Vir: Gorenjec, 12. 3. 1904
Večerno predstavo priredi prost, gasilno društvo v Begunjah dne 19. marca t. I. v
salonu g. V. Šturma v Poljčah. Spored: I. »Doktor Hribar.« Veseloigra v enem
dejanju. II. »Bratranec.« Burka v enem dejanju. Med odmorom igra gramofon.
Začetek ob 7. uri zvečer. Vstopnina: Sedeţi I. vrste 1 K, sedeţi II. vrste 70 vin.,
stojišča 40 vin. Čisti dohodek ho za prezidavo gasilnega doma. K obilni udeleţbi vabi
odbor.
Vir: Gorenjec, 18. 3. 1904
Iz Begunj se nam piše: Na praznik sv. Joţefa nam je napravilo tukajšnje gasilno
društvo večerno predstavo. Igrala se je veseloigra »Doktor Hribar« in burka
»Bratranec«. Igralci so bili sami domači fantje in dekleta, vsi diletanti in to prvikrat.
Zato smo teţko pričakovali določeni čas, ker vsak je bil radoveden, kaj zamorejo
uprizoriti domačini, in danes smemo reči: vsa čast jim! Vsak igralec je bil popolnoma
kos svoji vlogi, tako da se je po končani predstavi slišal le en glas: izborno. Nismo
pričakovali, da bi se igri tako gladko, okusno in tako sočutno predstavljali. Tudi oder,
obleka in drugo je bilo za igri prav primerno. Prostori so bili do kotička napo njeni in
mnogo ljudi je moglo oditi, ker niso dobili več vstopnic. Zato je tudi mnogih ţelja, da
bi se predstava ponovila. Sicer smo zvedeli, da se namerava ista ponoviti,
pomnoţena še z neko burko. In prav bi bilo to! Ţelimo pač, da bi nam društvo več
tako prijetnih večerov napravilo, saj vidimo, da je za to dovolj izbornih moči. Vsa
hvala pa gre tu vsem, ki so le količkaj pripomogli do tako lepega vspeha.
Vir: Gorenjec, 26. 3. 1904
Obesil se je v ponedeljek pod Radovljico pri Savi stanujoč kmet Verdir po domače
Bogman. Bil je strasten ţganjepivec in malokdaj trezen.
Vir: Gorenjec, 26. 3. 1904
Osebne Testi. Rešpicijent g. Henrik Kettner v Radovljici je prestavljen v Novo mesto,
v Radovljico pa je prišel namesto njega rešpicijent g. Jos. Pretnar.
Vir: Gorenjec, 9. 4. 1904
Gasilno društvo v Begunjah priredi v nedeljo 10. aprila t. I. v salonu g. V. Šturma v
Poljčah gledališko predstavo. Spored: I. »Doktor Hribar.« II. »Bratranec« III. »Dobro
došli! Kdaj pojdete domu?« Po predstavi prosta zabava. Začetek ob 7. uri zvečer.
Vstopnina: Sedeţi I. vrste 1 K, sedeţi II. vrste 70 h, stoječa 40 h. Čisti dohodek bo za
prezidivo gasilnega doma. K obilni udeleţbi vabi odbor.
Vir: Gorenjec, 9. 4. 1904

V Kamni gorici je na Veliko nedeljo nagloma umrl posestnik in trgovec Silvester
Pesjak.
Vir: Gorenjec, 9. 4. 1904
Radovljiški dekan Novak, ki je znan, da je eden najbogatejših duhovnikov na
Kranjskem, se je podal na enomesečno potovanje v Jeruzalem. Ali ima to potovanje
namen utrditi njegovo vero ali njegovo obstrukcijo, to ni znano. Vsekako pa je
značilno, da se njemu, ki se zapira in skriva pred ubogimi berači, da mu ni treba dati
kakega vinarja, ne zdi škoda nositi izdatnih denarnih svot med Turke in druge
azijatske tujce. Govorilo se je, da je svoje tisočake posodil škofu za njegove zavode
in da sta radi tega velika prijatelja, a kakor kaţe, mu škof še ni popolnoma posušil
blagajne.
Vir: Gorenjec, 9. 4. 1904
Kritika klerikom I. Iz Lesec. Kako lahko se izhaja brez farovškega nadzorstva in
blagoslova v občinski upravi, pri raznih volitvah in drugih posvetnih zadevah in kako
je to ljudstvu še v korist in srečo, o vsem tem da lahko ravno naša leska občina dober
in lep izgled. Prebivalstvo naše občine je ţe dolgo napredno in svobodomiselno
kakor malokje na Gorenjskem. Vendar pa smo imeli še pred petimi leti klerikalnega
ţupana Meršola iz Hraš. Ta moţakar se je sukal na vse strani: Če je bil med
klerikalci, je bil klerikalec, ako pa je prišel med liberalce, se je delal tudi sam
liberalnega in povsod ter ob vsaki priliki je raztresal kar iz rokava svojo velikansko
ţupansko modrost in učenost ter z veliko gorečnostjo ljudem okrog pridigoval, kake
koristi dela občini kot ţupan. Tako se je posebno pred predzadnjimi občinskimi
volitvami okrog slinil in prilizoval občanom, da bi ga še volili za ţupana. Alt ta goreča
ţelja sc mu ni izpolnila. V občinski odbor je še prišel, a za ţupana je bil izvoljen
naprednjak in poštenjak I. Ţark iz Lesec, ker so ljudje vkljub samohvali ţupana
Meršola dobro poznali njegove zmoţnosti ter lastnosti in tudi njegov hinavski značaj
jim ni več ugajal. On zna komaj dobro podkresati svoje ime in je velik starokopitneţ
kakor so vsi klerikalci. Da cenjeni bralci laţje spoznajo, kakšen moţ je on, naj
navademo izza časa njegovega ţupanovanja to-le značilno dogodbico: Nek prejšnji
radovljiški glavar se je o neki priliki delj časa posvetoval z ţupanom Meršolom ter mu
dopovedoval, kako bi se dela neka zadeva pametno in koristno urediti. Meršol mu je
kimal in pritrjeval, in glavar je bil ţe vesel, da mu vendar gre nekaj v glavo in da
njegov pouk ne bo zastonj. Ko pa je glavar nehal govoriti, je ţupan Meršol odprl
svoja ţlobudrava usta in zapečaiil pogovor z glavarjem s krilato in modro opazko: »K,
vejo kaj, gospod glavar, vse skup je za en drek!« To dogodbico je potem glavar sam
pripovedoval v gostilni ter pristavil: »Res ne vem, ali bi se jezil, ali smejal nad takim
človekom!« Ko ta Meršol, po domače »Figovec«, ni bil več izvoljen za ţupana, kar ni
mogel zlepa tiho in moţato preboleti tega poraza. Postal je najhujši in naj nestrpnejši
klerikalec in je kakor kaka hudobna glistava tercijalka povsod in venomer opravljal ter
obrekoval novega ţupana Ţarka ter mu nagajal in škodoval, kjer je le mogel. Celo
neko obrekljivo in laţnivo pismo brez podpisa je prišlo iz Ljubljane v Lesce na
vpogled in vse okoliščine govore, da ga je on spisal, oziroma da ga je on sestavil in
dal drugemu prepisati. Tudi pri občinskih sejah ni bilo pred njim miru. Zato so ga pri
zadnji volitvi izbacnili še iz občinskega odbora in ţ njim vred tudi druge klerikalce,
čeprav je bila pred volitvijo v Lescah birma in misijon in čeprav so nam ljubljanski
gospodje poslali po odhodu miroljubnega duhovnika Hudovernika znanega
političnega Zajgeršmida le zaradi tega, da bi nas izpreobrnil v klerikalce. Zdaj imamo
v občinskem odboru lep mir in tudi naš dušni pastir se je umiril, ko je po mnogih

brezuspešnih poskusih izprevidel, da pri nas nič ne opravi z agitacijo za svojo
poţlindrano stranko. Tako smo si sami napravili mir in red v naši občini. Svetujemo
pa tudi vsem drugim pametnim ljudem okrog po Gorenjskem, da tako kakor mi
napravijo prepotrebni mir in red v svoji občini, v cerkvi in na svojem domu, kar bo v
korist in blagor njim in celi občini. – Pri nas v Lescah je več gostilen, a naročene so le
na »Slovenski Narod« in »Gorenjca«. Slovenca dobiva le ţupnišče. Zajgeršmida
seveda to boli in peče, toda pomagati si ne more. Tudi po drugih hišah imajo
»Gorenjca«, ki ga povsod zelo rad bero, in nekateri boljši in premoţnejši Leščani so
skupno naročeni na »Slovenski Narod«, v katerem dobe vedno dosti pametnega,
poučnega in dobrega berila. Za nedeljske popoldneve pa tudi lahko vsak posameznik
kupi »Slovenski Narod« pri Legatu ali pa v bliţnji Radovljici »Gorenjca« kakor tudi
»Slovenski Narod« ter si tako pripravi kratkočasno in poučno zabavo za male
stroške. Tako se pri nas mnogo bere napredno ali takozvano liberalno časopisje in
vendar smo dobri gospodarji in boljši kristjani kakor farovškim gospodom dopadljivi
klerikalni hinavci, in naši fantje se vedejo dostojno in pošteno, a ne tako surovo, divje
in brezznačajno kakor njih vrstniki okrog po raznih klerikalnih krajih. (Nadaljevanje
prihodnjič).
Vir: Gorenjec, 16. 4. 1904
Iz Begunj smo dobili iz druge roke še naslednje poročilo o zadnji veselici: Zopet nam
je napravilo naše gasilno društvo zabaven večer. Bila je namreč 10. l m. gledališka
predstava v Poljčah, kar je ţe Vaš cenjeni list sporočil. Tudi to pot so diletantje dobro
rešili svojo nalogo. Najbolj nam je ugajala vesoloigra: »Dobro došli! Kdaj pojdete
domov?« Tone Češarek, trgovec, ki je imel tudi v igrah »Doktor Hribar« in
»Bratranec« največjo ulogo, se je pokazal, kakor da bi bil rojen na odru. Njegova
ţena Majda mu je vrlo dobro pripomogla iznebiti se sitnega kmečkega para. Kaj naj
pa rečemo o Martinu Koščaku, kmetu, in njegovi ţeni, Špeli? Pravi gorenjski tip sta
bila oba v obnašanju, obleki in govorjenju. Res izborno so izvršili vsi svojo zadačo.
Dokaj izredne zabave smo imeli zopet ta večer in mi le ţelimo, da bi se tako tudi
nadaljevalo, saj ima društvo pri tem gotovo tudi dober gmotni vspeh, zakaj prostori so
bili zopet natlačeno polni. Igralcem pa zakličemo: »Vsa čast Vam!«
Vir: Gorenjec, 16. 4. 1904
Kritika klerikom II. Iz Lesec. (Konec). Bivši ţupan Meršol pa vendar še tudi sedaj ne
more pozabiti na ţupanski stolček. Ta mu je vsekako moral donašati zelo mastnih
dohodkov, da ga je zapustil tako teţko. Pošten in pameten človek, ki mu je mar za
občni blagor, ne gleda na to, kdo je ţupan, ampak na to, da ţupan pametno in vestno
deluje za napredek in koristi občine, da je na dobrem glasu kot poštenjak in da ima
tudi v glavi več razuma in izobrazbe kakor kak zabit hribovec, da ne dela sramote
občini pred tujci s svojo neumnostjo in neotesanostjo. Klerikalci pa ne gledajo na taka
potrebna svojstva pri izberi ţupanov. Večkrat postavi kak ţupnik za ţupana
najneumnejšega in najnevednejšega moţa v občini zato, da je ta potem le slepo
orodje v rokah političnega ţupnika, klerikalni kmet se pa tudi ne brani ţupanske časti
in odgovornosti, čeprav ve, da ni sposoben za ţupana. Misli si: Mi bodo ţe gospod
ţupnik pomagali, jaz bom pa le dobro sluţil na račun občine. Tudi očka Meršol je kot
ţupan prav po klerikalno gospodaril. Kar časa je on ţupanoval, ni ostajalo pri
občinskih računih prebilka, zdaj, ko ţupanuje Ţark, pa so občinske doklade manjše
kakor prej in vendar je Ţark občini prihranil na raznih taksah, denarnih kazni (od
sodišča) in občinskih dokladah ţe Iepo svotico kron črez ţupansko in občinske
potrebe. Kam pa je Meršol zapisoval in obračal denarne kazni? Ali jih on ni nič dobil?

Z ţupanom Ţarkom so lahko zadovoljni vsi leški občani. On je sicer naprednega
mišljenja, kakršnega potrebujemo in hočemo tu imeti za ţupana, a v izvrševanju
svojih ţupanskih opravil je nepristranski, kar se, navadno ne more trditi o raznih
klerikalnih ţupanih. Ko je bil Ţark lani drugič izvoljen za ţupana, ga je posestnik
France Brence iz Hraš, ki ima za brata znanega klerikalnega rogovileţa in hujskača,
ţupnika J. Brenceta, javno pohvalil v »Gorenjcu« v dopisu, pod katerega se je
podpisal s polnim imenom. In glejte, zdaj pa hoče ravno tisti Brence ustanoviti v
Lescah katoliško izobraţevalno društvo! Začel je okrog po občini nadlegovati ljudi za
novo klerikalno društvo ter zapisovati one, kateri so obljubili svoj pristop. Med temi,
katoliške izobrazbe potrebnimi ljudmi je seveda eden prvih najhujši nasprotnik
sedanjega ţupana Ţarka in nepokojneţ v občini, očka Meršol. Morda je prav on
napravil in nahujskal Brenceta, da bi hodil zanj v ogenj po kostanj. Ali Brence bi lahko
vedel, da je njegovo prizadevanje, napraviti kako klerikalno prismodarijo v Lescah,
popolnoma brezuspešno, ker je v leski občini jako malo klerikalcev in še ti spadajo po
večini med najslabše in najzanikrnejše občane. Ti ljudje, oziroma njih ţe omenjeni
voditelji, so sami potrebni izobrazbe v marsičem, posebno pa v dobrem in pametnem
gospodarstvu, kako bi mogli potem izobraţevati druge! Izobraţevali bi se le v še
hitrejšem pokončevanju špiritovca in v drugih klerikalnih lastnostih, take izobrazbe pa
nas Bog obvaruj! Ţe hiša, katera je namenjena za stanovanje novega katoliškega
društva v Lescah, kaţe, kaj vse bi se godilo in počenjalo na katoliški podlagi v tem
društvu, ako bi se ustanovilo. Ne bomo danes natančneje popisovali teh razmer in
tudi Brencetu še prizanesemo, ker upamo, da se bo sam spametoval, ako pa ne bo
dal miru, posvetili bomo v krdelce tukajšnjih klerikalčkov s svetlejšo bakljo kakor
danes. H koncu še omenimo, da so oroţniki pred kratkim odgnali v Kranj v zapor
neko kramarico iz Hraš, ki je doma z Brezij in je bila poročena z laškim delavcem,
kateremu pa je bolj dopadla njena sestra in je radi tega pred par leti ţ njo pobegnil
nazaj v Italijo. Tako zapuščena kramarica je lani dala postaviti si novo hišo v Hrašah.
Kranjsko sodišče jo je dalo odpeljati v zapor, ker seje po kranjski okolici okrog vozila
z druţbo, ki je baje kradla razun drugega tudi monštrance in kelihe po cerkvah ter se
pečala tudi z menjavanjem ponarejenega denarja. Ko bode vsa ta zadeva natančno
pojasnjena pred sodiščem, bomo morda mi tudi o naši hraški kramarici kaj več
povedali, za danes pa še pripomnimo, da se je delala zelo poboţno in je v cerkvi kar
skoro na glas molila in sabljala. Pri našem ţupniku je bila vsled tega v veliki milosti in
veljavi, tako da kar ni mogel verjeti, kar se je zgodilo ţ njo in kar se pripoveduje o
njej. Ta slučaj pa spet glasno opominja, da naj bo vsakega poštenega, zavednega in
pametnega človeka sram pajdašili se s sprijenimi in hinavskimi klerikalci!
Vir: Gorenjec, 23. 4. 1904
Gasilno društvo v Ljubnem priredi veselico dne 1. maja l. l. v prostorih gostilne
Ambroţič v Ljubnem.
Vir: Gorenjec, 23. 4. 1904
Listnica uredništva. Gospodu Ivanu Ţarku, ţupanu v Lescah: Ker nam pišete, da
Vas dolţe, da ste Vi pisali zadnji dopis iz Lesec, tem potom izjavljamo, da nam Vi
niste niti poslali in tudi ne napisali onega dopisa. Dopis je v ţivo zadel ondotne
klerikavčke, zato tako brusijo jezik in pete. Pa nič ne dajte na to. Imena dopisnika
Vam - ţal - ne moremo naznaniti, ker je to uredniška tajnost.
Vir: Gorenjec, 30. 4. 1904

Stavka v Kropi in Kamni gorici. Dne 2. maja so kovači v Kamni gorici ustavili delo in
naslednji dan tudi kovači v Kropi. Delavci zahtevajo zvišanje plače. Štrajkajočih je
okrog 300. Ţebljarska zadrugi je menda ţe obljubila stavkujočim, da jim zboljša
plače, ako to store tudi drugi podjetniki. Danes se nam poroča, da je stavka ţe
končana.
Vir: Gorenjec, 7. 5. 1904
Osebne vesti. Gospod Alojzij Ipavec, davčni pristav v Radovljici, je imenovan
davčnim oficijalom. — Imenovan je davčnim kontrolorjem za Senoţeče g. Albert
Rooss, c. kr. davčni pristav v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 21. 5. 1904
Drţavna konjerejska darila za kobile in ţrebice se bodo delila dne 12. avgusta ob
osmih zjutraj v Domţalah, dne 13. avgusta ob osmih dopoldne v Kranju in dne 2.
septembra t. l. ob devetih zjutraj v Lescah samo za konje mrzlokrvnih plemen.
Vir: Gorenjec, 21. 5. 1904
Ustanovljenje brzojavne sluţbe v Kropi. Dne 11. maja Se je uvedla v Kropi brzojavna
sluţba z omejenim dnevnim sluţbenim časom.
Vir: Gorenjec, 21. 5. 1904
Osebne vesti. Cesar je podelil okrajnemu zdravniku v Radovljici, Ignaciju Jelovšeku,
naslov in značaj višjega okrajnega zdravnika. — Okrajni sodniji v Radovljici je
prideljen v sluţbovanje sodni pristav Galle. — Namesto za Senoţeče imenovanega
davčnega kontrolorja Alberta Roossa pride v Radovljico davčni pristav Karol Brufach.
Vir: Gorenjec, 28. 5. 1904
Prostovoljno gasilno društvo v Begunjah priredi gledališko predstavo v nedeljo, 29.
maja t. I. v salonu g. V. Šturma v Poljčah. Spored: 1. »Dve tašči.« Veseloigra v 1
dejanju. II. »Mesalina.« Burka v enem dejanju. Po predstavi prosta zabava. Začetek
ob 8. uri zvečer. Vstopnina: Sedeţi I. vrste 1 K, sedeţi II. vrste 70 vin., stojišča 40
vin. Čisti dohodek bo za prezidavo gasilnega doma. K obilni udeleţbi vabi odbor.
Vir: Gorenjec, 28. 5. 1904
Smrt trgovca Ilika. Umrl je v Lescah včeraj zjutraj g. Ludovik Ilik, bivši trgovec, v
starosti 77 let. Pogreb bo jutri popoldne ob štirih. Pokojnik je oče spoštovane gospe
Ane Mayrjeve iz Kranja. Naše iskreno soţalje!
Vir: Gorenjec, 28. 5. 1904
Iz Radovljice. Dne 8. t. m. se je peljal notar g. dr. Alfred Rudesch po cesti s svojim
vozom. Nekemu kmetu so se v blizini splašili konji, ki so zadeli v dr. Rudeschov voz
tako močno, da se je prevrnil in si je pri tem g. dr. Rudesch zlomil desno nogo.
Ponesrečenca so prepeljali v ljubljansko deţelno bolnišnico.
Vir: Gorenjec, 11. 6. 1904
Drobiţ z Gorenjskega. Podruţnica kmetijske druţbe Lancovo je dobila dovoljenje za
prireditev tombole.
Vir: Gorenjec, 11. 6. 1904

Ponesrečila se je dne 4. t. m. 5 let stara hčerka kovača in hišnega posestnika Ivana
Tomana v Kamni gorici. Na bliţnjem travniku se je igrala, pa je prišla preveč blizu
vodnemu kolesu, katero je zgrabilo otroka za obleko. Njen oče jo je vsled klicanja
skušal rešiti, pa je kolo tudi njega precej poškodovalo na desni roti. Med tem je kolo
ţe vrtilo deklico naprej tako, da je vsled poškodeb umrla.
Vir: Gorenjec, 11. 6. 1904
Nova poštna zveza Kranj-Jezersko, katera je bila z odlokom c. kr. poštnega
ravnateljstva v Trstu namesto opuščene zveze do Kokre (Povšnar) z dnem 16. t. m.
vpeljana, je izvrstna za naše turiste. — Odhod iz Kranja na Jezersko ob 8. uri 45 min.
zjutraj (od vlakov z Gorenjskega 6. uri 26 min., oziroma iz Ljubljane 8. uri 04 min.) ter
prihod z Jezerskega v Kranj ob 7. uri zvečer (k vlakoma v Ljubljano ob 7. uri 56 min.,
oziroma na Gorenjsko ob 10. uri 44 min.). — Poštni voz (brek) je do 15. septembra
dvovpreţen, od tega dne naprej pa enovpreţen s 6. sedeţi. Vozni na je za sedeţ
(osebo) 2 K 80 vin. Dobro bi bilo, da se opozorijo po časopisih naši gg. turisti na to ţe
davno pogrešano, res izvrstno zvezo na priljubljeni izlet Jezersko, Češko kočo i. t. d.
Vir: Gorenjec, 18. 6. 1904
Sadna razstava na Gorenjskem Iz Radovljice se nam piše: Sadna razstava se
namerava prirediti jeseni za radovljiški okraj. V ta namen se je na vabilo
pripravljalnega odbora zbralo dne 5. junija 20 moţ iz celega okraja na Bledu, kateri
so se pomenili potrebno in volili stalni odbor iz celega okraja. Ta odbor je zadnjo
nedeljo v Lescah volil oţji odbor in razne odseke. Predsednikom je bil voljen g.
Fajdiga, posestnik iz Radovljice, ki je sploh sproţil to stvar, podpredsednikom g.
nadučitelj Rus z Bleda, tajnikom g. nadučitelj Grčar z Radovljice in blagajnikom g.
nadučitelj Aţman z Breznice. Razstava se bo priredila v Radovljici v graščini. Odbor
mora iti takoj na delo, ako hoče v tako kratkem času izvršiti najpotrebnejše priprave
za razstavo. Upamo, da bo odbor storil svojo dolţnost in pri tako lepo obetajoči sadni
letini priredil sadno razstavo, ki bo odboru in Gorenjcem v čast.
Vir: Gorenjec, 18. 6. 1904
Iz Radovljice se nam poroča, da je imela dne 31. majnika t. l. podruţnica
slovenskega planinskega društva za radovljiški okraj svoj občni zbor. Gospod dr.
Janko Vilfan je podal svoje poročilo kot predsednik, tajnik in blagajnik za preteklo
leto. Obţaloval je brezbriţnost članov za to vaţno društvo v minulem letu in izrekel
upanje, da bi novi odbor zanesel novo ţivljenje v društvo. Poročilo g. dr. Vilfana se je
vzelo na znanje, potem pa se je prešlo k volitvi novega odbora in so bili izvoljeni
naslednji gg.: dr. Vilfan, odvetnik v Radovljici, Hugon Turk, c. kr. ţivinozdravnik,
Franc Jaklič, učitelj, posle 4. odbornika g. Hugona Robleka pa prevzame za čas
njegove odsotnosti g. Rudolf dr. Andrejka pl. Livnogradski. Na predlog g. nadučitclia
Jos. Korošeca se je sklenilo postaviti na planici »Goreljek« kočo, na predlog g. dr.
Vilfana pa popraviti, oziroma nanovo zgraditi kočo na Rodici.
Vir: Gorenjec, 18. 6. 1904
V Radovljici so zaprli brezposelnega čevljarja Joţefa Pajkara, ki je ondi beračil in
kradel.
Vir: Gorenjec, 18. 6. 1904
Poročil se je v Lescah g. Gregor Prosen, usluţbenec drţavne ţeleznice, z gdč.
Franc. Lappain iz Lesec.

Vir: Gorenjec, 25. 6. 1904
V Lescah se vrši jutri popoldne v gostilni »pri Triglavu* občni zbor radi sadne
razstave na Gorenjskem.
Vir: Gorenjec, 25. 6. 1904
V Podnartu je dne 23. m. m. pričel goreti voz tovornega vlaka, v katerem so bili
prazni sodčeki plzenskega piva. Streha voza je zgorela, sodčeke pa so rešili.
Vir: Gorenjec, 2. 7. 1904
Dva slavna radovljiška klerikavca. Piše se nam: V Radovljici sta se v zadnjih letih
naselila tudi dva posebno imenitna in znamenita klerikalca (po klerikalnem pravopisu
prav: klerkavca), ki se oba odlikujeta po izvanrednih klerikalnih lastnostih in katoliških
grehih. Oba sla drug drugega vredna in prav zato menda sta si tudi dobra prijatelja.
Toda mi bi se ne zmenili za to dično katoliško dvojico, ki jo iz srca privoščimo g.
dekanu Novaku in njegovi druţbi, ako bi imeli mir pred njima pošteni in mirni ljudje v
Radovljici. Ali ker hočeta vse deti v red in povsod stičeta ter iščeta vzrokov, kako bi v
svoji katoliški podlosti in hudobnosti komu napravila kaj škode in sitnosti, in sicer
eden vedno toţi in ovaja zdaj tega, zdaj drugega njemu neljubih ljudi pri sodišču in
drugih oblastnijah, drugi pa razne neklerikalne osebe in urade napada in maţe o njih
v škofovem glasilu in v drugih farških cunjah, a sama sebe ta dva katoliška
poštenjakoviča ne vidita; zato pa hočemo mi posvetiti pod njuna škodoţeljna nosova
ter njima razsvetliti in pokazati njuna slavna, drţavno pravdniške odlike vredna in
potrebna dela! Ako bode pri tem tudi mnogo drugih ljudi od blizu in daleč strmelo nad
temi deli ter potem po njih vravnalo tudi svoje mnenje in čislanje do mojstrov, ki sta
zmoţna takih del, na to ţe zdaj lahko mislita in računata! Izprevideli smo, da smo bili
do zdaj preveč popustljivi in potrpeţljivi in da so prav zaradi tega postale naše
klerikalne hijene tako predrzne in popadljive. Ali zamujeno se še lahko popravi in to
bomo tudi storili, ker je zdaj konec naše potrpeţljivosti! Za danes le to še pravimo:
Ljudje, ki imajo toliko sleparskega in svinjarskega masla na glavi, naj več tako ne
hodijo na solnce, ampak naj raje ostanejo lepo tiho in poniţno doma vsak pod svojim
koritom! Prihodnjič pa se bomo pomenili bolj natančno in jasno, veleslavna gospoda
V. in F. pa naj pripravita svoja katoliška ušesa.
Vir: Gorenjec, 2. 7. 1904
Osebna vest. Asistentom drţavne ţeleznice je imenovan g. Ivan Varl v Podnartu.
Vir: Gorenjec, 9. 7. 1904
»Mladeniški« shod na Brezjah. Naši klerikalci so uprizorili minuli ponedeljek in torek
nov »švlndel«. Na Brezje so nagnali več tisoč ljudi, zlasti Štajercev. »Slovenski
Narod« piše o tem: Slovensko javnost so izkušali premotiti s tem, da so ta shod
predstavljali kot vseslovenski mladeniški shod, dasi to v resnici ni bilo nič kakor
navadno romanje, pri katerem so premeteni klerikalci izkoriščali verska in narodna
čustva dotične mnoţice za svoje umazane namene. Ko smo videli te romarje, se nam
je kar milo storilo in obšlo nas je srčno usmiljenje s temi reveţi, ki jih nekaj
prekanjenih trotov ima za — norca. Klerikalci se silno bahajo z udeleţbo pri tem
shodu. Prava reč, ta udeleţba. Na boţjo pot je preproste ljudi spraviti prav lahko,
posebno na tako boţjo pot, ki je še niso obiskali. Če pripravijo duhovniki lahko 600
ljudi, da se peljejo v Rim, je pač igrača, spraviti 6000 ljudi na Brezje. Posebno če se
jim zagotovo najizdatnejši ţegni in se jim obljubi še zabava. Udeleţba na tem shodu

je pokazala, katere sloje imajo klerikalci v oblasti. Zastonj smo iskali mladeničev;
videli smo skoro same starčke in otroke. Zastonj smo iskali boljših kmetov; videli smo
le ljudi, ki so gospodarsko in duševno na prav nizki stopinji. Ti ljudje pa nikakor ne
zasluţijo preziranja, nego le pomilovanja. Uboţci so zapuščeni in prepuščeni samim
sebi in zato jih duhovniki tako lahko vlove v svoje zanjke. Nič čudnega, da so
duhovniki spravili te svoje ljudi na Brezje in napravili ţ njimi izvrstno kupčijo. Vsakdo
si je kupil običajnih svetinjic, ki so draţji kot suho zlato, in vsakdo je dal za kake
maše; ostali so torej lepi tisočaki na Brezjah, povrh pa so bili ljudje še krepkeje
privezani na klerikalno galejo. Klerikalci imajo torej svojo korist od shoda. Toda
klerikalci vedo, kako slovenska javnost sodi o njihovih prizadevanjih in da bi to
premotili javnost, predstavljajo svoj shod kot narodno priredbo. Kakor ob si časih zid
na svojo kramarijo kriţ in postavi v izloţbo podobo Matere boţje, tako razobešajo
klerikalci nad svojo kramarijo slovensko trobojnico. Ali se more slovenska narodna
ideja grje zasmehovati, kakor da srne nastopati kot njen zagovornik dr. Ivan
Šuštersič, moţ, ki je nemškutar kolikor ga je, ki zaničuje slovensko narodnost, kakor
kaţe vsa njegova preteklost, vse njegovo javno in zasebno ţivljenje, moţ, kateremu
sta slovenska narodnost in katoliška vera le molzna krava. Ali se da slovenska
narodna ideja gre zasmehovati, kakor če se sklicujejo na slovanska blagovestnika
Cirila in Metoda tisti ljudje, ki onemogočajo z brezprimernim sovraštvom, da bi
Slovenci dobili svojo narodno pravico v cerkvi in z vsemi silami in celo z najpodlejšim
obrekovanjem podpirajo novodobne Vihinge, ki z bajoneti izganjajo Ciril-Metodovo
bogosluţje in ropajo Slovencem in Hrvatom tisočletne pravice? Človeka kar duši
smeh, ko bere plitve in trivijalne fraze, ki so jih stresali hinavski klerikalci na tem
shodu. Iz usmiljenja do ljudi, ki so se kot nedolţne ţrtve spekulativnih duhovnikov
udeleţili tega romanja, se vzdrţujemo vsacega popisa, kajti tudi v najboljšem slučaju
bi bili ti ubogi ljudje krvavo osmešeni. Naš namen pa ni, jih smešiti in poniţevati, saj
niso sami krivi svoje zaostalosti in saj jih je dr. Krek ţe dovolj smešil, ko jih je
proglasil za — cvet slovenskega naroda, za slovensko plemstvo. Romanje na Brezje
nam je pokazalo, kako silno mnogo dela nas še čaka med kmetskim proletarijatom,
da ga dvignemo duševno in gospodarsko.
Vir: Gorenjec, 9. 7. 1904
Na sv. Urha dan, 4. julija so klerikalci prignali na Brezje več tisoč »slovenskih
mladeničev«. Mej tem, ko je doma toča uničevala poljske pridelke, so na Brezjah v
večjo čast boţjo na vse mogoče načine iz uboţnega ljudstva iztiskavali svitle kronice.
Tako so n. pr. prodajali kokarde in jih vsakemu vsiljevali po 30 vin. Če se pomisli, da
stanejo talci znaki 6 do 10 vin., lahko trdimo, da so klerikalci ţe samo pri kokardah
profitirali več sto kron. O mašah, efrih, svetinjah i. t. d. niti ne govorimo. Kar na
komando so mnoţice morale pritrjevati govornikom; sedaj se je čul ukaz: Dvignite
desno roko, sedaj zopet: dvignite levo roko! Če so prišle v akcijo tudi noge, nam ni
znano. Ljudstvo se je nezadovoljno in lačno vračalo, kajti na Brezjah je zmanjkalo
jestvin. Tudi v Kranju smo imeli priliko gledati več gruč vračajočih se »slovenskih
mladeničev«. Na čelu je korakal tolsti fajmošter, krog njega je stopicalo nekaj starih
meţnarjev, za njimi pa cela jata nedorasle mladine. Brţčas so ta dan »špricali« šolo.
Ubogi ţejni otroci so se brţkone cel dan napajali in zato se nikakor ne sinemo čuditi,
ako so na povratku krog neke gostilne v Kranju zapustili sledove, ki so pričali, da se
je mladeniški shod vršil na dan sv. Urha.
Vir: Gorenjec, 9. 7. 1904
V Begunjah so zaprli ondotno ljudsko šolo zaredi dušljivega kašlja za štiri tedne.

Vir: Gorenjec, 9. 7. 1904
V radovljiški okolici je v četrtek popoldne nastal pred deţjem močan piš ali vihar in v
več krajih napravil škodo. Polomil je mnogo drevja, v Lescah na kolodvoru je raztrgal
streho skladiščnega poslopja, in v Radovljici je razrušil novozidani hlev stavbenika
Hroneka ter mu s tem provzročil škode za okoli 1400 kron.
Vir: Gorenjec, 23. 7. 1904
Sadna razstava v Radovljici. Letos se priredi v Radovljici na Gorenjskem splošna
velika sadna razstava, ki se bo vršila ob periferiji mesta v posebnem, lepo okrašenem
razstavnem poslopju. Razstava se otvori dne 17. septembra in bo trajala vso sadno
dobo do vključno 17. oktobra t. l. Ta razstava bo v prvi vrsti gorenjska sadna
razstava; povabljeni pa so sadjerejci tudi iz ostale Kranjske, da se razstave vdeleţijo
s svojimi sadnimi pridelki v kar mogoče velikem številu. Na razstavi bode
razstavljeno: sveţe sadje vseh vrst, jabolka, hruške, češplje, slive, breskve, orehi itd.
itd., dalje suho sadje ali sušje; sadne pijače, kakor: jabolčnik, hrušovec, slivovka itd.
in konečno sadne konzerve. Z razstavo sadja in sadnih izdelkov zdruţena bo tudi
razstava v stroko sadjarstva spadajočih strojev, kakor stiskalnice, sušilnice, vrtno
orodje itd. itd., — sploh bode razstava v svoji celoti podajala lepo in impozantno sliko,
ki bode napolnjevala z veseljem in ponosom tako vsakega razstavljalca svojega
sadja, kakor tudi obiskovalca sploh. Na razstavi se bodo od časa do časa vršila
strokovna predavanja o izgoji sadja; nadalje o praktičnem pripravljanju sadnih pijač,
suhega sadja, sadnih konzerv in konečno o praktični uporabi sadnih izdelkov,
razpečavanju in razpošiljanju istih.
Kako velikega pomena za naše sadjarstvo in za naš gospodarski napredek v
splošnem bo ta razstava, se lahko razvidi iz navedenega. Saj bo ta razstava v
vsakem oziru prava šola sadjarstva, katero je v naši sadonosni deţeli vredno in
potrebno povzdige in splošnega napredka. Ali da se ta razstava popolnoma častno
Izviti in da se ţnjo doseţe lepi namen, v to svrho je treba sodelovanja vseh za
napredek sadjarstva se zanimajočih domačih krogov.
Zaradi trga se odbor obrača z uljudno prošnjo, da naj se v ta namen blagovoli
sodelovati po svojih močeh ter brez ozira na to ali ono stran, in edino le um ti za
dobro stvar, ki nam mora biti vsem pred očmi, deluje v dosego nameravanega cilja. V
prvo si odbor dovoljuje najuljudneje piositi, da naj se v pokritje razstavnih troškov
blagovoli darovati večji ali manjši znesek v denarjih. Pri tej tcčki se tudi takoj
pripomni, da pride, ako bo po razstavi kaj čistega preostanka, tisti na polovico v
dobro druţbi sv. Cirila in Metoda, na polovico pa v prid domačega kmetijskega
napredka. Imena darovalcev se bodo objavila v časopisih in v razstavnem katalogu.
Imena onih darovalcev, ki darujejo od 10 K više, bodo zabeleţena na Častnem
mestu v razstavi. V vsakem kraju naj se nemudoma razvije najţivahnejša agitacija v
namen, da se vsak kraj kar najčastneje udeleţi razstave s svojimi sadnimi pridelki in
izdelki. Kar bode pridelal ta ali oni letos lepega in dobrega v svojem sadovnjaku, naj
pošlje na razstavo! Ako ima še kdo dobro lansko sadno vino, a!i sadno ţganje itd.,
naj tudi pošlje! Te pijače se bodo na razstavi pokušale in se bode od vesčakov o njih
izrekla sodba. Obenem se prosi, da naj se pouče ljudje o pomenu in namenu sadne
razstave in naj se jim zlasti predoči, da bode ta razstava velik pripomoček pri
razpečavanju sadnih pridelkov, ker bodo na razstavo prišli razni sadni kupci in trgovci
od blizo in drugod. Posebno naj se gre razstavljalcem na roko pri sestavljanju in
odpošiljanju za razstavo določenih sadnih vrst. V svrho udeleţbe razstave naj bi se
posluţili poslanih zglasilnih pol, katere naj se dopošljejo izpolnjene vsaj 14 dni pred

otvoritvijo razstave. Te zglasilne pole se morejo doposlati skupaj v enem poštnem
zavitku iz vsakega kraja. Za razstavo določeno sadje naj se dopošlje in sicer: kar
bode zrelega pred otvoritvijo razstave, vsaj 8 dni, ali v skrajnem tri dni pred začetkom
razstave. Kolikor pa bode zrelega po otvoritvi, pa se more dopošiljati dannadan brez
ovire do vsaj tri dni pred zaključkom razstave. Po razstavi more vsak razstavljalec
svoje sadje ali vzeti nazaj ali pa dopustiti, da se druţbeno proda na razstavi v korist
druţbi sv. Cirila in Metoda ali v namen gospodarskega napredka. Od pros… za
razstavljeno sadje se ne plača nič, pač pa je poslano sadje franko Radovljica v
poštnih zavojih od 5 kilogramov više. Ako pa se pošlje sadje nepoštnim potom pa naj
se prinese isto naravnost v razstavno poslopje. Zaradi reda pa je v tem slučaju treba
priloţiti pisni izkaz razstavljalec. Na razstavi se bodo delila po zaslugi odlikovanja v
diplomih in svetinjah. Da bode razstava v strokovnem oziru imela najboljši uspeh, za
to ja… dejstvo, da bodo izvršitev nadzorovali strokovno izveţbani gospodje. Vse
denarne, pismene in druge pošiljke je nasloviti na »Odbor sadne razstave« v
Radovljici (Gorenjsko).
Rojaki! Pokaţite, da se zavedate velike vrednosti sadjarstva za naš gmotni napredek!
Pokaţite, da razumete pomen sadnih razstav, in pokaţite, da imate pravi smisel za
splošni domači napredek, da bodo potem tudi drugi na razstavo došli gostje se
prepričali o tem, nekaj imamo in nekaj znamo ter da bodo s častjo in priznanjem
govorili o našem napredku!
Prav bi bilo, ako bi iz vsake občine došel na razstavo kdo, ki pozna tamkajšnje
gospodarske razmere kateri bi, ako potreba, pojasnjeval tiste. Tudi bi bilo lepo in v
kinč razstave, ako bi videli na vsakem oddelku narodne noše dotičnega kraja.
Vir: Gorenjec, 30. 7. 1904
Op.: Del je nečitljiv!
Iz Krope. Ravno sedaj se zida v Kropi poleg ţe obstoječe shrambe za gasilno orodje
še druga taka shramba. Kakor se govori splošno, bode ista veljala 2800 K. Resnično
bode pa ista še draţja. Kdor količkaj razume, koliko stane taka stavba, posebno v
Kropi, kjer smo tako oddaljeni od stavbenega materijala, ţe naprej izprevidi lahko, da
bode to zidanje shrambe gasilnega orodja veljalo mnogo več, posebno še, ker se
zida brez vsake konkurenčne obravnave. Vprašanje pa nastane, čemu se pa zida še
eden »gasilni dom« poleg ţe obstoječega? Ali je morda stari gasilni dom premajhen?
Nikakor ne. Novi gasilni dom se zida samo zato, da bode naš gospod (»Slovenec«
mu pravi »vrli«) ţupan in načelnik Luka Hafner mogel se pohvaliti, da seje pod
njegovim »slavnim« vladanjem in pašovanjem v Kropi naredilo nekaj novega, da bi
se njegovo ime bliskalo med dobrotniki Krope in pa, kar je glavno, da bode srenjo
nekaj veljalo in da bode n. pr. Cenetov Nace zopet malo pogospodaril pri srenji in
zasluţil pri tem kaj novcev. In prav nič za druzega se ne zida nova shramba. Stari
gasilni dom res ni lastnina gasilnega društva, ampak je last tukajšnje ţebljarske
zadruge, vendar bi zadruga shrambo gotovo prodala za 1000 K, ko bi se gospod
»vrli« ţupan kaj pobrigal za nakup iste. Zadruga je namreč kupila shrambo z deleţi
fuţine od gospoda Pibrovca. Ko bi se bil naš »vrli« gospod ţupan, ki je za vse
nepotrebne reči jako gostobeseden, kaj pobrigal in privoščil gospodu Pibrovcu par
besedi, bi stavil gospod Pibrovc tako majhno zahtevo, da bi srenjo celih deset let ne
veljalo vsako leto 5 gld. Seveda gospod Pibrovc ni hodil ponujat Ješprenčkovemu
Luki svojih lastnin, kakor ponuja Ţid svoje blago. Vestnega in »vrlega« ţupana
dolţnost je, da izkuša občini poceni pridobiti kako stvar, ne pa, da srenjo le v škodo
nese. Ako se bode ţupan opravičeval, da ni vedel, da bode gosp. Pibrovc prodal
gasilni dom, je to prazen izgovor, ker je zadruga kupovala celi dve leti, predno se je

mogla z gospodom Pibiovcem pobotati za ceno. Tukaj ne veljajo nobeni izgovori
ţupana, da ni vedel, da je gasilni dom naprodaj! Dalje bi mogel skrbeti «vrli» ţupan in
načelnik gasilnega društva, da bi razpisal za zidanje vsaj konkurenčno obravnavo, da
bi se delo izročilo tistemu, ki bi ceneje prevzel. Tako bi mogel »vrli« Lukenca narediti!
Pa kaj njemu mar korist davkoplačevalcev. On se briga le za to, da je njemu prav in
njegovim prijateljem. Ako Kroparji natančno pregledamo delovanje tega moţa, ki mu
je desna roka ţupnik Hönigmann, vidimo, da nam dela same nepotrebne stroške.
Potrebno bi bilo, da bi se tega «vrlega« moţa spravilo malo od korita, iz katerega se
ţivi. Kakor se sliši, mu bodo gasilci pri prihodnjih volitvah dali kot načelniku
»maršruto«. Prav je tako! Tudi raz ţupanski stol bi mogli ţe enkrat moţa posaditi na
tla, tako da bi bila Lukenca čisto pri tleh, kakor se sploh spodobi. Za danes to.
prihodnjič o ţupanu in o občinski upravi pod njegovim gospodarstvom. / Kropar.
Vir: Gorenjec, 30. 7. 1904
Osebne vesti. Sodni pristav v Radovljici, g. Fran Rekar, je imenovan okrajnim
sodnikom na Brdu. — C. kr. finančni koncipist in davčni referent v Radovljici, Ditz, je
prestavljen v Litijo.
Vir: Gorenjec, 6. 8. 1904
Sadna razstava v Radovljici. Odbor za prireditev razstave je ravnokar poslal na vsa
ţupanstva po Slovenskem, in sicer Kranjske. Štajerske in Primorske ter nekaterim
ţupanstvom Koroške, razstavne plakate. Ţupanstva so naprošena, da te plakate
gotovo nalepijo na vidnih krajih in so ista prošena, da temu obče koristnemu podjetju
sploh gredo na roko in je pospešujejo.
Vir: Gorenjec, 6. 8. 1904
Iz Radovljice. (Sadna razstava.) Naprošeni smo objaviti naslednji dopis: Letošnje leto
je v naši domovini takorekoč pravo sadno leto. Kakor govore poročila iz raznih krajev,
bo sadja skoro povsod obilo in čeravno so po raznih krajih nevihte s točo tudi na
sadnem drevju naredile precej škode, vendar se more reči, da bo letošnji sadni
pridelek mimo drugih let izboren. Zlasti bo veliko jabolk. Posebno pa se v tem oziru
odlikuje naša lepa Gorenjska, ki bo imela, kakor vse kaţe, veliko in lepega sadja. To
dejstvo pa je zarodilo v nekaterih gorenjskih rodoljubih misel, da bi se priredila letos
na Gorenjskem sadna razstava, in sicer se je izbral kraj za razstavo v Radovljici, ki je
nekako središče Gorenjske. Misel sadnih razstav je pri nas Slovencih, rekli bi skoro
popolnoma nova. Dočim po drugih kulturnih deţelah prirejajo večkrat, in torej nekake
permanentne sadne razstave, se ta misel pri nas še ni ukoreninila. In vendar mora
vsak razumnik pripoznati, da so razstave ono sredstvo, ki največ pripomorejo k
napredku, ker razstava podaja celotno sliko o stanju in napredku te ali one kulturne
stroke. Tako je tudi s sadjarstvom. Da bi bilo sadjarstvo pri nas ţe na višini napredka,
tega pač niti z daleka trditi ne moremo. In vendar je sadjarstvo ona gospodarska
točka, katera bi nam poleg ţivinoreje donašala največ dobička, ako bi jo znali dovolj
izkoristili. Ali tega se je treba učiti. Učimo pa se najloţe na sadnih razstavah, ki so
prave učilnice sadjarstva. Na razstavi najdemo prvič v tesnem okvirju sadje malone
vseh vrst. Tu vidimo torej na prvi pogled, kaj je lepo in dobro in kaj ni. Zaradi tega se
na sadne razstave, ki so vendar v prvi vrsti strokovne razstave, ne sme pošiljati samo
najlepše sadje, marveč tudi sadje niţjih vrst; ker le tako je mogoče spoznati, koliko je
potreba izboljšanja v sadjarstvu, zastopanem po razstavi. V spoznanju potrebe
strokovnega pouka so prireditelji razstave tudi dokaj razširili program razstavi. Ne le,
da bo razstava trajala en celi mesec, t. j. od srede 17. septembra do srede 16.

oktobra t. I., da bo tako mogoče vsakomur, ki ne razpolaga s časom vsak dan,
ogledati si razstavo; — marveč na razstavi bo dovolj prostora za velike mnoţine
sadja iz cele Kranjske. V ta namen se gradi v bliţini Radovljice posebno razstavno
poslopje v paviljonskem slogu iz lesa, kjer bo prostora okoli 400 štirijaških metrov.
Nadalje je odbor naprosil ţe zdaj nekatere strokovnjake sadjarstva, da bi na razstavi
učili in predavali o izgoji sadja, o načinu uporabe sadnih pridelkov in o načinu
razpečavanja sadja. Razen naprošenih strokovnjakov bode svobodno tudi drugim na
razstavo došlim veščakom, da porabijo dano priliko in povedo svoje dobre misli. Le
tako bo smoter razstave popolnoma doseţen. Ali da se pouk čim bolj olajša, poklicani
so vsi sadjerejci kronovine Kranjske, da poleg sveţega sadja razstavijo tudi
posušeno sadje (četudi lansko), potem sadno (jabolčno in hruševec), vino (v
steklenicah in v sodčkih) in pa razne ţgane sadne pijače. Odbor je nadalje poskrbel,
da se bodo na razstavi videle tudi sadne konzerve. Naposled je odbor povabil tudi
nekatere tovarne, da razstavijo v stroko sadjarstva spadajoče stroje, kakor stiskalnice
sušilnice, vrtno orodje i. t. d. Tako se more reči, da je odbor s svoje strani storil vse,
kar more povzdigniti razstavo do prave strokovne razstave v širšem pomenu. Da bi
odbor omogočil kar najčastnejšo udeleţbo, razposlal je na stotine okroţnic po celi
Kranjski in je okroţnicam priloţil po več zglasilnih pol, v katere naj vsakdo, ki ţeli
razstaviti, zapiše svoj natančen naslov in pa vrste sadja in sadne izdelke, katere ţeli
razstaviti. Kdor bi slučajno okroţnice ne bil dobil, pa se ţeli udeleţiti razstave, naj se
nemudoma oglasi pri odboru sadne razstave v Radovljici (Gorenjsko), ki bode
ustregel rade volje. Ako je kdo dobil premalo zglasilnih pol, naj se istotako obrne do
odbora. Da provzroča prireditev sadne razstave v tolikem obsegu veliko teţav in
troškov, je umevno. Zaradi tega je dolţnost vsakogar, da gre odboru pri tem
teţavnem poslu v vsakem oziru na roke in po svoji moči pomaga Častno in dostojno
izvršiti veliko ter teţavno nalogo. Naj se povsodi ţivahno dela za udeleţilev razstave.
Pri tem delovanju naj se popolnoma v stran pušča strankarske in osebne ozire.
Osebnosti in politična mišljenja naj v gospodarskih rečeh nimajo mesta! Bodi
liberalec ali klerikalec — samo da imaš sadje in ti je za domači napredek —, udeleţi
se razstave! Kdor pa bi iz kakršnihkoli zasebnih in strankarskih ozirov ali iz
malomarnosti nasprotoval in zaviral prospeh razstave, oni bi ţe s tem dal o sebi
izpričevalo, da nima ne dobrega duha, ne pojma za napredek. Odbor je končno v
svoji okroţnici prosil tudi denarne podpore v pokritje razstavnih troškov. Te podpore
naj bi odboru nihče, ki količkaj vzmore, ne odrekel, saj bode to, kar podari,
obrestonosno naloţeno v koristi, ki jo bode donašala razstava vsakomur, komur je za
dobiček in sadjerejo. Nikakor pa odbor s to svojo prošnjo ni hotel omejiti udeleţbo
razstave. Ako bo po razstavi kaj čistega preostanka, se isti obrne v prid druţbe sv.
Cirila in Metoda in v prid domačega gospodarskega pridelka. Na razstavi se bodo
delila odlikovanja prve, druge in tretje vrste v svetinjah in diplomah. Da bode odboru
mogoče ves razstavni materijal razrediti dostojno, so razstavljale! in njih poverjeniki
naprošeni, da dopošljejo zglasilne pole zanesljivo do 1. septembra t. I. Sadje i. t. d.
naj se dopošlje osem dni, v skrajnem tri dni, pred otvoritvijo razstave, v poštnih
pošiljatvah po 5 kg višje. Bliţnji razstavljalci morejo poslati nepoštnim potom, in sicer
naravnost v razstavno poslopje. Kar bode sadja zrelega po otvoritvi razstave, se
zamore od 17. septembra dalje dopošiijati vsak dan brez ovire. Natančneji program
razstave se priobči pozneje. Vse dopise in poštne pošiljatve je nasloviti na »Odbor
sadne razstave v Radovljici«, kdor pa ţeli ustmenih pojasnil, naj se blagovoli obrniti
do predsedništva pripravljalnega odbora, glavni trg št. 37 v Radovljici. Vsem častitim
izvenkranjskim obiskovalcem razstave je še pripomniti, da se jim z obiskom razstave
nudi ugodna prilika, da obiščejo obenem le eno uro od Radovljice leţeči slavni Bled.

Vir: Gorenjec, 13. 8. 1904
Radovljiške novice. Sadna razstava v Radovljici. Paviljonska stavba za sadno
razstavo izvrstno napreduje. Delo izvršuje domači tesarski mojster gosp. Ivan Dernič,
lastnik mehanične tesarske delavnice. Ţe dosedanja dela kaţejo, da je g. Dernič
mojster v svoji stroki. Prihodnji teden bo vsa stavba ţe pod streho. Potem se prične z
okraski in nato z dekoracijami. Vse kaţe, da bo ta stavba nov kras Radovljice.
Poslopje bo z zelenjem in zastavami sijajno okrašeno. Ţe stavba sama bo vredna, da
razstavo obišče mnogo gostov. Posebno lepo bo pročelje in portal, nad katerim bo
sijal Vodnikov stih:
Jablana, hruške
in druge cepe,
cepi v mladosti
za stare zobe.
Na stenah pa bodo razne slike v konturah predstavljale sadjarstvo in njega razvoj.
Reči se toraj sme, da naša Gorenjska, osobito pa Radovljica še ni imela kaj tacega.
Zanimanje za sadno razstavo v Radovljici je od dne do dne ţivahneje. Osobito iz
bliţnjih krajev se oglaša čimdalje več razstavljalcev sadja in sadnih pridelkov; med
oglašenimi udeleţniki je ţe dokaj zelo odličnih imen. Z veseljem pa priobčujemo
dejstvo, da je bil g. Ivan Hribar, ţupan stolnega mesta Ljubljane in posestnik v
Cerkljah, prvi med prvimi, ki se je oglasil za udeleţbo z raznimi vrstami sadja in
poslal znatno svoto za razstavni fond. Gosp. Hribar je podal s tem časten izgled
drugim sadjerejcem. Slava mu! K udeleţbi je naznanjenih tudi nekaj izdelovalcev v
stroko sadjarstva spadajočih strojev, ki bodo v poseben kinč razstavi.
Udeleţencem sadne razstave v Radovljici se naznanja, da naj hite poslati zglasilne
pole, ki so bile od odbora razposlane na vse občine, kmetijske podruţnice,
zasebnike, grajska oskrbništva i. t. d. na Kranjskem in osobito po Gorenjskem. To
naznanja odbor v njih lastnem interesu, da dobe odkazanega lepega prostora. Komur
bi karkoli ne bilo jasno, naj se obrne naravnost do »pripravljalnega odbora sadne
razstave v Radovljici«, ki bo šel vsakomur rade volje na roko. Naj nihče, komur je za
napredek domače sadjereje, ne zamudi te izvanredne prilike, da postane deleţen
sadov razstave. Zasluţni razstavijalci bodo obdarovani z lepimi darili za zasluge.
Deţelni odbor kranjski je daroval znatno svoto v denarjih, ki se ima porabiti kot darilo
najboljšem kranjskim sadjarjem, ki bodo razstavili na radovljiški sadni razstav
Vir: Gorenjec, 13. 8. 1904
Sadna razstava v Radovljici. Glede na tozadevno notico v zadnji številki »Gorenjca«,
ki nam je bila poslana iz Radovljice, smo poizvedeli, da ne odgovarja resnici. Pred
vsem ni res, da so bili kranjski sadjarji na zadnji avstrijski sadni razstavi na Dunaju
prezirani, temveč je bila kranjska skupina celo izredno odlikovana. — Pretenje, da
bodo naši kranjski sadjarji na mejnarodni sadni razstavi v pruskem Düsseldorfu še
bolj prezirani kakor na Dunaju, je neumno in ne dela reklame za radovljiško razstavo,
kajti kranjski sadjarji se te razstave niti ne udeleţe, temveč pošlje tja samo kranjska
kmetijska druţba kranjski sadni sortiment in sicer potom kmetijskega ministrstva, ki
priredi avstrijsko skupino. Ako kmet. druţba to naredi, ne podpira »ptuje stvari«, t. j.
düsseldorfske razstave, temuč podpira eminentno »domačo stvar«, ker dela za
reklamo našega sadja. Ironično priporočanje, da naj druţba podpira tudi domačo
stvar, t. j. radovljiško razstavo, je tem manj umestno, ker udeleţba v Düsseldorfu ne
bo druţbo niti vinarja stala in ker razstavni odbor v Radovljici ve, da je kmetijska

druţba svojo dolţnost s tem izpolnila, da mu je izposlovala drţavno podporo. Iz
svojega pa druţba zato nič ne da, ker ne more.
Vir: Gorenjec, 13. 8. 1904
Zadnja toča je napravila — kakor se nam piše — po Gorenjskem precejšnjo škodo pri
otavi, katere skoro nič ni. Kar poprej ni poškodovala toča, je sedaj še suša pritisnila.
Sadje dosti dobro kaţe, samo — ţal — da je tako garjevo in je škoda, da ne bomo
mogli postaviti na radovljiško sadno razstavo tako lepega, kakor smo hoteli, Minuli
torek je toča pobila okrog Ribnega in Bodešč. Napravila je precej škode.
Vir: Gorenjec, 13. 8. 1904
Dobravski fantje in dekleta prirede v nedeljo, dne 14. avgusta igro »Divji lovec«, pri g.
Pogačniku na Dobravi, Začetek ob polu 4, uri popoldan. Igra se vrši v prid nesrečnim
pogorelcem in se ponavlja dne 16. avgusta. Prične se ob 2. uri popoldan. Konec te
igre tombola. Vstopnina: Numerirani sedeţi 80 h, ostali 50 h, stojišča 20 h. Ker je čisti
dobiček namenjen za pogorelce, se preplačila hvaleţno sprejemajo. K mnogoštevilni
udeleţbi vabijo fantje in dekleta.
Vir: Gorenjec, 13. 8. 1904 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Radovljiške novice. Sadna razstava v Radovljici. V nedeljo 21. t. m. ob 2. uri
popoldne se bo vršil v areni razstavnega poslopja v Radovljici shod sadjarjev. Na tem
sestanku so bo volil pomoţni odbor, obstoječ iz odličnih gospodarjev in strokovnjakov
sadjarstva naše Gorenjske, ki bo imel nalogo nadzorovati notranjo uredbo razstave,
razsojevati pri razdelitvi odlikovanj, reprezentovati razstavo pri otvoritvi i. t. d.
Pripravljalni odbor je ţe razposlal tozadevne okroţnice ter so povabljenci uljudno
prošeni, da se tega vaţnega sestanka polnoštevilno udeleţe.
Sadnim trgovcem. Pripravljalni odbor sadne razstave v Radovljici naznanja, da bodo
na razstavi imeli dovolj prilike ugledati si gorenjsko sadje in se do dogovarjati s
sadjarji glede sadne kupčije. Naj gotovo pridejo k razstavi!
Udeleţencem sadne razstave v Radovljici na znanje! Kdor zeli razstaviti in hoče
dobiti lep prostor, naj hiti, da se prijavi! Razstava se otvori 17. prihodnjega meseca.
Ako je komu preokolistavno posluţiti se zglasilne pole. pa naj priglasi svojo udeleţbo
jednostavno z navadnim pismom ali po dopisnici. Sadje . in drugo naj se pošlje po
pošti. Pri tem si ni treba delati preveč skrbi, odbor je poskrbel, da bode na razstavi
vse strokovnjaško urejeno. — Ker se je izvedelo, da si nekateri ljudje prizadevajo, da
bi sadjerejce odvrnili od razstave, češ, da letos ni lepega sadja i. t. d., so vsi domači,
osobito gorenjski sadjarji prošeni, naj se ne dajo begati po nikomur, ki bi hotel
delovati proti temu prekoristnemu podjetju. Lepega sadja se letos kljub suši in toči
dobi dovolj. Ako pa je kateri sad tudi nekoliko pikast, ne stori nič, saj je razstava v
prvi vrsti poučna naprava in ne kak — modni bazar! Komur je osobito do tega, da
bode za svojo pridnost odlikovan, naj pošlje svoje, seveda kar najmoţneje lepe
pridelke! Pripomniti je še, da se bode naša gorenjska sadna razstava po vse
razlikovala od ravno letos se vršeče svetovne sadne izloţbe v Düsseldorfu na
Nemškem. Dočim bode ona razstava bolj nekak svetovni sadni semenj, bode
gorenjska sadna razstava velezanimiva zbirka vsega, kar spada k sadjarstvu in njega
industriji. Kdor bode odlikovan na gorenjski sadni razstavi in nadejati se je, da jih
bode obilo, bode smel na to odlikovanje biti ponosen. O pomenu razstave v
Radovljici za napredek domačega sadjarstva in njega kupčijo se objavi v kratkem
poseben članek.
Izdelovalci vrtnega orodja, ţičnih ograj, domačih sadnih stiskalnic in sploh vsega, kar
spada k domači sadjerejski industriji, naj blagovolijo svoje izdelke razstaviti na sadni

razstavi v Radovljici! Prijave se pošiljajo pripravljalnemu odboru sadne razstave v
Radovljici.
Vir: Gorenjec, 20. 8. 1904
V Radovljici se vrši v nedeljo vrtna veselica »slovenskega bralnega društva Triglav«
na grajšcinskem vrtu. Pri veselici igra radovljiška godba na lok. Vstopnina 50 vin.
Začetek ob 4. uri popoldne. K obilni udeleţbi vabi odbor.
Vir: Gorenjec, 20. 8. 1904
Kamnigorioi se je vršila dne 8. t. m. volitev občinskega predstojništva, pri kateri je bil
izvoljen ţupanom g. Adolf pl. Kappus, občinskim svetovalcem pa Luka Lazar, Josip
Svetina in Marko Arh.
Vir: Gorenjec, 20. 8. 1904
Tombolo priredi podruţnica c. kr. kmetijske druţbe v Begunjah na vrtu gostilne gosp.
Val. Sturma v Poljčah v nedeljo, dne 18. avgusta 1904. Spored: Tombola. Prosta
zabava. Začetek ob 5. uri popoldne. Darila za tombolo se hvaleţno sprejmo. Čisti
dohodek je namenjen za društvene potrebe. K obilni udeleţbi vabi najuljudneje
odbor.
Vir: Gorenjec, 20. 8. 1904
Gasilnemu društvu v Kropi je cesar daroval 200 K.
Vir: Gorenjec, 20. 8. 1904
Iz Radovljice se nam piše: Zanimanje za sadno razstavo v Radovljici narašča od dne
do dne. Vse kaţe, da bo ta razstava ena najlepših v naši domovini. Ker pa je najbrţe
še mnogo sadjarjev, ki bi radi razstavili svoje sadje in sadne izdelke, prosi osnovalni
odbor sadne razstave vse one gg. ţupane, ki še niso po svojih občinah dali razglasiti
za udeleţbo, naj blagovolijo to nemudoma storiti in naj gredo na roko sadjerejcem pri
razstavljanju in odpošiljanju sadja. Dajte priliko našim sadjarjem, da postanejo
deleţni odlikovanja, ki jim bode v bodrilo za napredek in v trajen, lep spomin. Vsakdo,
ki ima količkaj lepo sadje, naj ga razstavi!
Vir: Gorenjec, 20. 8. 1904
V Begunjah je pojenjal dušljiv kašelj, za katerim sta oboleli dve odrastli osebi in 48
otrok. Sedaj je ves radovljiški okraj brez vsake nalezljive bolezni. — Tombola
kmetijske podruţnice v Begunjah se vrši dne 28. avgusta t. l., ne pa — kakor je bilo
zadnjič pomotoma naznanjeno — dne 18. t. m.
Vir: Gorenjec, 20. 8. 1904
Nekateri sadjarji s Gorenjskega prosijo osnovalni odbor sadne razstave v Radovljici,
da naj razglasi imena gospodov, kateri so v odboru, da vabljeni sadjarji vedo, kdo
snuje razstavo in komu smejo zaupati svoje sadje, katero mislijo razstaviti. Mislimo,
da je to opravičena ţelja, kateri bo odbor ustregel drage volje.
Vir: Gorenjec, 20. 8. 1904
Iz Krope. Stari ţupan, znani Luka Hafner, se je kar naenkrat odpovedal ţupanstvu s
pretvezo, da je v najem vzel neko gostilno v Lescah in vsled tega mora iti v Lesce.
(Če res pride v Lesce, opominjamo napredne Leščane, naj na tega šviga-švaga ne
dajo niti za pol lota zaupanja.) Kroparjem se pa zdi drugače, kakor pravi Luka Hafner,
tla so moţu postala prevroča, zato išče, kje bi se rešil s pogorišča. Nad glavo se mu

zbirajo oblaki in boji se, da bi ne začelo preveč liti nanj! Komaj je zapustil ta »vrli«
moţ ţupanski stol, ţe je poslal slavni deţelni odbor svojega uradnika, da pregleda
račune. Ker je moţ sedel precej let na ţupanovem stolu, seveda ne po volji
davkoplačevalcev, temveč, ker je ţupnik tako hotel, se je uradnik mudil in
pregledoval račune nad dva dni. Kaj se je našlo pri tem, pokaţe bliţnja prihodnjost.
Pri svojem občinskem gospodarstvu je izdajal kar stotake, ne da bi občinski odbor
zato kaj poprašal. Stara šola, katera je občinska last, ima štiri sobe, katere bi se
lahko dajale v najem. Tri sobe bi se dale po 35 K na leto, bivša šolska dvorana, v
kateri imajo Marijine druţbarice svoje shode in druge stvari, bi se lahko oddala za
najemščino 50 K, vsi prostori skupaj za 158 K. Pri proračunu za leto 1903 je rekel
ţupan, da se je stara šola vzdrţevala z istimi troški, kolikor je bilo dohodkov, tedaj ni
bilo troškov, kakor tudi ne dohodkov. V novi šoli so jako velike kleti in občinska ječa
(!!) Neki odbornik je vprašal pri seji, koliko donašajo te kleti srenji, katere ima gospod
ţupan v uporabi. Namesto da bi ţupan povedal, koliko nesejo dohodkov, je
dotičnega odbornika nagnal s trapom, s fantinom, da se mu meša i. t. d. Zraven je pa
povedal: Ali ne veš, da imam jaz zato kevdre, ker sem ţupan! (Lep ţupan to!) Ţupan
je z nekim svojim privrţencem zamenjal 78 seţnjev občinskega sveta z 12 seţnji
dotičnega privrţenca, in sicer brez doplačila v denarjih. Lepo občinsko gospodarstvo!
K dotični seji je poklical samo Štiri občinske odbornike, drugi še vedeli niso za to
zamenjavo. Kako je postopal ta ţupan z ljudmi, ki ne trobijo v njegov zviti rog, o tem
govoriti je kar ostudno. Posebno je vzel na piko nekatere liberalne posestnike in jih
naznanjal, pričal čez nje, kar se je dalo, hotel jih uničiti, dasiravno so tako dobri
kristijani in verniki, kakor on. Ţupan Hafner in ţupnik Hönigman sta obračala, Bog in
ljudje so jima pa obrnili vse spletke, tako da je naš »vrli« ţupan primoran, pomagati si
iz Krope vsled tega, ker so si delavci ţebljev domenili, da mu nobeden več ne bode
delal ţebljev. Tako da je sedaj Lukenca »povornţ« zvrtana. Ţupanstvo je prevzel prvi
svetovalec g. Jurij Megušar. In četudi je preteklo ţe tri tedne, in bi se imel voliti drug
ţupan, se vendar še ni zgodilo to. Kako se bodo stvari dalje razvijale, ţe sporočimo.
Vir: Gorenjec, 3. 9. 1904
O sadni razstavi v Radovljici. Udeleţite se sadne razstave, poučujte se! Otvoritev
sadne razstave v Radovljici je pred durmi. Zaradi tega so oni za sadjarstvo in domači
gospodarski napredek zanimajoči se krogi naprošeni, naj opominjajo sadjerejce, da
pošljejo svoje sadje na razstavo! Ţupani, načelniki kmetijskih prodajalnic, učitelji,
zasebniki, osobito pa duhovščina po deţeli naj deluje na to, da se naši sadjarji
udeleţe razstave v kar največjem številu. Marsikateri kmetovalec, ki ima lepe vrste
sadja, bi se rad udeleţil in si pridobil odlikovanje, t.j. zlato, srebrno ali bronasto
svetinjo, pa morda slučajno niti ne ve za razstavo, in bode morda celo vznevoljen,
ako po lastni krivdi zamudi to ugodno priliko. Zlasti pa naj se navaja ljudstvo, da
pridno obiskuje razstavo in se udeleţi pouka, ki se bo ondi vršil o sadjarstvu in
posebno o načinu, kako bi donašala sadjereja več dobička. Onim razstavljalcem, ki
ţele, da njih sadje pride na razstavo ţe pri otvoritvi iste, polaga pripravljalni odbor na
srce, da vpošljejo gotovo do 12. t. m., da bode odboru mogoče sadje uvrstiti na
določeni prostor o pravem času. Da si prihranijo razstavljale! kar moţno truda, naj
sadje po 3 do 5 komadov zavijajo v papir, priloţe listek z domačim imenom sadne
vrste, ako jim pomološko ime slučajno ni znano, ter tako zavito zloţijo v zaboj in
oddajo na pošto ali ţeleznico. Pošiljatve naj gredo vse na odbor sadne razstave v
Radovljici franko voznine.
Vir: Gorenjec, 3. 9. 1904

Sadna razstava v Radovljici. Z ozirom na nesporazumljenja. katera so nastala glede
vodstva pri prireditvi sadne razstave v Radovljici, sešel se je zadnje dni odbor
kmetijske podruţnice radovljiške na posvetovanje, da odstrani nastale ovire.
Posvetovanja so se udeleţili gg. poslanca dr. Ferjančič in Pogačnik, dalje potovalni
učitelj g. Gombač, g. Mulley iz Logatca in g. Treven z Jesenic. Podruţnični odbor je v
sporazumljenju imenovanih gospodov izjavil, da je precej izpočetka smatral kmetijsko
podruţnico kakor prirediteljico razstave, ki je edino odgovorna za moralni in gmotni
uspeh razstave ter prevzame ona vodstvo za prireditev iste. Z ozirom na to nima
prvotno izbrani odbor razstave formalne podlage in se je razšel. Oni gospodje, kateri
so z izjavo naznanili svoj odstop od podjetja, so naprošeni, da svoje moči posvetijo
brez dvombe za okraj in deţelo koristnemu podjetju. Pripomniti je tudi pri tej priliki, da
so dozdaj nastali stroški z dozdajnimi prispevki malone pokriti. / Podruţnica c. kr.
kmetijske druţbe za Radovljico-Lancovo-Predtrg, dne 4. septembra 1904.
Opomba za udeleţnike razstave. Da ne bi v prometu nastale kake pomote, prosi
imenovana podruţnica, da se naj vse poštne in druge pošiljatve, zadevajoče sadno
razstavo, pošiljajo kakor dozdaj, na pripravljalni odbor sadne razstave v Radovljici,
kateri odbor se je itak sestavil iz odbora imenovane kmetijske podruţnice. — Za fond
sadne razstave v Radovljici so nadalje darovali: Občinski odbor na Jesenicah 100
kron, ces. svetnik g. Ivan Murnik v Radovljici 50 kron, kmetijska podruţnica na
Vrhniki 6 kron, g. V. Vurnik, podobar v Radovljici, 4 krone. Srčna hvala!
Vir: Gorenjec, 10. 9. 1904
Sadna razstava v Radovljici se je slovesno otvorila danes dopoldne. Pokroviteljstvo
sadne razstave je prevzela c. kr. kmetijska druţba kranjska.
Vir: Gorenjec, 17. 9. 1904
Iz Radovljice se nam brzojavlja: Otvoritev sadne razstave danes slovesno otvorjena v
navzočnosti gg. deţelnega predsednika barona Heina s soprogo, deţelnega glavarja
pl. Detela, ţupana Hribarja, poslanca Pogačnika, dvornega svetnika Dralka in mnogo
odličnega občinstva. Okrajni glavar pl. Detela je pozdravil navzoče, nakar je deţelni
predsednik otvoril razstavo. Razstavljeno je sadje iz cele kranjske deţele. Predsednik
se je mudil v razstavi blizu eno uro in se je jako pohvalno izrazil o taisti. Radovljica je
vsa v zastavah. Navdušenje velikansko.
Vir: Gorenjec, 17. 9. 1904
Otvoritev sadne razstave v Radovljici na Gorenjskem. (Izvirno poročilo.) V
soboto. 17. t. m., se je na uprav slovesen način vršila otvoritev sadne razstave v
Radovljici na Gorenjskem. Točno ob polenajsti uri dopoldne so prispeli na lice mesta
gg. deţelni predsednik baron Hein s g. soprogo, deţelni glavar Oton pl. Detela,
ţupan ljubljanski Ivan Hribar, c. kr. okrajni glavar radovljiški Oton pI. Detela, dvorni
svetnik Dralka, drţavni in deţelni poslanec Jos. Pogačnik, dekan radovljiški Janez
Novak in razni drugi dostojanstveniki ter več odličnih dara. Na čelu razstave so jih
pričakovali zastopniki uradov, šolstva, duhovščine, občin in mnogo odličnega
občinstva.
Na to je bil slovesen vhod v razstavno, krasno ozaljšano poslopje. Potem, ko je
deţelni predsednik pozdravil razne udeleţnike slovesnosti ter jih odlikoval z
nagovorom, je ste pil okrajni glavar ter častni predsednik razstave visokoč. g. pl.
Detela na vzvišen prostor pred piramido z doprsnim kipom Nj. Velič. cesarja Franca
Joţefa I. ter v krasnem in jedrnatem govoru najprej v lepi slovenščini in potem y
nemškem jeziku opisal započete razstavne misli in razvoj truda polnega delovanja do

izvršitve razstave. Jedro glavarjevega govora je bilo pribliţno to-le: Ko je letos
pomladi tako bujno cvetela vsa naša sadonosna deţela, sproţila se je v Radovljici
lepa misel, da bi se naj priredila na Gorenjskem sadna razstava. Nekateri moţje so
vzeli delo v roke in je privedli srečno tako daleč, da je bila razstava zagotovljena. Ali
ker so se v odboru za prireditev razstave pojavila nekatera nesoglasja, kar se pač
mnogokrat pripeti, dala je razstavi svoje pokroviteljstvo c. kr. kmetijska druţba in
slavni deţelni odbor je odposlal deţelnega potovalnega učitelja g. Gombača, da vodi
nadalje strokovna dela. Uspeh skupnega delovanja pa je. da imamo pred seboj
sadno razstavo, kakršne še ni videla naša Gorenjska in kateii mora dali svoje
priznanje vsak, kakor tudi neutrudljivemu in poţrtvovalnemu delovanju osnovalnega
odbora. Čeravno so nam v teku poletja razne elementarne nezgode uničile tudi na
sadju marsikatere lepe nade, vendar kaţe ta razstava, da lodi naša lepa domovina
toliko krasnega sadja, da moramo biti iznenadeni. In ravno ta razvoj sadjereje nam
iznova priča, da je mogoče mirno napredovati le v drţavi, katero vlada tako Ijudomili
vladar kakor je Nj. Veličanstvo naš presvitli tesar Franc Joţef I., katerega Bog ţivi!
Glavarjevemu govoru je sledil gromovit: »ţivio!« na cesarja in je zadonela raz krasno
improviziran oder cesarska himna, kar vse je veličastno odmevalo po širnem,
akustično sestavljenem razstavnem poslopju.
Govoru g. okrajnega glavarja sta sledila krasna govora g. deţelnega glavarja in
strokovnega vodja g. Gombača o bistvu razstave in pomenu sadjereje, ha kar je
deţelni predsednik v kratkem in stvarnem, slovenski in nemški izvedenem govoru
otvoril razstavo in se je pričel ogled iste. Deţelni predsednik se je mudil v razstavi
čez poldrugo uro in se je izrazil o isti nad vse laskavo. Čudil se je krasnemu sadju,
katerega ima deţela Kranjska in je ponovno pohvalil truda ljubivo dejanje
osnovalnega odbora razstave ter raznih drugih na razstavi sodelujočih faktorjev.
Deţelni predsednik je očividno zadovoljen ostavil razstavo. Istotako laskavo so se o
razstavi izrazili gg. deţelni glavar, ţupan Hribar, drţavni poslanec Pogačnik in drugi
dostojanstveniki. Izraţali so svoje priznanje osobito osnovalnemu odboru,
obstoječemu iz gospodov: Ivana Derniča, Ivana Fajdiga, Frančiška Gombača, Ivana
Korošina in Antona Kosmača, kateri odbor se ni ustrašil nobenega truda, nobenih
zaprek in skrbi, da izvrši to zares ogromno delo. G. deţelni glavar je z daljšim
govorom odlikoval g. Iv. Fajdiga kot sproţitelja razstavne ideje in se ţ njim pogovarjal
o pomenu razstave za domači gospodarski napredek in zlasti o teţkočah in ovirah,
katere je bilo treba premagati z jekleno voljo, da je prišlo do tako lepe izvršitve tega
prekoristnega podjetja.
Obisk občinstva v razstavi v soboto popoldne in v nedeljo je bil v primeri z
okoliščinami in hladnim vremenom res lep. Razstavo je obiskalo v prvih dveh dneh
nad 500 gostov iz cele Kranjske. Sodba je bila ţe v tem prvem začetku ta, da tako
lepe razstave ţe dolgo ni bilo na Kranjskem. Na razstavo je ţe do otvoritve poslalo
svoje sadje, razne pijače, stroje, vrtne ţice in drugo nad 100 razstavljalcev. Sadnih
vrst je razstavljenih več nego 100. Posebno se je odlikovala s svojim lepim sadjem
Notranjska, osobito Vrhnika in Idrija, pa Logatec. Določila so se tudi ţe prva
odlikovanja in je bilo odlikovanih 62 razstavljalcev, med njimi 6 s prvim častnim
darilom.
Ker bo treba še mnogo poročati o tej zanimivi razstavi, omejili smo se za vprvo na to
kratko poročilo in pristavimo za danes le še toliko, da naj oni sadjarji, ki ţele
razstaviti, pošljejo svoje pridelke prej ko mogoče. Istotako naj nikdo, ki količkaj more,
ne zamudi prilike, da si ogleda to lepo sadno razstavo.
Vir: Gorenjec, 24. 9. 1904

Od sadne razstave v Radovljici. Odbor razstave je sklenil zniţati vstopnino v razstavo
po razmerju vsem šolskim in drugim zavodom za slučaj skupnega obiska razstave.
Vodstva srednjih in ljudskih šol naj blagovolijo to sprejeti na znanje in morda misliti na
to, da bi tudi naša učeča se mladina ogledala to lepo razstavo in črpala iz nje
potreben pouk. Posebno bi obisk razstave utegnil koristiti tudi gojenkarn učiteljišč in
vzgojevalnih zavodov.
Vir: Gorenjec, 24. 9. 1904
Oglas. Nihče naj moji ţeni ne da nič brez denarja, ker nisem plačnik za njo. Andrej
Knafelj. Dobrepolje pri Brezjah.
Vir: Gorenjec, 24. 9. 1904
Iz uradnega lista. Prostovoljna sodna draţba nepremičnin se vrši vsled prošnje
Antona Pezdiča, načelnika kraj nega šolskega sveta v Ljubnem, dne 6. oktobra t. l. v
Ljubnem pričenši ob 9. uri dopoldne. Naprodaj so po javni draţbi nepremičnine, za
katere so se ustanovile pristavljene izklicne cene, in sicer pod vloţko št. 94.
katastralne občine Ljubno. Draţbene pogoje je mogoče upogledati pri sodišču v
Radovljici.
Vir: Gorenjec, 1. 10. 1904
V Radovljici se bode prihodnji torek, dne 4. oktobra ob poldeseti uri dopoludne
slovesno blagoslovila in otvorila nova šolska zgradba.
Vir: Gorenjec, 1. 10. 1904
Sadna razstava v Radovljici postaja od dne do dne lepša in zanimivejša. Vsaki dan
namreč dohaja veliko krasnega sadja iz cele Kranjske in celo iz sosednih kronovin.
Obiskovalci razstave se kar načuditi ne morejo dejstvu, da naša lepa domovina tako
vrlo napreduje v sadjereji. Sodba je splošno ta, da je vsak neumen, kdor si noče
ogledati te razstave. Slovenci! Pohitite torej v Radovljico in oglejte si razstavo, dokler
je še čas.
Vir: Gorenjec, 1. 10. 1904
V Kropi je bil minuli teden izvoljen ţupanom g. Fr. Šolar s 7 glasovi, 4 glasove je dobil
ţupnikov kandidat g. Magušar.
Vir: Gorenjec, 1. 10. 1904
O sadni razstavi v Radovljici. — Odbor sadne razstave v Radovljici naznanja vsem
onim, ki ţele kupiti večje ali manjše mnoţine lepega sadja, da je zbral od
razstavljalcev tozadevni materijal. V posebni knjigi je zabeleţeno, koliko imajo
posamezni razstavljalci sadja za prodati in po kateri ceni. Kdor ţeli kupiti sadja za
dom ali za kupčijo, naj pride v razstavo, da si izbere vrste in potem naroči ali
naravnost pri razstavljalcu ali pa po posredovanju razstavIjalnega odbora. Lastnikom
sadja, posebno od bliţino Radovljice pa se priporoča, da čimprej pripeljejo ali prineso
sadja naprodaj v razstavo, ker si prebivalstvo mesta Radovljice samo ţeli nakupili
nekaj lepega zimskega sadja. To naznanja odbor zaradi tega, ker ţeli, da donese
razstava ţe neposrednih koristi razstavljalcem in občinstvu. Ta sadni semenj v
razstavi se lahko prične takoj in traja do zaključka razstave.
Visoki gostje v sadni razstavi v Radovljici. Sadno razstavo je obiskal v Radovljici dne
30. m. m. ataše ruskega poslaništva na Cetinju baron pl. Meck, dne 1. t. m. pa se je

mudil v razstavi fcm. baron AIbori, intendant Bosne in Hercegovine. Visoka gosta sta
se jako laskavo izrabila o razstavi.
Zaključenje sadne razstave. Ker dohaja na sadno razstavo še vedno precej
obiskovalcev in se pošilja raznih vrst sadje, zlasti priporočanja vredno gospodarsko in
trgovinsko blago, tako dajo vsak prostorček v razstavi izpolnjen, sklenil jo odbor, da
se razstava zaključi šele drugo polovico lega meseca.
Odlikovanje razstavljalcev se jo vršilo ţe dvakrat. Dosedaj je dobilo sedem
razstavljalcev prva odlikovanja, in sicer gg.: okrajni glavar pl. Detela, ţupan Ivan
Hribar, Alojzij Pavlin iz Podbrezja, ţupnik Strupi iz Šmartna pod Šmarno goro,
Hafner, Tršar, Suhadolnik in Tomšič. Gospod Tomšič z Vrhnike je dobil najvišje
odlikovanje.
Vir: Gorenjec, 8. 10. 1904
Iz Radovljice. Naše, včasih kakor mrtvo mesto, je v zadnjih letih naenkrat oţivelo. Ko
se je odstranila ovira, ki je zadrţevala desetletja razvoj mesta, ko so se jeli obširni
prostorni travniki na severnem in zapadnem delu mesta parcelirati, tedaj šele se
dvigne vsako leto več novih stavb, ki so v kras vsemu mestu. Na cesarjev god
pretekli torek smo otvorili novo šolsko poslopje, impozantna stavba mestne hranilnice
je bila uţe dodelana preteklo jesen, dve prav lični vili sta se dogradili tekoče leto, g.
Zalar je sezidal novo enonadstropno hišo, v kateri je nekaj sob za tujce in tudi dobro
obiskana gostilna. Tudi posojilnica namerava zidati svoj lastni dom, tako da bo ob
poti v Lesce kmalu stala hiša pri hiši.
Tudi sadna razstava, na katero prihaja vsak dan še novo sadje, je Radovljico bolj
odprla svetu, ker vsak dan obišče več odličnega in priprostega občinstva nad vse
zanimivo izloţbo.
Radovljica je po naravi ustvarjena za letoviško mesto. Na vse strani so krasni
izprehodi in izleti — omenjamo le Brezje, Begunje, Poljče, Lesce, Bled, Kamnogorico
— nikjer nobenega tovarniškega dima, ki bi okuţeval zrak, po celi okolici smrekovi
gozdi — in vendar tujci do zadnjega niso zahajali k nam. Vzrok je bil v prvi vrsti veliko
pomanjkanje stanovanj, s čemer se je v zadnjem času izdatno opomoglo, dalje pa
posebno nedostajanje dobre vode. Vodovod je naravnost vitalnega pomena za
Radovljico, od vodovoda je odvisna boljša bodočnost našega mesta. Novi občinski
odbor se je z vso vnemo lotil tega dela, ali kaj, ko vmes segajo vidni in nevidni faktorji
in zabranjujejo celo konstituiranje občinskega starešinstva, kaj šele uspešno
delovanje v vodovodnem oziru. Dalje naj se pa tudi zdrami eden izmed domačinov —
saj kapitala je dovolj v mestu — in naj zgradi modom hotel s kavarno v novem koncu
mesta. Uspeh mu je zagotovljen. Hvaleţno mu bo domače ob občinstvo in tujci, ki so
le dozdaj morali naravnost ogibati mesta, kjer je bilo vsega skupaj komaj par sob za
prenočišče.
Vir: Gorenjec, 8. 10. 1904
Shod kranjskih sadjarjev t Radovljici. Pred zaključkom sadne razstave se bode vršil v
Radovljici shod kranjskih sadjarjev, na katerem bode razgovor o napredku domače
sadjereje. Dan temu shodu se določi natančno v kratkem. Na shod opozarjamo vse
za domače sadjarstvo zanimajoče se kroge, da se blagovolijo pripraviti in si prirediti
kak pameten predlog.
Vir: Gorenjec, 8. 10. 1904
Redka usmiljenost. Iz Radovljice se nam piše: Predvčeranjim so nesli k zadnjemu
počitku nekega krojaškega učenca pri g. Jos. Pogačniku v Radovljici. Reveţ je bil

sirota brez očeta in matere. Bolehal je čez eno leto za jetiko. Njegova gospodinja mu
je kljub dolgi bolezni stregla s poţrtvovalno ljubeznijo kakor mati, mu oskrbela
zdravniško pomoč in konečno lep krščanski pogreb na lastne troške. Na tej
posnemanja vredni usmiIjenosti se mora pač vsklikniti: Bog poplačaj vrlim
dobrotnikom stotero! Obrtniški in trgovinski učenci darovali so svojemu ubogemu
prijatelju krasen venec s trakovi.
Vir: Gorenjec, 8. 10. 1904
Sadna razstava v Radovljici. Kakor nam poroča osnovalni odbor sadne razstave,
ostane razstava na splošno ţeljo odprta še do konec t. m. Do tega sklepa je odbor
prišel osobito zaradi tega, ker se mu naznanja obisk razstave z raznih krajev, ako bo
vreme lepo. Sadje v razstavi se drţi izborno, le nekaj prav zgodnjih hrušk se je
deloma zmedenilo in bodo te dni izločene, ko se sestavi popolni imenik
razstavljenega sadja. Slavno občinstvo naj torej uporabi nastopivše lepo vreme, da si
ogleda še razstavo. Na razstavi se lahko tudi naroči večje in manjše mnoţine lepega
sadja ter izvirnih domačih sadnih pijač; enako pa tudi stiskalnic, vrtnega orodja, vrtnih
ograj, lesne volne i. t. d.
Vir: Gorenjec, 15. 10. 1904
Prihodnja razstava v Radovljici. Ker se je letošnja sadna lastava tako lepo izvršila,
namerava se prihodnje leto prirediti v Radovljici se eno razstavo, in sicer splošno
domačo obrtniško in industrijsko razstavo. Predpriprave za njo so ţe pričele v
velikem obsegu. Za izvršitev te lepe ideje so ţe zavzeti nekateri jako odlični krogi.
Vir: Gorenjec, 15. 10. 1904
Napad. Janeza Kapusa, posestnika iz Studenčice pri Lescah, je na Bledu, ko je vozil
premog v Bohinj, neznan človek napadel in ga s kolom udaril po glavi. Kapus je teţko
ranjen.
Vir: Gorenjec, 22. 10. 1904
Redni občni zbor sklicuje slovensko pevsko in bralno društvo »Triglav« v Radovljici
na dan 30. oktobra 1904 ob 2 uri popoldne v društvenih prostorih.
Vir: Gorenjec, 22. 10. 1904
Iz Lesec. Odbor sadne razstave v Radovljici razglaša po časopisih, naj vsakdo, ki
misli o razstavi pisati in jo kritikovati, to stori v sporazumljenju celega razstavnega
odbora. Take izjave še nismo brali nikjer in kaţe le, da ima odbor glede prireditve
razstave — slabo vest. Mi nimamo volje v tem oziru ugoditi odboru, to tem manj, ker
so nam razmere od začetka do konca nekoliko znane. Ali naj n. pr. g. Korošina
prosimo milostnega dovoljenja, da smemo razstavo povzdigniti v nebesa in posebno
njega kot načelnika razstave predstaviti svetu kot vzor-moţa, njega, ki je moral pri
otvoritvi razstave stati za vrati in še oficijelno nastopiti ni smel? Ali naj g. Fajdiga kot
voditelja razstave hvalimo, kako zna lepe članke pisati po časopisih o razstavi in
farbati ljudi, sam pa o strokovnem znanju nima niti pojma in z načelnikom vred ne
zna skorej ločiti hruške od jabolka? Odbor čuti in pozna zdaj velike nedostatke ki so
se pokazali pri razstavi, zato pošilja take izjave med svet. Samo upošteval jih
nobeden ne bo. Male krajevne razstave trpe 1 ali 2 dni, ljubljanska leta 1888 je bila
odprta 4 dni, letošnja svetovna v Düsseldorfu 8 dni, radovljiška pa celih 6 tednov.
Neveden človek bo mislil, da je bila tako velika, da je ne more v enem dnevu obhoditi
ali v enem tednu pregledati. Pa ni res! Tako majhna je bila, da razstavijo dve ali tri

občine toliko in vsaj tako lepo sadje, — če ne lepšega. V Ljubljani je bilo 300
razstavljalcev, v Radovljici pa 120. Tudi tukaj je bilo sadje razstavljeno iz cele deţele,
nekaj jih je bilo celo s Štajerskega in Koroškega. In čudno! Največ sadja je bilo z
Notranjskega, najmanj pa iz radovljiškega okraja. Zopet se bo moţ, ki ne pozna
razmer, prijel za glavo in vprašal, kako je to? Prav lahko! To kaţe, da ni bila sadna
razstava v pravih rokah in da sadjarji iz radovljiškega okraja, ki poznajo ljudi in
razmere, niso imeli pravega zaupanja do razstavnega odbora. Kako pa morejo imeti
zaupanje vanj, če nima odbor nobenega načrta, nobenega proračuna in nobenega
strokovnega znanja. Vprašati se tudi sme, zakaj se niso nikdar razglasila imena onih
moţ, ki so bili v osnovalnem odboru? Najprvo je obstal osnovalni odbor, potem je vse
prevzela kmetijska podruţnica radovljiška in dala ime, dasi ni prevzela nobene
odgovornosti po izjavi načelnikov in pri otvoritvi razstave je zopet zlezel osnovalni
odbor na dan. Kdo je bil toraj odbor? Odbor pravi, da je storil vse, da se razstava v
strokovnem in drugem oziru častno in dostojno izvrši. To tudi ni popolnoma neumno.
Kaj bi bilo z razstavo, ko bi je ne prevzela kmetijska druţba v Ljubljani v zadnjem
tednu pred otvoritvijo! Potovalni učitelj g. Gombač kot odposlanec deţelnega odbora,
je sam v strokovnem oziru razstavo zadnji dan uredil. Njihova dolţnost bi bila, da bi
ga nosili po rokah in se mu primerno zahvalili za njegov trud, da je odbor rešil iz
zagate. Ali nasprotno! Marsikatero grenko je moral doţiveti in metali so mu polena
pod noge, da je hotel jim zbeţati v Ljubljano in prepustiti razstavo odboru, kateri je
sam s svojo nerodnostjo in pedantnostjo najbolj deloval zoper njo in zoper njega v
zahvalo, da jih je rešil blamaţe. To je gotovo, da tisti odbornik, kateri je sanjal in celo
govoril o nekem zasluţnem kriţcu, istega ne dobi. — Z ozirom na vse dosedanje
dogodke glede razstave zahtevamo: 1. Da tisti dozdaj anonimni osnovalni odbor
priobči svoja imena; 2. da poloţi izkaz o prejetih podporah in 3. račun o porabi tega
denarja. Zraven pa še poniţno prosimo, naj nam slavni anonimni odbor blagovoli
poročati, kdaj se bode vršil tisti tako bombastično napovedani sadjarski shod in kdaj
se bodo vršila tista predavanja o umnem sadjarstvu? / Nekaj naprednih sadjarjev.
Vir: Gorenjec, 5. 11. 1904
Izvoščeki na Brezjah in v okolici prirede veselico, v nedeljo 6. novembra 1904 v
gostilni g. Josipa Kovača v Otočah. Vspored: 1. Ples in godba, 2. Petje, 3. Prosla
zabava. Začetek popoludne. Vstopnina prosta.
Vir: Gorenjec, 5. 11. 1904
Iz Radovljice. Na dopis v zadnji številki »Gorenjca« iz Lesec je sklenil osnovalni
odbor sadne razstave odgovoriti na kratko. Tega pa ne stori zaradi dopisnika ki v
svoji nizkosli ne zasluţi drugega nego preziranje, marveč zaradi drugih ljudi, ki tudi
čitajo »Gorenjca«, in pri katerih izkuša dopisnik v svoji osebni naklonjenosti do
odbora v nič devati sadno razstavo zdaj, ko je zaključena. Sadna razstava v
Radovljici, tega se osnovalni odbor popolnoma zaveda, ni nikomur bila na škodo, pač
pa v precejšno korist in tudi takim, ki so proti razstavi rovali. Kdor je obiskal razstavo
— in bilo jih je okoli 4000, nevštevši šolske mladine — hvalil jo je kot tako, katera kot
prvi razstava na Gorenjskem dela vso čast domovini. Da je prišlo do toliko častne
rešitve te zadeve, štel je vsak razsoden človek v zaslugo odboru, kateri je kljub
nepopisnemu hujskanju nerodoljubnih faktorjev, z brezobzirno doslednostjo vršil
svojo nalogo in v najbolj kritičnem trenotku ni hotel odloţiti dela za blagor ljudstva.
Odbor je prevzel nase vso odgovornost za gmotni vspeh razstave, katero
odgovornost je odklanjalo veliko in malo na desni in levi. Odbor je na to stran storil
svojo polno dolţnost in račun o tem dajati ni dolţan kakemu brezimnemu hujskaču,

marveč dal ga bode slovenskemu ljudstvu, ko pride čas za to. Kar se tiče strokovne
uredbe v razstavi, pa odklanja odbor vso odgovornost, ker je strokovno vodstvo
prevzela c. kr. kmetijska druţba kranjska in je bila toraj njena stvar vstreči
tozadevnim zahtevam. Njena stvar je tudi bila, prirediti za dobo razstave sestanek
sadjarjev in ukreniti še kaj druzega, kar bi sluţilo napredku domače sadjereje.
Dopisnik naj se toraj obrne na c. kr. kmetijsko druţbo za pojasnilo v tej zadevi. Da je
odbor smatral za potrebno, razstavo imeti odprto celih šest tednov, v to je bil pač
opravičen po dejstvu, da so nerodoljubni ljudje begali ljudstvo, češ, da razstave ne bo
in več enakega ter da se je ljudstvo šele po otvoritvi razstave začelo v širjem obsegu
ogrevati za obisk. Ako bi bil odbor sledil nelepim ţeljam izvestnih elementov, imeti
razstavo odprto samo par dni, dosegel bi bil pač gmoten uspeh, kakršnega so mu
tako zelo ţeleli sovraţniki domačega napredka! Ali te fijaske odbor ni hotel, dasi mu
je ţal, ako se njegovi nasprotniki zaradi tega razburjajo.
Dopisniku «iz Lesec« bodi nadalje povedano, da nobenemu članu osnovalnega
odbora ni najmanje na mislih kak kriţec ali kaj enakega. Kriţec in priznanje ter
najlepša zasluga je odboru razstava sama in njen vspeh, ki se bode brezdvomno
poznal v domovini še v pozne čase. To in pa dobro izpričevalo, ki ga je odbor prejel iz
ust sto in sto gostov razstave, med njimi celo od strani odličnjakov in veščakov. To je
v zadoščenje odbora; smešni napadi od kake strani, kjer morda besni zavist in je
večjo koprnenje po kriţcih, pa odbora najmanje ne motijo. Svetuje pa odbor
dopisniku, ki je nagromadil toliko neresnic v svojem dopisu, naj on in njegovi
somišljeniki prirede prihodnjič kaj boljšega, odbor jih pri tem gotovo ne bo motil in jim
nasprotoval, ker smatra za največjo podlost, ako kdo dobro idejo, ki jo ima kdo drugi,
hoče temu iztrgati ter se sam lišpati ţ njo, ako pa tega ne more, pa mu skušati
občekoristno delo uničiti. Konec no bodi dopisniku povedano še tole: Član
osnovalnega odbora sadne razstave in predsednik kmetijske podruţnice, gosp.
Korošin, pri otvoritvi ni stal za vrati, marveč je stal, kjer je stal ves odbor. Za vrati ali
morda celo za — odrom, pa je stal, če se ne motimo, dopisnik sam. Toliko v splošno
pojasnilo. Na druge morebitne napade odbor ne bo več odgovarjal, ker se noče
pričkati z elementi, ki za razstavo niso nič dali in nič storili.
Vir: Gorenjec, 12. 11. 1904
Plesno veselico prirede »poljubljeni svaki« v nedeljo, dne 13. novembra 1904 v
gostilni g. Matija Jagodica na Zgoši pri Begunjah v slavo in zabavo. Vspored: Prosta
zabava in ples. Svira godba na lok. Začetek ob 3. uri popoldne. K obilni udeleţbi vabi
»klub poljubljenih svakov«.
Vir: Gorenjec, 12. 11. 1904
V Begunjah je dne 2. t. m. nekdo ukradel gostilničarki Josipini Bratanič iz zaprtega
predala 300 K, 15 srebrnih ţlic in več drugih dragocenosti.
Vir: Gorenjec, 12. 11. 1904
Iz Lesec. Osnovalni odbor radovljiške sadne razstave je postal neivozen vsled naše
kritike v »Gorenjcu«, katera mu seveda ni po volji, ţe zaradi tega ne, ker ga nismo
prosili dovoljenja. Kakor mačka okoli vrele kaše hodi okoli in nas izkuša prijeti. A ker
ne more blizu, začne nas z vidno razdraţenostjo zmerjati, da smo nepopisni hujskači,
nerodoljubni faktorji, izvestni elementi, sovraţniki domačega napredka i. t. d. Tudi
zavist, nizkost in podlost nam očita. Mi mu nočemo slediti na to polje in vračati enako
z enakim, ampak samo na kratko odgovorimo. — Odbor kaţe na hujskače, ki so baje
sovraţniki domačega napredka in krivi, da razstava ni popolnoma uspela. Vprašamo:

Kdo je hujskal zoper razstavo kot tako? Mi smo jo celo priporočali ljudem, a ljudstvo
se ni moglo ogreti zanjo, ker je imelo nezaupanje do odbora. Kdor razmere pozna,
ve, kaj mislimo. Odbor ne sme zmerjati tistih, kateri niso brezpogojno odobravali
njegovih naredb in ukazov, da so nerodoljubni faktorji. Saj je večina starega odbora
ravno odstopila vsled samovoljnega vodstva. Odbor pravi v dopisu v »Gorenjcu« od
12. novembra, da je prevzel nase vso odgovornost za gmotni uspeh razstave.
Kmetijska podruţnica v Radovljici pa je 6. septembra objavila po časopisih, da je ona
edina odgovorna za moralni in gmotni uspeh razstave in da ona prevzame vodstvo
za prireditev iste. Kdo je torej odgovoren, osnovalni odbor ali kmet. podruţnica? Na
dan otvoritve 17. sept. se je ţe pokazalo, da kmet. podruţnica nima več vodstva in
ne odgovornosti, katero je prevzela v seji 4. septembra in po vsej pravici je neki
gospod pri kosilu osnovalnemu odboru v obraz povedal, da farbate ljudi in jih vedite
za nos, ker je tudi resnica. Kdo naj ima še zaupanje v tak odbor! Spominjamo se,
kako so moţje 21. avgusta nevoljni odšli s shoda proč, ko so videli, da ne morete
nazaj in ne znate naprej in ko ste jim povedali, da nimate še takrat nobenega
poguma in da nihče, ne odbor, ne podruţnica nista odgovorna za gmotni uspeh
razstave. Uspeh odborovega enostranskega dela se je pokazal, da ste morali zadnji
teden prositi kmetijsko druţbo v Ljubljani za pomoč. Da ta ni mogla v tako kratkem
času zavoţen voz potegniti ven in spraviti na pravo pot, je vsakemu umevno, ker ona
ne zna čudeţev delati. Zato pa tudi ne smete reči: kmet. druţba je za nič, ker ni
prevzela poleg strokovnega vodstva tudi deficita. Seveda primankljaj bi bili najrajše
vrgli iz programa. Pravite, da so izvestni elementi in sovraţniki
domačega napredka imeli nelepe ţelje, imeti razstavo odprto samo par dni. To je lep
poklon in znamenje hvaleţnosti kmet. druţbi in njenemu zastopniku, katera sta vas
rešila blamaţe. Naj se vam sama primerno zahvalita. Poglavje o »kriţcu« je za vas
končano. Z besedami, »da je po njem večje koprnenje na drugi strani«, se sami
vjamete. S tem priznate, da je koprnenje tudi pri vas. Prašajte se med seboj, kdo si
ga najbolj ţeli in kje je govoril o njem. Če ne, bomo mi povedali kraj in ime. Ako ima
kdo dobro idejo, še ni gotovo, da zna isto tudi srečno izpeljati. Ideja o razstavi je bila
dobra, a izvršitev manj dobra, zato bi bilo bolje, da bi jo oddali v spretnejše roke. —
Kdor molči, devetim odgovori. Po tem pregovoru se hoče za naprej odbor ravnati.
Prav ima. Počiva naj, da bo mogel prihodnje leto zopet na delo, ki ga čaka pri obrtni
razstavi; psovke pa, kar jih ima še v zalogi, lahko porabi ob drugi priliki in na
primernejšem mestu. / Nekaj naprednih sadjarjev.
Vir: Gorenjec, 19. 11. 1904
Ţupanska volitev v Radovljici. V Radovljici je bil vnovič izvoljen ţupanom g. dr. Janko
Vilfan; občinskim svetovalci m pa gg. Oton Homann, Ivan Sari ori, Ant. Pr. protntk m
Jos. Pogačnik.
Vir: Gorenjec, 19. 11. 1904
Veselico, priredi slovensko.pevsko in bralno društvo »Triglav« v Radovljici dne 20.
novembra t. l. v hotelu »Bastl«. Spored: 1. Gledališka predstava »Nemški ne znajo«.
2.) Komičen prizor. 3.) Prosta zabava in ples! Začetek točno ob 8. uri zvečer.
Vstopnina: Sedeţi I. vrste: 80 vin., sedeţi II. vrste 40 vin., stojišča 30 vin. Pri
predstavi in plesu igra slavni radovljiški orkester. Čisti dobiček je namenjen draţbi sv.
Cirila in Metoda. K obilni udeleţbi, uljudno vabi odbor.
Vir: Gorenjec, 19. 11. 1904

Iz Krope. Pred nekaj leti so se duhovniki na Kranjskem polotili vseh reči zunaj cerkve.
Nekateri so ustanavljali konzume. drugi posojilnice, tretji mlekarne i. t. d. Splošno so
bili in so še sedaj mnenja, da se mora okrog vsakega gospodarstva in blagajne sukati
njih suknja. Posebno so posvetili vse svoje moči, da bi dobili v roke občine. Po
nekaterih krajih se je posrečilo, da so spravili v občinske odbore same take ljudi, ki so
jim tako poniţni, kakor kuţek svojemu gospodarju. Tudi v Kropi imamo takega
ţupnika, ki svojo široko postavo povsod vmes vtiče. Ta ošabni moţ sliši na ime
France Hönigman in je prav bobnečega glasu in še bolj napihnjenega lica, tako da bi
človek mislil, da ne pusti skriviti nikomur niti lasu. Kropa je imela ţe več ţupanov, kar
pomnimo, in so jih Kroparji sami izbrali in izvolili. Zadnjega nam je pa izbral ţupnik,
da se je laţje potem sukal okoli srenjskih stvari. Sicer so si dotičnega moţa res
Kroparji sami volili pred dohodom sedanjega ţupniku. Ker pa se ni izkazal kot
posebno sposoben, bi ne bil isti več izvoljen, ko bi mu potekla doba. Toda prišel je v
Kropo ošabni ţupnik in spoznal za pravega moţa Luka Hafnerja, pristnega klerikalca
in kimavca. V Kropi je najbolj znan ta moţ pod imenom »Luknca«. V začetku sla si
bila z ţupnikom večkrat v laseh, in ţupnik je celo baje javno pravil, da bi ga dal v
preiskavo zaradi krive prisege, če bi se mu otroci ne smilili. Namesto, da bi bil ţupnik
obrnil hrbet takemu človeku, kateri je po ţupnikovem prepričanju zmoţen največje
hudobije — krive prisege, podal mu je roko in začela sta delati za propad Krope. V
svojo sredo sta zadnja leta še potegnila kroparskega milijonarja Jurija Magušarja. Ti
trije so hoteli za kroparske kovače, te uboge trpine, katerim curlja od jutra do večera
pot od izmučenega čela, pripraviti sedem lačnih let. Deloma se jim je to posrečilo, a
slednjič je tudi kroparskim kovačem-trpinom prišlo odrešenje. Meseca maja so hoteli
ti trije moţakarji zapečatiti revščino kovačev, toda preprečili so jim: gosp. Fr. Šolar in
kroparski ter kamnogoriški kovači in so dali Magušarju in Hafnerju sedem lačnih let s
tem, da jima od takrat nobeden kovač noče več kovati, ţupnika so pa poplačali s tem,
da nima več istega spoštovanja, kakor poprej. Ne bodemo dalje popisovali teh sedem
lačnih let kovaških, pač pa hočemo oznaniti o osmih lačnih letih občinske blagajne,
katere gospodar je bil začetkoma imenovani Luka Hafner ali Luknca. Pred nekaj
meseci je moral ta moţ odloţiti ţupanstvo. Govorilo se je, da občinska blagajna ni v
redu in da je Hafner naredil luknjico vanjo. Zares je deţelni odbor upeljal preiskavo in
revizijo o izbornem ţupanovanju devičarja Luknce. Preiskava je dognala, da je ta vrli
»katoličan« si hotel prisvojiti procente na direktnih davkih in s tem oškodovati tiste
davkoplačevalce, kateri največkrat še toliko nimajo, da bi popravili si razdrapano
streho, od katere so morali plačati občinske naklade. Teh občinskih doklad se je moţ
prisvojil skozi osem let 1350 K 82 vin. Za uboţno blagajno je prišlo denarja iz
Radovljice za plačane sodne kazni od l. 1896 do 1903 celih 153 K. Razdelil pa ni ta
znesek med reveţe, kakor bi moral storiti, temveč je Luka Hafner sebe spoznal za
največjega reveţa in si pridrţal vseh 153 K. V celem je primankljaja pri občini 1600 K
68 vin. Razen zgoraj navedenih 1350 K 82 vin. in 153 K je do zneska 1600 K 68 vin.
prišlo še na ta način, da je vsako leto ta vrli katoliški moţ se uštel pri seštevanju
občinskih računov v svojo korist. Vendar bi se moglo moţa imeti za poštenjaka, ako
bi delal pošteno, kar je prejel od zakupninskega urada na uţitninah. Neprevidnih
stroškov je napravil v osmih letih 2000 K. Za popravljanje občinskih potov je računal
ogromno svoto, čeravno se je primeroma le malo popravljalo. Občinske seče (košnje)
se po računih tega moţa niso ţe več let kosile ali sekle. Ljudje pa vedo, da so se
redno vsako leto, za to prejeti denar pa je izginil v »Luknco«. Štantnino je pobiral od
sejmarjev vsak semenj, pa je večkrat ni izkazal v računih. Znesek 82 K se po računih
tudi še ni iztirjal od nekega visokega gospodu. (dalje prih.)
Vir: Gorenjec, 26. 11. 1904

Iz Krope. [Konec.] Vse te in še druge nerednosti so se godile v kroparskem
občinskem odboru, kateremu je paševal ošabni ţupnik Hönigman in prevrtana
Luknca. Ako vprašaš katerega občinskih odbornikov, zakaj so pustili take nerednosti,
odgovori to-le: »Jaz sem se zanesel na ţupnika. Oni so rekli, da tako dobrega
ţupana ni daleč okoli, kakor je Hafner in zato sem mislil, da je to en poštenjak, ker so
rekli ţupnik, ki so študirani in ţe vedo, da prav dela. Take lahkoverne dušice so bile
izvoljene na ţupnikovo povelje Hafnerju za odbornike. Kadar so bile občinske ali
druge volitve, stal je ţupnik na pragu volilne sobe in vsacega volilca nadrl, da mu je
moral pokazati, koga bode volil. Ko bi bil naš bobneči ţupnik še z ţupanom tako
strogo postopal, kaj dela isti, ne bila bi se napravila taka izguba za srenjo. Tako pa je
pri občinskih sejah sedel, kakor lipov bog in deloma podpisoval račune, največkrat pa
bil pri sklepanja računov navzoč in ne podpisal računov ali pa ga h sklepanju računov
sploh ni bilo blizu. Točno pa se je udeleţeval drugih sej in predlagal le on in vsemu
so morali odborniki pritrditi. Spominja se ţupnik še lahko, ko je neki odbornik nekoliko
poropotal proti njemu, mu je pa rekel ţupnik: Jaz bodem predlagal, da se te bode
izključilo od sej. Čudno ni, da se ni potem upal nobeden odbornik kaj ugovarjati in
imeti kako stvar za sumljivo. Ţe I. 1903 je prišel neki liberalni odbornik kot namestnik
k sklepanju računov. Zahteval je, naj se mu da v pregled račun, a ţupan Luknca je
odgovoril: Od kedaj pa je to, da bi odborniki pregledovali račune, ki jih je naredil
ţupan. Zahteval je odbornik, naj se mu predloţi, koliko je prišlo denarja od davkarije,
da naj se vpiše pasji davek, kateri se je ţe pobral, drugače ne podpiše računa.
Ţupan mu je zagrozil, da ga bode kaznoval, ako se dotičnik ne podpiše in ta se je
zbal kazni in — podpisal. Tako početje kliče po drţavnem pravdniku, da bi tega
klerikalnega devičarja malo pregledal v njegovi poštenosti. To je nesramna goljufija,
da so kroparski davkoplačevalci morah plačevati občinske doklade za enega
zanikrnega ţupana. Iz vsega tu popisanega se nam kaţe jasna slika klanjih poboţnih
klerikalnih časov. V Kropi imamo samo revščino, smo poboţni, imamo Marijine
druţbe i. t. d., sedaj pa to občino tako sleparsko ukani človek, ki se je vedno okoli
ţupnikove spovednice drenjal. Po katoliških shodih se je izkazoval ta »katoliški
ţupan« med prvimi in ni bilo katoliške slavnosti, da bi se je ne udeleţil ta kroparski
ţupan. Sokriv teh nepravilnosti je pa tisti, ki je temu klerikalcu drţal roko in ga
varoval, da ga niso mogli vreči s ţupanskega stola. Pozna ga vse, po njegovi
lakomnosti in prevzetnosti. Spametujmo se ţe enkrat Kroparji in ne pustimo si od
takega človeka ukazovati v poletnih rečeh, ker smo sedaj videli, kako velikanska
škoda 1600 K 68 vin. je zadela našo občino. Duhovnik naj bode za cerkev in naj se
ne suče okoli občinskih stvari in blagajne. Potem bodemo bolj srečni. Prihodnjič
hočemo pisati o občinski klavnici in večletnega pobiranja po Kropi.
Vir: Gorenjec, 3. 2. 1904
Iz Bohinja. (Še enkrat, sadna razstava v Radovljici.) Dolgo ţivljenje ji je bilo usojeno!
Umrla je prav kakor je ţelel njen začetnik gosp. Fajdiga, ki je na predlog
strokovnjaka, da zadostuje za njo 8 dni, rekel: »Razstava naj traja toliko časa, da bo
sama zaspala.« — In res je zaspala. Mirno v Gospodu je zaspala, toda po smrti nima
miru, ker se je nad njo pregrešil njen začetnik, ki ji je ţelel mirno in dolgo ţivljenje,
Nazaj hodi, kakor pravijo, in straši v »Gorenjcu« oni slavni odbor, ki jim pustil tako
dolgo oči zatisniti. Ţe stari Grki so rekli: »Boljše je kratko ţivljenje in slavna smrt,
kakor dolgo ţiveti, pa brezčastno poginiti.« Toda govorimo resno! — Kak namen ima
razstava? Odgovor: Koristi naj razstavljalcem in vsi deţeli! In kako naj koristi?
Vzpodbudi naj sadjarje, da bodo z večjo vnemo sadili in gojili sadno drevje, in sicer le

dobre priporočljive vrste. Nauči naj iste prav vporabiti in hraniti sadje, pravilno zavijati
in vlagati v pletenice, zaboje, sode itd. Poda naj jim prava pomološka imena, ki so pri
kupčiji potrebna, da ne bode isto vrsto krstil ta za »bumbar«, oni za »junc«, tretji in
četrti zopet kakor se bo njemu izljubilo. Razstava naj bo vsestransko poučljiva v tem,
kar spada v nje stroko. Donaša naj pa tudi gmotno korist s tem, da privadi sadne
trgovce iz tujine, da pridobi, našemu sadju veljavo po tujih deţelah in drţavah ter
zviša cene našemu sadju. Ali je to dosegla razstava v Radovljici? Ne, kratkomalo ne!
Bombastični članki gospoda Fajdiga so sicer mnogo obetali, vendar niso imeli nikake
stvarne vrednosti; niti niso privlekli posebnih vlakov — niti niso privabili tujih trgovcev.
Ako pa je razstava res koristila, kar ste obetali, potem pa naštejte fakte onim, ki vas
kritikujejo in — vse bo omolknilo. Toda tega ne bodete storili — ker ne morete! Kje je
še kdo slišal, da se sadje sprejema ves čas, dokler traja razstava. Kako pa naj
razsoja jury katere člani so raztreseni od Ljubljane do Gorij. Ti vendar ne morejo vsak
teden (v tem slučaju šestkrat) hodili v Radovljico. In ali naj strokovnjaki hodijo iz
istotako oddaljenih krajev vsak dan razstavljenemu sadju imena določevat? Ko bi bila
ţe gosp. Korošin in gosp. Fajdiga vsaj to mogla sama storiti! Toda gosp. Korošin je k
večjemu mogel razstavljeno ţganje ceniti in oceniti — gosp. Fajdiga pa tudi komaj
pozna tepko. Tudi drugi odborniki niso bili zmoţni tega storiti. Gospodje, čemu se
lotite take stvari, katere ne umete in o kateri potem seveda ne dopuščate nobene
kritike. Zakaj pa so oni gospodje izstopili, ki so bili v začetku tudi v odbor izvoljeni?
Zato, ker ste, g. Fajdiga, preko njih sklepov delali po svoje in se za nje niste prav nič
brigali. Dvakrat ali trikrat se je razen Vas in tesarskega mojstra soglasno sklenilo, da
se naj ne stavi poseben paviljon za razstavo, ker je to predrago in ker se dobi za
razstavo primeren prostor skoro zastonj. Toda vi ste kljub tem sklepom stavili paviljon
in ste tako 1400 K po nepotrebnem izdali in sedaj ne ve te, s čim bi deficit pokrili. Pa
ako bi bil ţe paviljon postal last kmetijske podruţnice, ali to je le najemnina. To je
vendar preveč. Da so vsi gospodje, ki znajo do 5 šteti, na tak način morali izstopiti iz
odbora, je naravno, kajti plačevati za vase grehe, to jim je bilo preveč. Mnogi
obiskovalci razstave so vpraševali: Kako pa je to, da učiteljstvo ni nič razstavilo, vsaj
imajo mnogi učitelji krasno sadje? Res ga imajo — saj se je njih sadje še v
Düsseldorfu občudovalo, ali če se jim tako nečedno v obraz bije, se pač ne morejo
udeleţevati razstave. Kakšen je torej vspeh razstave? Ruazstavljalci nevoljno
vprašujejo po rezultatu — kdo je bil odlikovan in kdaj se bodo odlikovanja delila? Ali
je morebiti za diplome in svetinje drobiţa zmanjkalo? / Učitelj.
Vir: Gorenjec, 3. 2. 1904
Kmetijska podruţnica v Begunjah pri Lescah ima v četrtek 8. decembra 1904 ob 3.
popoldne po večernicah v šoli svoj občni zbor z naslednjim sporedom: 1.) Nagovor
predsednika. 2.) Volitev predsednika in odbornikov, 3. ) Pobiranje udnine za leto.
1905 in naročanje drevesec. 4. ) Slučajnosti. Begunje (Gorenjsko), 19. novembra
1904. V. Zavrl. Ako bi ob določeni uri ne bilo zadostno število članov, se vrši
zborovanje pol ure kasneje brez ozira na število udeleţencev
Vir: Gorenjec, 3. 2. 1904
Iz Mošenj pri Radovljici nam prihajajo pritoţbe zaradi nerednega dostavljanja lista.
Opozarjamo pismonošo, da se list dostavlja naslovljencem na dom ter se ne pušča v
različnih tujih hišah.
Vir: Gorenjec, 3. 2. 1904

Z Gorenjskega. V št. 45. in 47. »Gorenjca« smo brali, kako nekateri napredni sadjarji
mislijo o sadni razstavi v Radovljici in v št. 46. pa zopet zagovor tistega slavnega
odbora te razstave, ki se trdovratno skriva pod klobukom g. Ivana Fajdige, vinotrţca
(?!) v Radovlici. Iz vsega smo razvideli, da je bila sadna razstava precej dobra — za
Radovljico in pa za take ljudi, ki še nobene videli niso. A njena prireditev pa ni bila
tako dobra. Mi vemo precej podrobnosti — in celo umazanih podrobnosti — kako se
je farbalo in farbalo ljudi. A iz usmiljenja do ljudi — bomo za zdaj zamolčali te
podrobnosti. Rečemo pa, da nevešči ljudje ne smejo nikdar več snovati priredb v
imenu naših kmetijskih podruţnic ter jih s tem spravljati ob veljavo pri ljudstvu in pri
gosposki! Zato opozarjamo na to stvar slavni osrednji odbor c. kr. kmetijske druţbe,
ki naj pazi, da se v podruţnicah vse delovanje vrši — brez farbanja. In kaj je bilo to
druzega, kakor farbanje?! Sadjarski shodi, strokovna predavanja so bila napovedana.
In zdaj pravi tisti odbor, ki si niti s svojimi imeni na dan ne upa, da on ni temu kriv, če
ni bilo ne shodov in ne predavanj, nego kriva je temu kmetijska druţba, ki jih ni
priredila. Pravi dalje, da bo poloţil račun o dohodkih in troških slovenskemu ljudstvu,
ko pride čas za to. Mi pa vemo, da se to nikdar ne bo zgodilo, ker si v javnem računu
gg. Korošin in Fajdiga ne bosta upala zaračunati svojih dijel. Kaj ni bilo to farbanje,
če se je obetalo razstavljalcem kolajne zlata in srebrne, diplome in pohvalna pisma i.
t. d.?! Kje so pa te kolajne, te diplome in ta pohvalna pisma? In kdo jih je pa dobil?
Ljudje ţe teţko čakajo, da bi izvedeli imena srečnih odlikovancev, a odlikovanci
čakajo še teţje na kolajne in diplome. Toda kdo naj jih ukaţe narediti in kdo naj plača
ta odlikovanja?! To smo bili dolţni občinstvu še povedati. S tem smo pa tudi račune o
sadni razstavi v Radovljici sklenili. Odbor naj bo naprej skrit pod g. Fajdigovim
klobukom. Nam zadostuje, da vemo, da sta voditelja gg. Fajdiga in Korošin, za račun
naj se brigajo listi, ki so si odboru kaj posodili. Kdor hoče imeti strokovna predavanja
in sadjarske shode, naj si jih naroči pri c. kr. kmet. druţbi, kdor pa ţeli imeti kolajne,
zlate in srebrne, častne diplome in pohvalna pisma, ta naj si jih pa kupi, a ne pri
odboru sadne razstave v Radovljici. / Za napredne sadjarje.
Vir: Gorenjec, 10. 2. 1904
Smrt Grilca. Umrl je 7. t. m. v Zapuţah pri Lescah g. Luka Grilc, tovarnar, posestnik,
občinski svetovalec, član okrajnega cestnega odbora in krajnega šolskega sveta i . t.
d. Blagi pokojnik, kije oil zvest pristaš narodno-napredne stranke, je vţival vseobče
spoštovanje. Čislani rodbini naše najiskrenejše soţalje!
Vir: Gorenjec, 10. 12. 1904
Smrt Vidica. Umrl je v Lescah posestnik in izvošček g. Martin Vidic v starosti 53 let.
Pogreb bo jutri v nedeljo dne 11. decembra 1904. N. v m. p.!
Vir: Gorenjec, 10. 12. 1904
Iz Radovljice. Mlado društvo »Zabavni klub« je letos vprvič priredilo Miklavţev večer
v svojih prostorih. Miklavţ je bil s svojim spremstvom v lepi obleki, vendar bo treba za
drugo leto še marsikaj izpopolniti in nadomestiti, da bo prihodnjič mogel še sijajnejše
nastopiti.
Letos so se za njegov nastop izvršile vse priprave v naglici v zadnjih dneh. Vendar pa
je bil Miklavţ izredno bogat in zelo radodaren, kar se je splošno opazilo. Poleg
otročičev društvenih članov je bilo povabljenih tudi mnogo revnejših šolarčkov in
šolaric in vsi so bili bogato obdarovani: revnejši otroci pa so dobili zraven običajnih
daril tudi darila iz šolskih potrebščin. Za vse to pa se je seveda največ zahvaliti
društvenim gospem in gospodični učiteljici kakor tudi društvenim gospodom, ki so s

svojimi radodarnimi rokami pripomogli k temu. Miklavţev večer je počastil s svojo
navzočnostjo tudi tukajšni g. okrajni glavar pl. Detela s svojima hčerkama in bil je res
prijeten in zabaven večer ne samo za otročiče, ampak tudi za odraščene, katere je v
prvi sobi posebno dobro zabaval gospod parkelj s svojo šaljivo vnanjostjo in šaljivim
nastopom. — Prišla je zopet zima s svojimi dolgimi večeri. Povsod se prirejajo
zabave z gledališkimi predstavami i. t. d., pri nas pa to ni mogoče, ker tu ni dobiti za
to primernih prostorov, a upati je, da se s časom tudi tukaj razvije ţivahnejše
društveno ţivljenje, kar bode gotovo ugodno vplivalo tudi na zmedene tukajšne
politične razmere.
Vir: Gorenjec, 17. 12. 1904
Iz Radovljice se nam piše: Dopisniku iz Bohinja v predzadnji številki »Gorenjca«
ponovno izjavljamo, da se ne ţ njim in z nikomur glede razstave prepirali ne bomo.
Razstavi in njenemu odboru so glasno dajali priznanje gospodje, katerim dopisnik v
»Gorenjcu« ne seţe v nobenem oziru niti do členka! Torej nas jezica dopisnikova, ki
ima kdove kake — bolečine zaradi razstave, pušča lahko popolnoma hladne. Ko
pride čas, bo odbor poloţil svoj popoln račun in se bo videlo, ali je razstava koristila
ali ne. Dopisnik pa naj ne pričakuje, da bo razstavni odbor na njegove zahteve le s
prstom ganil. Ako si dopisnik hoče nakopati še večje blamaţe, naj nadaljuje! Odbor
sadne razstave v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 17. 12. 1904
Izvoljen je bil pred kratkim za predsednika podruţnice c. kr. kmetijske druţbe za
Radovljico, Lancovo in Predtrg g. Ivan Kristan, posestnik in zasebni uradnik v
Radovljici; predsednikom slov. bralnega in pevskega društva »Triglav« pa g. Alojz
Vengar, fotograf v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 17. 12. 1904
Iz mošenjske občine. Pred kratkim so se vršile v naši občini občinske volitve. Boj je
bil jako hud, zlasti zato, ker ima ţupnik Terpin vsaki dan 24 ur prostega časa,
katerega ne more drugače ubiti, kakor z agitiranjem. Obletal je vse vasi, vsakega
bajtarja je obiskal, zraven pa je še delal kupčije, kakor kak čifutski agent. Prodajal je
ljubljanskega »Slovenca«, in sicer za deset goldinarjev za tri leta. O naših »vrlih«
odbornikih bomo poročali pozneje, le toliko omenimo, da se bode z našim
proračunom najbrţe bavil deţelni odbor, ker ţupnikovi kimovci niso zmoţni, ţupnika
je pa začel zapuščati spomin. Ko je bil ţupnik Terpin lansko leto kaznovan zaradi
pretepanja otrok, je bil obljubil, da v prihodnje ne bo pretepa val otrok, letos je pa ţe
popolnoma pozabil na tisto svojo obljubo in še bolj pretepa otroke. Naš gospod
ţupnik imajo tudi to lepo lastnost, da radi dajejo za kak dober likof, kadar se jim
posteči kak »kšeft« s »Slovencem«. Pri taki priliki »trotelni« in »butelni« kar frče iz
blagoslovljenih ţupnikov iz ust. Tako je bilo tudi za časa volilnih agitacij. Ko se je pa
kmetom dovolj zdelo, so začeli zmerjati ţupnika. Kristus je lahko vesel takih
namestnikov! Da je bil takrat naš ţupnik res precej »nadelan«, sledi iz tega, da je
ponoči peš prišel iz Begunj v Lesce, ker je voz in konja med potoma zgubil. Ponoči je
potem lazil krog neke ţenske, misleč, da je to njegova kuharica. Vprašali bi škofa
Bonaventuro. Če je dovoljeno maševati, ako pride duhovnik ob 3. uri zjutraj v
dvomljivi druţbi pijan domov. Imamo še več umazanega perila, katerega pa danes še
ne bodemo prali, ker upamo, da postane naš ţupnik še pravi Kristusov namestnik.
Če se pa ne misli poboljšati, potem je pa bolje, da takoj pobere svoja kopita in gre,
da ga ne bodemo več videli. Ţupniku Gašparju Vilmanu pa prav na tihem povemo, da

to ni ljubezen, ako se komu pobije okna ali pa farovţ namaţe. Ako hoče da ga bodo
ţupljani v resnici ljubili, potem bo pač moral postali malo drugačen, kajti, kdor je
ljubezni vreden, tega tudi ljubimo, kdor pa ljubezni ne zasluţi, tega zaničujemo, pa
naj si bo kapelan, fajmošter ali pa morda še kdo drugi.
Vir: Gorenjec, 24. 12. 1904
Iz seje občinskega odbora v Radovljici z dne 19. t. m. Predseduje ţupan g. dr. Janko
Vilfan. Navzočih 11 odbornikov. Občinski proračun za I. 1905 kaţe izdatkov v znesku
7486 K 87 vin.: sklene se v delno pokritje istih določiti občinske, doklade- na 46%
nasproti 49% prejšnjh let.
Tajnik g. Mihael Zalar je odpovedal sluţbo s koncem tekoče/a leta; sklene se izročiti
provizorično občinsko tajništvo g. Ivanu Legatu, tajniku pri tukajšnji posojilnici. —
Mesto občinskega sluga objednem redarja se na novo razpiše.
Na vprašanje trgovinske zbornice, ali ima občinski odbor kake pomisleke zoper
nameravano enkratno raznašavanje poštnih pošiljatev ob nedeljah, se izjavi odbor,
da nima nikakega ugovora proti temu.
Vdovi po umrlem občinskem slugu Grilcu se dovoli enkratna podpora v znesku 30 K;
druge prošnje za podpore se odklonijo.
Sklene se naprositi c. kr. poštno ravnateljstvo v Trstu, da napravi na hranilničnem ali
sodnem poslopju nabiralnik, ker se je prebivalstvo na tem koncu mesta zelo
pomnoţilo.
Svetilka na Ţanovi hiši se prenese na nasprotno Rabičevo, in postavi jedna nova v
ulici od graščine k Ţanu.
Vir: Gorenjec, 24. 12. 1904
Zabavni klub v Radovljici je imel 17. t. m. svoj občni zbor. Iz poročila blagajnikovega
smo posneli, da je denarno stanje društva še dokaj ugodno, tako da bilančno leto
izkazuje precejšen prebitek kljub temu, da si je društvo nabavilo vso opravo za dve
društveni sobi. — G. tajnik je poročal o društvenem delovanju v preteklem letu.
Društvo je trikrat nastopilo javno na zunaj, in sicer je napravilo predpustom
maškerado pri »Hirschmanu«, priredilo poleti skupen izlet k klanškim jezerom ter 3.
decembra Miklavţev večer, katerega se je razven društvenih članov in njihovih rodbin
udeleţilo večje število uboţnih šolskih otrok, ki so bili obdarovani. Kot točka, katera je
večinoma zbirala vse društvenike z rodbinami, pa so bili jourfixi, ki so se prirejali ob
pozimskem času vsako sredo v društvenih prostorih. Pri teh večerih je bilo vedno
dovolj neprisiljene zabave; dame in gospodje so se trudili, da bi vsakdo bil zadovoljen
v društvu, ki si je postavilo za svojo nalogo, da vzdrami mrtvo ţivljenje v našem
mestu. Društvo je bilo naročeno v preteklem letu na več časopisov, med temi 6
dnevnikov, razven tega pa še posamezni člani dajo nekatere časnike v klub, tako da
leţi poprečno po 20 listov na mizi. Zabavni klub po vsej pravici zasluţi, da se
upošteva kot jeden najbolj vaţnih faktorjev za povzeli go druţabnega in duševnega
ţivljenja v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 24. 12. 1904
Pri dne 17. t. m. vršivši se volitev odbora Zabavnega kluba v Radovljici je bil
načelnikom izvoljen g. dr. Janko Vilfan, odvetnik in ţupan v Radovljici; odbornikom pa
gg.: Fran Čebulj, Oton Homann, Karol Matajc. Rajko Mlejnik, Henrik Peternel in
Valentin Ţun.
Vir: Gorenjec, 24. 12. 1904

Silvestrov večer priredi »Zabavni klub« v prostorih gostilne Hirschmanove (pri
Mihlnu), pri katerem bode svirala godba na lok. Začetek ob polosmih zvečer.
Vir: Gorenjec, 24. 12. 1904
Veselico priredi slov. bralno in pevsko društvo »Triglav v Radovljici na Silvestrov
večer, 31. decembra 1904 v prostorih hotela Bastl v Radovljici. Vspored: Igrokaz
»Plavaj ali utoni«. Igrokaz »Vaški skopuh«. Prosta zabava in ples. Godbo preskrbi
slavni orkester na lok v Radovljici. Vstopnina; Sedeţi I. vrste 1 krono. Sedeţi II. vrste
60 vin. Stojišča 30 vin. Čisti dohodek je namenjen za društveno knjiţnico. Preplačila
se hvaleţno sprejemajo. Začetek ob pol 8. uri zvečer. K mnogobrojni udeleţbi
najuljudneje vabi odbor.
Vir: Gorenjec, 24. 12. 1904
Iz Mošenj pri Radovljici se poroča: Mlekarski učitelj za Kranjsko, g. Legvart iz
Ljubljane je pri nas predaval 11. decembra o molţi in reji mlade ţivine. Dasi je bilo
vreme jako slabo, se je zbralo mnogo posestnikov in gospodinj, ki so z vidnim
zanimanjem poslušali g. Legvarta. G. govornik je jako zanimivo govoril o reji mlade
ţivine, o umetni krmi in gnojilu. Z g. Legvarjem je prišel tudi Švicar Sieberer, deţelni
sirar, ki je v vsaki vasi tukajšnje občine praktično pokazal, kako se mora molsti. Takih
predavanj si ţelimo še več!
Vir: Gorenjec, 24. 12. 1904
Odboru sadne razstave v Radovljici! Več naprednih sadjarjev ţeli zvedeti imena tistih
srečnih razstavljalcev, ki so prejeli odlikovanja.
Vir: Gorenjec, 31. 12. 1904
::::::::::::::::::::::::::
Iz Krope. Če zamorca se bolj umivaš, ostane črn, če se kroparski ţupnik Hönigman
še bolj pere v »Slovencu«, on ostane umazan, kakor je. Dne 10. decembra se je ta
obširni moţ hvalil v »Slovencu«, koliko dobrega je storil Kroparjem. Ker se lastna
hvala pod mizo valja, hočemo mi tudi po resnici povedali o velikih dobrotah
ţupnikovih. Nesreča je hotela, da je pred 12. leti prišel v naš trg k cerkvi sv. Lenarta
ţupnik Hönigman. Dopis v »Slovencu« pravi, da je ţupnik dobil nekatere druţine brez
denarja in brez obleke ter jim je on potem priskrbel obleko in denar, on je pa samo
delil. To bi pa znal vsak drugi tudi storili. In ker dopisnik v Slovencu vprašuje, kje so
bili takrat tisti dopisniki »Naroda« in »Gorenjca« povemo tukaj očitno, da smo na
tihem premišljevali in obţalovali, da je Kropa dobila takšnega dušnega pastirji, ki je s
priţnice začel pripovedovati, da zadostuje v Kropi samo ena gostilna in ena
prodajalna. Trdil je »dobri« ţupnik, da delavci kovači preveč zasluţijo in če en oče z
druţino zasluţi 30 kr. na dan. lahko preţivi druţino in lahko še k njemu (ţupniku)
prinese deset krajcarjev spravit. To ni ţupnik samo enkrat povedal v Kropi, temveč
najmanj 20-krat. Ali je to govoril v svoji nevednosti ali fantaziji, tega ne vemo, morda
pa tudi iz same hudobnosti, ker ne moremo si misliti, da bi on verjel, da bi druţina za
20 krajcarjev poldrugo kilo kruha pojedla na dan, oče pa naj bi polig te brane le delal
in tolkel od štirih zjutraj do 6. ure zvečer. Ako ţupnik poizkusi preţiveli sebe vsaj 14
dni z dvajsetimi krajcarji, bode videl, da se mu bode kmalu zmanjšal tisti del telesa, ki
ga ima on za — boga. Kdo je ustanovil v Kropi ţebljarsko zadrugo, to ve vsak Kropar,
ki se jo zato zanimal. Ustanovitelja sla bila takratni predsednik trgovinske zbornice
gospod Ivan Murnik in dr. Zupan, odvetnik v Ljubljani. Ţupnik se je res drţal zadruge

nekaj let, toda le zato, ker je mislil pri tem na svoj dobiček in na to, da bi komandiral
celo zadrugo. Toda, ker sla imela gospoda Fr. Šolar in ranjki L. Kenda tudi svoje
glave in ljudi svojo misli in jezike, so se kmalu razdrli z ţupnikom, menda največ zalo,
ker je ţupnik res hotel, da bi delavci zasluţili po 30 kr. na dan. Kristus je rekel: »Po
njih delih jih boste spoznali«,- tako volja tudi tukaj, da smo našega ţupnika spoznali
po njegovih delih. Kdo je ob času poţara skrbel za Kropo? Dopisnik v »Slovencu«
pravi, da samo ţupnik, in da je v 12. letih preskrbel reveţem 40.000 K. O kako
debela laţ je to, debelejša, kakor ţupnik sam!! Ako govorimo po pravici, je ob času
poţara največ dopisoval, se trudil in delal takratni nadučilelj g. Josip Korošec. Pisaril
je cele noči. Kar je res, se ne sme tajili in zavijati. Največja zahvala gre le g. Korošcu,
kakor sploh smo imeli Kroparji več koristi od učiteljev, kakor od duhovnikov (izvzemal
rojake - duhovnike). Ob času poţara so drugi prosili in dajali, ţupnik je pa samo delil
podpore. In kako delill? Janezu Megušarju ni zgorelo niti za en vinar. Da si je pa
mogel napravili hišo, dobil je podpore 1600 K. Bogatinec Jurij Megušar si je tudi pustil
izplačali podporo, dasiravno jo bilo več drugih bolj potrebnih. Nekateri niso bili nikjer
zavarovani in bodo čutili poţar še dolgo let, dočim bi bil bogatinec Megušar lahko
brez podpore postavil svojo hišo. Kar se pa tiče zadruţnih uradnikov, ni potreba
mislili, da se dopisnik »Naroda« in »Gorenjca« mora ţnjimi sporazumevati. ker
dopisnik ima se cele kupe pisati zanimivih stvari. Slovencev dopisnik pravi: ali naj se
Kroparji poprimejo »Gorenjčevega« dopisnika in popuste ţupnika? Na to
odgovarjamo, da se nikomur ne vsiljujemo, kakor dela to ţupnik, tudi ne znamo
panali ognja, kakor so prismojene tercijalke govorile takrat, ko je v Kropi gorelo, da je
ţupnik panal ogenj. Ogenj so panale brizgalnice, na spodnjem koncu posebno
brizgalnica sosedov Kamnogoričanov. Tem gre zahvala, ne pa ţupniku. Vendar pa
še vprašamo tistega, ki hoče ţupnika Hönigmana postaviti v tron. Komu pa daje
Hönigman kruha? Komu preskrbuje zasluţek? Ali jet eţko odgovoriti na to? Hočemo
pa pri tem, da g. Fr. Šolar, sedanji ţupan, odvaga 99 krat na dobrodelnosti
Kroparjem. To je moţ na svojem mestu. Ţupniku Höniganu je dišal le Luka Hafner, ki
je občino oškodoval za 2277 K. Ta ţupnikov pajdaš, vrli katoličan in klerikalec, si je
mislil najbrţ na škodo občine prisvojili lepe kronce. Zalo bodo od sedaj naprej
Kroparji vedeli izbrali ţupana drugače, kakor pa tako, da bi ga jim ţupnik usilil.
Sedanjemu ţupanu smemo zaupati, bolj kakor Luknici in bolj.kakor ţupniku, ker vsak
človek zaupa takim, na katere se zanese. Koliko pa se sme zanesti na L. Hafnerja in
njegovega prijatelja, nam priča primankljaj 2277 K. Ni vse, če je človek klerikalec, pa
ima druge pege. / Seše Vidimo.
Vir: Gorenjec, 7. 1. 1905
Iz Radovljice. Pred kratkim se je pred tukajšnjim kazenskim sodiščem vršila zanimiva
razprava. Znani klerikalec Ivan Fajdiga, vinski trgovec, ali kakor se sam imenuje:
slovenski časnikar in pisatelj v Radovljici, je postavil predlanskim zunaj mesta na
svetu svoje ţene leseno uto, okrog nje pa dal polje nasejati s samim ovsom, v
katerem je potem s svojo nezrelo pestunjo pri belem dnevu iskal svinčnik. Tako je
neki sam rekel, ko so mu ljudje očitali njegove špase za ovsom in v ovsu. Letos
jeseni pa se je začela tista zabavna hišica ponoči preseljevati iz kraja v kraj. kakor
nekdaj Marijina hišica. Najprej je bila prenesena k cesti, ki pelje v Lesce in ko jo je
potem dal njen lastnik postaviti zopet nazaj na njeno prvotno stojišče, se je kmalu
potem Fajdigova utica preselila še bolj daleč kakor prvič, in sicer na drugo stran
ceste na mali grič. ki ga imenujejo Atilov grob. Tu je stala tako dolgo, da jo je
raznesel veter. Komu se je zljubilo prenašati Fajdigovo uto, tega se dolgo ni moglo

zvedeti. Sumilo pa se je, da so morali biti to le kaki rokodelski učenci in pomočniki.
Prejšnji mesec pa so prišla na dan imena tistih, ki so prenašali Fajdigovo uto po neki
klepetavi ţenski, ki. je vedela to skrivnost ter jo izdala Fajdigi, ker so se ji doličniki
nekaj zamerili in to so bili res rokodelski pomočniki in učenci. Fajdiga jih je takoj
ovadil kazenskemu sodišču zaradi poškodbe tuje lastnine, a sodišče je vse storilce
oprostilo v razlogom, da Fajdigova zabavna hišica ni bila poškodovana, ampak samo
prenesena. Fajdiga se je zoper to razsodbo baje priloţil.
Vir: Gorenjec, 14. 1. 1905
Rezervnim kadetom se bili imenovani s prvim januarjem 1905 sledeči bivši kranjski
abiturijentje lanski prostovoljci Leopolda II. kralja Belgijcev št. 27 v Ljubljani: Vilko
Lavrenčak k pešpolku št. 17, Rado Pavlic k pešpolku št. 70, Ivan Pikuš k pešpolku št.
87, Gustav Puš k bosn. pešpolku št. 2, Lovro Tepina k pešpolku št. 78.
Vir: Gorenjec, 14. 1. 1905
Umrl je v Radovljici tajnik ondotne posojilnice, g. I. N. Legat v starosti 41 let.
Pokojnik, ki je bil obče priljubljen, zapušča pet nedoraslih otrok. Bodi mu zemljica
lahka!
Vir: Gorenjec, 14. 1. 1905
Ţganje je zopet umorilo nekega porabnika na Lancovem pri Radovljici, ki jo bil skoro
vedno omamljen in omoten od špiritovca ter je v takem stanu kakor se pripoveduje,
tudi zlezel enkral na razbeljeno peč, ter se tako opekel in ocvrl, da so mu opekline
provzročile prezgodnjo smrt.
Vir: Gorenjec, 14. 1. 1905
Iz Radovljice se nam piše: Pekarijo g. Auguština, mesarja v Radovljici, je vzel v
zakup g. Mirtič. Ker ţe več let nismo imeli tako izvrstnega peciva, kakor ga peče
gosp. Mirtič in ker skrbi imenovani sploh za veliko snaţnost, priporočamo sl.
občinstvu, da imenovanega kolikor mogoče podpira ter mu omogoči obstanek v
Radovljici. Upamo pa, da se bode g. Mitrič potrudil ne samo sedaj ob otvoritvi obrta,
ampak tudi v prihodnje svojim odjemalcem v vsakem oziru kar najbolj mogoče
ustreči.
Vir: Gorenjec, 14. 1. 1905 / V mapi Radovljiški obrtniki
Poslano. Vsakdo je po svoji moči dolţan hraniti svoje dobro ime. Od strani vedno
čujem, da je moja pekarija ena najslabših na Gorenjskem, dasiravno ne more tega
nihče dokazati. Podpisana lahko dokaţe vsakomur, da bolj snaţne in čedne pekarije
ni daleč okrog; tudi delavci, ki delajo v njej, so pametni in snaţni, ne pa kaki
zamazani pobalini, ki še ne vedo, kaj je snaţnost. Podpisana gleda vedno na red in
snaţnost, kar je seveda tudi njena dolţnost, zatorej naj vsakdo, ki tjavendan govori,
vendar pomisli, da se človeku lahko vzame dobro ime, povrnili pa se ne more. / M.
Bajţelj, pekarija v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 14. 1. 1905
Iz Radovljica. Dne 5. t. m. se je v prostorih Hudovernikove restavracije v Radovljici
vršil občni zbor moške podruţnice druţbe sv. Cirila in Metoda za Radovljico in
ţenske podruţnice iste druţbe za Radovljico in okolico. Zborovanje obeh podruţnic
je otvoril g. dr. Janko Vilfan, razloţil namen ter pomen druţbe in podruţnic ter se z
ganljivimi besedami spominjal med letom umrlega blagega ustanovnika Luka Grilca

iz Zapuţ. Iz poročil tajnika in blagajnika je posneti, da je imela moška podruţnica leta
1904, 2 pokrovitelja, 5 ustanovnikov in 33 letnikov, denarnega prometa pa 376 K 10
v. Iz poročil tajnice in blagajnice pa smo izvedeli, da je imela ţenska podruţnica
lanskega leta 2 pokroviteljici, 2 ustanovnici, 57 letnic, 18 podpornic in 359 K 80 v,
denarnega prometa. V novi odbor za moško podruţnico so bili izvoljeni naslednji
gospodje: dr. Janko Vilfan predsednikom, Franc Čebulj tajnikom, Leopold Fürsager
blagajnikom in Andrej Grčar pregledovalcem računov. A v odbor za ţensko
podruţnico te-le gospe in gospodične: Jela dr. Vilfanova predsednici, Mihela
Razingerjeva tajnici, Leopoldina Čebuljeva blagajničarki in Ana Hronekova, Katinka
Drolova ter Antonija Okornova namestnicam. Pregledovalcem račun ţenske
podruţnice je bil izvoljen g. Alojzij Huth.
Podruţnična odbora nameravata v teku letošnjega leta napraviti kako večjo veselico
v korist druţbe sv. Cirila in Metoda, ako bodo k temu dopuščale razmere. In res bi
bilo zelo ţeleti, da bi se vremena zjasnila nad Radovljico in da bi se vsaj v to
nepolitično društvo ne nosilo osebnih nasprotovanj ali kakih drugih nekoristnih
predsodkov. Na moji smo, kjer pohlepni narodni sovraţnik leto za letom drznejše
steguje svoje grabeţljive roke po naši lepi slovenski zemlji, po naši v narodnih
stvareh mlačni mladini z namenom, da bi ji odtujil naš mili materi jezik. Treba nam je
tudi za prihodnjost trdnih in pogumnih narodnih borilcev, a kako si bomo takih vzgojili,
ker v narodnih zadevah le spimo.
Vir: Gorenjec, 21. 1. 1905
Mlekarska zadruga se je ustanovila v Mošnjah pri Radovljici. Zadruga ima namen
vzdrţevati potrebne prostore in priprave za izdelovanje raznih mlečnih izdelkov,
sprejemati od svojih zadruţnikov mleko in mlečne izdelke in razpečavati taiste. Člani
prvega načelstva so, in sicer: predstojnik Josip Korošec, nadučitelj v Mošnjah; tajnik
Anton Gabrijelčič, posestnik in gostilničar na Brezjah; blagajnik Lovrenc Janc,
posestnik v Mošnjah: odborniki: Andrej Globočnik iz Mošenj, Franc Ribnikar z
Dobrega polja, Ivan Vester s Spodnjega Otoka in Franc Resman z Gorice — vsi
posestniki.
Vir: Gorenjec, 21. 1. 1905
Posledice pijančevanja. Jakob Bajţelj iz Kamnegorice je delal pri karavanškem
predoru. Nekega dne je v neki gostiln; na Hrušici razbil vse, kar mu je prišlo pod roke.
Šel je iz gostilne ter metal kamenje v okna, da so popokale vse šipe in so bili gostje v
sobi v velikem strahu. Ker ga domači le niso mogli ukrotiti, so poslali po oroţnike, ki
so hoteli zvezati Bajţlja. Toda tudi tem se je zoperstavil ter jih sprejel s kamenjem.
Oroţnik ga je sunil v stegno z bajonetom. Ko je Bajţelj čutil bolečine, ga je bilo
mogoče odpeljali.
Vir: Gorenjec, 21. 1. 1905
Podpore šolskim vrtom. Za leto 1904 so dobile podporo naslednje šole za šolske
vrtove; deţelno podporo po 100 K: Radovljica, Breznica in Vodice.
Vir: Gorenjec, 21. 1. 1905
Obsojen je bil pred porotniki v Ljubnem radi posilstva na 13 mesecev teţke ječe
tovarniški delavec Andrej Kastelic iz Radovljice.
Vir: Gorenjec, 21. 1. 1905

Iz Mošenj. Ţe v 52. številki »Gorenjca« lanskega leta smo očitali lepe lastnosti
našega fajmoštra Janeza Kr. Trpina, ki izdaja v svoji gorečnosti do Boga »cajtenge«
»Presv. Srca«, da vzpodbuja svoje verne ovčice, oziroma dobro katoliško ljudstvo, da
bi postalo njemu enako. Kakšno bi bilo ljudstvo, ko bi posnemalo njega, so lahko
razvideli čitatelji »Gorenjca« iz zgoraj omenjenega dopisa lanskega leta, v katerem
se mu predbacivajo vsakovrstna škandalozna, niti za navadnega šnopsarja umestna
dejanja, radi katerih bi bilo dobro, da bi u prihodnji mesec dal v »Glasnik« nalogo
vsem tretjerednicam in Marijinim devicam, da celi mesec molijo v namen, da bi se
urednik »Glasnika« J. Trpin malo poboljšal, za njegove dosedanje pregrehe pa naj bi
opravljale kako devetdnevnico.
Da se nekateri naši boţji namestniki radi šopirijo in olepšujejo svoje farovţe, to je
gotovo vsakemu znano. Tega bi jim sicer nihče ne zameril, ko bi le pustili mošnjiček
našega ţe tako preveč izsesanega kmeta pri miru. Ravnotak boţji namestnik je tudi
naš Trpin, ki nima niti najmanjšega usmiljenja do kmeta trpina. Prišlo mu je na misel,
da je vino, pivo i. t. d., čeravno ţe zdaj predrago, po njegovem mnenju še prepoceni
in je hotel v naši občini upeljati davek, oziroma občinsko doklado na vino — seveda
na njegovo ne — na pivo i. t. d.
Mislil si je, na romanje pride mnogo neumnega ljudstva, ki rado vse drago plača, da
zadobi le odpustke, meni bode pa to le nekaj neslo. Da bi bolj gotovo to dosegel, je
sklical velikonočno izpraševanje v cerkvi, da bi mu ne mogel nihče ugovarjati in da bi
mu moral vsakdo proti svoji volji potrditi, kakor bi Trpin zahteval. Da se je naš Trpin
pri tem urezal, tega gotovo ni pričakoval, kajti vzlic temu, da se je izpraševanje vršilo
v cerkvi, v kateri ima edino on pravico govoriti, so mu vendar naši posestniki
ugovarjali, poudarjajoč, da morajo vendar ţe pri vsakih priloţnostih in berah plačevati
cerkvene davke, zakaj bi bil zopet ta nepotrebni davek, katerega bi moral edinole
reveţ plačevati. Ţupnik, kot poglavar cerkve, ukaţe: »Tiho!« čeravno je bilo le
izpraševanje. »Saj bom,« mu odgovori dotični posestnik, »ker sem ţe vse povedal«.
Čeravno je lahko uvidel naš fajmošter, da je ljudstvo splošno proti temu, vendar v
svoji trmoglavosti ni odnehal. Spomnil se je, da je v Ljubljani neki socijalist z imenom
dr. Krek, ki zna jako lepo govoriti. Poklical je toraj tega socijalista iz Ljubljane, da bi
naše, po Trpinovem mnenju neumne kmete pregovoril. Socialist v duhovski obleki je
res prišel k nam na dan Sv. Treh kraljev.
Shod je bil sicer obiskan, ali da je naš »andohtljivi« ţupnik naše ljudstvo tako daleč
izobrazil, da si upa na shodu, na katerem govori dr. Krek, tako protestirati in
naravnost demonstrirati, tega nismo pričakovali mi, temmanj pa dr. Krek in Trpin. Tu
sta slišala gospoda Krek in Trpin krepke izraze nezadovoljnosti, ki jima gotovo
ostanejo v spominu. Tako je neki posestnik zaklical Kreku: »Gospod, mislil sem, da
ste nas prišli podpirat, pa ste nas prišli odirat!» Zares, v današnjih razmerah nimamo
od Kristusovih namestnikov pričakovati nič dobrega razun kakih odpustkov in ţegnov,
za to pa naj bi jim vedno in vedno metali s trudom pridobljene krajcarje v bisago brez
dna. Proti temu bomo odločno vedno protestirali in ne odnehamo, dokler se naš kmet
toliko ne priuči, da po Kristusovih naukih lahko molimo zastonj in si tudi brez denarja
lahko zasluţimo nebesa.
Slišale so se tudi besede: »Farovško vino naj se obdavči in vino po kloštrih!« Te
besede so šle dr. Kreku pri enem ušesu noter pri drugem ven. Odločno pa so se
postavili v bran tudi naši klerikalni odborniki, ki so le vsled milosti Trpina prišli do
odbomiške časti. To je seveda našega fajmoštra tako zabolelo, da je ţe sestavil
program za prihodnje volitve. Kdor hoče po naši, to je klerikalni milosti priti v občinski
odbor, mora storili obljubo, da bode vedno pri občinskih sejah glasoval za predloge

fajmoštrov in da bode vedno za to, da se naloţe doklade na vino, pivo i. t. d. v korist
ţupniku.
Ko je dr. Krek uvidel, da vzlic sladkim besedam ne opravi nič, zaključi shod z
besedami, katerih naj si naše ljudstvo zapomni za časa volitev. Ko se je namreč hotel
ţupnik Trpin zahvaliti dr. Kreku, mu reče ta: »Janez, Janez, pusti te srovce pri miru!«
Zapomnili si bodemo to, »pomniti si naj pa tudi dr. Krek in Trpin, da nam je vseeno,
ali nas imata za omikance ali »srovce«, ker vemo, da hi nas kranjski farji s škofom
vred najraje odrli do kosti. Če se ne pustimo in se jim ne pokorimo, smo »srovci« in
če ti farji mislijo, kako prijetno je vedno za prazen nič dajali, naj to enkrat sami
poskusijo, kajti . . . pil bi še vsak fantič, plačal pa nič. / Srovc.
Vir: Gorenjec, 4. 2. 1905
Umrl je v Kamni Gorici Radeckijev veteran g. Štefan Kocijančič, vpokojen oskrbnik.
Vir: Gorenjec, 4. 2. 1905
Plesna veselica se vrši v nedeljo dne 5. februarja 1905 v gostilniških prostorih g. M.
Zalarja v Radovljici. Pri veselici sodeluje domača godba na lok. Med veselico nastopi
Ţane z lblane s svojim spremstvom. Začetek ob štirh popoldne. Vstop prost.
Vir: Gorenjec, 4. 2. 1905
Tajnikom posojilnice v Radovljici je imenovan g. D. Pohlin, tajnik »Kreditnega
društva« v Kranju.
Vir: Gorenjec, 4. 2. 1905
Izpred sodišča. (Delo mu ne diši.) Piše se nam: V nedeljo je bil v Radovljici aretiran in
v zapor odpeljan brezposelni Viktor Levec, sin v Radovljici bivajočega knjigoveza, ker
je ukradel v gostilni pri Hirschmanu suknjo gostilničarja Michelna ter jo je skril v
drvarnico pri stanovanju svojega očeta. Suknjo so oroţniki našli pri hišni preiskavi in
jo oddali sodišču kot »corpus delicti«. Viktorju Levcu ne diši nobeno delo ter so je kot
nekak pustolovec klatil okrog po radovljiških gostilnah in po okolici. Ker pa prazna
vreča ne stoji po koncu in ker si gospod Viktor Levec noče sluţiti kruha s poštenim
delom, potem se seveda morajo njegovi dolgi prsti posluţiti drugih pripomočkov,
katerih je menda bolj navajen kakor poštenega dela.
Vir: Gorenjec, 4. 2. 1905
Maškarado napravi »Zabavni klub« v Radovljici dne 18. t. m. v Hiršmanovi gostilni.
Vir: Gorenjec, 4. 2. 1905
Iz Radovljice se nam piše: »Zabavni klub« v Radovljici priredi v soboto, 18. februarja
t. l. v Hirschmann-Michlovi gostilni maskarado; godba na lok. — Vstopnina za člane
60 vin., z rodbino 1 K 40 vin. Nemaskirane osebe plačajo isto vstopnino. Začetek ob
pol osmi uri zvečer.
Vir: Gorenjec, 11. 2. 1905
Pšice z Ljubnega. Po zaslugi naših fajmoštrov in nekaterih borniranih klerikalnih
voditeljev, ki so odbirali odbor po ljubenski podobčini »Gemeindeavšus«, so prišli res
na krmilo naši podobčini moţje, ki nam poskrbe s svojimi brihtnimi glavicami marsikaj
smešnega. Ker je ravno predpustni čas, obrnemo se na slavno uredništvo
»Gorenjca«, da nam dovoli malo prostor v svojem cenjenem listu, da priobčimo nekaj
takih smernic v razvedrilo častitim čitateljem »Gorenjca«.

Naš g. učitelj z imenom Ed. Markovšek, ki je bil tudi izvoljen za »gemeinderota», je
tituliral pri neki vlogi cestni odbor za »c. kr.«, reci cesarsko-kraljevi cestni odbor.
Svetovali bi temu »rotu«, ki je obenem podobčinski tajnik, namesto da se je prisilil v
občinski odbor, naj bi se rajše učil, kdo in kaj je c. kr. in kaj ne.
Cestni odbor je imel nato neko posvetovanje in odborniki, videvši to vlogo, so si med
seboj čestitali, da so »c. kr«. Tudi mi jim čestitamo!
Naš »purgermajster« je tudi učena glava in ima prav dobre pojme o javnih sejah. Nek
občan ga je opozoril, zakaj ne napravi javnih sej, in ta dični »purgermajster« se je
krepko odrezal: Kako pa misliš ti javno sejo, saj so bila obojna vrata odprta. Mi pa
vendar temu vzor-odboru v zimskem času ne privoščimo take javne seje, kajti
pozebsti jim zna še tisto malo pameti.
Vir: Gorenjec, 11. 2. 1905
Ljudsko šolo v Lescah so za nekaj dni zaprli, ker so se ondi pojavile ošpice.
Vir: Gorenjec, 11. 2. 1905
Zabavni klub v Radovljici je imel dne 4. t. l. v g. Vinko Hudovernikovem salonu svoj
jour-fixe. Zbranih je bilo precejšnje število članov, kateri so se izvrstno zabavali še
čez polnočno uro. Svirala je domača godba na lok izborno in pridno. Ţeleti bi bilo, da
bi se imenovani jour-fixi večkrat prirejali in da bi se jih člani mnogoštevilneje
udeleţevali.
Vir: Gorenjec, 11. 2. 1905
Radovljiške novice. — V Radovljici je zopet velika sila in beračija za vodo. Vodnjaki
so prazni ali pa zaklenjeni in zaklenjajo jih celo tisti Radovljičani, ki so ţe leta in leta
sedeli v občinskem odboru in se niso niti toliko pobrigali za blagor mestnega
prebivalstva, da bi mu preskrbeli potrebne vode. Taka je tedaj ta hvalisana klerikalna
gospoda, da ubogim »pritepencem«, ki puste ves svoj zasluţek v Radovljici, ne
privošči niti vode!
Novo kavarno namerava urediti g. Oton Homan, tukajšni trgovec.
Veselico s plesom napravi tukajšnje gasilno društvo dne 5. marca v gostilni g. Fr.
Dolţana.
Razpisani sluţbi. Mestna občina radovljiška razpisuje sluţbo občinskega redarja.
Prošnje je vloţiti do 25. t. m. — Pisarja z dnevno plačo sprejme s 1. marcem okrajno
glavarstvo. Prošnje naj se pošljejo do 25. t m.
Vir: Gorenjec, 18. 2. 1905
Z Ljubnega se nam piše: Kruta smrt, ki se ne ozira nič na človeške pritoţbe, se je
nastanila skoro gotovo pri nas; ţe po novem letu je spravila osem ljudi k večnemu po
čitku. Tragičen in pretresljiv prizor se je zgodil pa v četrtek 10, t. m. Posestniku
Antonu Pircu je umrla ţe četrta ţena v torek 14. t. m. Ker je bil moţ ţe prileten, je
vedel, da izgubi ţnjo zadnjo oporo na starejša leta in da mu bode vsled starosti
nemogoče dobiti še peto ţeno. Ţaloval je do skrajnosti; ko je minul namreč v četrtek
pogreb njegove ţene, prikipela je ţalost do vrhunca. Zgrudil se je tri ure pozneje
nezavesten na tla in bil v trenutku mrtev. Gospod ţupnik, ki je prihitel, da ga previdi,
je konštaliral smrt. Od ţalosti Min je počilo srce. S smrtjo lega moţa izgubimo
zadnjega lončarja nekdaj tako cvetoče obrti. Večino let svojega ţivljenja je preţivel v
revščini.
Vir: Gorenjec, 18. 2. 1905

Ušel je 28-letni postopač Anton Poznik iz Kamne gorice. Poznik je bil ţe šestnajstkrat
kaznovan, je zelo nevaren tat.
Vir: Gorenjec, 18. 2. 1905
Radovljiške novice. Seja občinskega odbora z dne 17. t. m. Navzočih 13 občinskih
odbornikov; predseduje ţupan g. dr. Janko Vilfan. Za uboţne očete se enoglasno
izvolijo gg. Mali, Mulej in Praprotnik, za oskrbnika učiteljske hiše pa g. O. Homann. —
Ţupan poroča o dosedanjih korakih, ki so se storili glede nameravane zgradbe
vodovoda. Iz poročila posnamemo, da je deţelni nadinţenir g. Sbrizaj pregledal
studenec »Mravljinec«, ki izvira nad Begunjami, in našel, da je isti v vsakem oziru
prav pripraven, da se ţnjega napelje voda v Radovljico. V sekundi daje vode 8 do 9
litrov, za Radovljico pa zadostuje tudi če bi se pridruţili vasi Begunje in Lesce, jedva
ena četrtina te kvantitete. Toplina vode znaša 7 in pol stopinje. Stroški bi znašali
kakih 1000.000 K. G. dr. Kramer od deţelnega preizkuševališča je preiskal vodo in
spoznal, da je ista izvrstna pitna voda. Odbor se principijelno izreče za zgradbo
vodovoda, dovoli kredita do 2000 K. iz vodovodnega zaklada za sestavo podrobnega
načrta in voli v posebni vodovodni odsek gg. Homanna, Sartorija, Vurnika in Ţuna. —
Sklene se, da se prepove kolesarjenje po poti ob graščinskem vrtu in po drevoredu,
ki vodi proti Lescam. Slednjič se ugodno rešita dve prošnji za sprejem v občinsko
zvezo.
Vodovodni odsek je izvolil dne 19, t. m. svojim načelnikom g. Otona Homanna.
Maškarada zabavnega kluba v Radovljici, ki seje vršila 18. t. m. v HirschmannMihljevi gostilni, se je obnesla povsem izborno. Toliko obiskovalcev, med njimi jako
veliko finih, elegantnih mask še ni bilo na nobeni predpustni veselici, kar jih je priredil
zabavni klub. Udeleţili so se veselice skoraj bi rekli vsi Radoljčani ter prijatelji
zabavnega kluba iz bliţnjih pa tudi iz oddaljenih krajev, kakor iz Kranjske gore, Škofje
Loke i. dr. Napolnjeni so bili vsi prostori popolnoma, akoravno je bila tretjina
obiskovalcev vedno na plesišču. Ker je domača godba na lok res izborno in pridno
igrala; plesalo se je do ranega jutra. Ţali bog, da majhni prostori ne ustrezajo več
tukajšnim sedanjim zahtevam. Med odmorom se je sestavil pevski zbor ad hoc in ker
se je naposled godba preselila v drugo sobo, kjer so bili gostje neplesalci, je dobila
maškarada za nekaj časa značaj koncerta. Gotovo bode ta veselica ostala večini
posestnikov v prijetnem spominu!
Vir: Gorenjec, 25. 2. 1905
Pšice z Ljubnega. — »Kaj smo vendar mislili, da smo se dali »naštimati« in smo volili
takov-le odbor, saj ni za to.« Tako in enako vzdihuje preteţna večina občanov, ki je
na klerikalno komando volila »katoliške moţe« (tako namreč pri nas imenujejo
klerikalce), ki so pa za vse prej, kakor za občinski odbor.
Res pomilovanja vredno je ljudstvo, ki voli vse, kar jim taki izkoriščevalci ljudstva
zapovedo, potem pa morajo tiho obţalovati to svojo nevednost. Ob času volitev
nočejo nič slišati svarila, da vsak ni za občinski odbor, čeprav je »cekrnošter« ali pa
klerikalni učitelj.
Usmiljeni brat je hodil pretečeni teden nabirat milodarov za bolnišnico v Kandiji. Vsak
pošteno misleči človek rad daruje po svoji moči za revne bolnike kak znesek, le v hiši
»katoliškega« odbornika, z imenom Alojzija Fajfarja je dobil namesto kakega darila,
kakor nam je pravil dotični brat, nebroj psovk in zaničevanja.
Krščansko prepričanje se pokaţe ob takih prilikah, ne pa za časa volitev, ko se
navadno taki ljudje hinavsko delajo svetnike in obešajo njih vero na veliki zvon, dočim
v srcu ni duha o tej. Omenimo naj tudi, da neumnost tega odbornika sega do neba.

Tega človeka, ki je obenem cvet neotesanosti, je naš ţupnik volil ter hoče ţnjim
utrditi v naši ţupniji vero in — o joj! — naš g. učitelj ima najoţje prijateljstvo ţnjim.
To jezi naša ţupnika, da se ljudstvo ne udeleţuje velikonočnega izpraševanja.
Ţupnik v Mošnjah je sklical za vas Brezje izpraševanje dvakrat ob »ogromni«
udeleţbi, enkrat štirje, drugikrat sedem. Malo bolje je bilo pri nas, a vendar je ţupnik
uvidel, da ni vse tako, kakor je mislil. Zato je vzdihoval: Kaj sem se Vam vendar
zameril! Gospod ţupnik, povemo Vam, da ste tega sami krivi, ker ste ob času volitev
zasejali med našo prej tako mirno vas seme strankarskega sovraštva i. t. d.; sedaj pa
ţanjete, kar ste sjali.
Vir: Gorenjec, 25. 2. 1905
Veselico priredi kmetijska podruţnica v Mošnjah na pustno nedeljo v prostorih g. A.
Gabrijelčiča na Brezjah. Spored: Srečkanje in prosta zabava. Začetek ob 4. uri
popoldne. K obilni udeleţbi vabi odbor.
Vir: Gorenjec, 4. 3. 1905
Volitev v okrajni cestni odbor radovljiški. Kmetske občine, ki so po večini klerikalne,
so volile svojim zastopnikom naprednjake gg. Antona Avsenika, posestnika v Vrbnjah
pri Mošnjah; Antona Pogačnika, ţupana v Podnartu, in Ivana Ţarka, ţupana v
Lescah; namestnikom pa g. Fr. Kocijančiča, posestnika na Črnivcu. Mesto Radovljica
je poslalo kot člana g. Otona Homana in kot namestnika g. Antona Praprotnika. Iz
veleposestva je bil voljen g. Ivan Čop, posestnik v Mostah, kot član in g. Anton
Krţišnik, ţupan na Breznici, kot namestnik. Virilist je graščina Thurnova v Radovljici,
njen pooblaščenec je g. Tomaţ Šušteršič. — Klerikalni kandidatje so ostali v veliki
manjšini.
Vir: Gorenjec, 11. 3. 1905
Gospod Miklavţ so se peljali! V občini Ovšiše so se vršile decembra meseca
občinske volitve, ki so izpadle za stari odbor ugodno. Ţupniku iz Ovšiš pa to menda
ni bilo po volji, ker je s šestimi svojimi kimovci rekuriral na vse strani. Pa vse ni
ničesar pomagalo, povsod je pogorel. Te dni se je vršila ţupanska volitev za občino
Ovšiše, in je bil zvoljen ţupanom vnovič vrli narodnjak g. Anton Pogačnik v Podnartu,
svetovalcem pa gg. Valentin Debeljak, Jos. Pogačnik in Peter Sitar.
Vir: Gorenjec, 11. 3. 1905
Iz Mošenj. »Vabilo za na bal, v nedeljo v Mošnje,« tako je oddajal znani klerikalni
učitelj v Ljubnem, s katerim se pa ţe še pomenimo, vabila, oziroma računski
zaključek za občni zbor hranilnice in posojilnice v Mošnjah. Ker se ne brigamo veliko
za taka podjetja, katerih promet kaţe, da bi nesla skoto toliko kupčija z jajci, kakor
taka posojilnica, o čegar redu se je izrazil revizor dne 17. in 18. februarja, da, ako
bode našel še kaj takega, da gre »šparkasa v luft«, pač pa hočemo obvestiti širšo
javnost, kako postopajo klerikalci, ako imajo vse sami v rokah. Ako pogledamo
letošnji zaključek, vidimo mi koncu ime odbornika: Gašper Villman, ţupnik v Ljubnem,
kateri je komaj eno leto v ţupniji, a volitev se jo postavno vršila pred dvemi leti. Kako
je prišel v odbor, nam ne gre v glavo. Naj nam to g. Trpin pojasni. Ker za letošnji
občni zbor ni bilo naznanjeno nobenega, sporeda o kaki novi volitvi, niso stranke o
letu nič vedele za kako volitev, katera se je vršila, in ko smo zvedeli, da je bila volitev,
navdala nas je zavist, daje med novoizvoljenim starim odborom tudi znani Skorčič,
podţupan z Ljubnega, in cehmošter, kateri ima vzlic vsej neumnosti sedaj vse polno
častnih sluţb, in pri prihodnjih drţavnozborskih volitvah dobi g. J. Pogačnik, deţelni

in drţavni poslanec, tekmeca v osebi g. Skorčiča. Pa pri vseh častnih sluţbah se mu
poda še najbolj, kadar vozi gnoj z volom, za kar je najbolj sposoben. Vidi se, kako se
boje naši klerikalci pred pravilno naznanjenimi volitvami, ker vedo, da bi v tem slučaju
ne peli sami črni kosi v odboru. V to poklicane faktorje pa opozarjamo, da bodo
skrbeli, da bi se tudi volitve pri takih hranilnicah vršile pravilno. Podrobnosti o
zborovanju in drugem prihodnjič.
Vir: Gorenjec, 24. 3. 1905
Iz Ljubnega. – »Tolsta Neţika«, kakor jo nazivlje dopisnik iz Kriţev pri Trţiču v zadnji
številki »Gorenjca«, ki jo je odkurila iz ţupnišča v Kriţih in se nahaja sedaj tukaj ter
čaka, kakor pripovedujete stare in mlade ţene, vlaka, ki jo popelje v prestolico Italije.
Dopisniku iz Kriţev bodo gotovo znane kake pikantnosti o tej poboţni »marijini«
hčerki in farovški kuharici izza farovških kulis; naj nam blagovoli to sporočiti? Več
svoječasno.
Vir: Gorenjec, 24. 3. 1905
Ponesrečil se je minulo nedeljo 62 letni občinski odbornik v Kropi Matija Lazar. Našli
so ga mrtvega. Najbrţ se je ubil.
Vir: Gorenjec, 24. 3. 1905
Seja občinskega odbora mesta Radovljico dne 1. aprila 1905. Predseduje ţupan dr.
Janko Viifan, navzočih 12 odbornikov. — Prečita se dopis c. kr. okrajnega sodišču v
Radovljici, ki zahteva kot konečni znesek 10 odstotnega prispevka k zgradbi
sodnijskega poslopja vsoto 2776 K. Sklene se, se vse na to se nanašajoče sodne
akte natančno pregledati in v prihodnji seji o tem poročati. — Sklepa se o zahtevi dr.
Vovesa, da se mu poplača svet, ki ga je moral odstopiti pred vilo za napravo
svoječasnega trotoarja. — Pri naborni komisiji bosta zastopala občino odbornika
Kunstelj in Mulej. — Prošnja vdove Hammerlitz za podaljšanje miloščine se radi
nekih poizvedb preloţi na prihodnjo sejo. - Prošnji gasilnega društva se ne more
ugoditi, ker je ţe v proračunu itak vpostavljen znesek za društvo in se ta kredit ne
more za sedaj prekoračiti. — Imenovanje novega občinskega redarja se prepusti
občinskemu starešinstvu. - Slednjič se sklene, da se ob poti od javne tehtnice tik
brega do Homannovega sveta zasadi nov drevored z 32 kostanji, in se skrbi, da se
postavi na javnih prostorih nekaj klopi.
Vir: Gorenjec, 8. 4. 1905
Občni zbor posojilnice v Radovljici se je vršil dne 6. t. m. ob obilni udeleţbi članov. Iz
ravnateljevega in tajnikovega poročila smo pojasnil, da je društvo v preteklem letu
zopet uredno napredovalo. Stanje hranilnih vlog znaša koncem l. 1904 1,705.424 K
55 vin, in se je torej proti letu 1903 število vlog pomnoţilo za 275.845 K 70 vin.
Čistega dobička izkazuje posojilnica za preteklo leto 13.971 K 45 vin. To je gotovo
uspeh, s katerim mora biti vsak prijatelj tega za kreditne razmere v našem kraju
eminentno vaţnega zavoda povsem zadovoljen. Kakor prejšnja leta je posojilnica
tudi letos darovala iz čistega dobička večje svote za dobrodelne namene. Dobili so:
11 gasilnih društev po 30 K, vodovodni odsek v Radovljici 500 K, radovljiška
podruţnica slov. plan. društva 30 K, druţba sv. Cirila in Metoda 40 K, dijaška kuhinja
v Kranju 50 K, učiteljski konvikt v Ljubljani 40 K, obrtna zadruga v Radovljici 100 K in
bolnišnica usmiljenih bratov v Kandiji 50K. — V načelstvo in nadzorstvo so bili
izvoljeni vsi dosedanji odborniki, ozir. nadzorniki.
Na občnem zboru se je enoglasno sklenilo, da si posojilnica še letos sezida svoj
lastni dom in se je v to volil posebni stavbeni odbor. — Stavbeni odbor, ki se je volil

za zgradbo posojilničnega poslopja, je v seji dne 11. t. m. izvolil svojim načelnikom
ravnatelja g. dr. Janka Vilfana. V isti seji se je sklenilo, da se bo sezidala na ţe
kupljenem svetu dvonadstropna društvena hiša. Stroški so proračunjeni na pribliţno
52.000 kron.
Novi del radovljiškega mesta proti Lescam vedno bolj napreduje. Lična vrtova pred
novima vilama dr. Vovsa in stavbenika Hroneka sta povsem dogotovljena in
spričujeta, da jih je uredila spretna roka domačega vrtnarja g. Megušarja. Pri novem
šolskem poslopju se dela ţičasta ograja, za poslopjem pa urejajo novi šolski vrt.
Kostanji za nov drevored ob bregu nasproti šolskemu in sodnemu poslopju so tudi ţe
zasajeni.
Namesto obolelega sodnega adjunkta g. Galleta je začasno prideljen tukajšnjemu
sodišču avskultant g. Pernuš iz Novega mesta.
Vir: Gorenjec, 15. 4. 1905
Radovljiške novice. Novo trgovino z mešanim blagom v Radovljici je otvoril v
Mulejevi hiši g. Fran Štiglic, doslej poslovodja v trgovini Fr. Homana.
Nov cerkveni stolp bodo zidali v Radovljici, za kar je darovala gospa Hočevarjeva v
Krškem, tukajšnja rojakinja, večjo svoto.
Vir: Gorenjec, 22. 4. 1905
Gasilno društvo v Ljubnem priredi v nedeljo, dne 7. maja t. l. veselico s srečkanjem v
prostorih gostilne Ambroţič. Svira godba na pihala. Začetek točno ob 3. uri popoldne.
Spored: 1.) Srečkanje; 2.) Prosta zabava; 3.) Ples. Darila, oziroma dobitki se
hvaleţno sprejemajo. Čisti dobiček je namenjen za društvene potrebe; zatorej se p.
n. občinstvo vabi k obilni udeleţbi. Odbor.
Vir: Gorenjec, 22. 4. 1905
h radovljiškega okraja. Dne 27., 28. in 29. aprila imeli smo za naš okraj v Radovljici
vojaški nabor, pri katerem je bilo v skupnih treh dneh 151 mladeničev v vojake
potrjenih. Med temi se je ovsiška občina posebno odlikovala. Na nabor je bilo 16
mladeničev klicanih ter med temi 10 krepkih, čvrstih mladeničev v vojake potrjenih.
Naj pa še kdo reče, da niso Gorenjci fesi fantje, ki uţivajo sveţi triglavski zrak.
Vir: Gorenjec, 29. 4. 1905
V Radovljici je bilo lansko leto 681 tujcev, od katerih jih je ondi ostalo 400 do treh dni,
41 do teden, 30 do štirinajst dni, 50 do treh tednov, 34 do pet tednov, 22 do šest
tednov in 18 črez šest tednov. Bilo jih je od teh 280 s Kranjskega, 310 iz drugih
avstrijskih pokrajin, 20 iz deţel ogrske krone, iz Bosne in Hercegovine, 10 iz Nemčije,
4 s Francoskega, 40 iz Italije, 2 iz Angleškega, 5 iz Srbije in bolgarskega in 4 iz
drugih evropskih drţav.
V Lesce je prišlo 517 tujcev, od katerih jih je ostalo ondi 298 do treh dni, 20 do
sedem dni, 31 do štirinajst dni, 25 do treh tednov, 12 do štirih, 4 do pet, 3 do šest in 3
čez šest tednov. S Kranjskega jih je bilo 76, iz drugih avstrijskih pokrajin 110, iz deţel
ogrske krone 24, iz Bosne 2, iz Nemčije 19, iz Italije 31, z Angleškega 0, iz drugih
evropskih drţav 34.
Letoviška kraja Begunje in Polj če sla imela v minulem letu 68 tujcev, od katerih se jih
je ondi mudilo 14 do treh dni, 12 do štirinajst dni, 22 do treh in 20 do štirih tednov.
Vir: Gorenjec, 6. 5. 1905

Pšice z Ljubnega. »V cajtenge dajte našega podţupana Skorčiča, vulgo Kosa! Tako
hodijo toţit zaslepljeni volilci, ki so pod Cvenkeljnovim terorizmom volili podţupanom
devičarja Kosa. -- »Ako me boste volili podţupanom, imeli boste takoj lepo pot na
Praproše.« S takimi obljubami je torej Kos slepil Praprošane, dasi je vedel ţe naprej,
da jih ne more in tudi ne sme izvršiti. Njemu je bilo le na tem, da se povzdigne na
podţupanski stolec. — Zdaj se jih pa oglaša sto: Kos nam več podţupanil ne bo. On
le nerga, nerga in nerga. — S takimi obljubami, ki se ne dajo izpolnili, »farbati« ljudi,
se pač pravi, biti neznačajneţ. — Svojo neznačajnost je pokazal tudi s tem, da je
odstopil od gasilnega društva, dasi je bil njegov podnačelnik . . . — Zakaj pa? Zato,
ker mora vsak, kdor je pravi gasilec, biti delaven, poţrtvovalen za bliţnjega, katerega
moramo po sv. pismu ljubiti kakor samega sebe. Toda taki tiči kakor je naš Kos, niso
za delavnost, pač pa jim je pri vseh sluţbah vedno le zato: »Čast, čast in zopet čast.«
Pri vsem tem jim ni treba delati ničesar drugega, kakor podkresati svoje po zastavah
in mlajih okrašeno ime. — Da to temelji na resnici, vedo vsi odborniki, posebno pa
naš učitelj, ki mu opravlja tajniški posel. — Kot podţupan bi moral v prvi vrsti skrbeti
za napredek gasilnega društva v domači vasi. Društvo ga je tudi iz tega namena
volilo podnačelnikom, akoravno je bil ţe takoj ob ustanovitvi sovraţnik gasilnega
društva. Naš podţupan je pač pokazal s svojim odstopom od gasilnega društva, da
mu ni mar občinska korist. Ta njegov odstop gotovo jasno kaţe, kako on podţupani
pri nas. — Odstopil je tudi radi tega, ker njegova boljša polovica — Marijana to rajše
vidi. Gasilno društvo je istih misli. Zatorej mu lahko zakliče: »Idi in ostani z mirno
vestjo v naročju svoje ljube Marijane, ker nisi društvu koristil ničesar.« / Nagasilec.
Še nekaj bi radi na tihem povedali Pezdirčkovemu Kroţku, a za danes rajše molčimo
in ţelimo: Na svidenje!
Vir: Gorenjec, 6. 5. 1905
Poročil se je na Brezjah g. Ignacij Sitar, posestnik, trgovec in ţupan v Toplicah, z
gdč. Marijano Vogelnikovo iz Radovljice.
Vir: Gorenjec, 6. 5. 1905
Radovljiška podruţnica Slov. plan. društva priredi v nedeljo, 14. majnika izlet k
Tomčevi koči in k rudokopom na Begunjšici, odtod pa po dolini Završnice v Moste in
v Ţirovnico. Odhod ob šestih zjutraj od gostilne g. Avsenika v Begunjah. Vsi člani in
prijatelji društva se vabijo, da se udeleţe tega lepega izleta.
Vir: Gorenjec, 13. 5. 1905
Štrajk v Kropi. Uradništvo ţeleznoobrtne zadruge je stopilo v štrajk. Pravi vzrok stavki
še ni znan.
Vir: Gorenjec, 20. 5. 1905
Radovljiške novice. — Seja občinskega odbora radovljiške ga z dne 20 t. m.
Predseduje ţupan g. dr. Janko Vilfan. — Glede končnega prispevka radovljiški sodniji
za zgradbo sodnega poslopja se sklene, da se napravi prošnja za odpis tega zneska.
— Prošnja bivšega dacarja Zorca za nagrado za pobiranje občinske naklade na
uţitnino se zavrne. — Sklene se, da se na dnevni red prihodnje seje postavi tudi
načrt inţenerja Kocha o parcelaciji občinskega sveta, oziroma o regulaciji zgornjega
dela mesta, radi česar se za sedaj ne more sklepati o ponudbi g. Vinka Resmana za
odkup nekaj občinskega sveta. — Ker je mestna hranilnica odpovedala občini
stanovanje za občinskega sluga in prostore za občinski zapor, se ţupanstvu naroči,
da si najame druge prostore in se obrne v tem oziru najprej na graščinsko

oskrbništvo. — Sklene se popraviti kanal v Ţabnici kakor tudi vodnjak pod mestom ob
Kristanovi hiši in napraviti novo svetilko ob ţelezniškem mostu. — Radovljiški notar g.
Alfred Rudesch je šel na večtedenski dopust. Nadomestuje ga škofjeloški notar g.
Niko Lenček. — Poročil se je preteklo sredo v radovljiški cerkvi g. davčni pristav
Karol Brüfach iz Ljubljane z gospodično Ano Lavrenčakovo iz Radovljice. Bilo srečno!
— Umrla je včeraj zjutraj gospa Katarina Dernič, rojena Deţman, soproga
Cesarskega mojstra in posestnika g. Ivana Derniča, v starosti 36 let. N. v m. p.!
Vir: Gorenjec, 27. 5. 1905
Iz Krope. Notico o »štrajku« smo posneli po »Slovencu«. Sedaj se poroča, da je bila
ta novica popolnoma neosnovana. Uradniki so le zahtevali izključitev dveh ljudi, ki sta
se vedla tako, da ju je odbor izključil.
Vir: Gorenjec, 27. 5. 1905
Radovljiške novice. — Nova grobova. Pretekli teden smo poloţili v grob k večnemu
počitku moţa, ki je bil z vsem srcem vnet za gospodarski napredek našega mesta,
gospoda trgovca Ivana Bulovca st. Dasi strogo katoliškega mišljenja, je bil pokojni
Bulovec vendar radi svojega odkritosrčnega in čistega značaja splošno priljubljen. —
Dne 6. t. m. pa so pokopali na tukajšnjem pokopališču gospodično Marijo Dralka,
hčer tukajšnjega posestnika, g. dvornega svetnika Dralke. — Olepševalno društvo se
baje zopet oţivi v Radovljici, kar z veseljem pozdravljamo. Ţe se je letos oglasilo
precej tujcev letoviščarjev k nam in upamo, da se število še pomnoţi, če jim bomo
nudili udobnosti, katere se zahtevajo od letovišča. — Novo posojilnično poslopje se
prične v kratkem graditi. V pritličju bodo sobe za posojilnično in odvetniško pisarno, v
prvem nadstropju dve stanovanji, eno s štirimi in drugo s tremi sobami ter pritiklinami,
v drugem nadstropju so pa projektirana tri stanovanja, vsako z dvema sobama. —
Veliko veselico na prostem na občinskem svetu piirede tukajšnja in sosednja društva
dne 23. julija t. I. v korist druţbi sv. Cirila in Metoda. O obširnih pripravah bomo še
poročali.
Vir: Gorenjec, 10. 6. 1905
Visoka starost. Na Gorici pri Radovljici je pred kratkim umrla uţitkarica Jera Artelj, ki
je bila stara 94 let
Vir: Gorenjec, 24. 6. 1905
Velika narodna veselica v Radovljici v korist druţbe sv. Cirila in Metoda, ki bi se imela
vršiti dne 23. julija preloţila se je na 9. julija 1905. Ista se vrši ob vsakem vremenu z
naslednjim sporedom: Godba. Petje. Ples. Srečolov. Šaljiva Pošta. Umetalni ogenj i.
t. d. Za pijačo, jedila i. t. d. pripravljeni bodo posebni paviljoni, v katerih bodo stregle
narodne dame. Začetek ob 4. uri popoludne. Vstopnina za osebo 20 vin. K obilni
udeleţbi uljudno vabijo vsa radovljiška društva.
Vir: Gorenjec, 1. 7. 1905
O radovljiški podruţnici slovenskega planinskega društva. »Planinski Vestnik« piše:
Zaznamenovanje potov vrlo napreduje. Prenovila se je markacija na poti z Otoč na
Dobravo in v Kropo, kjer je g. Filip Pogačnik dal tudi prebarvati napisne tablice.
Postavile se bodo nove lične in večje tablice na poti z blejskega mostu v Radovljico,
potem z Brezij preko Mošenj v Radovljico, nadalje blizu radovljiškega kolodvora za
pot na Kamno gorico črez most planinske podruţnice. Na novo se je zaznamenovala
pot iz Begunj na krasno razgledišče pri Sv. Petru in še naprej proti vrhu Poljške

planine. Istotako se je na novo zaznamenovala pot iz Ţirovnice mimo Brega na Zasip
in odtod na Bled.
G. dr. Andrejka je našel v Završnici veliko jamo, ki ima razen naravnih krasot tudi
zgodovinski pomen, ker so se lam nekdaj skrivali domačini v turških vojskah. Pot do
te jamo se bode uravnala in zaznamenovala. Podruţnica je napravila dosedaj tri
izlete: do Tomčeve koče na Begunjščici, na Poljško planino nad Sv. Petrom pri
Begunjah in mimo Podkorena na Kranjski vrh, odtod v Podklošter in v Ziljsko Bistrico
na narodni ples.
Vir: Gorenjec, 8. 7. 1905
Velikanska slavnost v Radovljici v korist druţbi sv. Cirila in Metoda, se vrši v nedeljo,
dne 9. julija, z začetkom ob 4. uri popoldne. Program obseţen, nebroj prekrasnih
dobitkov, za izborno pijačo in jedila v polni meri preskrbljene, ples, umetelni ogenj,
dve godbi i. t. d., i. t. d. Vabimo uljudno na to veselico vsakega rodoljuba ter
zatrjujemo, da ne bode nikomur ţal, ako se bode odzval svoji narodni dolţnosti. Toraj
na mnogobrojno in gotovo svidenje v Radovljici! Veselični odbor
Vir: Gorenjec, 8. 7. 1905
V Radovljici so imeli minulo nedeljo v prid druţbi sv. Girila in Metoda velikansko
slavnost, katero so priredila vsa ondolna narodoa društva. Pričakujemoodondod
nalančnejega popisa te slavnosti.
Vir: Gorenjec, 15. 7. 1905
Iz Krope se nam poroča, da je ondi porodila trgovčeva gospa Trobova zdrava
dvojčeka. To omenjamo vsled tega, ker ţe dolgo let v Kropi ni bilo takega slučaja.
Vir: Gorenjec, 15. 7. 1905
Razstava vajenskih del za radovljiški politični okraj pod pokroviteljstvom g. Antona pl.
Detela se otvori v nedeljo dne 30. julija t. I. dopoldne ob 9. uri v poslopju nove šole v
Radovljici. Obenem z razstavo izdelkov obrtnih nadaljevalnih šol v Radovljici in na
Bledu. K otvoritvi se vabijo v prvi vrsti mojstri in njih vajenci, kateri bodo razstavili
svoja dela, nadalje vsi oni, ki se zanimajo za obrtniški napredek. Otvorjena bo ista
vsaki dan od 9. do 12. ure in od 2. do 6. ure popoldne. Vstop je brezplačen. Zaključi
se razstava dne 6. avgusta popoldne. Do sedaj se je oglasilo za to razstavo, ki
dokazuje, da se gorenjski obrtniki zavedajo za napredek obrta, kacih 30
razstavljavcev. Prav ţeleti bi bilo, da se še drugi oglasijo, da bi razstava tem
uspešneje izpadla. Vendar lahko čestitamo obrtnima zadrugama v Radovljici in na
Bledu za njih prvem javnem nastopu, kateri bo gotovo pomnoţil zanimanje za obrtno
napredovanje. To podjetje je drugo svoje vrste na Kranjskem.
Vir: Gorenjec, 22. 7. 1905
Iz Radovljice. Veselica, katero ste priredili tukajšnja ţenska in moška podruţnica
druţbe sv. Cirila in Metoda s sodelovanjem vseh narodnih društev v Radovljici dne 9.
julija 1905, se je vršila pri najlepšem vremenu in je po splošni sodbi v vsakem oziru
krasno uspela. Slavnostni prostor je bil na občinskem svetu za novo šolo in sodnijo.
Tukaj sla bila postavljena dva paviljona za pivo in po eden za jedila, vino, šampanjec
in kavarno in slaščičarno. V teh so stregle neumorno rodoljubne gospe in
gospodične. Sredi slavnostnega prostora je bilo napravljeno plesišče, kjer se jo ob
zvokih radovljiške godbe zabavalo staro in mlado v pozno noč. Vsi paviljoni so bili
okusno okrašeni, na prostoru so bili postavljeni sveţe zeleni mlaji, obdani z nebrojem

balončkov, ki so na večer čarobno razsvetljevali vse vrvenje in drvenje na
slavnostnem prostoru. Na večer se je uţgal tudi umetelni ogenj, godba je netrudno
svirala svoje komade, glasno je odmevalo ubrano petje in polnil se je obširen
slavnostni prostor vedno bolj in bolj. Uprav na večer se je razvilo pri pavilonih in na
plesišču veselo ţivljenje, ki je šele docela ponehalo, ko je napočila zlata zora. Med
odličnimi gosli, ki so veselico počastili s svojim prihodom, omenimo v prvi vrsti
gospoda okrajnega glavarja Otona pl. Detela s cenjeno rodbino. Sodnega svetnika E.
Ferka in dvornega svetnika Dralka. V obilem številu pa so prihiteli na veselico
rodoljubi iz cele Širne Gorenjske, Jesenic, Kranjske gore, Škofje Loke, Kranja,
Ljubljane, iz vseh krajev bliţnje okolice, celo iz Logatca ste prišli dve rodoljubni
gospici in pa vrli trţiški Sokol. Kosmati donos te veselice znaša nekaj nad 2000 kron,
stroški pribliţno 1000 kron, tako da preostaja za našo dično druţbo sv. Cirila in
Metoda 1000 kron, morda pa tudi še nekaj kronic več. Da seje pa dosegel tako lep
gmoten uspeh, za to gre hvala vsem sodelujočim narodnim društvom v Radovljici:
»Učiteljskemu društvu«, »Katoliškemu izobraţevalnemu društvu«, društvu »Triglav«,
podruţnici »slovenskega planinskega društva« in »Zabavnemu klubu« kakor njih
članom. Iskreno se zahvaljuje veseliški odbor vsem rodoljubom za dobitke, ki so bili
podarjeni za srečolov in za vse druge darove. Tako za podarjeno pivo slavni
mengiški, delniški, Fischerjevi, Kernovi, Koslerjevi in pivovarni Auerjevih dedičev,
nadalje vsem tistim mnogoštevilnim rodoljubom v Radovljici in nje okolici, ki so na
kakršenkolisibodi način pripomogli do jako povoljnega gmotnega vspeha. Posebna
zahvala se izreka tem potom gospodu Ivanu Derniču, stavbenemu mojstru, ki je za
zmerno ceno in brez dobička napravil vsa tesarska dela na slavnostnem prostoru.
Najtoplejšo zahvalo pa izreka našim narodnim damam, ki se niso strašile dela in
truda, nego so z največjo poţrtvovalnostjo zastavile vse svoje sile v prid slovenske
dece. Omeniti moramo tukaj preblagorodno gospo Jelo dr. Vilfanovo, ki je vodila pri
damah vse priprave za veselico ter nabirala denarne prispevke in dobitke za
srečolov, gospo Pohlinovo, gospo stavbenega mojstra Hronekovo, gospo sodnega
adjunkta Nagodetovo, gospo davčnega adjunkta Mlejnikovo in Čebuljevo, gospo
davčnega nadzornika Ţunovo in naše vrle narodne učiteljice gospice Pogačnik,
Rasinger in Droll ter gospo Omanovo, ki so z vnemo nabirale prispevke za veselico
ter stregle po paviljonih. Zahvaljujemo se tudi vsem drugim narodnim gospicam, ki so
pomagale damam po paviljonih, prodajale srečke, vodile šaljivo pošto i. t. d. Istotako
bodi izrečena zahvala g. nadučitelju Andreju Gerčarju, kakor tudi gospej soprogi za
prijaznost, da sta v korist druţbe sv. Cirila in Metoda pripomogla veseličnemu odboru
s svojim sodelovanjem po svoji moči. Slovanska blagovestnika sv. Ciril in Metod naj
obilo povrneta vsem rodoljubnim srcem! Srčna zahvala vsem, ki ste poloţili dar domu
na altarl / Veseliški odbor.
Vir: Gorenjec, 29. 7. 1905
Gasilno društvo v Radovljici vabi na veselico, ki se vrši v nedeljo, dne 13. avgusta t. I.
v Radovljici na občinskem svetu za novo šolo. Spored: Godba, petje, igrokaz,
srečkanje, pečenje janjca, ples, šaljiva pošla, šotori, gostilna, kavarna i. t. d.
Vstopnina 20 vinarjev. Začetek ob 4. uri popoldne. V slučaju neugodnega vremena
se preloţi veselica na dan 20 avgusta.
Vir: Gorenjec, 29. 7. 1905
Trţni dan v Radovljici vsako soboto. Mestno ţupanstvo naznanja, da se trţni
dnevi ob sobotah obnove v mestu Radovljica. Vsi prebivalci okolice se uljudno vabijo,
da prinašajo poljske pridelke i. t. d. na trg, pri čemur se pripomni, da isti, kateri

prodajajo svoje pridelke, ne potrebujejo nikakega obrtnega lista, ker je taka kupčija
davka prosta. Krošnjarenje (hoditi v hiše) s poljskimi pridelki, kokoši i. t. d. je strogo
prepovedano
Vir: Gorenjec, 29. 7. 1905
Iz Radovljice. Razstava vajenskih deI se je slovesno otvorila dne 30. julija t. I. v lepo
okrašeni risalni dvorani ljudske šole. Načelnik razstavnega odbora g. Jan. Vurnik
poudarja svoje veselje nad tolikim številom za obrt in izobrazbo vajencev se
zanimajočih gospodov. Pozdravlja v prvi vrsti protektorja razstave g. okr. glavarja O.
pl. Detela, zastopnika cerkve g. dekana J. Novaka, načelnika radovljiške in blejske
obrtne zadruge, gg. J. Sartorija in Iv. Rusa, g. ţupana dr. Janka Vilfana, vse navzoče
mojstre, vajence ter prijatelji: rokodelstva. Omeni, da je g. deţelni predsednik baron
Hein oprostil svojo odsotnost. Opisuje pomen te razstave za obrtni naraščaj in jo
otvori s trikratnim ţivio-klicem za zaščitnike obrtnega stanu njega Veličanstva
presvetlega cesarja. G. okrajni glavar se zahvali vsem pri tej razstavi sodelujočim
faktorjem in naglasa, da take prireditve močno vplivajo na izobrazbo vajencev, da jih
spodbujajo k pridnosti in marljivosti ter spadajo med najvaţnejše naredbe politike
trgovinskega ministrstva za pospeševanje malega obrta. C kr. okr. komisar in
zadruţni inštruktor g. dr. Blodik iz Gradca govori o pomenu razstav za mojstre,
vajence in ves obrtni stan. Na kratko navede statistiko takih naprav v Avstriji, iz
katere je razviden vedno večji razvoj na tem polju v raznih deţelah cesarstva. Lani se
je vršila prva razstava vaj. del na Slovenskem, lepa in bogata razstava v Ljubljani.
Zelo ga veseli, da je bilo ţe letos mogoče priredili prvo tako razstavo na Gorenjskem
ter končuje z ţeljo: Naj bode ta dan začetek novega lepega in srečnega razvoja
rokodelstva v tej lepi pogorski deţeli. Svetnik trgovinske in obrtniški zbornice g.
Fürsager pozdravlja prvo podjetje obrtnih zadrug v Radovljici in na Bledu. I ta se
zanima za vsak korak obrtnega ţivljenja, pospešuje z veseljem razvoj malega
ţivljenja, pospešuje z veseljem razvoj malega obrta moralno in s prispevki. Njej je
vaţna skrb za izobrazbo in vzgojo obrtnega naraščaja. Govornik omenja, da priča
ravnokar otvorjena razstava dobro umevanje obrtnikov za svojo obrt, jim čestita na
lepo in okusno urejeni razstavi ter kliče vajencem, kateri so danes stopili prvič v
javnost s svojimi lepimi deli: Le naprej po začeti poti; kajti: delo diči obrtnika,
blagoslov je njega lavorika. Razen omenjenih gospodov so počastili otvoritev i
navzočnostjo gospodje: c. kr. deţelnosodni svetnik L. Ferk; drţavni in deţelni
poslanec J. Pogačnik; c. kr. okr. komisar P. Ţitnik ; c. kr. vladni konc. H. pl. Andrejka;
vodja obrtne nadaljevalne šole nadučitelj A. Grčar; okr. zdravnik g. dr. I. Voves;
mnogo gospodov c. kr. uradnikov; učiteljstvo radovljiško in iz okolice; veliko število
obrtnikov, meščanov itd. Po končani slovesni otvoritvi so navzoči pregledali
razstavljene reči in izraţali zadovoljnost nad solidno in čedno izdelanimi predmeti.
Razstavilo je 38 vajencev iz celega radovljiškega okraja. Splošnemu obisku je
razstava odprta vsak dan do 7. avgusta od 8.-12. ure dop. in od 2.-6. ure pop. Zadnji
dan se bodo razdelila priznanja odlikovanim vajencem. Vsakdo jo vljudno vabljen si
ogledali razstavo ter se prepričati o uspehu mojstrskega pouka in truda v našem
okraju. Strokovnjaška ocena razstave sledi.
Vir: Gorenjec, 5. 8. 1905
Prostovoljno gasilno društvo v Ljubnem priredi koncem avgusta veselico s
srečkanjem in gledališko predstavo: »Nemški ne znajo.« Natančneje v posebnih
vabilih.
Vir: Gorenjec, 5. 8. 1905

Z Ljubšega. Šolski otroci prirede v korist kmetijske podruţnice v Ljubnem gledališko
igro. Tako se glase vabila za veselico kmetijske podruţnice. Toraj šolski otroci naj za
tako zasebno kmetijsko podruţnico kot je pri nas, in o kateri še izpregovorimo,
prirede veselico in čisti dobiček naj vţiva par kmetov. Kakor rečeno, o druţbi sami
prihodnjič več, a za danes vprašamo samo g. učitelja: Ali nima šolska mladina
nobene svoje potrebe, v katero korist bi se porabil čisti dohodek? Ali ne potrebuje
šola nobenih učil, ki bi se za ta denar lahko kupila? Ali ne bi bil: otroci veliko bolj
veseli, ko bi se porabil denar njihovega truda za nje? Odgovor prihodnjič.
Vir: Gorenjec, 12. 8. 1905
Iz Radovljice. (Trţni dan.) Z veseljem smo pozdravili razglas mestnega ţupanstva v
Radovljici, s katerim se je meščanom, kakor tudi prebivalcem okolice mesta
Radovljice naznanilo, da se trţni dnevi ob sobotah obnove. — Z obnovitvijo trţnih dni
je izpolnilo ţupanstvo vročo ţeljo občanov. Ţe dolgo časa, posebno pa, odkar se
gradi ţeleznica od Hrušice do Bohinjske Bistrice, naročati so morali oni, kateri nimajo
svojega ali v zakup vzetega zemljišča, poljske pridelke, kokoši in druga ţivila iz
Kranja, Ljubljane in iz drugih oddaljenih krajev. — Z vpeljanjem trţnih dni odpravljene
so vsakdanje skrbi hišnih gospodinj in kuharic, kako in kje si pridobiti potrebna ţivila.
Kako potrebna je bila ta odredba, o tem smo se prepričali v soboto, dne 5. t. m.
Komaj so postavile prodajalke poljske pridelke na trg, ţe so prihitele gospodinje in
kuharice ter nakupile ţivil za cel teden in prosile prodajalke, da bi še v prihodnje
donašale ţivila, kokoši i. t. d. na trg. Veselje je bilo videti zadovoljne obraze kupovalk,
pa tudi prodajalk, katere so v teku poldruge ure prodale vse, kar so prinesle.
Podţupan g. Oton Homan je poskrbel poljskih pridelkov, klobas in drugih vsakdanjih
potrebščin za slučaj, da bi ne bilo dovolj prodajalk iz okolice v mesto. Ko je ţe
zadnjim pošlo vse na trg prineseno blago, je poslal šele on okoli 9. ure dopoldne na
trg svoje blago, katero je prodajal po razmeroma jako nizkih cenah. Imenovanemu g.
podţupanu, kateri je zastavil vse svoje moči v to, da se trţni dnevi obnove in obdrţe,
ter vnovič pokazal, da hoče na vsak način svoje rojstno mesto Radovljico vzdramiti iz
trdnega spanja, bodi tem potom izrečena naša iskrena zahvala.
Vir: Gorenjec, 12. 8. 1905
V Radovljici je umrl g. Franc Kunstelj, gostilničar, posestnik in član ravnateljstva
ondotne posojilnice. Naj v miru počiva!
Vir: Gorenjec, 12. 8. 1905
Tombolo priredi podruţnica kmetijske druţbe v Begunjah na vrtu gostilne gosp. Val.
Šturma v Poljčah v nedeljo dne 20. avg. 1905. Spored: Tombola. Prosta zabava.
Začetek ob 4 ½. uri popoldne. Darila za tombolo se hvaleţno sprejmo. Čisti dohodek
je namenjen za društvene potrebe. Ob slabem vremenu se preloţi na prihodnjo
nedeljo. K mnogobrojni udeleţbi vabi najuljudneje odbor.
Vir: Gorenjec, 12. 8. 1905
Osebne vesti. Sodni pristav g. Alojzij Ţebre v Radovljici je imenovan sodnim tajnikom
v Ljubljani.
Vir: Gorenjec, 19. 8. 1905
Gasilno društvo v Ljubnem priredi dne 27. avgusta 1905 veselico s srečkanjem in
enodejansko burko »Nemški ne znajo«. Veselica se vrši v gostilniških prostorih g.

Ambroţiča. Svira sl. radovljiška godba na pihala. Vstopnina: Sedeţi 30 kr., stojišča
15 kr. Začetek ob 3. uri popoldne. Ob neugodnem vremenu se vrši veselica v
nedeljo, dne 3. septembra. Ker je čisti dohodek namenjen pokritju društvenega
dolga, vabi k obilni udeleţbi najuljudneje ljubensko gasilno društvo.
Vir: Gorenjec, 19. 8. 1905
Radovljiške novice. — »Zabavni klub« v Radovljici je pripravil v petek dne 18. t. m.
svojim članom in prijateljem izreden uţitek. V proslavo 75 letnice cesarjeve se je
priredil v vrtnih prostorih Hudovernikove restavracije koncert, pri kalerem je svirala
blejska zdraviška godba. Navzoča je bila domalega vsa inteligenca iz Radovljice in
tudi nekaj iz soseščine. Godba je svirala večinoma slovanske skladbe ih si pridobila
splošno priznanje. Vesel ples je zaključil lepo uspelo zabavo. — Temelj novemu
posojilničnemu poslopju so pričeli kopati pretekli teden. Zidarska dela je prevzel
tukajšnji stavbenik g. Hronek. — Prememba posesti. G. Hronek je prodal svojo lani
nanovo sezidano vilo g. ministerijalnemu svetniku pl. Vestu. — Premeščenje. Okrajni
tajnik g. Ivan Kocijančič je premeščen k okrajnemu glavarstvu v Ljubljano, na njegovo
mesto pa pride novoimenovani vladni kancelist g. Aleksander Schaffer. — Gasilno
društvo. Čisti dobiček društvene veselice dne 13. t. m. znaša nad 700 kron.
Vir: Gorenjec, 26. 8. 1905
Ţivinozdravniška predavanja v radovljiškem okraju se vrše dne 27. avg. v Beli peči,
dne 3. septembra na Bohinjski Bistrici, dne 17. septembra v Zasipu pri Bledu in dne
24. sept. na Dobravi pri Kropi.
Vir: Gorenjec, 26. 8. 1905
Radovljiško gasilno društvo je priredilo dne 18. avg. prvič veselico v večjem obsegu.
Čeravno je popoldne solnce piecej pripekalo, vendar se je veselični prostor na
prostem kmalu oţivel. Radovljiška godba na pihala je pridno svirala, trije paviljoni za
jeslvine, vino in pivo, v katerih so stregle naše poţrtvovalne dame, so skrbeli za
telesni blagor udeleţnikov. Srečkanje in šaljiva pošta sta povzročila veliko veselja in
zabave, zlasti ker so naše neutrudljive gospodične zastavile vse moči, da pomnoţe
veselje in dohodek gasilnemu društvu. Janjcu na raţnu ni posebno ugajalo dvojno
pripekanje, a tembolj njegovo meso številnim kupcem. Proti večeru je bil veliki
veselični prostor natlačeno poln in tedaj so nam radovljiški dijaki vprizorili šaljivo igro
»Bucek v strahu«, ki je i po svoji smešni vsebini in po izborni karakterizaciji vzbudila
veliko smeha. Dobro voljo je ohranil mladini plesni oder, kjer se je rajalo do luninega
zahoda. Starejši pa so se pomaknili bliţje paviljonov, kjer so vsled ljubeznivosti dam
in dobre pijače pozabili na vsakdanje skrbi. Da se je mogla veselica tako dobro vršili
in da je tako dobro vspela — prinesla je 700 K čistega — zahvalili se imamo v prvi
vrsti cenjenim gospem in gospodičnam za njihov trud in poţrtvovalnost, potem vsem
darovalcem darov za srečkanje, radovljiškim dijakom za dobro vspelo igro, nadalje
vsem onim, ki so denarno in materijelno pripomogli prireditvi do tolikega vspeha in
sploh vsemu občinstvu, ki je poselilo našo veselico. Zahvaljuje so tudi slavnim
gasilnim društvom iz Kamne gorice, Breznice, Ljubnega in Leš za izkazane simpatije.
Odbor.
Vir: Gorenjec, 2. 9. 1905
Pri volitvi občinskega predstojništva občine Lancovo pri Radovljici so bili izvoljeni:
Valentin Deţman na Lancovem, ţupanom; Matevţ Poznik v Voščah, Ivan Deţman

na Lancovem, Mihael Rozman v Spodnji Lipnici in Franc Zupanc na Lancovem,
občinskim svetovalcem.
Vir: Gorenjec, 2. 9. 1905
Iz Lesec se poroča, da so se ţe par dni zbirale laslavice v trape, da odlete v toplejše
kraje — in vse je reklo, da bodo skoro mrzli dnevi. In res: dva dni je deţevalo, kakor
bi lilo iz škafa. Toda pozneje je napočil najlepši dan; a mrzlo je. Toplomer kaţe
ponoči + 3° R in zjutraj ob 7°. uri + 7° R. Kakor Triglav in njegove sovrstnike, tako je
Stol zapadel sneg. Tujci nas zapuščajo. Tudi delavci odhajajo v tropah kakor
lastavice. Samo te dni se je odpeljalo nad 130 Macedoncev v svojo domovino. Skoro,
skoro bodemo Gorenjci sami med seboj!
Vir: Gorenjec, 2. 9. 1905 / V mapi Lesce v starih časopisih
Iz Radovljice. Novega brivca smo dobili v Radovljico, Petra Kralja, ki je otvoril svojo
brivnico v Fajdlgovi hiši na trgu. Tako imamo sedaj v našem kraju — 3 brivce. — Zelo
potrebovali bi še enega peka. Ako bi bil priden, snaţen in postreţljiv, bi gotovo
izhajal, saj sedanji niti peči ne mara več tujega kruha, ako se pri njem sploh vse ne
jemlje.
Še vedno se povprašuje po majhnih stanovanjih, pa jih ni lahko dobiti. Staro
prostorno šolsko poslopje pa stoji prazno ţe eno leto in nihče so ne pobriga, da bi se
predelal za privatna stanovanja, kar bi se lahko zgodilo z malimi stroški. Krajni šolski
svet, ko si?
Gostilničarja Zalar in Kosmač zidata nove hleve pri svojih hišah, s čimur bo voznikom
in kočijaţem prav ustreţeno.
Tujci so nas ţe precej zapustili, vendar je lepo vreme pripomoglo, da nekatero
rodbine še uţivajo sveţi zrak v našem zdravem in mirnem kraja. Število tujcev, ki so
letos poselili Radovljico, se je proti prejšnjim letom izdatno pomnoţilo In upamo, da
bo vsako leto v tem oziru še bolje.
Vir: Gorenjec, 16. 9. 1905
Pokopali so minulo nedeljo na Brezjah frančiškana P. Joţefa Bizavičarja.
Vir: Gorenjec, 16. 9. 1905
Radovljiške novice. — Tukajšnja štiri razredna ljudska šola je tako prenapolnjena,
zlasti v četrtem razredu, da bo resno treba začeli misliti na otvoritev petega razreda.
— Imenovanja. G. učitelj Karol Matajec je imenovan za nadučitelja na Vrhniki in se
njegovo mesto razpiše; za sodnega adjunkta v Radovljici je imenovan g. Hugon
Luschin, za merosodca v radovljiškem okkraju pa mesto odstopivšega g. Frana
Dolţana upokojeni straţmojster g. Alojzij Woschnig. — Posojilnica v Radovljici je na
svojem izrednem občnem zboru dne 14. sept t. l. sklenila vaţen sklep, da se v
društveno delovanje uvede tudi kontokorent, kar bo za trgovce velikega
gospodarskega pomena. Istotako se je sklenilo, da se izdela pokojninski statut za
posojilnične uradnike. — Nesreča. Nogo zlomil si je na svojem sluţbenem potovanju
na Hrušici finančne straţe rešpicijent g. Pretnar. — Veselica bralnega društva
»Triglav« pod naslovom »Vinska trgatev« se je v nedeljo, dne 17. t. m. prav dobro
obnesla in je privabila prav mnogo občinstva vseh slojev.
Vir: Gorenjec, 23. 9. 1905
Iz Radovljice. Z ozirom na našo milico v predzadnji številki nam poroča radovljiški
pek g. Karol Mirtič, da »on peče tudi tuj kruh, čeprav se ne jemlje vse pri njem«, kar

jemljemo z zadovoljnostjo na znanje. Naše poročilo se je opiralo na izjave nekaterih
gospodinj.
Vir: Gorenjec, 30. 9. 1905
Nesreča. Pri zgradbi posojilničnega poslopja v Radovljici je padel minuli torek
dopoldne delavec G. Jambrovič z višine 13 m tako nesrečno, da so nezavestnega
prepeljali v deţelno bolnico.
Vir. Gorenjec, 14. 10. 1905
Veselico priredi kmetijska podruţnica za Radovljico, Lancovo in Predtrg dne 15.
oktobra t. l. v gostilniških prostorih g. Jakoba Vogelnika v Predtrgu 43. Začetek ob 3.
uri popoludne. Spored : Srečkanje, godba in petje. Vstop prost. K obilni udeleţbi vabi
najuljudneje odbor.
Vir. Gorenjec, 14. 10. 1905
Dar. Za „Sokolski dom" na Jesenicah je doslej nabrala gospa Marija Schreyeva, c. kr.
Nadpoštarja soproga, 114 kron, katere so darovali: g. Stricelj, vodja gas., Ljubljana
20 K : gospa Klobovs, c. kr. poštarica, Gorenja vas 20 K , neimenovan, Ljubljana 10
K; g. Bahovec, pošt. ur., Maribor 20 K; g. Novak, c. kr. poštar, Kamnik 6 K; gosp.
Lampret, tiskarnar, Kranj 4 K; g. dr. Štempihar, odvetnik, Kranj 5 K; g. Schrev R., c.
kr. poštar, Lesce 10 K; Trţaški Sokoli pri izletu na Jesenice 12 K; g. Černe, hotelir,
Bled 5 K; g. Klinar, Bled 2 K. Ţiveli, nabiralka, darovatelji in posnemovalci! Odbor.
Vir. Gorenjec, 14. 10. 1905
Iz Mošenj. »Slovenec« je v štev. 234. z dne 12. oktobra pisal, da je edinole
mošenjska mlekarna izven zveze, in ker daje le-ta svoje mleko mestni prodajalni
mleka v Ljubljano, jo napada kot izdajalko. Kako lepo se to sliši iz »ţegnanih«
predalov »Slovenčovih«, ko bi ne dišalo po nečem, ki se imenuje zavist. Da naša
mlekarna tako izvrstno napreduje, je gotovo zasluga vrlega g. nadučitelja Frana
Korošca, kateri deluje nesebično in le v prid mlekarne, oziroma zadruţnikov, ne
oziraje se, ali je to maziljencem prav ali ne. Naši podrepniki s Trpinom na čelu si pač
nič druzega bolj ne ţele, kot skorajšnjega pogina mlekarne po vzorcu Krekovih
konsumov; ali do tega ne pride, dokler bo isto vodila spretna roka g. nadučitelja ter
zavednost naših posestnikov, ki ne dajo besede Trpinovemu konsorciju. Strmite
dalje, ljudje boţji! Odkar daje naša mlekarna tej grešni Ljubljani mleko, je ţupnik
odstopil in ne daje več mleka, ker on kot znani »oberdevičar« noče in noče, da bi pili
njegovo morda »ţegnano« mleko ljubljanski pohujšljivci, ki — o joj! — z golo ţensko
pohujšujejo kranjske fajmoštre. Ta muza ne da spati našemu Janezu; na kvaterno
nedeljo se je zaradi nje tako razburil na priţnici, da je ţe pred pridigo do evangelija
zbrano mašo znova začel brati. Ţenske pač zmedejo človeka do skrajnosti, in zoper
to ne pomaga noben »ţegen«. Ali ne, Janez? Le sreča za fajmoštra, da ima očeta pri
sebi, da ga obvaruje še večjih blamaţ ter ga včasih primera, da je abstinent pri zaprti
kleti, ki mu jo mora oče zapreti. Da mu Prešernova muza ne ugaja, to vemo, ker on je
le prijatelj ţivih deklet, v kočomojki, da more preštevati knofe, kakor natakarica v neki
znani gostilni, in kakor postrešček v Ljubljani, čaka na obljubljeni goldinar za — ... !
Gotovo bi se ne prepirali ţ njim javno, ko bi ne vedeli, da je to izvrstna protekcija pri
ljubljanskem škofu, ki se ne vtika »nič« v politiko, in mu podeli kako proštijo. Našega
fajmoštra reši nas, o škof!
Vir. Gorenjec, 21. 10. 1905

Iz Radovljice. (Poziv na naročbo spominske knjige prve gorenjske razstave.) Kakor je
vsem čitateljem slovenskih listov dobro v spominu, se je vršila lansko jesen v naši
lepi Gorenjski prva razstava. To je bila sadnja razstava v Radovljici, ki je ţela obilo
priznanja vsakega nepristranskega rodoljuba kakor tudi s strani odličnih vnanjih
gostov. Da bi se tej razstavi postavil trajni spomenik, sklenilo se je izdati »Spominsko
knjigo«, v kateri bo zbran ves zanimivi razstavni materija! in katera knjiga bo poučno
izvestje za razstavne prireditve tudi po drugih krajih domovine. A ne samo to!
Temveč knjiga praktičnega pomena za vsakogar, ki se v količkaj peča s sadjerejo, ali
ki se le zanima zanjo. Ker bo knjigi pridejana priloga slik v barvah od dvanajsterih za
kupčijo najprikladnejših vrst jabolk, ki bi se naj na splošno vzgajala v naših
sadovnjakih. Slikam bo pridejan dalje natančen strokovni opis jabolčnih vrst. Slike so
pristno po naravi tako umetniško izpeljane, da iz njih vsakdo na prvi pogled spozna
dotično sadno vrsto. S to knjigo v roki bo slovenski sadjerejec lahko sam pravilno
zaznamoval dotično sadje na svojem vrtu, česar dosedaj, v svojo veliko škodo! — ni
mogel in je ogromna večina našega sadja še brez pomologičnega znaka. V
radovljiški sadni razstavi so bile zastopane skoro vse poglavitne moderne sadne
vrste, d osle iz vseh pokrajin naše sadonosne domovine. Na temelju tega v
spominski knjigi zbranega sadnega materijala pa bode naš sadjerejec zlahka našel
vire, iz katerih mu bo mogoče dobiti cepiče od najboljših vrst jabolk in hrušk. A tudi za
trgovca s sadjem bo knjiga vele praktičnega pomena kot navodilo, po katerem se mu
bo mogoče ravnati pri nakupovanju sadja. Korist knjige bo torej obojestranska in v
njih lastnem interesu je, da se sadjerejci in trgovci obilo nanjo naroče. Priporočati je
zlasti, da si jo nabavijo razna, posebno gospodarska društva, častita duhovščina,
slavna šolska vodstva. Ker pa je potrebno, da se ve vsaj pribliţno število naročnikov
»Spominske knjige«, so naprošeni vsi oni, ki si jo ţele, da vsaj v teku enega meseca
dopošljejo naročnino načelništvu sadne razstave v Radovljici na Gorenjskem. Knjiga
bo tako mogla iziti pred boţičnimi prazniki. Cena broširani knjigi bo K 6 -, v elegantno
trdo platno vezani pa K 8. -.
Vir. Gorenjec, 21. 10. 1905
Javni ljudski shodi za splošno volilno pravico se vrše jutri v nedeljo v Škofji Loki,
Kropi, Kamni gorici in v Medvodah.
Vir. Gorenjec, 21. 10. 1905
Učiteljsko društvo radovljiškega okraja v priliki svojega zborovanja v Lescah dne
12. oklobra glede na škandalozno nizke plače in vedno naraščajočega dela
popolnoma odobrava odločni in taktni korak delegatov in delegatinj ob priliki IV.
deţelne učiteljske konferencije z opombo, da so delegati zastopali popolnoma
interese svojih volilcev.
Vir. Gorenjec, 21. 10. 1905
Petdeset let je minulo včeraj, kar je umrl znameniti slovenski slikar Matej Langus.
Rojen je bil dne 9. septembra 1792 v Kamni gorici, umrl je 20. oktobra 1855 v
Ljubljani. Od navadnega ţrebljarskega kovača se je povzpel do slovitega
slovenskega slikarja.
Vir. Gorenjec, 21. 10. 1905
PODLISTEK MATEJ LANGUS

Poštna zveza Bled - Lesce. V zadnji seji trgovinske in obrtne obrtne zbornice je g. L.
Fürsager predlagal, naj se zbornica zavzame za to, da se vse poštne pošiljatve,
katere bodo, ko steče nova ţeleznica, oddajali vlaki juţne ţeleznice v Ljubljani, kakor
tudi vsa pošta iz Dolenjske, Notranjske, Kamnika, Ljubljane in od Ljubljane dalje cele
Gorenjske do Lesrc, ki so namenjene za Bled kakor dosedaj tudi v bodoče vozi iz
Lesec na Bled in ne z vlaki na stari progi Ljubljana-Jesenice do Jesenic in od tam po
novi progi do nove blejske postaje Bled-Rečica. Predlog je bil soglasno sprejet.
Vir. Gorenjec, 28. 10. 1905
Radovljiške novice. — Seja radovljiškega občinskega odbora dne 2. novembra l. l.
Predseduje ţupan g. dr. Janko Vilfan; navzočih 10 odbornikov. Glede prošnje Ivana
Derniča, da se odstrani nesnaga tik njegove hiše, se prebere komisijski zapisnik okr.
glavarstva, v katerein se je usnjarju Resmanu naročilo, da svoje čreslo odlaga na
pripravnejšem mestu, kar se tudi sedaj godi. — Glede preloţitve občinske poti za
sodnim poslopjem se je vršil komisijonalni ogled, ki se bo pa še obnovil, in se k temu
povabijo vsi mejači. — O pritoţbi ravnateljstva drţavnih ţeleznic zoper nameravano
prizidavo dimnikarja Zalokarja se sklene, da se ţupansko dovoljenje za zidavo potrdi,
ker ni nobene nevarnosti za slučaj ognja, kar tudi prizna pritoţba suma. — Pirošnja
Antona Murovca za sprejem v občinsko zvezo se za sedaj ne more ugodili, ker ni
prosilec deset let nepretrgoma bival v Radovljici. — Rešijo se tri prošnje za podpore
oziroma sprejem v uboţno hišo, kjer naj bi tudi stanovalci sami skrbeli za večji red in
snaţnost. — Določi se stanarina v I. nadstropju šolske hiše in se obravnava o pravici
posameznih učnih oseb do prostega stanovanja oziroma povračila za stanovanje.
Druţbi sv. Cirila in Metoda se dovoli podpora kakor prejšnja leta. — V prihodnji
proračun se postavi znesek za nabavo ţelezne občinske blagajne. — Novo
dvonastropno poslopje radovljiške posojilnice je ţe pod streho. Krije se z eternitom.
Vir. Gorenjec, 4. 11. 1905
Iztirjenje vlaka. S tira je skočil vlak pri kilometru štev. 445/7 proge Javornik - Lesce
dne 20. m. m. ob sedmih zjutraj. Kot vzrok se smatrajo veliki sneţeni zameti.
Poškodovan ni bil nihče. Vlaki so imeli vsled tega velike zamude.
Gorenjec, 4. 11. 1905
Smrt Marije Ţark. Umrla je sinoči gospodična Marija Ţark, hčerka vrlega ţupana v
Lescah, v starosti 27 let. Naše soţalje!
Vir: Gorenjec, 04. 11. 1905
Poročil se je v sredo, dne 8. t. m. v frančiškanski cerkvi na Brezjah stavbeni podjetnik
g. Ivan Dernič iz Radovljice z gospico Pavlo Pantar s Koroške Bele.
Vir: Gorenjec, 11. 11. 1905
Misijon so imeli pred kratkim v ovsiški in kroparski fari. Ljudje nam pripovedujejo,
kake neumnosti in pa kake nespodobnosti so pridigali misijonarji v cerkvi, kjer je bila
zbrana poleg odrastlih cela vrsta nedolţnih otročičev. So res značilne nekatere
opazke priproslih kmetov. Mi jih seveda ne moremo natisniti, ker bi bili zaplenjeni.
Res vera peša!
Vir: Gorenjec, 11. 11. 1905
Veselico priredi veselični odbor mlekarske zadruge v Mošnjah v nedeljo, 19.
novembra 1906 ob 3. uri popoldne pri Pernušu v Mošnjah. Vspored: 1. Ogledovanje

mlekarne in novih mlekarskih strojev. 2. Šaljiva pošta. 3. Srečkanje. 4. Prosta zabava
in godba. Na veselico je vabljen vsak, čeprav ne dobi vabila. Vstopnina prosta.
Dobitki se hvaleţno sprejemajo. K obilni udeleţbi vabi veselični odbor.
Vir: Gorenjec, 11. 11. 1905
Radovljiške novice. — Shod za splošno volilno pravico se je vršil v nedeljo dne 12.
t. m. ob treh popoldne v Bastlovem hotelu. Odposlanec socialno - demokratične
stranke, gosp. Etbin Kristan iz Ljubljane, je v poldrugo uro trajajočem govoru opisal
zgodovino volilne borbe na Avstrijskem, prešel na to na razmere na Kranjskem, ostro
prijel vodji obeh slovenskih strank v Ljubljani radi njihovega splošnega političnega
delovanja, izrazil pa zadovoljstvo, da sta se v deţelnem zboru obe stranki izrekli za
splošno in enako volilno pravico, ter slednjič napovedal splošni delavski štrajk, ako bi
se vlada uprla tej zahtevi. Shod je bil prav dobro obiskan. — Osebne vesti. C. kr.
gozdni in domenski oskrbnik g. Fran Pirker je imenovan gozd. mojstrom v VIII.
plačilnem razredu, c. kr. davčni pristav g. Fran Čebulj pa davčnim kontrolorjem.
Slednji je premeščen v Kostanjevico, na njegove mesto pa pride iz Kostanjevice
davčni oficijal g. Fran Kobau. — Razpisano je učiteljsko mesto v Radovljici. S sluţbo
so zdruţeni tudi dohodki na obrtni šoli in prosto stanovanje, oziroma odškodnina za
stanovanje. Prošnje je vloţiti do 30. t. m. — Poročil se je dne 10. t. m. tukajšnji
finančni koncipist g. Alojzij Huth z gospodično Mihaelo Razinger, učiteljico v
Radovljici. Čestitamo!
Vir: Gorenjec, 18. 11. 1905
Umrla je minulo nedeljo gospa Marija Pogačnik, posestnica na Dobravi pri Kropi, v
starosti 73 let. N. v m. p.!
Vir: Gorenjec, 18. 11. 1905 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Iz seje okrajnega šolskega sveta v Radovljici, ki je bila dne 8. t. m. se poroča:
Učiteljici M. Rasingerjevi se je dovolila moţitev. Dovolilo so je kraj. šol. svetu v
Radovljici, da sme draţbenim potem prodati staro poslopje in stari šolski vrt, vendar
velja kupna pogodba šele po odobrenju okr. šol. sveta.
— Prošnja učiteljice A. Okornove za upokojenje se priporočljivo odpošlje na višje
mesto ter se ji dovoli za čas, da se stvar reši, dopust; za začasno suplentinjo se
imenuje Ant. Kadunčeva. Priporoča se prošnja za peti razred ljudske šole v
Radovljici.
Vir: Gorenjec, 18. 11. 1905
V Kropo je prišel kot začasni učitelj g. Joţef Pleničar namesto stalno vpokojene
učiteljice gospice Antonije Okornove.
Vir: Gorenjec, 18. 11. 1905
Iz Krope. (Brezsrčen duhovnik.) Poroča se nam: Pred dobrim mesecem je tukaj
umrla bivša farovška dekla Reza. S krvavimi ţulji si je prisluţila nekaj denarja.
Ţupniku Hönigmanu je zadišal ta denar in hodil je prav pridno obiskovat Rezo, katera
je zbolela. In res jo je pripravil do tega, da je vse trdo prihranjene krajcarji zapustila
Hönigmanovi nevesti — cerkvi. Bilo je 800 kron. Za testamentarični priči sta bila dva
njihova kimovca, ki sta obenem cerkvena ključarja, to sta znana podrepnika Čačman
in falirani ţupan »Luknca«. Reza je umrla. Ima pa v Dolenji vasi pri Selcih starega in
revnega brata. Ta siromak je prišel ob palici čez hribe v Kropo h pogrebu in mislil je,
da bode dobil kaj po sestri. Toda nič ni dobil siromak, razen nekaj ene šare, ki ni niti

10 kron vredna. Reveţ je tako jokal, da se je ljudem smilil v srce, ker je upal, da bode
dobil kakšne krajcarje za ţivljenje. Pa ni bilo nič, ker je šlo vso v farško bisago. Ta
resnični dogodek nas jo prisilil, da smo javno pribili tu nezaslišan napad kranjskega
duhovnika, ki bi odrl ţive ljudi, da bi prodal njih koţo. Opozarjamo naše poslance, naj
si zapišejo take slučaje, da se o gotovem času izpregovori resna beseda, da se naj
kaznuje duhovnika, ki hodi na smrtno posteljo priganjal ljudi, da zapuste vse
premoţenje za cerkve in druge duhovske namene. To je naravnost škandal!
Vir: Gorenjec, 25. 11. 1905
»Zabavni klub« v Radovljici priredi v soboto, dne 9. decembra v spomin
stopetdesetletnice rojstva radovljiškega rojaku Ant. Linharta, prvega slovenskega
dramatičnega pisatelja. »Linhartov večer« s predavanjem, petjem in igro. Natančnejši
vspored se objavi prihodnjič.
Vir: Gorenjec, 25. 11. 1905
Umrla je v Lipnici posestnica, g. Marija Kocijančič, mati nadučitelja Ivana Kocijančiča.
N. v m. p. !
Vir: Gorenjec, 2. 12. 1905

PODLISTEK ANTON LINHART
Iz Krope. (Brezsrčen duhovnik.) Prejeli smo nastopni popravek. »Slavno uredništvo!
Sklicujoč se na paragraf 19. tiskovnega zakona z dne 17. dec. 1862. drţ. zak. štev. 6
ex 1863 in zahtevam z ozirom na dopis: »lz Krope (brezsrčen duhovnik)« objavljen v
1. prilogi „Gorenjca" štev. 47 iz leta 1905, da sprejmete v zakonitem roku na istem
mestu in z istimi črkami nastopni stvarni popravek: 1. Ni res, da sem Rezo Koţuh
pripravil do tega, da je ves denar zapustila cerkvi, res je pa, da jo na to nisem nikdar
pripravljal 2. Ni res, da je bilo 800 K, res je, da je bilo le 500 K. Ni res, da ni brt nje nič
dobil, res je pa, da je dobil svoj postavni deleţ. 4. Ni res, da je šlo vse v farško
bisago, res je pa, da ni šel niti vinar v farško bisago. 5. Ni res, da hodim na smrtno
posteljo priganjal ljudi, da zapuste vse premoţenje cerkvi, res je pa, da še nikoli
nisem bolnika prigovarjal, komu naj zapusti premoţenje.
V Kropi 28. novembra 1905. Kr. Hoenigniann, ţupnik. — (Svojega dopisnika prosimo,
naj odgovori na ta popravek. Op. uredniška.)
Vir: Gorenjec, 9. 12. 1905
Radovljiške novice. — Seja občinskega odbora dne 4. t. m. Predseduje ţupan gosp.
dr. Janko Vilfan, navzočih 11 odbornikov. — Radi zamotanih občinskih zadev vsled
volitev v letu 1904 se je mogel šele sedaj predloţiti račun za omenjeno leto. Za
pregledovalca računov se volita gg. I. Šušteršič in I. Vurnik, —
Proračun za leto 1906 izkazuje 3225 kron 79 vin. dohodkov in 9349 kron 2 vin.
stroškov. Primanjkljaj se pokrije kakor letošnje leto s 46% doklado na vse
neposredne davke izimši osebno dohodnino in s 25 % naklado na uţitnino od vina,
mošta in mesa. Pri daljši debati, ki se je vnela pri proračunu, se sklene, da se iz
zneska 3727 kron 2 vin. za šolske potrebščine izloči ona svota, ki odpade na kupnino
šolskega sveta, ker je to izreden izdatek, in da to svoto krajni šolski svet pokrije iz
svoječasnega skupila za staro šolsko poslopje. -- Prošnja občinskega starešinstva na
okrajni šolski svet, da se tukajšna ljudska šola razširi v petrazrednico, se vzame z
odobravanjem v vednost. — Ţupanstvu se naroči, da takoj izterja zaostale pasje
takse za leto 1905 in se v letu 1906 v tem oziru postopa z vso strogostjo. Takse so

oproščeni le posestniki priklenjemh psov. - Sklene se, da se iz ustanove gospe
Hočevarjeve obdari z vso obleko bi uboţnih šolskih otrok, katere je priporočil krajni
šolski svet. — Prizivu gospe Tince Fajdiga zoper ţupanski odlok, da ne sme predreti
zidu v svoji hiši proti ozki ulici ob Hudovernikovem vrtu, se iz razlogov v odloku ne
ugodi. — Vdovi Varlovi se podeli podpora iz Hočevarjeve ustanove. — Ponudba g.
stavbenika Hroneka, da prepusti svet pred svojo vilo mestu brezplačno, se z zahvalo
sprejme. — Starešinstvu se prepusti, da nastavi novega redarja, pri čemur se je v
prvi vrsti ozirati na prosilce-domačine, ako so zato sposobni. — Določi se, kako
odškodnino naj da gosp. Oton Homan za porabo srenjskega sveta. — Najemščina
pritličja v šolski ustanovni hiši se določi na letnih 108 kron. — Ker je pot od Ţanove
gostilne do graščinskega poslopja privatna graščinska last, ima tudi graščina skrbeli,
da se popravijo stebri ob koncu zida. — Občinski odbor sklene, da se občina udeleţi
prodaje starega šolskega poslopja in se starešinstvu dovoli kupiti poslopje, ako bi
cena bila primerna in se s tem redni občinski izdatki ne zvišajo. Hiša bi se eventualno
porabila za občinsko pisarno, posvetovalnico, stanovanje obč. sluge in občinske
zapore. — Cestni odbor naj se opozori, da bolje pazi na cesto skozi Radovljico. —
Ţupanstvo naj skrbi, da se svetilke redno vsak večer priţigajo. — Na zadnjem
občnem zboru »Zabavnega kluba« v Radovljici se je volil sledeči odbor: predsednik
g. dr. Janko Vilfan, odborniki gg. Oton Homan, Fran Jaklič, Rajko Mlejnik,
Mihelangelo baron Zois, dr. Rudolf pl. Andrejka in Fran Predalič. — Miklavţev večer,
ki ga je priredil »Zabavni klub« je uspel prav dobro. Nad 60 šolskih in drugih otrok je
bilo prav bogato obdarovanili. Za prireditev so si slekle posebne zasluge radovljiške
dame. — Umrla je dne 4. t. m. najpremoţnejša posestnica v Radovljici, gospa Marija
Hudovernig. — Šolska kuhinja. Po poţrtvovalnosti radovljiškega uradništva in
meščanstva se je zopet omogočilo, da dobe revni šolski otroci iz okoliških vasi po
zimi vsak opoldan gorko kosilo in jim ni treba prezebavali na prostem do
popoldanskega pouka.
Vir: Gorenjec, 9. 12. 1905
Častnim občanom je podpisani občinski odbor v izredni seji z dne 4. t. m. izvolil c. kr.
okrajnega glavarja radovljiškega, preblagorodnega gospoda Otona pl. Detelo.
Preblagorodni si je pridobil za našo občino neštetih zaslug. Zato nas iskreno veseli,
da smo mu na la način pokazali svojo hvaleţnost. Hočemo pa tudi, da vsa širna
javnost izve, kako spoštujemo in cenimo moţa. ki nam ob vsaki priliki odkriva svoje
dobro srce. Hočemo, da seţe glas o njegovi prijaznosti in Ijudomilosti še ven mej
meje naše domovine. Saj ni vremena tako neprijetnega, ne poti tako teţavne, ki bi
mu zabranili, da se ne bi osebno potrudil k nam, ako potrebujemo njegove pomoči.
Ob mrazu in vročini prihaja celo peš, ako to zahteva blaginja kmeta. Gotovo ne
trdimo preveč, ako rečemo, da deţela Kranjska nima okrajnega glavarja, ki bi se bolj
trudil za kmeta, in ki bi um bilo ljudstvo bolj udano kol je Otonu pl. Deteli. Ţelimo le,
da bi še mnogo let ostal v naši sredi. Za občinski odbor ovsiški: Anton Pogačnik,
ţupan.
Vir: Gorenjec, 9. 12. 1905
Ponesrečil. Dne 7. t. m. smo našli I. Bistova, hlapca pri zalogi piva I. Kerna v
Lescah, pod kolesi njegovega voza na cesti leţati mrtvega. Prsi je imel zmečkane in
na glavi veliko rano. Sodi se, da je Bistov zaspal na vozu, padel z voza in kolesa so
ga vlekla nekaj časa naprej.
Vir: Gorenjec, 16. 12. 1905

Iz Krope. Naš ţupnik Hönigmann je pa zares predrzen človek, da si upa poslati
popravek na istinit dopis o njegovi pohlepnosti po denarju. Umrla Reza Koţuh je
zapustila 800 K, to mi vzdrţujemo. Ako Hönigmann prizna samo 500 K, je
potemtakem 300 K izginilo ţe na smrtni postelji Reze Koţuh. Seveda ni nikjer
pojasnila, kam je izginilo teh 300 K. Hönigmann zanikuje, da ni Reze pripravil do
tega, da bi zapustila denar cerkvi. Kdo pa mu verjame? Hönigmanna vprašamo,
zakaj hodi obiskavat samo take bolnike, pri katerih čuti denar? Zakaj n. pr. ne gre
nikdar obiskat kakšnega reveţa v špital ali drugo hišo? Sicer pa bi bila
Hönigmannova dolţnost, da bi take nevedne ljudi, ki imajo revne sorodnike, pa
zapuste denar cerkvi, da bi jih poučil, da so revni sorodniki bolj potrebni, da se jim
zapusti kakor pa cerkvi. Zakaj vedno le za cerkev beračite? Zato, da se več
premoţenja nabere cerkvi in obresti ţe vemo, v katero malho lete. Ali ni res,
gospodine Hönigmann? Hönigmann trdi, da je dobil brat Reze Koţuh svoj deleţ.
Dobro! Pove naj še to, kolik je bil tisti deleţ? Deleţ dediščine po sestri, ki zapusti 800
A, mora biti večji, kakor nekaj kron in stara šara. Ta revni brat je tak siromak, da
največkrat še kaj kuhati nima, ali je prav, da potem dediščino po sestri dobi
Hönigmannova nevesta — cerkev. Ali je to krščansko bratoljubje, ki odjeda siromaku
njegov postavni deleţ. Hönigmann pravi, da ni šlo v farško bisago. Za boţjo voljo,
France, kako pa se pravi tisti bisagi, ki nima dna in je šlo tudi Rezinih 800 K vanjo?
Če da kdo za »cerkev«, ali je to kaj drugega, kakor farška bisaga? Saj je to po večini
vse v korist duhovniku, ljudje tako morajo sproti plačevati vse cerkvene potrebščine,
svetniki in svetnice se pa ne ţenijo, da bi jim trebalo dajati doto. Duhovniki zganjate
denar skupaj samo v svojo korist, ne v korist cerkve. Hönigmann se dela nedolţnega
kakor angelj, kdor pa pozna njegovo naravo, pa ţe ve, pri čem smo z nedolţnostjo.
Hönigmann stanuje v hiši, ki je prava palača, tisti pa, ki so mu z ţulji zgradili palačo,
morajo prebivati z druţinami po luknjah. On je samec, pa potrebuje več kakor pet
kroparskih druţin. Za lepo poučilo pa Hönigmannu še povemo, naj kar lepo molči, da
ne bodemo pričeli zopet kronologično priobčevati njegovo dušno pastirovanje in
druge stvari. Svoj čas smo tega ljubega prijatelja ţe precej dobro okrtačili, tako, da je
prenehal nekoliko s svojo ošabnostjo, sedaj pa hodi zopet na solnce prodajat maslo.
Ta naš dopis lahko sedaj da v »rom«. Nikar pa, da bi zopet kakšni Gašperšiči ali
»ţlahta« kako izjavo pošiljali v »Slovenca«. To je preneumno. Resnica se tudi z
izjavami ne spravi s sveta. Resnicoljub.
Vir: Gorenjec, 16. 12. 1905
Linhartovo slavnost priredi »Zabavni klub« v Radovljici danes v soboto, ob 8. uri
zvečer v pritličnih prostorih »Stare šole« v Radovljici. Vspored: 1.) Slavnostni govor;
2.) Ţupanova Micika s predigro (spisal Anton Linhart). Po predstavi prijateljski
sestanek v prostorih »Zabavnega kluba« . Vstopnina za nečlane 1 K. Odbor.
Vir: Gorenjec, 16. 12. 1905
Pšice iz Ljubnega. — Kam jadramo pod komando našega Markoška? Ni še dolgo
lega, kar je bilo čitati v »Slovenskem Narodu«, kako so bili naši klerikalčki
osramočeni zaradi njih podlega sumničenja in obrekovanja bivšega podţupana g.
Pezdiča. Javno so morali priznati, da je imel občinsko upravo v popolnem redu.
Odkrito smemo reči, da bosta naš Kos in njegov »ficepodţupan«, učitelj Markošek
lahko vesela, ako bode v dveh letih občinska blagajna v takem stanu, kakor je bila za
časa Pezdičevega podţupanovanja.
Izjava, katero je moral poslali naš ţupan Ivan Pristavc v »Slovenski Narod« in
»Slovenca«, se glasi: »Podpisani sem govoril, da bivši podţupan podobčine Ljubno

gosp. Anton Pezdič ni pravilno postopal ter da je podobčini Ljubno pustil 325 K dolga
in da mora teh 325 K podobčini plačati. Vse te govorice so bile vsled moje pomote
neosnovane, za katere me veţe dolţnost vse preklicati, da je vse, kar sem v tej
zadevi govoril o g. Antonu Pezdiču neresnično, pač pa je resnica, da je g. Ant.
Pezdič vsikdar podţupanske dolţnosti vestno in natančno opravljal in ni pustil
podobčini dolga. Preklicujem torej s tem vse zgoraj navedene govorice ter se
obenem tudi zahvaljujem g. Antonu Pezdiču, da s tem opusti vsako nadaljno sodno
postopanje proti meni. — Mošnje, dne 28. novembra 1905. — Iv. Pristavec, ţupan.
To izjavo smo brali v »Slovenskem Narodu«, v »Slovencu« je le ni bilo. Kaj vendar
čaka naš g. ţupan ? Ali ga bo treba prisilili k temu?
O učnih zmoţnostih našega učitelja i. t. d. bomo poročali prihodnjič; danes preidimo k
pojasnenju prvega stavka. Naša šola ima letos napraviti več novih stvari, med
drugimi tudi nove klopi, katere je g. Pezdič kot predsednik krajnega šolskega sveta
brez zmanjševalne draţbe oddal za nizko ceno nekemu mizarju, ki pa je menda
neljub našemu učitelju. To je bilo ţe zadosti, da se je sanjalo Markošku o neki zvezi
Pezdiča z dotičnim mizarjem, in zapovedovati je začel, da se mora ravnali po postavi.
Pezdič si je bil v svesti, da ga hoče učitelj zaradi te malenkosti kolikor mogoče očrniti
in zvaliti vso krivdo o nepotrebnih troških nanj, vsled toga je dovolil razpisati
zmanjševalno draţbo. Ali, oj čuda! Vsled učiteljeve nespretnosli v takih zadevah so
bile oddane klopi na zmanjševalni draţbi kar za 80 kron več in, ker je mnogo le
drugih naprav, ki bi se dale, narediti vse polagoma, ko bi ne bil naš učitelj tako
nestrpen. Mošniški občani bodo morali občutno trpeti.
Ali, kaj to mar našemu učitelju? Opozorjen od predsednika, kaj bode ljudstvo reklo k
temu, ga zavrne Markošek: »Naj rečejo ljudje, kar hočejo!« — Ni čuda, ako je
ljudstvo razburjeno do skrajnosti ter se pripravlja na odpor in to po vsej pravici. Zato
prosimo poklicane oblasti pomoči ter si usojamo vprašati taiste: Ali je dovoljeno in v
koliki meri, vmešavati se takemu učitelju v interese občinske zadeve in to še v škode
ljudstva, ter delati sovraštvo v občini in kaliti mir.
Vir: Gorenjec, 23. 12. 1905
Z Ljubnega. (Blamirani klerikalni petelinčki.) Odkar so naši za »sveto vero« prav malo
vneti klerikalci po nečuvenem terorizmu kakor Cvenkel, katerega smo ţe oţigosali
takoj po volitvah, postavili na podţupanski stolec famoznega Skorčiča, vulgo Kosa, o
katerem naj zadostuje, če povemo, da je »cehmošler«, se niso občutneje blamirali
kot zadnji čas. Povedati pa moramo tudi, da je njih vse delovanje ena sama blamaţa.
Ţe pred volitvami so si izmislili čez tačasnega podţupana g. Ant. Pezdiča, na
katerega je imel klerikalni štab »piko«, argument, ki jim ne dela časti, da si jo namreč
gosp. Pezdič po krivici prisvojil večje vsote, in da nima računov v redu ter zbog tega
se brani odstopiti podţupanstvo. Širili so to tudi po volitvah, pri katerih so premagali s
tremi glasovi večine, do zadnjega časa in tako kradli čast in poštenje g. Ant. Pezdiču.
Ali kaj vraga pomeni to? Vzlic vsem opominom se ne zmeni g. Pezdič; ţupan piše
pismo, Pezdič se ne zmeni; klerikalci groze s toţbo,
Pezdič se ne zmeni: klerikalci pričakujejo ţeIjno dne, ko bodo mogli vpiti po gostilnah
čez te grešne liberalce in njih general-liberalca Pezdiča. Ali joj! vse nade, vse veselje
splava po vodi; in oj, Markošek, veselje preč je, preč. Ţupan je namreč v zadnjem
trenutku spoznal, da se moti on, in da je Pezdič povsem nedolţen ter je pošteno
ravnal, ali več o tem bode v izjavi med »Pšicami iz Ljubnega«. In sedaj ta potrtost.
Naš učitelj Markošek, ki je menda pričakoval najteţje, kdaj bo mogel prijeti Pezdiča
za ušesa, on je namreč sedaj podobčinski, oziroma Skorčičev knjigovodja, je
zdihoval: Ali je mogoče, da ste se zmotili, ţupan? Da, je mogoče! Kajne, g. učitelj,

Pezdič vam je trn v peli, ali da vas ne bode preveč bodel, vam svetujemo besede
rajnega nadzornika Ţumra proti g. učitelju Arselinu: Pezdič je tukaj posestnik in ne bo
šel radi vas iz Ljubnega; ako vam ni všeč, se ognile vi.
Vir: Gorenjec, 23. 12. 1905

Radovljiške novice. — Stara šola in šolski vrt sta bila pretečeni teden na javni
draţbi prodana. Šolo je kupil g. Bahovec, trgovec iz Ljubljane za 7000 K, šolski vrt
(pod »Oblo gorico« pri novih hišah) pa tukajšnji zdravstveni zastop, kjer se namerava
sezidali okrajna bolnišnica. Bolnišnica je v Radovljici jako potrebna. Pripomniti pa
moramo, da ta prostor ni nikakor za bolnišnico pripraven. Ne glede na to, da je
prostor majhen, ter samo za zgradbo poslopja zadosti velik, ne pa tudi za vrt
(moderne bolnišnice imajo ter morajo imeti obširne vrtove in izprehajališča),
uvaţevati se mora tudi njegova lega. Šolski vrt je kakih 100 korakov oddaljen od
novih hiš, torej v kraju, kjer se mesto najbolj razširja. Torej na takem kraju naj se
napravi bolnišnica in takorekoč zazida prostor razširjajočemu se mestu. — Nihče ne
bo postavil hiše blizu bolnišnice, vsak kdor zida novo hišo, izkuša dobiti za isto tak
prostor, kjer bi prihajal sveţ zrak v sobe. — Koliko bodo vredna stanovanja v
imenovanih novih hišah potem, ako se zgradi bolnišnica? Gotovo se bodo hišni
najemniki ali izselili ali pa zahtevali, da se jim najemščina izdatno zniţa, ker v njih
sobah ne bodo več uţivali sveţega gorskega zraka izpod Stola, temveč smrad
razkuţevalnih sredstev bolnišnice. Poglejmo v večja mesta! Ali niso umno zgrajene
bolnišnice vse zunaj mesta? Upamo, da bodo hišni lastniki, kakor tudi občinski
zastop pravočasno posegli vmes in preprečili to namero, katera bi znala imeti za
vedno slabe nasledke za razvijajoče se mesto Radovljico. — Kakor čujemo, okrajni
šolski svet ni potrdil te prodaje. Zato sklep okrajnega šolskega sveta iskreno
pozdravljamo.
Zabavni klub v Radovljici je priredil v soboto, dne 10. t. m. veselico v »stari šoli« v
proslavo 150-letnice rojstva Tomaţa Antona Linharta — Radovljičana — ustanovitelja
slovenske drame. Vspored je bil naslednji: slavnosten govor, predstava Linhartove
igre »Zupanova Micka« ter po predstavi prosta zabava v prostorih »Zabavnega
kluba«. Slavnostni govor, katerega je sestavil g. Valentin Ţun, priobčimo na drugem
mestu dobesedno. Igra »Zupanova Micka« predstavljala se je v popolno zadovoljnost
občinstva. Pri igri ste razen radovljiških spretnih igralcev iz prijaznosti sodelovali
gospici Peternelovi, hčerki blejskega g. ţupana in gospica Vovkova. z Bleda. — Vsi
igralci rešili so svojo nalogo izborno. Naj bode tem potom še enkrat izrečena iskrena
zahvala imenovanim gospicam, kakor tudi gg. igralcem za njihov trud in
poţrtvovalnost. Ţeleti bi bilo, da bi se v Radovljici prirejale večkrat take predstave,
katerih smo v Radovljici toliko pogrešali!
— Ponesrečil se je tukajšnji barvar Wagner. Padel je pod teţko naloţen voz. Teţke
ranjenega na zgornjem delu telesa so odpeljali v ljubljansko bolnico. — Imenovanje.
Tukajšnji davčni praktikant g. Fran Predalič je imenovam davčnim adjunktom.
Vir: Gorenjec, 23. 12. 1905
Anton Linhart. Goethe pravi, da je tisti ţivel za vse čase, ki je zadostil najboljšim
svojim vrstnikom. Taki moţje so bili pri nas: Ţiga baron Zois, Valentin Vodnik,
Metelko, Kopitar in posebno Anton Linhart, prvi slovenski zgodovinar in dramatik. Ne
da bi se zrcalil v njihovem ţivljenju višek ţivljenjske sile cele rase, kakor pri Prešernu,
dvigajo se vendar njih osebe visoko nad vsakdanjostjo, kaţipoti so med maso

narodovo. In to je bil v prvi vrsti Anton Linhart. Ţivljenje in delovanje tega moţa nam
je naslikal g. profesor M. Pirnat v svojem predavanju dne 17. t. m. Pod vlado velike
cesarice Marije Terezije je začelo na novo kliti in rasti po vsej Avstriji; v Ljubljani pa je
bil Ţiga Zois središče »akademije«, katere odličen član je bil slavljenec. G.
predavatelj se je z mladeniško navdušenostjo vtopil v svoj predmet, posebno obširno
je razpravljal o Linhartovi zgodovini, o gospodarskih, druţinskih, kulturnih in verskih
razmerah naših pradedov. Kot pisatelj iger: »Zupanova Micka« in »Matiček se ţeni«
je bil Linhart ustanovitelj slovenske dramatike. Četudi je ţivel v drugi polovici
osemnajstega stoletja, ko je opevala inteligenca med sabo le v latinskem ali
nemškem jeziku, čutil se je Slovenca ali Slovana in to kazal v svojih spisih. Občinstvo
je pazno sledilo govoru in se je g. predavatelju ţivahno zahvaljevalo.
Vir: Gorenjec, 23. 12. 1905
150. rojstni dan Radovljičana Antona Linharta. (Slavnostni govor na veselici
»Zabavnega kluba« v Radovljici.) In ti, mala Radovljica, nisi zadnja v zgodovini naše
deţele in našega naroda. Marsikateri boj se je bil ob tvojih okopih in tvojem trdnem
zidovju; v času verskega in kmetskega gibanja nisi stala prekriţanih rok ob strani,
temveč posegla krepko v boj za »staro pravdo«, več vojskovodij in drţavnikov je
doma v tvoji graščini, — omenjamo le zadnjega grofa Thurna, kranjskega deţelnega
glavarja — iz tebe je izšel tudi ustanovitelj slovenske drame — Anton Linhart.
Linhartov oče; Vencel Leonhohrt, je bil z Moravskega. Sin Anton pravzaprav Tomaţ
Anton Leonhohrt, kakor stoji v maticah radovljiškega ţupnišča, se je narodil 11.
decembra 1756 v hiši št. 1 v Radovljici. Študiral je gimnazijo in licej v Ljubljani, nato
pa vstopil v cistercijanski samostan v Zatičini. Toda fratru Kristijanu ni ugajal
samostanski zrak, v dveh letih zapusti mirno zidovje in se poda na Dunaj, kjer se z
vso vnemo loti pravnih in finančnih študij. Tedaj je predaval na dunajskem vseučilišču
sloveči nacijonalni ekonom Sonneiifels. Ta šola je gotovo Linhartu pripomogla, da je
pozneje na Kranjskem z vspehom mogel delovati za izvršitev Joţefinskega davčnega
katastra.
Po dovršenih vseučiliških študijah se vrne Linhart v Ljubljano in vstopi kot uradnik v
knezoškofijsko pisarno, kjer ostane od leta 1773 do 1783. Potem pa prestopi kot
zapisnikar k c. kr. okroţnemu uradu ljubljanskemu, v kratkem poslane c. kr.
okroţnošolski komisar in pozneje tajnik kranjskih deţelnih stanov. To sluţbo je
opravljal do svoje zgodnje smrti. Umrl je, šele devetintrideset let star, dne 14. julija
1795.
Na njegovem grobu pri sv. Krištofu v Ljubljani stoji spomenik iz temnosivega
marmorja z latinskim napisom in tem-le slovenskim pristavkom iz leta 1840, ki ga je
napravil naš prvak Prešern:
»Steze popustil nemškega Parnasa,
je pisal Kranja zgodbe star'ga časa,
komu Matiček, Micka, hči ţupana,
ki mar mu je slovenstvo, nista znana?
Slavile, dokler mrtvi se zbudijo,
domači boste ga Talija, Klijo.«
S temi stihi je Prešem očrtal Linhartovo pisateljsko delovanje. Linhart se je v svoji
mladosti bavil s pesništvom v nemškem jeziku. Kot dijak je opeval ljubljanskega
knezoškofa grofa Herbersteina v pesmi: »Aemonas Feyer«. Leta 1781 je izdal zbirko
pesmi pod naslovom: »Blumen aus Krain«, v kateri se nahaja tudi prevod slovenske
narodne balade »Pegam in Lamberger« v heksametrih. Tudi je spisal nemško
ţaloigro v petih dejanjih: »Miss Jeny Love«.

Ker mu pa ti leposlovni proizvodi niso niso ugajali, jih je nakupil in seţgal, kar jih je le
mogel dobiti. Steze popustil nemškega Parnasa!
Začel je pisati slovenski, kar je zasluga našega največjega narodnega mecena
barona Ţige Zoisa.
Oče Ţige Zoisa, doma iz Bergama v Italiji, se je, preselivši na Slovensko po smrti
svoje prve ţene, oţenil s Kranjico pl. Kapusovo, ki je dne 23. novembra 1747. leta
porojenega sina Ţigo naučila lepo slovenski govoriti. Slovenščino kot materini jezik,
je Ţiga iskreno ljubil ves čas svojega ţivljenja. Kot posestnik bogatih rudnikov in fuţin
na Gorenjskem s cvetočo ţelezninsko trgovino se je brigal za gmotno, pa še bolj za
duševno stanje naroda slovenskega. Uvidel je, kako je zapuščen ta narod glede
omike, prizadeval si je tedaj na vse načine širiti njegovo omiko. Vodnika je
navduševal za pesništvo, ga učil in bodril, podpiral ga in mu popravljal spise.
Kumerdejeva slovnica je popravljena z Linhartom, Kopitarja, ki je bil domači učitelj pri
Zoisovih, je napravil za slavista.
Pri Zoisu je bilo zbirališče vseh tedanjih slovenskih knjiţevnikov, Linharta je Zois
pregovoril, da je priredil za slovenske igralce dve gledališki igri, in sicer »Ţupanovo
Micko« in »Veseli dan ali Matiček se ţeni«.
»Ţupanovo Micko« so igrali prvikrat v Ljubljani dne 28. decembra 1789 diletanti \iz
najodličnejših krogov ljubljanskih - Linhart sam je bil šepetalec.
»Laibacher Zeitung« z dne 29. decembra se je izrazili jako pohvalno o njej,
naglašujoč, da je kranjski jezik dovolj gibčen in blagoglasen; ves narod je ponosen
na take igralec, katerih se bodo spominjale slovenske knjige, rekši: »Ti so poloţili
temelj v izobraţevanje materinega jezika in so ga usposobili za gledališke predstave.
Igra se je posebno prikupila. Igrali so jo neštetokrat po najrazličnejših krajih naše
domovine.
Imenovani igri nista izvirni Linhartovi, vendar sta tako srečno preloţeni in prikrojeni
našim razmeram, da se jim nič ne pozna tuj izvor. In to ni mala zasluga Linhartova, ţ
njima je poloţil temelj naši gledališki knjiţevnosti. In to mu zagotavlja častno'mesto v
naši kulturni zgodovini.
Prezreti ne smemo še zelo vaţnega Linhartovega zgodovinskega dela, katero, ţal,
radi prezgodnje smrti ni mogel dokončati. Versuch einer Geschichte von Krain und
der übrigen südlichen Slaven Oesterreichs 1788. Raztegnil je Linhart svoje
raziskovanje čez ozke meje kranjske deţele, naglašajoč, da dostikrat ljudstvo ni
samo krivo, če ni postalo to, kar bi rado. On zahteva, da morajo zgodovinarji več
ozira jemati na Slovane.
To je v kratkem delokrog našega Linharta.
Zadnja slovenska Talija piše: Ako se postavijo kdaj v slovenskem gledališču
zasluţenim slovenskim dramatikom spominska poprsja, potem se naj ne pozabi
Antona Linharta, uspešnega začetnika slovenske drame! K temu bi še dostavili: »Ako
je slovensko pisateljsko društvo vzidalo spominske plošče ţe raznim pisateljem in
pesnikom slovenskim, naj se ob stopetdesetletnici Linhartovega rojstva tudi zablešči
spominska plošča na hiši št. 1 v Radovljici, kjer je tekla zibelka našemu Linhartu.
(Opomba uredništva: Kakor smo zvedeli, namerava se v poletju 1906 prirediti v
Radovljici velika slavnost, pri kateri se bode odkrila imenovana spominska plošča.)
Vir: Gorenjec, 23. 12. 1905
Vodovod na Brezjah. Brezje, ki trpe zelo vsled pomanjkanja dobre pitne vode, dobe v
bliţnji bodočnosti svoj vodovod. Načrte za ta vodovod je izdelal ljubljanski inţenir R.
Lachnik. Troški, h katerim naj bi prispevala tudi drţava in deţela, so proračunjeni na
150.000 K. Vodovod bo sluţil vasem: Brezje, Črnivec, Noše, Otok, Dvorska vas,

Dobro polje, Mošnje, Vrbnje in Gorica ter bo oddaljen 14 kilometrov od rezervarja
radovljiškega vodovoda.
Vir: Gorenjec, 23. 12. 1905
Umrla je v Kropi gospa Marija Gašperič; v Radovljici gospa Uršula Pretner; v
Trojanah pa gospa Katarina Kovšek, poštarjeva soproga. N. v m. p,!
Vir: Gorenjec, 23. 12. 1905
Veselice. Društvo »Triglav« v Radovljici priredi dne 31. decembra 1905 v pritličnih
prostorih (desna stran) radovljiške graščine Silvestrov in obenem A. Linhartov večer.
Vir: Gorenjec, 30. 12. 1905
::::::::::::::::::::::::::
Vrbnje pri Radovljici. Ako se v kaki občini razdeli gozd, senoţet ali kaka taka stvar,
da je v korist dotičniku, ki jo dobi, sprejme se in razdeli po davkih, akoravno bi manjši
posestnik bolj potreboval ravno tako parcelo kot večji. Ali strmite nad klerikalnim
gospodarstvom občine Mošnje! Pod to občino spada vas Vrbnje, razdelili so pot od
Dobrave do Vrbenj, dolgo 1100 metrov in od Vrbenj do Nove vasi v dolgosti 667
metrov. Proračunjeno po davkih bi prišlo na kilometer po 3 metre, 84 centimetrov in 8
milimetrov. V veliki večini smo bili Vrbnjani, da se razdeli po davkih; ali kako nam je
razdelila slavna občina Mošnje, cesto, naj vam navedemo samo par slučajev. Hiš. št.
11 z davki 88.83 K ima ceste v najlepši legi 92 metrov in zraven pripadajoča hiš. št.
15 z davki 5.06 K nima niti metra ceste za popravljanje. Hiš. št. 2 z davki 10.57 K
mora v slabi legi tudi 92 metrov popravljati ceste en posestnik, torej s 93.89 K davka
in drugi s 10.57 K davkom. Občinstvo, preudari si, kako more mogoče bili po
procentu razdeljeno? In hiš. št. 9 ima 69.19 K, pa popravlja le 61 metrov ceste; kaj je
to proti št. 13, ki plačuje 16.95 K in mora popravljali 86 metrov ceste. Sploh je vse
tako krivično razdeljeno v tej stvari. Da, to je klerikalna bolezen, poglejte se v zrcalo
in mislite si: ko bi mi imeli vsaj deseti del te pravičnosti v sebi, kot jo imajo
macedonski Turčini, bi ne ravnali tako krivično, kot hočemo ravnali pri razdelitvi te
poti (ceste). Da, vi klerikalni junaki, bi radi delali red v Turčiji, pa boste poprej doma
pošteni in ne na tako podel način izkoriščali svojih bliţnjih.
Vir: Gorenjec, 5. 1. 1906
Novice iz Mošenj. — Program našega ţupnika za leto 1906. Spored za posvečevanje
nedelj in praznikov je glasom oznanila v nedeljo 24. m. m. za prvi teden naslednji;
pobiranje s pušico, darovanje za škofove zavode, pobiranje za meţnarja in nekaj za
našega Janeza, namreč »ofer«.
Stari svetniki. Ljudstvo je ţe sito ţupnikovega izsesavanja. Ker on ve, da bode vse to
neslo malo, je oznanil prodajo petih starih svetnikov iz cerkve, med katerimi je tudi
sv. Miklavţ. Naš »častiti« fajmošter je namreč jezen nanj, ko mu ni prav nič prinesel.
Da bode pa ţupnik za prodane svetnike ja več dobil, svetujemo, naj očka ţupan
razpiše draţbo in naj povabi iz Ljubnega učitelja Markoška, ki je menda za to zelo
sposoben, kakor smo brali v predzadnjem »Gorenjcu«.
Novi svetniki. Našemu Janezu diše baje kranjske klobase, zato si je omislil, da bo
namesto sv. Miklavţa in sv. Antona konkuriral s tem na Brezjah, kar menda tam
dobro nese. Dober tek!
Občinski bik. Trpin bi si rad napravil še enega bika. V to je ukazal občinskemu
odboru, naj mu dovoli 800 K podpore, da bo imel bik ograjo. Da je naš »uzor-odbor«

razen enega enoglasno prikimal, je samoobsebi razumljivo in to še menda na
kolenih. Vrhutega bode naš ţupan gotovo, ko odšteje kronice, poljubil od knofov
umazane roke. Tudi dober tek!
Šele sedaj smo na jasnem, zakaj se je ob času volitev tako trudil, da je spravil v
odbor kimovce prve kvalitete.
Davkoplačevalci mošenjski dovoljujejo občinskemu odboru, da naredi na občinske
stroške še eno tako ograjo, da bomo zapirali g. Janeza Trpinca, da se mu vsaj vsak
dan 24 ur ohladi prevroča kri, ker s tem bomo ustregli tudi njegovemu očetu, ki bo
potem vendar skrbi prost, kajti sedaj mora vedno paziti nanj, da se ne »izgubi«.
Veselo novo leto in vtem zopet kaj.
Vir: Gorenjec, 5. 1. 1906
Kot zastopniki v obrtno - nadaljevalnih šolah so izvoljeni gg.: … za Radovljico: Ivan
Sarlori, ključavničarski mojster v Radovljici …
Vir: Gorenjec, 5. 1. 1906
Kup iz Zaloš pri Podnarta je pretečene dni ujel na past 9 kg teţkega divjega mačka,
kateri mu je hodil vedno morit kokoši. Ujel je to redko ţival na svojem skednju na
malo past, katero pa je maček nesel četrt ure daleč v gozd. Kup je šel po sledu ter ga
dobil v gozdu pod skalami. Taka ţival, ki je pri nas redek slučaj, je jako nevarna,
vendar jo je ubil s sekiro.
Vir: Gorenjec, 5. 1. 1906
Radovljiške novice. — Radovljiška posojilnica ustanovi 1. februarja t. l. na Jesenicah
podruţnico. Ako upoštevamo, da je imela posojilnica leta 1904 čez tri milijone
denarnega prometa, da je znašalo stanje njenih hranilnih vlog koncem l.1904 čez
poldrug milijon kron in njen rezervni fond čez 50 tisoč kron, da dalje posojilnica po
svojih pravilih razteza lahko svoje delovanje tudi na nečlane in ni omejena le na
nekatere občine, kakor rajfajznovke, da dalje daje svoja posojila tudi in sicer po
navadi na menice, lahko izprevidimo, da bo podruţnica na Jesenicah ne le za občino
jeseniško, temveč za vso zgornjo dolino in mogoče po zgradbi ţeleznice tudi na
sosednje koroške občine zelo velikega gospodarskega pomena.
Godbeno društvo se je ustanovilo v Radovljici. Na ustanovnem občnem zboru je bil
imenovan predsednikom g, Oton Homann, njegovim namestnikom ga g. Josip
Hronek. / Op.: verjetno gradbeno!
Premeščen je iz Radovljice v Novo mesto g. sodni adjunkt Gustav Galle.
V odbor za obrtno nadaljevalno solo v Radovljici je bil pretekli ponedeljek iz skupine
trgovcev in obrtnikov voljen za člana g. Oton Homann, za namestnika pa g. Josip
Pogačnik.
Za nov zvonik so začeli voziti kamenje.
Vir: Gorenjec, 13. 1. 1906
Plesno veselico, katero priredi prostovoljno gasilno društvo v Radovljici na dan 14.
januarja 1906 v prostorih gosp. Ivana Kristana v Predtrgu. Začetek ob 3. uri
popoldne. Vstopnina 40 vin. Čisti dobitek namenjen je za napravo gasilnega orodja.
Za prijazen obisk vabi odbor.
Vir: Gorenjec, 13. 1. 1906
»Triglav« v Radovljici priredi v nedeljo, dne 21. januarja 1906 ob 7. uri zvečer v
pritličnih prostorih radovljiške graščine (desno) igrokaz v treh dejanjih: V Ljubljano jo

dajmo! Spisat J. Ogrinc. Po igri prijateljski sestanek v hotelu Bastl, kjer se vrši ples in
prosta prijateljska zabava. Sodeluje radovljiški orkester. Vstopnina: Za nečlane: I.
sedeţi 1 K, II. sedeţi 60 vin., stojišča 40 vin. Za člane polovico. Odbor.
Vir: Gorenjec, 20. 1. 1906
»Triglav« v Radovljici priredi v nedeljo dne 28. januarja 1906 svoje I. poljudno
znanstveno predavanje. Predava član »Akademije« iz Ljubljane odvetniški kandidat
Ant. Dermota o temi: »Znanstveni socializem«. Predavanje se vrši v salonu
Bastlnovega hotela. Pričetek ob 3. uri popoldne. Vstopnina 10 vinarjev. Pridite v
obilnem številu! Odbor.
Vir: Gorenjec, 20. 1. 1906
Občinski odbor v Mošnjah je soglasno sklenil, da se odpravijo v srenji vse dvojezične
občinske table in se nadomeste s samoslovenskimi. Pač posnemanja vredno.
Vir: Gorenjec, 27. 1. 1906
Iz Mošenj. Veselico priredi veselični odbor v prid mlekarske zadruge v Mošnjah dne
4. febr. t. I. na Brezjah pri Finţgarju. Spored: 1.) Eno uro doktor, burka v enem
dejanju. 2.) Šaljiva pošta. 3.) Godba Rovtov. — Mlekarska zadruga ima dne 28. t. m.
ob treh popoldne občni zbor v šoli.
Vir: Gorenjec, 27. 1. 1906
Kmetski ples se vrši na svečnico ob sedmih zvečer v salonu Joţefa Wuchererja v
Lescah. Maske dobro došle.
Vir: Gorenjec, 27. 1. 1906
Radovljica. Društvo »Triglav« je v Radovljici edino društvo, ki zbira pod svojim
okriljem vse, brez razlike stanu. Društvo ima svojo smer in se ostro razločuje od onih
mnogoštevilnih bralnih društev po deţeli, ki niso ne krop in ne voda. »Triglav« je
priredil 31, I. l. predstavo »Ţupanove Micke« s kratkim predavanjem o pomenu Ant.
Linharta za slovensko lepo knjiţevnost, Radovljiški diletantje so uprizorili igro jako
dobro. Naravnost imenitno se je izvajala vloga »Glaţka«, »Zupanove Micke« in
»Ţupana«. Tudi druge vloge so bile dobro rešene. Igra je zelo ugajala in zelo številno
občinstvo je dalo duško svoji zadovoljnosti z ţivahnim aplavzom. Dne 20. m. m. pa
se je priredila Ogrinčeva narodna igra »V Ljubljano jo dajmo«. Brez dvoma je ta igra
ena izmed najboljših, kar jih ima slovenska izvirna dramatiška literatura. Kakšno
privlačno moč ima, dokazuje dejstvo, da mnogo obiskovalcev ni moglo več dobiti
potrebnega prostora. Marljivi radovljiški diletantje so se sicer zelo potrudili, toda
poznalo se je, da zahteva ta veseloigra popolnoma izveţbanih igralskih moči. Zelo
dobro je bilo drugo dejanje, ki se vrši v Ljubljani. Predvsem nam je ugajala Manica in
njen ljubimec dr. Snoj. Tudi prvo dejanje je ustrezalo, medtem ko je bilo zadnje dokaj
slabše. Vendar je igra splošno ugajala, zakaj igralci so se potrudili. Izrekla se je ţelja,
da bi se priredilo še več takih predstav in od pridnosti in resnosti igralcev imamo
pričakovati še mnogo.
Dasi se razmere kar se tiče druţabnega ţivljenja v Radovljici dokaj neugodne,
smemo vendar upati, da se to izpremeni. Predvsem bi pa opozorili Radovljiško
občino, da bi začela končno vendarle skrbeti zato, da bi se dobili tudi v Radovljici za
take namene primerni prostori, ki jih ima danes ţe skoro vsaka vas. (Op. uredništva:
Kolikor nam znano, je stvar v tiru.) / Občinar.
Vir: Gorenjec, 3. 2. 1906

Begunjskemu ţupniku svetujemo, naj pazi na meţnarja pri sv. Luciji, da ne bode taisti
sam pobiral denar iz puščice. Zadnji čas je — kakor se govori — prodajal tudi vosek,
ne rečemo sicer, da cerkvenega. Vsekakor ga je treba kontrolirati, kajti ta človek je
precej predrzen, saj je svoj čas ţe spovedoval v spovednici, za kar je tudi prejel
zasluţeno plačilo.
Vir: Gorenjec, 3. 2. 1906
Ţupanom v Kropi je izvoljen gospod Fran Šolar.
Vir: Gorenjec, 3. 2. 1906
Radovljiške novice. — Občinska seja z dne 7. februarja t. l. Začetek ob 7. uri zvečer.
Predseduje ţupan g. dr. Janko Vilfan; navzočih 10 odbornikov. — Občinski računi za
I. 1904 so se pregledali. — Kot zaupnika glede pokončavanja prašičje kuge se
izvolita gg. Vurnik in Sartori. — Dve pritoţbi proti predpisu pasje pristojbine se kot
neutemeljeni zavrneta. — Odda se odborov sklep glede točenja in prodaje ţganin in
drugih opojnih pijač v hiši Hudovernikovih dedičev. — Dacarju Jakobu Simi se dovoli
za pobiranje uţitnine nagrada, istotako obč. tajniku za vestno sestavljen račun. —
Glede naprave rovišča ob Derničevi hiši se izvoli poseben odsek, da preišče zadevo
in v prihodnji seji stavi primerne pogoje. — Sklene se, da se občinska pisarna preseli
v graščino in se ţupanstvu naroči, da napravi z graščinskim oskrbništvom primerno
najemno pogodbo. — Odobri se naknadno pritoţba ţupanstva zoper odlok okrajnega
šolskega sveta glede prispevkov za šolske potrebščine, kolikor se tiče novih naprav,
ki naj bi se poplačale iz skupila za staro šolsko poslopje. — Gospodu ţupanu se
izreče enoglasna in ob splošnem odobravanju priznanje in zahvala za energične
nastope zoger to, da bi se prejšnji šolski vrt prodal zdravstvenemu zaslopu, ki bi tam
zidal bolnišnico za nalezljive bolezni, obenem se bo poskrbelo, da se za bolnišnico
dobi primeren prostor. — Sklene se, da se postriţejo veje v drevoredu, kolikor ovirajo
promet na cesti. — Poštno ravnateljstvo v Trstu se naprosi, da napravi nabiralnik za
pisma na hranilničnem poslopju, da dalje skrbi zato, da se nastavi za Radovljico in
okolico, ker se je mesto v zadnjih letih zelo razširilo, še en pismonoša in da se
nedeljski počitek za pismonošo uredi tako, da se pisma raznašajo od 8. do 10. ure.
Veselica gasilnega društva dne 4. t. m. je izpala nad vse pričakovanje. Toliko gostov
ţe dolgo nismo videli na predpustni zabavi v Radovljici. Vsi prostori Avguštinove
gostilne so bili natlačeno polni, v 1. nadstropju je igral znani »šramel-kvartet« v občo
pohvalo in vztrajno do jutra, spodaj so se pa vršili neumorno mladi pari ob zvokih
harmonike. Bila je prava ljudska veselica, ki se gotovo ponaša z lepim materijalnim
uspehom.
Premeščenje. Gosp. davčni pristav Fran PredaIič je premeščen v Metliko, na njega
mesto pa pride davčni pristav g. Ivan Kušar iz Kranja. Davčnemu referatu
radovljiškemu je prideljen davčni praktikant gosp, Albert Primec iz Ribnice.
Vir: Gorenjec, 10. 2. 1906
V Radovljici se jo poročil znani gostilničar g. Franc Dovţan.
Vir: Gorenjec, 10. 2. 1906
Slov. pevsko in bralno društvo »Triglav« v Radovljici se tom potom najiskreneje
zahvaljuje slavni »Slovanski Matici«, odnosno slavnemu odboru iste za blagohotno
podarjene knjige v namen javne ljudske knjiţnice, katera se snuje tu. Vrednost
»Matičnih« knjig znaša nad 60 K! Naj bi izgledu slavne »Matice slovenske« sledili še

drugi knjiţni zavodi in meceni, prijatelji ljudske prosvete. Darila v ta plemeniti namen
je nasloviti na odbor diuštva »Triglav«, darila in čč. gg. darovalce objavimo svojičamo
v istih. / Odbor.
Vir: Gorenjec, 10. 2. 1906
Lovski ples. Zanimanje za lovski ples, ki ga prirede radovljiški lovci v soboto dne 17.
t. m. v Lescah pri Wuchererju, je velikansko. Saj ni čuda. Wuchererjev salon se
izpremeni v pravi pravcati gozd. Tu boš videl lovce z nabitimi puškami, ki čakajo na
zajce, lisico, srnjake i. t. d. V drugem kotu se bodo podila čreda divjih koz. Taki in
slični prizori se bodo videli na lovskem plesu, z salona boš prišel na plesišče, kjer
bode prav pridno svirala slavna radovljiška godba. To bode veselje za plesalke in
plesalce. Ako bode kdo hotel povedali komu o kakšni tajni lovski steči, šel bode ţ
njim v prvo nadstropje, kjer bode našel vse male in velike sobe izpremenjene. Vsedel
se bode pod drevo in povedal pri kozarcu dobrega vina lajno prijatelju lovsko srečo.
Torej ne zamudile, lovci in lovski prijatelji in prijateljice, prilike in pridite dne 17.
februarja t. l. zvečer ob polosmih vsi v lovski ali promenadni obleki v Lesce k
Wuchererju.
Vir: Gorenjec, 10. 2. 1906 / V mapi Lesce v starih časopisih
Veselico priredi gasilno društvo v Mošnjah pri Valentinu Rotarju (Pernuš) v nedeljo,
dne 11. februarja ob 5, uri popopoludne. Vspored: Ponovitev igre: Eno uro doktor,
burke v enem dojanju. 2. Srečkanje. 3. Šaljiva pošta. 4. Prosta zabava in godba.
Vstopnina k igri; Sedeţi 40 vin., stojišče 20 vin. K obilni udeleţbi vabi uljudno odbor.
Vir: Gorenjec, 10. 2. 1906
Veselice. Bralno društvo »Triglav« v Radovljici priredi dne 18. svečana ob 7. uri
zvečer v pritličnih prostorih radovljiške grajščine (desno) dve gledališki predstavi.
Vspored: 1.) »Pomota«. Predpustna burka v enem prizoru. Spisal radovljiški Bucek.
2. »Dobro došli! Kdaj pojdete domov?« Veseloigra v enem dejanju. Vstopnina: Prvi
sedeţi 1 K, drugi 50 vin., stojišča 30 vin. Člani plačajo polovico. Kdor se hoče
zabavali in času primerno nasmejati, je uljudno vabljen. Priredbe »Triglava« so se
priljubile občinstvu, zato pričakuje obilne udeleţbe odbor.
Vir: Gorenjec, 17. 2. 1906
Iz Krope prihajajo v »Slovenca« vsako jake laţi, tako tudi ta o zaroki g. Marije Jalen.
»Slovenec« sprejema pač od vsakogar vesti, če so resnične ali pa ne.
Vir: Gorenjec, 17. 2. 1906
Osobne vesti. Deţelni šolski svet je ime no val g. Ivana Šega učiteljem za Radovljico.
Vir: Gorenjec, 24. 2. 1906
Na Brezjah so snuje novo gasilno društvo.
Vir: Gorenjec, 24. 2. 1906
Iz Radovljice. Minuli so šumni predpustni dnevi in nastopila je doba mirnega
premišljevanja in tihega dela. In pri tem premišljevanju pridemo do zaključka, da se je
ta predpust pri nas veliko, veliko rajalo in plesalo. Nujugodneji uspeh je imel zelo
obiskani ples tukajšnjega gasilnega društva, a tudi prireditve bralnega društva
»Triglav», ki v zadnjem času izvrstno napreduje, so privabile mnoţine občinstva, ki
se je divilo posebno spretnosti gledaliških igralcev-diletantov. Lovski ples v Lescah je

pokazal, da imajo radovljiški in okoličanski Iovcl fin okus tudi za prirejanje zabav v
salonih in niso doma samo na »stantih«. Tudi nekoliko domačih, hišnih plesov šteje
kronika zadnjega predpusta; noben gostilničar ni hotel zaostati za drugim. Samo
»Zabavni klub«, čegar vsakoletne maškarade so se odlikovale po elegantnosti, je
letos v miru preţivel predpust. Morda je temu krivo nedostajanje pripravnih prostorov
za večje prireditve v Radovljici - a s tem prihajamo ţe v post - k delu. Po čemur smo
davno hrepeneli, to se nam obeta še letos. Podjetni gostilničar g. Kunstl napravi velik
salon s posebnim podaljšanim prostorom za oder, pod salonom pa zgradi večjo klet
za mirno pivsko druţbo ob vročih poletnih večerih. Delo je prevzel tukajšnji stavbenik
g. Hronek. ki bo menda tudi zase zidal novo vilo še letos. Bralno društvo »Triglav«
ustanovi v kratkem javno knjiţnico, kar bo gotovo velikega kulturnega pomena za
okraj. Upamo, da bodo merodajni faktorji temu vele vaţnemu podjetju v vsakem oziru
naklonili svojo pomoč. Vsakoletna borba za vodo se je tudi v tem mesecu zelo
poostrila. Večina vodnjakov je zaprtih, treba je hoditi po največjih luţah daleč naokoli,
če se hoče dobiti škaf vode, večkrat pa mora priti dekla še s praznim škafom nazaj.
Povsod suša v vodnjakih! Naj se izvrši kmalu še najvaţnejše delo v Radovljici –
vodovod.
Vir: Gorenjec, 4. 3. 1906
Zabavni klub v Radovljici priredi v nedeljo, dne 4. marca 1905 popoldne ob poltreh v
društvenih prostorih predavanje. Predaval bode g. baron Zois o »Italijanskem
slikarstvu za časa renesanse«. Vstopnina za člane prosta, za nečlane 1 K
Vir: Gorenjec, 4. 3. 1906
Na Zgoši pri Begunjah se ustanovi zabavno in bralno društvo. Imelo bo na razpolago
10 časopisov, in sicer slovenskih in hrvatskih ter dva nemška.
Vir: Gorenjec, 4. 3. 1906
Radovljiške novice. — Radovljiške posojilnice občni zbor se je vršil 1. t. m. V
ravnateljstvo so bili voljeni gg. dr. Janko Vilfan, Rudolf Kunstl, Fran Mrak, Josip
Pogačnik in Ivan Sartori, v nadzorstvo pa nanovo gg.: Ivan Ţark in Oton Homan. Ker
bomo o društvenem delovanju še natančneje poročali, ko dobimo računski zaključek
za lansko leto v toke, pripominjamo za danes samo, da je občni zbor poleg raznih
drugih podpor tudi letos dovolil za radovljiški vodovod svoto 600 kron in za
šentjakobsko šolo v Roţu daroval 100 kron
Tukajšnja obrtna zadruga je imela tudi svoj občni zbor pretekli ponedeljek. Iz
Ljubljane je došel g. Franchetti. Zborovanje je bilo jako viharno; ogromna večina se je
izrekla za razdruţitev, s čimer je najbrţe zadruga pokopana. Zadruţništvo še ni našlo
tal pri našem ljudstvu.
Električno razsvetljavo dobimo menda v Radovljici. Tukajšnji vstrajno napredujoči
industrijalec gosp. Dernič je kupil večje posestvo ob Savi pri Cajhnovih ţagah, kjer
zgradi moderno električno napravo za svoje podjetje, od koder bo z lahkoto oddaja
elektriko radovljiškemu mestu.
Krasne pomladanske dni smo imeli ta teden. Zato se je pa tudi ţe začelo ponekod
delati zunaj. Gosp. Kunstl je zače kopati temelj za prostoren salon ob svoji gostilni in
tudi pri posojilnični stavbi so se dela deloma zopet pričela.
Vir: Gorenjec, 10. 3. 1906
Prva mošenjska mlekarska zadruga sme biti ponosna na prvo upravno leto. Zadruga
je štela koncem l. 1905 74 zadruţnikov. V tem letu so donesli zadruţniki v mlekarno

117.940 litrov sveţega mleka, za kar so prejeli 13.175 K 97 v, zadruga pa je prejela
za vse mleko in mlečne izdelke 17.498 K 47 v. Vseh prejemkov je bilo I. 1905 29.042
K 56 v, izdatkov pa 28.932 K 07 v. Čisti dobiček znaša v preteklem letu 1936 K 23 v.
Vso hvalo zasluţi marljivo predstojništvo z gospodom nadučiteljem Jos. Korošcem na
čelu, da se je zadruga takoj prvo leto svojega obstoja tako razcvetela v blaginjo
svojih članov.
Vir: Gorenjec, 24. 3. 1906
Umrl je pretekli četrtek v Radovljici nenadoma gospod c. kr. sodni oflcijal Valentin
Cerovšek vsled srčne kapi. Pokojnik je bil radi svojega odkritosrčnega in
neomahIjivegu značaja vobče priljubljen. Bodi mu blag spomini — Vsled opeklin je
umrla gdč. Lojzika Rabič (Kustelnova). N. v m. p.!
Vir: Gorenjec, 24. 3. 1906
Iz seje c. kr. okr. šolskega sveta v Radovljici V zadevi izpraznjene sluţbe v Radovljici
se je sklenilo naprosili c. kr. deţ. šol. svet, da naj dovoli ţe v februarju za to mesto
imenovanemu učitelju Iv. Šegi takoj nastopiti svojo novo sluţbo, ker sta v Radovljici
sedaj le dve učni osebi in ker ni dobiti nikakega suplenta. Nadučitelju Joţefu Korošcu
iz Mošenj se pripozna tretja starostna doklada. Napravi se kompetentna tabela za
nadučiteljsko mesto v Kropi. Sklene se predlagati, da se na Ljubnem uvede z novim
šolskim letom celodnevni pouk, ker je šolska soba za sedanje število otrok dovolj
velika. … Na znanje se vzameta nadzorniški poročili o ponavljalnih šolah v Ovsišah
in Mošnjah, ter potrdijo računi krajnih šolskih svetov v Dobravi pri Kropi, Gorjah,
Kranjski gori, Dovjem, Mošnjah, Ovsišah, Kamni gorici in Begunjah za l.1905.
Vir: Gorenjec, 24. 3. 1906
Na postaji v Podnartu se nudi tujcu, ki se pripelje s Koroške, pristna nemška slika.
Napis na pročelju je samo nemški, istotako so samo nemško zaznamovani prozaični
lokali »Für Herren«, »Für Damen«. Ta postaja se menda zato na ta način razlikuje od
ostalih postaj na Gorenjskem, ker je tukaj dom klerikalnega poslanca Pogačnika, ki je
ravnokar dobil od ţelezniškega ministrstva novo ustanovljeno spominsko kolajno.
Vir: Gorenjec, 31. 3. 1906
Iz Radovljice se piše: Dne 6. marca t. l. se je vršil občni zbor obrtne zadruge za
radovljiški okraj; ta ostane obrtnikom kakor gospodom ustanoviteljem gotovo v
spominu; in posebno zadnjim upamo, da je upadel pogum, še ustanavljati obrtno
zadrugo. Naj pojasnimo vso zadevo. Kdo da je hotel ustanoviti obrtno zadrugo, ne
vemo; pred pribliţno enim letom je pobiral od ţupanstev posameznih občin nekdo
podpise, katere je večina obrtnikov podpisala, ne vedoč zakaj. Obrtniki so se šele
pozneje dogovorili med seboj, da je bilo podpisovanje za nekako obrtno zadrugo. Ker
se ljudem prej ni nič povedalo, zakaj se podpisujejo, je bil tudi prvi občni zbor klavern,
ker niti 50 obrtnikov ni prišlo, dočim je iz celega okraja za to zadrugo okoli 600
obrtnikov; no, v kljub tem če je bil ta občni zbor sklepčen, da se je izvolil odbor i. t. d.
Vsled tega je bila zadruga na tem občnem zbora mrtvorojeno dete. Nočemo ţaliti
nikogar, a toliko povemo gospodom ustanoviteljem, da obrtniki, čeravno ne
organizirani, zahtevamo vendar pravilne volitve; ako ni prvikrat občni zbor sklepčen,
naj bi te sklical drugi, obrtnikom pa je treba pojasniti pomen in namen obrtne
zadruge. Nerazumno je tudi, zakaj da so se zahtevali k tej zadrugi gostilničarji,
izvozčeki in drugi taki obrtniki, ki gotovo ne spadajo pod tako obrtno zadrugo. Vsled
takih in še več drugih nepravilnosti, se je začela ţivahna agitacija med obrtniki, in sad
te agitacije se je pokazal na gori omenjenem shodu, ko je moral zastopnik okrajnega

glavarstva konstatirati, da se obrtna zadruga razdruţi, ker je 131 obrtnikov proti
ustanovitvi in le deset obrtnikov za ustanovitev. Vse podrobnosti o tem impozantnem
protestu poročati bi bilo preveč; burni ugovori posameznikov in skupine: vse se je
razvilo v eno samo demonstracijo obrtnikov, vsled katere je bil občni zbor razbit in
zadruga pokopana. Načelnik ni mogel preiti na dnevni red; šele na prigovarjanje
treznejših obrtnikov in pa zastopnika okrajnega glavarstva se je toliko poleglo, da je
začel načelnik nekaj poročati, a je moral takoj odnehati, ker so obrtniki enoglasno
protestirali, da o zadrugi nečejo nič slišati. Tudi iz Ljubljane došli govornik je moral
ţalostno odstopiti, ko je začel govoriti nekaj o kruhu. Kakor smo slišali po tem shodu,
niso obrtniki proti ustanovitvi zadruge, toda se mora ustanoviti sporazumno ţ njimi,
ne pa brez njih. Izvedeli smo pa tudi, da se ta zadruga ne misli razpustiti, ampak še
enkrat sklicati občni zbor. Ako odgovarja to resnici, opozarjamo merodajne faktorje,
da bodo oni odgovorni za posledice, ki se znajo prigoditi. / Več obrtnikov.
Vir: Gorenjec, 31. 3. 1906
Radovljiške novice. — Vodopravna razprava glede radovljiškega vodovoda se je
vršila dne 9., 10. in 11. t. m. Komisijski obhod je vodil z vso spretnostjo c. kr. okrajni
glavar gosp. Oton pl. Detela. Kot zvedenca sta bila prisotna gg. Ţupana A. pl. Kapus
in J. Ţumer. V vseh točkah se je z udeleţenci doseglo popolno soglasje, tako da
smemo polni upa gledati v bodočnost.
Osebne vesti. C. kr. deţelnovladni konceptni praktikant gospod Rudolf Andrejka pl.
Livnogradski je imenovan deţelnovladnim koncipistom in ostane začasno v Radovljici
Dosedanji substilut pri tukajšnjem c. kr. okrajnem sodišču g. Pernuš je prideljen c. kr.
okr. sodišču v Velike Lašče, kot substitut je prišel semkaj c. kr. sodni adjunkt g. dr. S.
Hrašovec.
Vir: Gorenjec, 14. 4. 1906
Izjava. Podpisana Helena Zupan, gostilničarka na Črnivcu, preklicem vse to, kar sem
govorila slabega o Francetu Ribnikarju, posestniku na Dobrem polju, kot neresnično
in obţalujem, da sem to storila. V Radovljici, 20. marca 1906. Helena Zupan.
Vir: Gorenjec, 14. 4. 1906
DESET LET SOKOLSKEGA ŢIVLJENJA (podlistek; 21. 4.)
Obrtna zadruga na Bledu priredi skupno z obrtno zadrugo v Radovljici lokalno
razstavo vajenskih del za radovljiški okraj od 5. do 19. avgusta t. l. Razstavni odbor,
kateri stoji pod pokroviteljstvom visokoblagorodnega gospoda Oton pl. Detela, c. kr.
okr. glavarja v Radovljici, se jo konstituiral dne 15. marca t. l. i. s. takole: kot načelnik
gospod Jakob Peternel, ţupan na Bledu, podpredsednik g. Ivan Rus, načelnik obrtne
zadruge na Bledu, referent g. Franjo Rus, vodja obrt. nad. šole na Bledu, blagajnik g.
Alojzij Novak, učitelj obrt. Nad. šole na Bledu, ter g. Dragotin Repe, obč. tajnik na
Bledu. Za obrtno zadrugo v Radovljici so izvoljeni za odbornike: g. Ivan Sartori,
načelnik; g. Ivan Vurnik in g. Jos. Pogačnik, odbornika obrtne zadruge
v Radovljici. Okolnost, da so se take razstave priredile na Češkem ţe l. 1901 v 30
krajih z največjo udeleţbo 418 in najmanjšo 12; skupno 2520 vajencev, je zelo
uvaţevanja vredno. Prosijo se vsi mojstri radovljiškega okraja, da uplivajo na svoje
vajence, da se razstave udeleţe, kar bode gotovo v korist in povzdigo obrtnega
stanu. Tekoče dni dobo mojstri gori imenovanih zadrug pozive, da zglaso vajence k
udeleţitvi razstavo. Mojstri, kateri ne spadajo k orne njeni obrtni zadrugi, naj se
pismeno oglasijo, da se jim pošljejo potrebne tiskovine. Raz klavni odbor poţivlja

toraj vse mojstre, naj se njih vajenci gotovo udeleţe razstave, posebno tudi radi tega,
ker se tujcem, ki so ravno v istem času na Bledu, lahko tem potom pokaţejo naši
domači izdelki rokodelstva.
Vir: Gorenjec, 28. 4. 1906
Radovljiške novice. — Mestna hranilnica v Radovljici zaključuje upravno leto 1905,
obenem desetletnico svojega obstoja s prebitkom 20.209 K 70 v. Splošni rezervni
zaklad jo narastel v preteklem letu na 128.329 K 83 h, blagajniškega prometa je bilo
4,090.801 K 43 v. Hranilne vloge s kapitalizovanimi obrestmi znašajo koncem 1905
leta 2,915.712 K 84 v. za 124.015 K 61 vin. več nego leta 1904. Stanje hipotičnih
posojil se je l. 1905 zvišalo za 39,537 K 03 vin. in znaša koncem leta 1,961.575 K 66
vin. Kakor se vidi, ta denarni zavod prav krepko napreduje in tudi mi z ravnateljstvom
vred ţelimo, da doseţe v prihodnjem desetletju tudi tako lepe uspehe.
Velikodušen dar. Gospa Josipina Hočevarjeva s Krškega, radovljiška častna
meščanka, je darovala za stroške radovljiškega vodovoda 4000 kron.
Premeščenja in imenovanja. Preteklo soboto nas je zapustil ţivinozdravnik g. H.
Turk, ki je na lastno prošnjo premeščen k deţelni vladi v Ljubljano. V krogu oţjih
znancev in prijateljev je obhajal svojo odhodnico, pri kateri se je izrekla marsikatera
napitnica, ki je pričala o simpatijah, ki jih je uţival g. Turk v našem mestu. Isti dan je
nastopil svojo sluţbo njegov naslednik g. Stegu. — Tukajšnji c. kr. deţelnovladni
koncipist g. dr. R. pl. Andrejka je premeščen k c. kr. okrajnemu glavarstvu v Postojno.
Tukajšnjemu c. kr. okrajnemu glavarstvu prideljem c. kr. deţelno hrambovski ev.
asistent g. Ivan Staudacher je imenoven oficijalom.
Vojaški nabor smo imeli dne 27., 28. in 30. preteklega meseca. Prvi dan je bilo izmed
203 fantov potrjenih 59, izmed 158 drugi dan 56 in izmed 127 zadnji dan 32. Vsega
skupaj je bilo toraj potrjenih 147 ali 30 odstotkov na nabor došlih mladeničev.
Vir: Gorenjec, 5. 5. 1906
Za čakalnico v Otočah so vendar enkrat začeli kopali temelj. Dasi je bila
čakalnica zelo potrebna in so jo teţko pogrešali domači in tujci, vendar ne moremo
biti zadovoljni ţnjo, in sicer zaradi njene lege. Poslopje bo stalo pribliţno dva metra
od ţelezniškega tira, tako da bo ostalo med zidom in došlim vlakom komaj meter
prostora. Kdor ve, koliko ljudi pride v poletnem času na to postajo, kako tišče proti
vlaku, kadar se ta pribliţuje in koliko ima ţe sedaj opraviti ţelezniški čuvaj, da se ne
pripeti kaka nesreča, mora priznali, da je pri tako pičlem prostoru, ki bo stal sedaj
med došlim vlakom in poslopjem, pri največji pazljivosti ţelezniškega čuvaja skoro
nemogoče ubraniti nesrečo. Da se kaj takega upa graditi ţel. uprava sedaj v 20.
stoletju, je naravnost škandal. Zakaj se ne pomakne poslopje vsaj še za dva metra
nazaj? Prostor ne stane nič, ker ga je prepustila lastnica bliţnje gostilne zastonj. V
jnteresu javno varno bi bi bilo, da se kdo pobriga za to poslopje sedaj, ko je še čas.
Vir: Gorenjec, 19. 5. 1906 / V mapi Ţelezniška postaja Otoče
Iz Begunj se piše: V jutro 7. t. m. se je posrečilo gosp. E. B. iz Trsta v teţavnem
lovišiču nad Babjim zobom ustreliti tri krasne divje peteline ter je ta gospod dosegel s
tem rekord radovljiškega okraja.
Vir: Gorenjec, 19. 5. 1906
Premeščenje. Tukajšnji davčni praktikant gosp. Albert Primec je premeščen v Višnjo
goro, na njegovo mesto je prišel c. kr. davčni praktikant gosp. R. Petraček.

Volitve v cestni odbor radovljiški je razveljavila deţelna vlada po preteku enega leta,
odkar so se vršile.
Ura na cerkvenem zvoniku se je v zadnjem času popolnoma sprla s časom. Kaţe,
kakor se ji poljubi, bije pa vedno nekoliko več, kakor je treba. Ali bi ne bilo umestno
popraviti to edino javno uro v mestu? Tudi bi bilo ţeleti, da se napravi na
hranilničnem poslopju projektirana ura, s čemur bi se zlasti ustreglo osebam, ki imajo
opraviti v nasproti stoječi sodniji.
Stari šolski vrt je zopet prišel na vrsto v zadnji seji okrajnega šolskega sveta. Večina
zopet ni potrdila prodaja zdravstvenemu zastopu, s čemur je menda vendar
zabranjena nevarnost, da bi se na najlepšem koncu mesta, kjer ustaja vila za vilo,
zidala bolnišnica za — kuţno bolezni. Radovljiška občina se je zavezala, da preskrbi
v ta namen drug primeren prostor.
Vir: Gorenjec, 26. 5. 1906
Ţupanstvo Lesce si je omislilo lep samoslovenski pečat. V sredi se vidi (posnetek)
slika znamenite leške lipe. Naj bi tudi druga ţupanstva na Gorenjskem posnemala to
vrlo narodno ţupanstvo. To velja posebno za občinske pečate Škofje Loke, Bleda,
Rateč in Kranjske gore. Proč z dvojezičnimi pečati!
Vir: Gorenjec, 2. 6. 1906
Iz Begunj. Občni zbor naše kmetijske podruţnice bo na binkoštno nedeljo ob treh
popoldne po šoli z običajnim dnevnim redom.
Vir: Gorenjec, 2. 6. 1906
Radovljiške novice. — Seja občinskega odbora z dne 5. junija t. I. Predseduje ţupan
g. dr. Janko Vilfan, navzočih 14 odbornikov. Da se pridobi primeren svet za
bolnišnico za nalezljivo bolezni, se privzame tudi zdravstveni zastop, ki bo z
zastopniki občinskega odbora določil prostor. - Sklene se, da se proda občinski svet
za sodnim poslopjem potom javne draţbo v dveh parcelah. Draţbene pogoje naj
sestavi ţupanstvo. — Za pregledovalec občinih računov za l. 1905 so volijo odborniki
gg. Šušteršič, Vurnik in Ţun. — Odseku treh odbornikov so naroči, da sestavi
proračun o popravi občinske uboţnice. — G. ţupanu se naroča, da stopi z zastopniki
duhovščino in učiteljstva v dogovor, da se ustanovi sirotinski svet, kakor si ga ţeli
okrajno sodišče. — Obrtni zadrugi na Bledu se dovoli za razstavo vajenskih del 50
kron podpore. — Druţbi sv. Cirila in Metoda so dovoli 30 K, obenem se pa sklene, da
se odslej vsi občinski uradni akti kolekujejo s Ciril-Metodoviin kolekom, - Glede
vzdrţevanja ceste od graščine do Ţanove gostilne se naprosi graščinsko oskrbništvo
za natančnejša pojasnila. - Neka prošnja za podporo iz uboţnega zaklada so za
sedaj odkloni. - Gasilnemu društvu se dovoli redna podpora 100 K, glede izredne
podporo so pa naroča gasilnemu društvu, da predloţi bilanco za l. 1905. - Sklene se,
da so za shrambo knjig ljudske knjiţnice, ki se ima ustanoviti, prepusti prostor v
občinski pisarni, kjer se bodo tudi oddajale knjige. — Sklepa se o stavbenski zadevi
restavraterja g. Hudovernika, kakor tudi o plači občinskega sluga. V obeh zadevah se
radi potrebnih poizvedb še ne more konečno odločiti. — Voli se odsek treh članov, da
vodi neobvezna podajanja s posestnikom ţag g. Zupancem (Cajhnom) radi oddaje
elektriko mestu radovljiškemu. — Poštno ravnateljstvo v Trstu se še enkrat naprosi,
da se napravi še en nabiralnik na poslopju mestne hranilnice in se olajša raznašanje
poštnih pošiljatev. — Na občinska vrata se nabije nova tabla z napisom.
Premeščenja in imenovanja. Naddavkarjem je imenovan davkar g. Anton Grundner,
ki je premeščen v Kamnik, v Radovljico pa pride za davkarja g. Fran Ravnikar iz

Kamnika. Tukajšnji gozdni komisar g. Oton Paul je imenovan agrarnim nadzornikom
in premeščen v Ljubljano, njegovo mesto je razpisano. — Sodnim kancelistom v
Radovljici je imenovan ţan. slraţmojster g. Ivan Bradaška, — Kot pravni praktikant je
vstopil pri tukajšnji sodniji absolvirani pravnik g. Viktor Kokalj.
Vir: Gorenjec, 9. 6. 1906
Novice iz Ljubnega. Pretečeni teden se je vršil pri nas misijon, na katerem se je po
navadi mlatila navadna prazna slama. Koliko sadu je obrodil, prepuščamo ljudstvu,
katero pripoveduje, kako so se ljudje smejali pri pridigah.
Poglejmo pa nekoliko našega ţupnika, kateri je pred misijonom nekaterim, večinoma
naročnikom naprednih listov, pisal pisma, v katerih jih s hinavsko poboţnostjo vabi k
udeleţbi misijona in k prejemanju zakramentov.
Kot pošteni kristjani imamo še vedno toliko in morda več prave vere, kot pa v
klerikalnem taboru zbrani »cvet katoličanstva« in nimamo nič proti misijonu, še manj
pa proti prejemanju zakramentov. Nasprotujemo pa odločno tistemu »novodobnemu
krščanskemu nauku«, v katerem večinoma duhovščina grdi vse, kar ji ni ljubo, in kdor
ji nasprotuje v posvetnih zadevah, da se ne polni njih »bisaga«.
Klerikalnim hinavcem je seveda branje liberalnih časopisov največji greh, vse drugo
odiranje svojega bliţnjega, tatvina po gozdih, na paši, obrekovanje i. t. d., vse na
katoliški podlagi pa niti na misel ne pride, da je to tudi greh; pa kako tudi, glavne
pridige se sučejo okoli liberalcev in časopisov in ljudstvo je merjeno, da ni drugega
greha kot branje liberalnih časopisov, kar je bilo tudi na misijonu.
Pa vrnimo se k pismu ţupnikovem. Kako ošabno in prevzetno ste se vedli pri zadnjih
volitvah, pri katerih ste zanesli v našo vas vse polno sovraštva, katerega ne bodete
poravnali z nikakim misijonom; takrat Vam niso bile nič mar duše liberalcev, najraje bi
jih videli v peklenskem breznu, a sedaj v misijonu nas vabite v cerkev, kot da bi ne
slišali v cerkvi, ali pa z namenom, da smo morda najslabši v fari, povejte razločno v
cerkvi, ali pa pišite vsem pisma, kadar bo zopet kaj.
Vaše ravnanje se tudi ne strinja prav nič z naukom Kristusovim. On je iskal izgubljeno
ovčico vedno naprej, dokler je ni našel, VI pa iščete ob času misijona, a pri volitvah jo
zopet izpodite in tepete. Kdo bo potem z Vami?
Bridkih izkušenj imate veliko, pišete v pismu, tako je prav, saj ste sami iskali to, a po
našem mnenju vam ne more biti posebno hudo, ker Vas pustimo pri miru, kakor bi
Vas ne bilo, če Vam nasprotujejo katoliški moţje, kaj? Morda, ker vedeli smo, da jim
niste nič kaj po volji, posebno učitelju ne, zakaj, povemo o priliki.
O vedenju učitelja za časa misijona, kdo mu je ukazal prosto učenje, so bode
govorilo drugje.
Vir: Gorenjec, 9. 6. 1906
Kako meri okrajno glavarstvo radovljiško, oziroma okrajni komisar Ţitnik, z dvojno
mero se razvidi popolnoma jasno iz naslednjih dveh odlokov: I. Leta 1904 je bil izdan
odlok št. 14.088 g. Franu Muleju v Radovljici z naslednjo vsebino:
Vaši prošnji z dne 20. junija t. I., naj okrajno glavarstvo potrebno ukrene, da se bodo
ţupanstvo v Radovljici, katero se brani dostaviti občinskim odbornikom vabilo k na
današnji dan sklicani seji v svrho volitve občinskega starešinstva, v to prisililo,
okrajno glavarstvo ugoditi ne more, kor jo po § 34. obč. volitvenega reda stvar
najstarejšega odbornika novega odbora, skrbeti, da se skličejo vsi odborniki k
volitveni seji.
V to svrho pa mu jo na razpolago več sredstev, zlasti tudi dostava polom c. kr. pošte
proti povratnimi prejemnimi listi.

Dostava potom ţupanstva se z ozirom na znane okolščine, ko se je nadejati, da bode
tega urada načelnik porabil vsako sredstvo, da poskuša onemogočili izvolitev novega
starešinstva, ne da priporočati, in bi bilo tudi, če bi v zadevi posredovalo okrajno
glavarstvo, nemogoče provzročiti pravočasno dostavo vabil k danes določeni seji.
Zoper ta odlok prosto Vam je pritoţiti se tekom 14 dni od dne, ki sledi na dan
izročitve tega spisa na c. kr. deţelno vlado v Ljubljani in je morebitni priziv podati tu
uradno.
Leta 1906., torej čez dve leti pa od ravno istega glavarstva ţupanstva na Jesenicah
pod Št. 10.637 takole:
Proti vrnitvi tega spisa v takojšnjo poročilo, iz katerih razlogov se odklanja dostava
notri omenjenih spisov. Pripomni so, da so gre tu za občinsko zadevo, glede koje je
po 49 občinskega reda občinsko starešinstvo izvršilni organ in bi se moralo slučajno,
ko bi ţupanstvo svojo hranitev vzdrţevalo, postopati prisilnim potom v smislu § 92
občinskega reda. — Vse to se lahko upogleda pri občinskih uradih v Radovljici in na
Jesenicah. Dva popolnoma enaka slučaja pa — dvojna mera, kaj takega je pač
mogoče le na Kranjskem.
Vir: Gorenjec, 9. 6. 1906
Posnemanja vredno! Ta teden sta sklenila občinska odbora v Radovljici in v Ljubljani
kolekovali vse svoje spise s Ciril-Metodovim kolekom. Pri tej priliki priporočamo, naj
bi enak sklep napravil pri prihodnji seji tudi občinski odbor našega mesta, da ne bo
narodni Kranj zaostal za drugimi slovenskimi mesti. Pa tudi druge občine po
Gorenjskem, narod, društva in zavodi naj bi na ta način vršili svojo narodno dolţnost.
Torej na delo.
Vir: Gorenjec, 9. 6. 1906
Veselico priredi prostovoljno gasilno društvo v Mošnjah v nedeljo, dne 17. junija 1906
v Globokem pri Globočniku. Začetek ob polu 4. uri populudne. Spored: 1. Srečkanje.
2. Prosta zabava in godba. Odbor.
Vir: Gorenjec, 9. 6. 1906
Imenovan je evid. geometer II. razreda, gosp. Henrik Hrovatin v Radovljici, evid.
geometrom I. razreda.
Vir: Gorenjec, 16. 6. 1906
Zanimiv priroden dogodek. Poleg vasi Poljče pri Begunjah so predzadnjo sredo med
3. in 4. uro popoldne začuli ljudje na polju kako je v gori kraj sv. Petra jelo bučati in
pokati, kakor bi se lomilo skalovje. Prišlo je od vrha gore in se bliţalo podnoţju,
bučalo in treskalo je pod zemljo venomer, pri tem se je drevje v gozdu lomilo kakor
med najhujšim potresom. Hkrati pa šine iz zemlje ognjen steber, ki se je spiralasto vil
proti nebu, na svojem vrtincu pa nesel hosto, ki jo je vrtil v zraku. Zatem pa se v
ognjenem stebru začuje grom, kakor bi gora razpočila in bel dim se je zvalil po
vzduhu. Vsled hudega zračnega pritiska je nastal tak vihar, da je vrgel nekega
starčka, gredočega po cesti, na tla. Na mestu izbruha se je našlo teţko, čudno po
smoli smrdeče črno kamenje. Poskrbljeno je, da se stvar znanstveno preišče po
strokovnjaku geologičnega zavoda na Dunaju. Pravijo, da je tod skrit gorak ţveplen
vrelec in da je vsled močnih ţveplenih plinov počila zemlja.
Vir: Gorenjec, 16. 6. 1906

Veliko Jermanovo posestvo v Begunjah sta kupila domačina g. Franc Dolenc, trgovec
v Stari Loki in g. Anton Pogačnik, ţupan v Podnartu za znesek 350.000 kron. Gozdi
so pač najlepši na Gorenjskem.
Vir: Gorenjec, 16. 6. 1906
Pred občinskimi volitvami v Lescah. Piše se: Časi so spremenljivi kakor tudi
značaji nekaterih ljudi. Samo da se doseţe stavljeni namen, mislijo taki čudni značaji.
V kratkem času je nova volitev tukajšnjega občinskega odbora, za katero so volilni
listi ţe razgrneni v pogled. In kaj se je s tem povzročilo? Kralj Matjaţ se je pričel
gibati s svojo podzemeljsko vojsko. To vest je prvi prinesel znani Brence iz Hraš.
Nekdanji 22-letni ţupan Meršol sili zopet na dan ter se hoče polastiti ţupanskega
stola. Za glavnega agitatorja si je prevzel ţlobudro Brenceta, ki nima nič ugleda pri
ljudstvu, kot svoj čas Cibrov Jaka v Ljubljani. Čudno je pač to! Pred šestimi leti je ta
»moţ« izrabil več parov črevljev ter bil na nogah noč in dan z delovanjem proti
Meršolu, a sedaj se peha za Meršola. Ko so pred šestimi leti poki topičev naznanjali
zmago nad Meršolom, je on izrazil: Tisti Kuharjev norec (Brence) uganja svoje
norčije; on sam pa je bil v obrazu podoben puranu. Ţe kandidatura sama na sebi je
za Meršola več kot smešna, kajti on ne more izkazali nobene zasluge za občino,
pridobljene za časa mnogoletnega ţupanovanja, še manj pa zmoţnosti za tak posel,
zlasti v sedanjem napredujočem času. Nasprotno pa je, kar je vsem občanom znano,
za Meršolovo kandidaturo jako neugodna okoliščina ta, da so za njegovega
ţupanovanja znašale občinske doklade 25 %, pod sedanjim ţupanom pa so se
zniţale v prvem letu na 15%, da, polagoma na 12%. Vse to pri enakih potrebščinah;
kajti dokazana stvar je, da je bilo v prvem letu vplačanih do 3000 gld. manj doklad in
čez 300 gld. je bilo prebitka v občinski blagajni. Občina je bila torej za okroglih 600
gld. na boljšem. Res so se v tekočem letu občinske doklade povišale za celih 20%, in
to za neko cerkveno popravo, drugo pa je ostalo pri starem. Ker pa ima Meršol s
svojimi sorodniki in peščico naklonjencev malo upanja do zmage, najel si je po gotovi
ceni za pomagača malopridnega Brenceta, ki je bil svoj čas ne le liberalec, marveč
nebrzdan socialno-demokratični pristaš, a sedaj je postal pravi liguorijanski borilec.
Ko vstopi ta prikazen v hišo, sname pokrivalo se poškropi z blagoslovljeno vodo ter
se prav pošteno pokriţa. To ti je izvoljeni eksempelj! Potem prične s svojo agitacijsko
misijo ter grozi: »Ta liberalna trdnjava se mora razrušiti.« To je dokaz, da je vera
sredstvo njih agitacije. Neutrudljivi Brence divja golorok okrog ter nagovarja volilce, in
sicer tudi v sosednjih občinah, naj mu prihite na pomoč, obetajoč jim obilo pijače; pri
ţenskah pa moleduje za pooblastila s tako silo, da se kar trese. Z vso gotovostjo pa
se sme trditi, da zunanji volilci niso tako nespametni, da bi si naloţili blata v lastne
ţepe. Znano je, da Meršol ne misli postati ţupan z namenom, da bi občini koristil,
marveč zato, da bi on sam od občine imel korist. Da bodo na dan volitve vsi zavedni
volilci, katerih je velika večina, sloţno oddali svoje glasove naprednim kandidatom, o
tem niti dvomiti ni. O, Meršol, Meršol! Farizejska tvoja in vera tebe vrednega oprode,
ako je Bog pravičen, Ti ne bode pomagala in ne bo se lesketala krona ţupanska na
tvojem čelu.
Vir: Gorenjec, 16. 6. 1906
Občinske volitve v Lescah. Prvo dni meseca julija se vrše - kakor ţe omenjeno občinske volitve v Lescah. Občina je sedaj v naprednih rokah pod spretnim vodstvom
vrlega ţupana Ivana Ţarka. Občani ga imajo rudi in ga spoštujejo zlasti radi njegove
postreţljivosli in uljudnosti. Najhujši njegov nasprotnik je Franc Brence, po domače
Grom iz Hraš. Ta človek brenči okrog po vaseh in se peha za pooblastili noč in dan.

Sam pravi, da »mora ubiti« glavo narodnonapredne stranke na Gorenjskem. Naše
mnenje je, da se Grom zaman trudi doseči nekaj, čemur ni kos, pa nuj brenči okrog
tako dolgo, da bo popolnoma »odbrenčal«.
Vir: Gorenjec, 23. 6. 1906
Prostovoljno gasilno društvo v Begunjah pri Lescah bodo obhajalo letos 25-letnico
svojega obstanka. V ta namen namerava napraviti slavnost dne 5. avgusta t. I., in
sicer v večjem obsegu. Zato bodo napravilo tudi kegljanje na lepe dobitke. To
kegljanje se pa začne ţe v nedeljo 24. t. m. na vrtu gosp. Iv. Avsenika v Begunjah,
na katero se tem potom uljudno vabijo vsi prijatelji kegljanja in podpiratelji gasilnega
društva.
Vir: Gorenjec, 23. 6. 1906
Radovljiške novice. — Radovljiška podruţnica slov. planinskega društva, ki se vedno
krepkeje razvija, zgradi letošnje leto dve novi stavbi in sicer kočo na Begunjščici, ki je
proračunjena na okroglo 3000 kron, in pa zavetišče na Babjem zobu, odkoder se
nudi najlepši razgled, posebno na blejsko jezero. — Poročil se je pretekli ponedeljek
gosp. Fl. Janc z gospico Ano Rabičevo. Novima gospodarjema dobro znanega
»hotela Basll« naše iskrene čestitke! — Nesreča. Lesnega trgovca Frana Zupanca,
p. d. Cajhen, na Lancovem je udaril odtrgani jermen pri turbinski napravi s tako silo,
da mu je izbi! eno oko in mu pretresel moţgane. — Imenovanje. Računski podčastnik
gospod Jurij Hočevar je imenovan vladnim kancelistom in prideljen tukajšnjemu
okrajnemu glavarstvu. — Lepo prostrano dvorano s posebno verando v popolnoma
modernem slogu je sezidal tukajšnji gostilničar g. Kunstelj. Razen tega jo olepšal
obširni vrt z dvorano in postavil po njem velike obločnice za acetilensko razsvetljavo.
S tem smo dobili prostore, kjer se bodo mogle vršiti večjo veselice, koncerte i. t. d.,
kar smo dosedaj zelo pogrešali. Slovesna otvoritev dvorane in vrta bo v nedeljo dne
1. julija ob 4. popoldne.
Vir: Gorenjec, 30. 6. 1906
Radovljiške plan. podruţ. delo tudi letos vrlo napreduje. Ta mesec je postavila na
Bledu v bliţini hotela »Toplice« na najbolj obljudenem kraju krasno prenovljeno tablo
s posnetki najlepših točk iz okrilja nove ţeleznice. Na to opozarjamo vse planince in
ljubitelje krasot naše lepe Gorenjske. Nove tablice je postavila pri Ropretovi gostilni
na Bledu za pot v Vintgar in v Rečico, nadalje na hiši g. Repeta za pot v Ribno, v
Radovljico in na Babji zob. Tudi na Jamniku nad Kropo je postavila dvoje tablic,
istotako v blizini Dobrave pri Kropi. Lani razbito tablo pri gozdni poti na Mošnje in
Brezje je nadomestila z novo, nasproti šole v Mošnjah pa pritrdila novo tablico za pot
v Radovljico. Na novo je zaznamovala pot iz Podnarla k »Rimskemu studencu« in k
slapu Nemiljščice, nadalje iz Podnarta na Dobravo. S tem bode gotovo ustreţeno
številnim izletnikom in letoviščnikom.
Vir: Gorenjec, 30. 6. 1906 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Občinske volitve v Lescah dne 4. t. m. so izpadle za napredno stranko zelo sijajno,
ker je zmagala v vseh treh razredih. Nasprotniki so dobili le peščico glasov. - Tudi v
sosednji občini Begunje so zmagali napredni odborniki. Ţiveli!
Vir: Gorenjec, 7. 7. 1906
Nadzornikom kaznilnice v pri Lescah je imenovan g. Julij Schiller pristav moške
kaznilnice v Kopru.

Vir: Gorenjec, 7. 7. 1906
Iz Begunj pri Lescah. Tukajšnje gasilno društvo obhaja letos 25 letnico svojega
obstanka. Zato se se pripravlja, da proslavi 5. avgusta t. I. to slavje z obširnejšim
programom, kar bodo še svoječasno naznanjeno. V to svrho je ţe priredilo kegljanje
na dobitke, katero se konča na imenovani dan. Vsi prijatelji kegljanja in prijatelji ter
podpiranji gasilnega društva se tedaj uljudno vabijo na to kegljanje, ki se vrši na
kegljišču gospoda Iv. Avsenika v Begunjah.
Vir: Gorenjec, 7. 7. 1906
Donacija Šemerlu. Profesor Metelkovo ustanovo v znesku 62.47 K je deţelni Šolski
svet podelil gospodoma: Juliju Slapšaku, učitelju v Vodicah, in Ivanu Šemerlu, učitelju
v Lescah.
Vir: Gorenjec, 21. 7. 1906
Nesreča. Hlapec zastopnika mengeške pivovarne v Lescah g. Lavrenčiča je padel
pri prevaţanju pohištva z voza in si zlomil desno roko. Prepeljali so ga v deţelno
bolnico.
Vir: Gorenjec, 21. 7. 1906
Matura na tukajšnji gimnaziji se je vršila 17. in 18. t. m. pod predsedstvom deţelnega
šolskega nadzornika gospoda Frana Hubada. Delalo jo je 16 kandidatov, od katerih
so jo napravili 3 z odliko, 12 z dobrim uspehom, 1 pa je padel za 2 meseca. Napravili
so maturo ti-le kandidat je: Joţe Bertoncelj iz Ţeleznikov, Janez Cegnar iz Stare Loke
(z odliko), Fran Gogala iz Kranja, Joţe Gogala iz Kranja, Matej Justin iz Lesec, Anton
Porenta iz Sp. Brnikov, Andrej Snoj iz Viţmarij (z odliko), Janez Stanonik iz Ţabje
vasi, Fran Steinbauer iz Kranja, Fran Štele iz Tunjic, Josip Stuller iz Sp. Dupljan (z
odliko), Peter Šprajcar iz Strahinja, Fran Weber iz Zalega Loga, Krast Vidic iz
Ţelezne Kaplje in Konrad Višner iz Škofje Loke.
Vir: Gorenjec, 21. 7. 1906
Premeščen je c. kr. gozdni eleve gosp. Jenčić iz Radovljice v Šmohor na Koroškem.
Na njegovo mesto pride Nemec, ki ne zna besedice slovenski. Slovenci smo pač tako
pohlevni osli, da prenesemo vsako batino. Zato nas sploh ne upoštevajo višja
oblastva pri oddaji sluţbenih mest.
Vir: Gorenjec, 21. 7. 1906
Za tretje porotno zasedanje, ki se prične dne 27. avgusta v Ljubljani, so bili
izţrebani z Gorenjskega tile porotniki: Lovro Aljančič, posestnik in gostilničar na
Bistrici; Joţef Globočnik, trgovec v Ţeleznikih] Ferdinand Hlebš, trgovec v Kranju;
Ivan Jelenc, trgovec v Trţiču; Valentin Kolenc, trgovec v Čemšeniku; Joţef Košir,
posestnik v Škofji Loki; Jakob Koţelj, posestnik in gostilničar v Olševku; Ivan
Mencinger, gostilničar in mesar v Boh. Bistrici; Konrad Pecher, trgovec v Škofji Loki;
Jurij Pezdirnik. posestnik in trgovec na Dovjem; Franc Sajovic, gostilničar v Tacnu;
Karel vitez Strahl, upok. višjesodni svetnik v Stari Loki; Fran Sifrer, posestnik v
Srednjih Bitnjah ter Janez Ţark, posestnik v Lescah.
Vir: Gorenjec, 28. 7. 1906
Radovljiške novice. — Seja občinskega odbora radovljiškega dne 27. t. m.
Predseduje Ţupan g. dr. Janko Vilfan; navzočih 12 odbornikov. Za redne

pregledovalce občinske blagajne se izvolijo gg. Homann, Bulovec in Sartori. —
Dovolijo se podpore iz Hočevarjeve ustanove revnim ţenskam. - Sklene se, da se
popravi uboţna hiša. Stroški so proračunjeni na 1607 K, kar se pokrije iz obresti
uboţne glavnice. Gg. Vurnik in Kunstelj se izvolita, da nadzorujeta delo in preskrbita
delavce. — Za nadzornika uboţnice se voli g. Kunstelj, kateremu bo posebno naloga
skrbeti za red v hiši. — Sklene se glede popravljanja poti od Ţanove do Dolţanove
hiše. — Tvrdka Ganz & Comp. je ponudila oddajo elektrike iz svoje nameravane
naprave v Mostah. Ker je sploh naprava zelo problematična, se sedaj še ne
razpravlja o tem, pač pa se vrše nadaljna pogajanja z g. Cajhnom, ki je za svojo
porabo ţe uvedel elektriko. — Glede avtomobilov se samo priporoča počasna voţnja,
svarilne table se ne kupijo od cestnega odbora. — Glede poprave studenca Padarce
se voli posebna komisija treh članov, da pregleda studenec in prihodnjič poroča o
tem. — Jeri Polakovi se podeli dosedanja Flegarjeva podpora. Ţupanstvo naj
preskrbi nove občinske zapore, ker je graščina odpovedala dosedanje prostore. —
Sklene se, da se tudi ostali občinski svet za sodnim poslopjem poskusi prodati na
javni draţbi, če bo cena primerna. — Slednjič se poroča o dosedanjem stanju
vodovodnega vprašanja.
Vir: Gorenjec, 28. 7. 1906
Na postajališču Otoče se odslej naprej ustavljata tudi vlaka, ki vozita skozi ob 6.01
zjutraj in 11.01 ponoči
Vir: Gorenjec, 28. 7. 1906
Tombolo priredi podruţnica c. kr. kmetijske druţbe v Begunjah na vrtu gostilne g. Val.
Šturma v Poljčah v nedeljo dno 12. avgusta 1906. Spored: Tombola. Prosta zabava.
Začetek ob pol 5. uri popoldne. Darila za tombolo se hvaleţno sprejmo. Ob slabem
vremenu se preloţi na prihodnjo nedeljo. Čisti dohodek je namenjen za društvene
potrebe. Odbor.
Vir: Gorenjec, 4. 8. 1906
Radovljiške novice. — V torek, dne 7. t. m. je prišla ena baterija topničarskega
divizijskega polka k nam ter bila večji del nastanjena v mestu, topovi stali so pa na
prostornem vrtu g. Mateja Kosmača, kjer si jih je marsikateri radovedneţ ogledal. Da
pri tem tudi ni manjkalo naših brhkih Gorenjk, katere so se pa le bolj ozirale po
vojakih, je umevno, kar jim pa ne štejemo v zlo. Nikakor se pa ne strinjamo z
vedenjem gospoda hotelirja »pri Bastlu« kateri je dopustil, da so artilerijski
podčastniki v njegovih gostilniških prostorih — seveda vneli za dom in cesarja — peli
izzivajočo »Die Wacht am Rhein«, ter na ves glas krulili »Heil« ter s tem ţalili narodni
čut prebivalstva, katero je dasi ogorčeno, bilo toli mirno, da ni prišlo do izgredov. Kaj
je gospoda Florjana Janca napotilo do te brezobzirnosti, ne vemo in pričakujemo, da
je bil to prvi in zadnji slučaj.
Nadalje je treba omeniti, da je ţe skrajni čas, da se v Radovljici naseli še drugi
pekovski mojster, kateri bi ţeljam in zahtevam meščanstva bolje ustregel kot sedanji.
Ta ţelja je povsem opravičena, kajti prodajalna tega gospoda je malone celi dan
zaprla. Ako potrebuješ pecivo, potruditi se moraš v njegovo stanovanje in čakali, da
se ob neprisotnosti mojstrovi, tega soprogi poljubi ti postreči, ker je »z delom vedno
preobloţena« ; saj vendar ni malenkost, pripravljati se na predavanja o gospodinjstvu
in vedenju ţena napram svojim moţem, katera vprašanja potem na dolgo in široko v
prodajalni razmotriva ţenam, ki menijo, da imajo prestroge ali v izpolnjevanju
zakonskih dolţnosti malomarne moţe. Da je temu dostikrat posledica hišni prepir, se

razume. Ako se bodo ponavljale te instrukcije, ki imajo, kakor ţe rečeno, večkrat zle
nasledke, bodemo obelodanili eno tako predavanje, kateremu tudi ne primanjkuje
pikantnosti.
Vir: Gorenjec, 11. 8. 1906
Učiteljske vesti. Učiteljem za Radovljico je imenovan g. Fran Jaklič.
Vir: Gorenjec, 11. 8. 1906
Prostovoljno gasilno društvo v Ljubnem priredi dne 2. septembra veselico s tombolo,
šaljivo pošto i. t. d., katero čisti dohodek so porabi za novi gasilni dom. Dobitke
hvaleţno sprejema in so priporoča odbor.
Vir: Gorenjec, 11. 8. 1906
Radovljiške novice. — Novo posojilnično poslopje je domalega dodelano in se v
nekaj tednih odda svojemu namenu. Impozantna dvonadstropna stavba v novem
delu mesta je v okras vsej okolici. Na pročelju je vdelan panj s čebelami ter košata
lipa, na kateri se blesti z zlatimi črkami napis: Posojilnica v Radovljici. Pritličje je
namenjeno za posojilniško in odvetniško pisarno, v prvem nastropju sta dve veliki
stanovanji za stranke, vsako stanovanje ima spredaj in zadaj balkon, v drugem
nadstropju pa so tri manjša stanovanja. Stavbena dela je izvršil tukajšnji stavbenik
gosp. Josip Hronek pod nadzorstvom inţenerja gosp. Kocha iz Ljubljane, ki je tudi
izdelal načrt. Vsi stroški znašajo pribliţno 70.000 K.
Temelj novi enonadstropni hiši poleg Hirschmannove gostilne je začel kopati tukajšnji
ključavničarski mojster in posestnik gosp. Sartori.
Prodati namerava gosp. Hirschmann svojo dobro znano gostilno ob zelo frekventirani
cesti. Podjetnim gostilničarjem se nudi lepa prilika. Pri hiši je velik vrt in precej
zemljišča.
Letoviščarjev je v zadnjem času tudi k nam toliko prišlo, da so vsa stanovanja
zasedena. Vedno bolj se pa kaţe potreba po večjem hotelu, kjer bi bilo na razpolago
več sob za tujce.
Še enega pismonošo smo dobili pretekli teden. Bil je ţe skrajni čas, ker dosedanji ni
mogel kljub vsemu naporu zadostiti vsem zahtevam. Zdeti bi bilo, da se skoro
napravi v zgornjem delu mesta na hranilničnem ali sodnem poslopju še en poštni
nabiralnik. Čujemo, da se je občinski odbor ţe dvakrat obrnil v tej zadevi na poštno
ravnateljstvo v Trstu, pa je še vse pri starem. Ali res toliko stane en nabiralnik?
Avtomobilno voţnjo namerava menda vpeljati drţavna poštna uprava med Otočami,
Brezjami, Radovljico, Lescami in Bledom, če se prizadete občine zaveţejo, da skrbe
za to, da se investirani kapital obrestuje. Sedaj imajo besedo občine!
Vir: Gorenjec, 18. 8. 1906
Prostovoljno gasilno društvo v Begunjah pri Lescah priredi v nedeljo, dne 2.
septembra 1906 slavnost 25 letnice društvenega ustanovljenja in blagoslovljenja
novega »Gasilnega doma« dne 2. septembra 1906. Spored: Od 9. ure nadalje
sprejemanje došlih p. n. društev. Ob ¾ 11. uri nastop vseh p. n. društev pred novim
gasilnim domom in odkorakanje v cerkev. Ob 11. uri sv. maša. Po isti blagoslovljenje
novega gasilnega doma. Ob 1. uri skupen obed v restavraciji g. Ivana Avsenika. Ob
3. uri istotam koncert slavne kranjske meščanske godbe, katera svira tudi pri
sprejemu in obedu. Vstopnina 50 vin. za osebo. Preplačila se hvaleţno sprejemajo,
ker je čisti dobiček namenjen v pokritje stroškov novega gasilnega doma.
Uniformirani društveniki so vstopnine prosti. Med tem je srečolov in kegljanje na

dobitke, kar se zaključi ob 7. uri zvečer; potem je prosta zabava. Opomba: P. n.
slavna društva, ki se nameravajo udeleţiti tega slavlja, naj nam izvolijo to čimpreje
naznaniti, zlasti pa naj se izvolijo udeleţenci skupnega obeda naznaniti najkasneje
do 31. avgusta t. l. / Odbor.
Vir: Gorenjec, 18. 8. 1906
Iz Begunj pri Lescah. Dne 12. t. m. se je tombola tukajšnje kmetijske podruţnice, ki je
bila v Poljčah pri gosp. V. Šturmu, prav dobro dovršila, ker je bilo zaradi lepega
vremena toliko ljudstva, da so bile tablice v kratkem razprodane, medtem ko je bilo
treba druga leta mnogo truda pri prodaji istih, a naposled jih je navadno še nekaj
ostalo; letos jih je celo zmanjkalo. Ob tej priliki se mora izreči iskrena zahvala g. V.
Šturmu in njegovim p. n. tujcem, kateri so radovoljno poskrbeli za pokritje dobitkovih
izdatkov, pa tudi onim p. n. gg.. kateri so kolikorkoli darovali druţbi — Dne 2.
septembra priredi tukajšnje gasilno društvo veliko slavlje zaradi 25 letnega svojega
obstoja in zaradi blagoslovljena novega gasilnega doma. Pri tej slavnosti bode
sodelovala tudi izborna meščanska godba iz Kranja. Naš novi gasilni dom je prav
lična stavba, v kateri je tudi občinska posvetovalnica in stanovanje za hišnika. Pri
gradbi te prepotrebne stavbe ima največ zaslug sedanji ţupan gosp. J. Sodja.
Vir: Gorenjec, 25. 8. 1906
Mesto davkarja v Radovljici. Iz zanesljivega vira poroča »Slovenski Narod«, da bo
mesto davkarja v Radovljici zopet izpraznjeno in da se namerava to mesto podeliti
nemškonacionalnemu uradniku. Komaj smo se iznebili starega davkarja, ki je brez
ozira na sposobnost proteţiral uradnike nemškega mišljenja, teroriziral in črtil
slovenske uradnike, komaj je na njegovo mesto prišel slovenski uradnik, ţe se zopet
namerava vsiliti Nemca. Sistem je, spraviti v Radovljico kar mogoče nemškega
uradništva, ker je sistem, ponemčiti vso gorenjsko dolino. Radovljica je ţe tako
napolnjena nemškega uradništva, da tujec res ne razloči več, ali je tu v slovenskem
mestu na Kranjskem, ali v kakem štajerskem trgu. Ker ima davkar v Radovljici
doklado iz verskega zaklada, je bolje situiran kakor drugi davkarji in to je vzrok, da se
vedno proteţirajo Nemci, zakaj sistem je tudi to, da morajo Nemci dobiti vse boljše
sluţbe. Koliko časa pa bo to še trajalo?
Vir: Gorenjec, 25. 8. 1906
Iz Radovljice. Dne 2. septembra t. l. prirede radovljiški diletantje v prid druţbe sv.
Cirila in Metoda v prostorih g. R. Kunsteljna veselico, pri kateri se bo predstavljala
narodna igra »Deseti brat«.
Vir: Gorenjec, 25. 8. 1906
Gasilno društvo v Ljubnem priredi v nedeljo, dne 2. septembra t. l. ob treh popoldne
veselico z javno tombolo v gostilni g. M. Pogačnika v Ljubnem.
Vir: Gorenjec, 25. 8. 1906
Osebne vesti. G. Rajmund Svetek je prestavljen iz Ljubljane k okrajnemu glavarstvu
v Kamnik, g. Kordin pa iz Kamnika v Radovljico.
Vir: Gorenjec, 1. 9. 1906
Okrajni višji komisar v Radovljici, g. Fran Schitnik jo premeščen k agrarni komisiji v
Ljubljano.
Vir: Gorenjec, 1. 9. 1906

Iz Radovljice. V prid druţbe sv. Cirila in Metoda so priredili tukajšnji diletantje
veselico, ki so na nji uprizorili Jurčič-Govekarjevega »Desetega brata«. Pohvaliti
moramo diletante, ki so poskrbeli, da se je igra obnesla tako dobro. Zlasti je ugajal
Krvavelj s svojo pridno komiko, dalje Kvas, kije dovršil svojo nalogo nad vse
pričakovanje, tudi Martin Spak je igral jako lepo, zlasti krasna scena je bila ona v III.
aktu. (Spak in Piškar.) Popolnoma naraven je bil Dolef, splošen vtisk je bil dober,
tako, da smo bili popolnoma zadovoljni s predstavo. Diletantom pa kličemo: Krepko
naprej!
Vir: Gorenjec, 7. 9. 1906
Radovljiški diletantje ponove na vsestransko zahtevo v nedeljo, dne 9. septembra t. l.
v dvorani g. Kunstelja v Radovljici narodno igro »Deseti brat«. Začetek ob 7. uri
zvečer. Vstopnina 60 vin. za osebo. Po igri prosta zabava. Ker se igra vrši za
narodne in dobrodelne namene, se preplačila hvaleţno sprejmejo.
Vir: Gorenjec, 7. 9. 1906
Veselica se priredi v Otočah v gostilniških prostorih g R. Ţumerja v nedeljo, dne 9.
septembra 1906. Spored: Godba. Srečkanje, licitacija. Petje. Prosta zabava. Začetek
ob 3. uri popoldne. Čisti preostanek je namenjen za popravo pešpoti z Otoč na
Dobravo, Kropo in Kamno gorico. Preplačila in darila se najhvaleţneje sprejemajo. K
obilni udeleţbi vabi odbor.
Vir: Gorenjec, 7. 9. 1906 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Javna ljudska knjiţnica se je ravnokar ustanovila v Radovljici za sodni okraj
radovljiški. Svoje prostore ima v občinski pisarni. Uraduje vsako soboto od 11.-12.
ure in vsako nedeljo od 9.-10. ure. Da se knjiţnica spopolni v vsakem oziru, se tem
potom prosijo vsi oni p. i. rodoljubi, ki lahko utrpe kako boljšo knjigo, da jo pošljejo
»javni ljudski knjiţnici«. — Hvaleţni jim bodo vse bralke in bralci te knjiţnice.
Vir: Gorenjec, 15. 9. 1906
Iz Radovljice. (Dva peka). Vsak obrtnik, ki sam sebi noče škodovali, se bo nasproti
svojim naročnikom vedel pohlevno in prikupIjivo. Te lepe obrtniške čednosti pa v
Radovljici nismo bili vajeni pri našem dosedanjem peku Mirtiču, pravzaprav pri
njegovi soprogi, katera namesto njega v hiši hlače nosi. Ta - - velika »dama« ne
terorizira samo svojega moţa, temveč tudi njegove odjemalce kruha in dela ţ njimi
skoro kakor »svinja z mehom«. Posebno kar se tiče pečenja kruha strankam. To ţe
res ni več lepo in ako je resničen pregovor, ki pravi, da »napuh gre pred padcem«,
mora v kratkem času čutiti dobri Mirtič nasledke prevelike oholosti in širokoustnosti
svoje preolikane ţene. Z malo izjemo morda, smo zahrepeneli po drugem peku in
res, ţelja se nam je uresničila. Odprl je svojo prodajalno na glavnem trgu v hiši poleg
vodnjaka, pek Mihalič, ki bo gotovo solidno postregel ljudem, Mihalič ne bo tako
nepreviden, da bi se ošabno obregoval ljudem, od katerih mu bo ţiveti, kakor to dela
trebušna Mirtičevka, ki v zahvalo, dasi je napolnila ţepe z novci v Radovljici, meče
ljudem neotesane besede v obraz, češ, »saj nam ne more faliti«. Priporočamo
novega peka slavnemu občinstvu, domačim in vnanjim naročnikom, da ga obilno
obiskujejo, on pa naj skrbi, da v polni meri stori, kar je njegova dolţnost kot pravega
obrtnika.
Vir: Gorenjec, 22. 9. 1906

Planinske vesti. Radovljiška podruţnica je postavila v takozvani Kolnici na primernem
kraju mizo in klop. Kolnica je zlasti znamenita zaradi izvira LIpnice, nadalje zaradi
neverjetne mnoţico sleča (rododondron), ki raste ondi prav v niţini, pa tudi zaradi
krasne okolice same, polne tihe poezije. Tu je nekdaj, kakor pripoveduje pravljica,
bivala dobrotna Vila in delila mnoge dobrote. A ker so je ljudje uţalili, je zbeţala in
izginila. Še danes imenujejo jamo, kjer je baje bivala, »častitljivo jamo«. Ta jama je
najbrţe bila v prazgodovinskem času, tedaj, ko je Radovljiško planoto še pokrivalo
jezero, pribeţališče in stanovanje ljudi. V Kolnici se izletnik lahko okrepča v pristno
domači gostilni našega člana g. Ivana Štiherla, potem pa lahko po markirani poti
krene skozi Lipnico v Kamno gorico. -- Pri Derničevem razgledišču nad stočjem obeh
Sav pri Radovljici je postavil g. tovarnar Dernič okroglo klop. V bliţini je studenec in je
pot do njega ţe zaznamovana. — Na poti iz Jamnika proti Brezovici se je postavila
tablica in se markacija popravila. — Luknja na Pokljuki je popravljena in pota do nje
so očiščena vejevja in grmičja. Ravno tako je popravljena pot do slapa Nemiljščice.
Ondi so je tudi postavilo dvoje klopi. Ta krasni slap je ţe fotografiral g. Vengar v
Radovljici za razglednice.
Vir: Gorenjec, 29. 9. 1906
Poroka. Poročil se je okrajni komisar v Radovljici, g. Kordin, z gospico Kroissovo iz
Amstettna.
Vir: Gorenjec, 29. 9. 1906
Premeščenja. Davčni pristav, gospod R. Mlejnik v Radovljici je premeščen v Kamnik.
Na njegovo mesto pride davčni pristav, gospod T. Tavčar iz Mokronoga, kamor jo
prestavljen gosp. pristav I. Margon iz Kamnika.
Vir: Gorenjec, 13. 10. 1906
Radovljiške novice. — Javno predavanje. Agilno društvo »Zabavni klub« v
Radovljici je otvorilo ciklus javnih predavanj v zimski sesiji 1906/7 s prav srečnim
nastopom tukajšnjega ţivinozdravnika g. Josipa Stegu-ta. Prvo to predavanje se je
vršilo dne 13. oktobra t. l. v prostornem salonu g. Kunsteljna. Gospod predavatelj si
je izbral jako hvaleţno temo, namreč »škodljiva in umetna ţivila«. Svoje predavanje
si je gospod predavatelj razdelil v dva dela in prvi del je obsegal nad vse zanimivo
zgodovinsko snov raznih načinov, obredov i. t. d. klanja pri različnih narodih starega
veka. Podal nam je jasno sliko, kako in kaj so znali stari narodi, Grki, Rimljani,
Egipčani in drugi narodi pripravljali iz mesa vţitna jedila. Zvedeli smo tudi dokaj
zanimivosti o takozvanom »šlahtetu« — tej preljubljeni temi dunajskega Steinerja —
ţidovskega naroda. In pri tej priliki nas je obšla misel, da bi bilo za vse naše
pseudomesarje dobro, ko bi jim pristojne oblasti hotele na vrata vseh klavnic nabiti
dotične točke ţidovskega klanja. — Gospod predavatelj se je v svojem nad uro
trajajočem predavanju dotaknil le animaličnih ţivil, to je ţivil, ki nam jih dajo razne
ţivali. Tu nam je v istini s strokovnjaškim očesom označil bistvo zdravih in nezdravih
ţivil. Z ţivahnim odobravanjem se mu je navzoče občinstvo zahvalilo za ta uţitek, kar
je najboljši dokaz, da je g. Stegu v polni meri zadostil svoji nalogi.
Ta večer nam je nudil še drug uţitek. G. Roţun, znani razkazovatelj kranjskih lepot,
nam je podal s svojim stercoskopom izreden duševni uţitek. V duhu smo prehiteli vso
Kranjsko, navduševaje se za naravne krasote naše tako krasne, a tako malo
poznane in tako zaničevane domovine. — H sklepu le še to: Čudom smo se čudili, ko
je bila udeleţba s strani Radovljičanov tako minimalna. Menda se bodo Ljubljančani
kmalu znebili svojega imena »zaspanci«, ker ga bodo lahko oddali Radovljičanom.

Javna ljudska knjiţnica v Radovljici je pričela svoje delovanje. Uradovanje, t. j.
izposojevanje knjig se vrši vsako soboto od 8. do 9. ure dopoldne in vsako nedeljo od
1. do 2. ure popoldne. Svoje prostore ima v občinski pisarni v Gradu. Ker je
»knjiţnica« naročila ravno sedaj mnogo zanimivih in koristnih knjig, vabimo vse
prijatelje zdravega berila, da seţe po njem. Ravnotako pa prosimo vse rodoljube
sirom slovenskega ozemlja, da nam blagovole poslati kako boljšo slovensko knjigo, ki
jo lahko utrpo. Ko se knjiţnica dovolj okrepi, razširila bo svoj delokrog tudi na
Koroško.
Reprezentantom nove druţbe za odkup uţitnine v radovljiškem okraju je bil dne 16. t.
m. izvoljen trgovec g. Oton Homan v Radovljici, njegovim namestnikom pa gostilničar
g. Rudolf Kunstelj. Odkupnina znaša za l. 1907 34.000 K.
Vir: Gorenjec, 20. 10. 1906
Občinske volitve v Lescah. Iz Lesec se piše: Ko se je dne 4. julija t. l. vršila volitev
občinskega odbora v Lescah, se je izrazil znani Brence proti c. kr. komisarju, da on
ne voli, ker je volitev itak neveljavna, češ, da se ni pravilno razglasila. In res j e
napravil moţ pritoţbo na deţelno vlado, ki pa je vzlic temu ugovoru vendarle odobrila
volitev. S tem so postale vso njegove naporne agitacije brezuspešne in njegovi
domišljavi upi so splavali po vodi. Sicer je Brence napovedoval še pritoţbo na
ministrstvo, a opustil jo je baje vsled nekega razkola v klerikalnem taboru, in sicer
med g. ţupnikom in Brencetom. S tem je bila tudi ta zadeva poloţena v grob. 23. m.
m. se je pa vršila v navzočnosti c. kr. okr. glavarja Detele volitev občinskega
predstojništva. Izvoljen je bil g. Iv. Ţark soglasno tretjič za ţupana, za svetovalce:
Anton Legat iz Hraš, Iv. Waland iz Hlebcev, Jos. Gogala iz Nove vasi in Gabrijel
Erţen iz Zapuţ; za odbornike pa: Josip Wucherer, Jakob Ulčar in Ant. Deţman iz
Lesce, Ant. Avsenek iz Zapuţ , Fr. Ţilih iz Hlebcev, Ivan Vovk iz Hraš ter Jos. Mulej
in Studenčic, Občinske volitve so torej dokončane; ni pa še dokončana zadeva
Brenceta & drug., tikajoča se protipostavnega pooblastila, o katerem ima odločili
drţavno pravdništvo. Ko bo ta stvar končana , potem se bodo tudi polegli razburjeni
duhovi v naši občini.
Vir: Gorenjec, 20. 10. 1906
Električna razsvetljava za Bled in okolico in električni tramvaj na Bled. G. Peternel in
tovariši nameravajo napraviti ob savskem mostu na potu iz Lesec na Bled električne
naprave, ki bi oddajale elektriko Bledu in Radovljici. V načrtu je tudi zgradba
električnega tramvaja z Lesec na Bled, kar bi bilo za povzdigo tujskega prometa na
Bledu velike vaţnosti.
Vir: Gorenjec, 20. 10. 1906
Radovljiški vodovod. Iz Radovljice nam danes poročajo preveselo vest, da je
ministrstvo dovolilo za zgradbo vodovoda 40% prispevek ter obenem odredilo, da se
bo gradil kot občinsko podjetje. Dela se razpišejo prihodnji mesec. O tej napravi, ki je
za Radovljico in okolico ţivljenske vaţnosti, bodemo v kratkem poročali obširneje
Vir: Gorenjec, 27. 10. 1906
Volitve v Predtrgu. Občinska volitev v občini Predtrg se jo vršila 23. t. m. Soglasno jo
bil izvoljen ţe dolgoletni ţupan g. Anton Dolţan. Sicer se je dolgo branil, ker so pa
gg. odborniki le zahtevali, naj prevzame ţupanstvo, se je končno vdal. Za svetovalca
sta izvoljena gg. Tomaţ Vogelnik in Alojzij Vogelnik; odborniki pa so: Anton Deţman,

Joţef Muhovc, Anton Mrak, Ivan Kristan, Ivan Prešern; namestniki pa: Ivan Valand,
Jakob Vogelnik, Ivan Pogačar, Ivan Pirih, vsi posestniki Predtrgom.
Vir: Gorenjec, 27. 10. 1906 / V mapi Ţupani v Predtrgu
Uţitninski zakup za radovljiški okraj. Dne 10. t. m. se jo vršila draţba uţitnine za
radovljiški okraj, katero so prevzeli domači gostilničarji. Reprezentantom je bil —
kakor smo ţe poročali — soglasno izvoljen gosp. O. Homan, trgovec iz Radovljice,
namestnikom pa g. R. Kunstelj, gostilničar iz Radovljice. Za odbornike pa so bili
izvoljeni sledeči gg. odborniki: Ivan Mencinger in Mijo Grobotek, oba na Bohinjski
Bistrici, J. Korošec v Srednji vasi (Bohinj), Jakob Peternel na Bledu, Josip Ţumer v
Spodnjih Gorjah, Anton Gabrijelčič na Brezju, Adolf pl. Kapus v Kamni gorici, Fran
Šolar v Kropi, N. Avsenik ml. v Begunjah in Valentin Mulej na Lancovem.
Vir: Gorenjec, 27. 10. 1906
V Kropi in Kamnigorici, kjer je stara ţelezniška, osobito ţebljarska domača obrt,
pospešuje ţe deset let to industrijo ondotna »ţebljarska in ţeleznoobrlna zadruga«,
ki je štela lani 216 zadruţnikov, ki so vloţili v to podjetje čez 34.000 K deleţev, in
imela čez 1,1100.000 K prometa. Kljub veliki domači konkurenci in denarnih stiskah,
v katerih je bila, zadruga dobro napreduje in izdeluje kovane ţreblje in verigo vseh
vrst, postelje za vojaščino, lastno patentirane brane i. t, d.. V obeh krajih je imela 300
delavcev.
Vir: Gorenjec, 27. 10. 1906
Veselico in gledališko predstavo prirede zdruţeni diletaiilje iz Ljubnega in Mošenj v
nedeljo, dne 18. novembra t. l. v gostilni g. Globočnika v Globokem. V Ljubljano jo
dajmo! Veseloigra v treh dejanjih. Začetek ob 8. uri popoldne. Veselica se vrši ob
vsakem vremenu. Čisti dobiček je namenjen, in sicer polovica v dobrodelni namen in
polovica gasilnemu društvu v Ljubnem.
Vir: Gorenjec, 10. 11. 1906
Zabavni klub v Radovljici priredi nedeljo, dne 18. novembra 1906 v dvorani g.
Kunstelja dve predstavi šaloigri »Trije tički« in »Ne kliči vraga!« Začetek točno ob 8,
uri zvečer. Vstopnina za osebo 40 vin. Čisti dobiček je namenjen ljudski knjiţnici
Radovljici. K obilni udeleţbi vabi odbor.
Vir: Gorenjec, 10. 11. 1906
Prefrigano dekle je 19 let stara Katarina Mulej iz Lesec. Slišala je pogovor med
očetom in Francetom Paplerjem iz Doslovč, da bo Papler posodil Muleju denar za
popravljanje hiše v Studenčicah, kadar ga bo rabil, za to bo pa od Muleju dobil
smreke. Katarina Mulej je porabila to priliko v svojo korist in pod pretvezo, da jo
pošlje njen oče, izvabila od Paplerju in tega ţene v večjih zneskih 300 K. Ko se je
prevara razkrila, pobegnila jo obdolţenka v Ljubljano, kjer so jo prijeli. Zagovarjala se
je, da ji je Papler podaril ta denar, ker jo je enkrat zapeljal k spolskemu občevanju. Ta
izgovor je bil od konca do kraja zlagan. Obsojena je bila na tri mesece ječe.
Vir: Gorenjec, 10. 11. 1906
Volitev v radovljiški cestni odbor se je vršila dne 16, t. m. Izvoljeni so: iz kmetske
skupine gg. Anton Pogačnik, ţupan v Podnartu, Anton Avsenik, posestnik v Vrbnjah,
ter Joţef Sodja, ţupan v Begunjah, za namestnika pa Franc VaIjavec, posestnik iz
Leš. Mesto Radovljica je volilo za člana Otona Homana, posestnika v Radovljici, za

njegovega namestnika pa Antona Praprotnika, posestnika v Radovljici. Iz skupine
veleposestnikov je bil izvoljen za člana Tomo Šušteršič, graščinski oskrbnik v
Predtrgu, za namestnika Ivan Ţark, ţupan v Lescah, in zadnja skupina je volila za
člana Rudolfa Kunstelja, posestnika v Radovljici. Vsi novovoljeni člani so naprednega
mišljenja.
Vir: Gorenjec, 17. 11. 1906
Radovljiške novice. — Stavbena kronika. Novo posojilnično poslopje je razen
enega stanovanja ţe vse oddano. V pritličju se nahajala posojilniška in odvetniška
pisarna. — Obseţna enonadstropna vila g. Sartorija poleg Hirschmanove gostilne s
ponosno kupolo je pod streho. Vila bo v okras vsej okolici. — Podjetni gostilničar g.
Kunslelj je napravil na vrtu veliko ledenico, nad njo pa verando, odkoder je najlepši
razgled na julijske Planine. — Drugo javno predavanje v letošnji sezoni tudi glede
zanimivosti ni ostajalo za prvim. Predaval je g. Huth »O potnih spominih s spodnje
Donave«. S prav ţivo besedo nam je opisal Srbijo in zlasti Belgrad ter obljubil, da bo
predavanje še nadaljeval. Ţeleti bi le bilo, da bi se Radovljičanje z okoličani vred v
obilnejšem številu udeleţevali takih zanimivih in poučnih predavanj.
Vir: Gorenjec, 17. 11. 1906
Imenovala je centralna komisija za umetne in zgodovinske spomenike okrajnega
komisarja v Radovljici Mihaela Angela barona Zoisa in akademičnega slikarja
Ernesta Stöhra na Bohinjski Bistrici svojim dopisnikom.
Vir: Gorenjec, 17. 11. 1906
Veselico in gledališko predstavo prirede zdruţeni diletanje iz Ljubnega in Mošenj v
nedeljo, dne 25. novembra t. I. v gostilni g. Pezdiča, Posavc pri Ljubnem. V Ljubljano
jo dajmo! Veseloigra v treh dejanjih. Srečkanje, šaljiva pošta, godba, prosta zabava.
Začetek oh 4. uri popoIdne. Veselica se vrši ob vsakem vremenu. Čisti dobiček je
namenjen, in sicer polovica v dobrodelni namen in polovica gasilnemu društvu v
Ljubnem, zatorej vabijo uljudno k obilni udeleţbi zdruţeni diletanlje.
Vir: Gorenjec, 17. 11. 1906
Veselico priredi prostovoljno gasilno društvo v Radovljici v nedeljo, dne 25. novembra
v restavraciji g. R. Kunstelja. Igri: »Trije tički«, »Ne kliči vragal« Po igri prosta zabava
in ples. Šaljiva pošta. Svira domača godba na lok. Začetek ob 7. uri zvečer.
Vstopnina 50 vin. Ples se vrši v novi verandi.
Vir: Gorenjec, 24. 11. 1906
Radovljiške novice. — »Trije tički« in »Ne kliči vraga!« so predstavljali v nedeljo, 18.
t, m. diletantje »Zabavnega kluba« v Radovljici. Prostorna dvorana hotela Kunstelj je
bila ţe pred 8. uro napolnjena in med udeleţniki smo opazili tudi dokaj tujcev — celo
iz Ljubljane, a pogrešali smo mnogo, mnogo domačinov. Menda so ti meščani sedeli
doma za zapečkom in prebirali ravnokar došle knjige druţbe sv. Mohorja. Tudi nekaj!
... Igri sami sta izpadli nad vse dobro — dobro v tem pomenu — ki je izvajamo na
igranje diletantov. »Trije tički« so vzbudili dovolj smeha. Igralci so bili dobro
razpoloţeni. Ugajala nam je vrlo dobro gistilničarjeva ţena Špela. Maska kakor tudi
obnašanje sta bili pristni tip prave gorenjske gostilničarke. In govorjenje? Prava
pristna gorenjščina. Tu ni bilo nobenega pretiravanja in tako imenovanega
spakovnnja, temveč bilo je vse tako naravno in pristno, da smo gdč. Špelo
občudovali, posebno še, ako pomislimo, da je bi ta nastop — njen prvi nastop.

Karakteristično je predstavljal gospod Peter sodnijskega slugo srednjega veka. O
ostalih igralcih le to, da se bili na svojem mestu, samo urar »Zajec« je malce
pretiraval. Upajmo, da bo v prihodnje bolje. — Pri tej igri samo še tole: Čudno nas je
dirnilo tisto govorjenje v »kranjski šprahi«. Čemu li to? Ako se ţe hoče uporabljati
domača govorica, dobro, naj se tedaj govori v dialektu — in gorenjski dialekt je
vendar tako lep — a »kranjska špraha« naj se prepušča raje onim, ki jo rabijo pri
»ahtungi na cug« — celjskim kurzovcem in koroškim ţelezničarskim hajlovcem.
Namen vsaki igri je poleg zabave — tudi odgoja. V vsakem ozira nas je zadovoljila
igra: »Ne kliči vraga!« Tudi tu moramo pohvaliti igralki, ljubko hčerko »Mildo« in resno
mater »Polono«. Kretanje, maska in govorjenje — pravi pristni Gorenjki. Upamo, da
ni to njiju prvi in zadnji nastop. Originalen je bil »Levičar«. Pozna se mu, da je menda
ţe dokaaj doma na »igralnih deskah«. Ravnotako moramo pohvaliti »Miho« in
»Toneta«. Prav dobra sta bila. — Da sla igri dobro uspeli in da je bilo občinstvo
povsem zadovoljno, je najboljši dokaz ta, da se bo morala igra ponoviti v nedeljo 25.
t. m.
»Javna ljudska knjiţnica« v Radovljici napreduje. Vpisalo se je ţe mnogo
odjemalcev. Upamo, da jih pristopi še več. Ponovno vabimo vse prijatelje in
prijateljice lepega in zdravega čtiva k pristopu. Domoljube širom Kranjske pa
prosimo, darujte nam kako knjigo!
Tretje predavanje priredi »Zabavni klub« danes v soboto ob 8. uri v Kunstljevem
salonu. Predava učitelj g. Sega »o otroški duši«.
Vir: Gorenjec, 1. 12. 1906
Vodovod. Od deţelne vlade je prišlo uradno obvestilo, da se je poljedelsko
ministrstvo zavezalo dati 40 odstotkov drţavne podpore, t. j. 66.000 kron. Dela
razpiše v sporazumu s poljedelskim ministrstvom in prizadetimi občinami Radovljica,
Lesce in Begunje deţelni odbor kranjski, ki bo tudi po svojih inţenirjih nadzoroval
gradbo.
Vir: Gorenjec, 1. 12. 1906
Radovljiške novice. — Seja občinskega odbora dne 4. t. m. Predseduje ţupan
gospod dr. Janko Vilfan; navzočih 13 odbornikov. — Občinski proračun za leto 1907
kaţe 2625 K dohodkov in 8577 K izdatkov, torej primankljeju 5952 kron. Ta
primanjkljaj se pokrije kakor prejšnji dve leti s 40% doklado na vse neposredne davke
izvzemši osebno dohodnino in s 25% doklado na uţitnino od mesa in vina. — Iz
ustanove gospe Hočevarjeve se napravi 15 revnim šolskim otrokom vsa zimska
obleka. Ker obresti te ustanove letos radi izdatkov za šolske potrebščine ne
zadostujejo za vse obleke, primankljaj izjemoma pokrije občina in krajni šolski svet.
— Občina se izreče za podelitev gostilniške koncesije nasledniku gospe Marije
Rabič, g. Florijanu Jancu. — Glede uravnave potoka Blatnice se sklene odstraniti
trebeţe in naprositi cestni odbor, da prevzame polovico stroškov. — Alojzij Wagner
se sprejme v občinsko zvezo. — Rešita se ugodno dve prošnji za podelitev ustanove
gospe Hočevarjeve za uboge vdove, kakor tudi dve prošnji za podaritev drv. —
Prošnje občine Predtrg in vasi Studenčice in Hraše za priklopitev k radovljiškoleškema vodovodu se odstopijo vodovodnemu odseku s pripomnjo, da se zgradba
vodovoda radi teh prošnja na noben način ne sme zavleči. — Posojilnici v Radovljici
se dovoli, da odstrani en kostanj pred svojim poslopjem. — Računi za popravo
občinske uboţnice se še ne morejo odobriti, ker se še nista predloţila računa za
kleparska in ključarska dela. — Privoli se primeren znesek za napravo sluţbene
obleke občinskemu slugi. — Občinski računi za l. 1905, ki so se našli v najlepšem

redu, se odobre. — Javni ljudski knjiţnici v Radovljici se dovoli podpora v znesku 40
K. — Ţupanstvu se naroči, da prosi ţelezniško upravo, da napravi novo ţelezno
ograjo ob oti Pasjici in da svet primerno uravna. — Ţupanstvu se naroči, da odstrani
smetišče ob poti na pokopališče; tudi se napravi nova svetilka ob starem šolskem
poslopju.
Imenovanja in premeščenja. Tukajšnji c. kr. davčni kontrolor g. Bogomir Zazula je
imenovan c. kr. davkarjem in premeščen v Litijo, tukajšnji c. kr. davčni adjunkt g.
Alojzij Klofutar pa c. kr. davčnim kontrolorjem za Kranjsko goro, odkoder gre kontrolor
g. Peter Vovk v Vel. Lašče. Za davčnega kontrolorja v Radovljici pride davčni
kontrolor g. Josip Ahlin iz Kamnika.
Šolska kuhinja. Poţrtvovalnosti radovljiškega občinstva se je zahvalili, da bodo tudi to
zimo zunanji otroci, ki obiskujejo tukajšnjo ljudsko šolo, dobivali zastonj gorko
opoldansko hrano. — Miklavţev večer je priredil »Zabavni klub« preteklo sredo
zvečer rodbinam svojim članom. Pri tem je bilo bogato obdarjenih tudi kakih 30
rednih šolskih otrok, za kar bodi posebno vsa hvala dobrosrčnim damam
radovljiškim. — Prememba posesti. Gg. Janc (hotel »Bastl«) in Bogataj sta kupila
hišo, v kateri je nastanjena oroţniška postaja.
Vir: Gorenjec, 7. 12. 1906
Iz Lesec se piše: Občinski zastop v Lescah je v svoji prvi seji novega odbora dne 25.
m. m. na predlog svetovalca J. Gogala soglasno sklenil »uradni jezik občine je
slovenski«. V ta namen se s pogojem uljudno poţivljajo vsi predstojeći p. n. c. kr.
uradi, predstojništva javnih zavodov in naprav ter avtonomni uradi, uradi slovenskih
pokrajin, naj svoje dopise izvolijo pošiljati v slovenskem jeziku, sicer se ne bodo
sprejemali. Uradni dopisi iz neslovenskega ozemlja, sestavljeni v tujem jeziku, se
bodo sicer sprejemali, a na nje se bode vedno odgovarjalo slovenski. Na tujojezične
privatne dopise se ne bo oziralo in tud ne odgovarjalo. Utemeljevanje predloga: Naša
občina leţi na slovenski zemlji in tudi njeno prebivalstvo je edino slovensko; da pa
naša občina ne bo slovenska le po imenu, marveč da bo slovenska v resnici,
pokaţemo s tem da se vpelje čisto slovensko uradovanje. To je naravno in
nepristransko, ker s tem se ne godi nikomur kaka krivica. Vsaka oblast naj uraduje,
dopisuje ali dopise rešuje v navadnem jeziku, kojega rabi ondotni narod. Nemški urad
naj si s prejetim slovenskim dopisom pomaga na način, kakor storimo mi z nemškim
dopisom in pri tem si bo marsikak na tujem bivajoči Slovenec prisluţil košček kruha
tolmačenjem. Drugače pa je s predpostavke nuni oblastvi. Njih osobje mora biti
zmoţno jezika narodovega, kjer uraduje, ter smo tudi mi po obstoječih predpisih
naravnost opravičeni od njih zahtevati slovenskega uradovanja
Vir: Gorenjec, 7. 12. 1906
Radovljiški vodovod. Prijazno mesto Radovljica na visokem Gorenjskem, z
romantično okolico, dobi prihodnjo pomlad vodovod. Deţelna in drţavna podpora je
zagotovljena, od prizadetih občin ni bilo nobene ovire. Ne bomo danes opisovali v
več ozirih zanimive zgodovine trga podjetja, ludi zasluge posameznih oseb in drugih
činiteljev hočemo orisali rajše tedaj, ko bo prvikrat udarila delavčeva lopata na
najbrţe še z mrzlo pomladansko zemljo, po kateri se bodo napeljale cevi iz
Rudolfovega studenca nad Begunjami proti Radovljici in Lescam. Ogledati si hočemo
za sedaj le nekoliko vaţnost te velike vodovodne naprave za Radovljico in okolico.
Pred dobrim desetletjem se je zdela Radovljica kakor kraj, ki je zabit z visokimi
deskami, da se ne more širiti dalje. Na treh straneh obdan od globokih jarkov je bil na
severu zaprt po pristavah in proštovem svetu, da se ni mogel razvijati ludi na to stran.

Toda padle so te ovire, in na zgornjem koncu stare Radovljice je nastalo novo mesto
z veličastnimi stavbami. Novo ljudsko-šolsko, novo sodno poslopje, mogočni stavbi
hranilnice in posojilnice, dveh denarnih zavodov, ki z milijoni vlog zavzemala pač
vaţna mesta v razvoju našega narodnega gospodarstva, ter še nekaj drugih stavb in
ličnih vil - vse to je povzročilo, da je Radovljici na izbiro prav lepih in udobnih
stanovanj in da se uradništvo ne more v tem oziru več pritoţevati, kakor se je godilo
še pred nekolikimi leti.
Tudi gostilne se modernizirajo, napravljajo se prostorni saloni, prirejajo vrtovi za
poletne goste in celo večji hotel se nam obeta. Radovljica je s sosednimi vasmi kakor
nalašč ustvarjena za letoviščarje. Čisto podnebje, najlepši izprehodi na vse strani Brezje, Begunje, Poljče, Lesce, Bled, Kamna gorica - v bliţini kriţišča, novih ţeleznic,
očarujoč razgled na julske Alpe in Karavanke vso to nudi ta lepa krajina. Le nekaj je
pogrešala še Radovljica in hitro razvijajoča se vas Lesce. Če si pohvalil lep kraj in
blagroval ljudi, ki bivajo tu, slišal si vedno staro pesem: Samo nekaj nam manjka dobre in zadostne vode, ker le malo jih je bilo toliko srečnih, da so se mogli ponašali
z dobrimi vodnjaki.
In kar smo ţeleli desetletja, to se uresniči v kratkem! Vaţnosti dobre vode za
ţivinorejo, ki je zelo razvita v teh krajih, je itak znana, a zdrava pitna voda ter lepo
moderno kopališče bo gotovo tudi ona moč, ki bo privabila poleg naravnih krasot, radi
udobnih stanovanj z domačimi kopeli, tujce obilnejem številu nego dosedaj, in v tem
prinesla mestu nov vir dohodkov. Tujski promet je v mnogih alpskih krajih največjega
naredno-gospodarskega pomena in upajmo za trdno, da se bo ludi dlvna pokrajina
med Begunjami, Lescami in Radovljico, vsako leto ponašala z večjim številom
obiskovalcev. Za snaţnost v kraju se bo skrbelo veliko laţje, ker se bodo lahko ceste
škropile z vodo iz vodovoda, mnoţina hidrantov nam bo nudila večjo varnost pred
ognjem, izvedla se bo laţja kanalizacija mesta, veliko število izvoščekov v Lescah in
okolici bo Imelo pripravna korita, da napoji svoje konje, - sploh meščan, uradnik,
kmet in hlapec bo umel ceniti šele dobroto vodovoda, ko ga bo imel pri rokah. In če je
mogoče danes v našem lepem kraju in njega okolici še kdo, ki zmajuje z glavo nad to
novotarijo, prepričani smo, da bo prihodnje po let jo ţe prosil , da bi tudi njemu smela
teči begunjska voda na dvorišče ali - v kuhinjo!
Gorenjec, 15. 12. 1906
Častnim občanom je imenovala občina Ovsiše drţavnega in deţelnega poslanca
Josipa Pogačnika iz Podnarta.
Gorenjec, 15. 12. 1906
Ljudska predavanja v Radovljici. Zabavni klub v Radovljici priredi v nedeljo, dne 16. t.
m. ob pol 8. uri zvečer četrto ljudsko predavanje v salonu g. R. Kunstlja. Predava
prof. Marko Pirnat iz Kranja »O Simonu Gregorčiču«. K predavanju se uljudno vabijo
vsi, ki se ţele poučiti ob kratkem o ţivljenju in delovanju goriškega slavca, nedavno
umrlega odličnega pesnika Simona Gregorčiča. Vstop k predavanju vsakemu prost.
Gorenjec, 15. 12. 1906
Radovljiške novice. — Četrto predavanje, ki ga je v letošnji sezoni priredil »Zabavni
klub« v Radovljici, jo izvrstno uspelo. Predaval je prof. g. Maksu Pirnat iz Kranja »o
Simonu Gregorčiču«, risoč nam z znano svojo spretnostjo glavne smeri
Gregorčičevih pesmi. — Obširna dvorana Kunstljeve restavracije je bila polna
poslušalcev, zlasti so morajo pohvalno omeniti tudi dame, ki so se v častnem številu

udeleţile predavanja o pesniku najneţnejših liričnih čustev. Po predavanju se je
razvila prijateljska zabava s petjem.
Vir: Gorenjec, 22. 12. 1906
Okrajni glavar radovljiški, g. Oton pl, Detela je dobil vlleţki kriţec Fran Josipovega
reda.
Vir: Gorenjec, 29. 12. 1906
Silvestrov večer priredita društvi: »Zabavni klub« in »Triglav2 v Radovljici v prostorih
g.Rud. Kunstelja. Vspored: 1.) Igra: »Brat Sokol«; 2.) Novoletni pozdrav, prosta
zabava in ples.
Vir: Gorenjec, 29. 12. 1906
::::::::::::::::::::::::::
Iz Radovljice. Novoletnih voščil v prid »javni ljudski knjiţnici« so se odkupile sledeče
gospe, gospodične in gospodje: Leopoldina Homann, Milka Hostnik, Minka Pretner,
Vinko Hudovernik, Miha Zalar, Ivan Sartori, Alojz Barle, Oton pl. Detela, Aleks.
Roblek, Franc Štiglic, Oton Homann, Josip Pogačnik, Cvetko Janc, dr. Janko Vilfan,
Alfred Rudesch, Vinko Resman, Ivan Vurnik, Franc Korošič. [Sledi]. Za »javno
ljudsko knjiţnico« v Radovljici, dne 29. decembra 1906. Ivan Šega, t. č. knjiţničar.
Vir: Gorenjec, 5. 1. 1907
Zabavni klub v Radovljici priredi v soboto, dne 12. t. m. v veliki dvorani Kunstljeve
restavracije »Veliki ples«. Svira vojaška godba domačega pešpolka št. 17 iz Celovca.
Začetek ob osmih zvečer. Vstopnina 1 K, druţina treh oseb 2 K. Radovljičanom,
kakor tudi bliţnjim in daljnim sosed m, kličemo za ta večer: Na veselo svidenje!
Vir: Gorenjec, 5. 1. 1907
Čakalnica v Otočah je res prava Noetova barka 20. stoletja. Gradi se ţe od aprila
pret. l., a še danes ni gotova. V čakalni sobi ne najdeš drugega, kot dolgo, neokretno
klop in malo peč v kotu. Ta uboga pečica naj bi grela sobo, ki ima pribliţno 18 kvad.
metrov ploskve in nič manj kot troje dvokrilnih enotnih vrat ven na prosto. Pa bi še
bilo kaj, ko bi ne bila ta revica v kotu vedno tako mrzla in lačna — gospodje iz
Ljubljane so ji prisodili jako pičlo ţiveţa. O kaki mizi, stolu, luči, uri i. t. d. ni še duha,
tako da morajo popotniki s prtljago na kolenih, zavili v suknje, čepeti na nerodnih
klopeh in poţirati sline — na tla pljuvati je prepovedano, pljuvalniki pa še niso
izgotovljeni. Tako torej skrbi slavna ţel. uprava za udobnost popotnikov na postaji, ki
ji donaša toliko dohodkov. Slavna ţupanstva iz okolice pa spe s svojimi kimavci
spanje pravičnega!
Vir: Gorenjec, 5. 1. 1907
Tatvine. Ivan Turna, stavbni risar pri tovarnarju Ivanu Derniču v Radovljici, je svojemu
gospodarju izmaknil bakreno kladivo, vredno 8 K, katero je zastavil v neki gostilni,
denar pa zapravil. Delovodji Mihi Megušarju je pa vzel iz pisalne mize znesek 19 K
20 vin. Tatvina na škodo domače dekle se mu ni mogla dokazali. Poneveril je tudi 3
K, katere je dobil za nakup kolkov za dva plačilna povelja. Ker je bil obdolţenec
zaradi goljufije, poneverjenj in tatvin ţe 6 krat kaznovan, obsojen je bil na eno leto
teţke ječe.
Vir: Gorenjec, 5. 1. 1907

Iz Radovljice. Novoletnih voščil so se odkupili še sledeči gospodje v prid »javni ljudski
knjiţnici« v Radovljici: Al. Ipavitz, Val. Ţun, Iv. Staudacher, Aleks. Schaffer, Fr.
Ravnikar, Ant. Nagode, baron Zois in dva neimenovana hoteča. Za te velikodušne
prispevke se naj topleje zahvaljuje v imenu »javne ljudske knjiţnice« v Radovljici, dne
6. januarja 1907. / Iv. Šega, t. č. knjiţničar.
Vir: Gorenjec, 12. 1. 1907
Pokopali so v Radovljici brivca J. Zupčiča.
Vir: Gorenjec, 12. 1. 1907
Radovljiške novice. — Vaţna seja se je vršila pretekli ponedeljek. Zbrali so se
polnostevilno občinski odborniki za občine Radovljico, Lesce in Begunje v velikem
salonu Kunstljeve restavracije, da se skupno posvetujejo o osnutku, ki ga je sestavil
deţelni odbor za graditev vodovoda za Radovljico in okolico. Vsi odbori so
predlaganim določbam pritrdili soglasno, tako da ni nobenega zadrţka več, da se
dela takoj razpišejo. Seji je prisostvoval tudi okrajni glavar gospod pl. Detela, ki je
kakor pri vseh prejšnjih vodovodnih razpravah tako tudi sedaj s svojimi pojasnili in s
svojo lastno vnetostjo za to podjetje veliko pripomogel, da so se vsi sklepi izvršili brez
vsakega ugovora. — Kakor smo ţe omenili, so vsi stroški preračunjeni na 169.000 K.
Drţavni prispevek znaša 67.600 K, deţelni pa 42.250 K, tako da bo prizadetim
občinam, oziroma vasem treba prispevati 59.150 K. Od tega zneska odpade 32.088
K na Radovljico, ostanek pa na prizadete vasi begunjske in leške občine. — Po
osnutku deţelnega odbora morajo vsa dela biti dovršena l. 1908, vsi občinski odbori
so pa izrekli odločno ţeljo in zajedno prepričanje, da bo vodovod v glavnem še letos
dokončan.
Velika plesna veselica, ki se je vršila preteklo nedeljo v prostorih Kunstljeve
restavracije, je izpadla nad vse pričakovanje ugodno. Vsi obširni gostilniški prostori
so bili natlačeno polni. Takoj ob začetku se je pričel ţivahen ples, ki je trajal pozno v
jutro. Pri zadnji četvorki smo še našteli 40 parov. Vojaška godba domačega pešpolka
št. 17 je igrala neumorno in zasluţi najpopolnejšo pohvalo in vse priznanje. — Poleg
večine domačega izobraţenstva smo videli na veselici zastopan skoro ves okraj,
zlasti so se odlikovali kraji Kranjska Gora, Javornik, Lesce in begunjska občina. Tudi
ljube goste iz Kranja smo imeli čast pozdraviti v svoji sredi. Splošna ţelja je, da bi za
društveno ţivljenje izborno delujoči »Zabavni klub« v kratkem priredil še eno
podobno zabavo.
— Premeščenje. Davčni adjunkt g. Ljudevit Jelšnik je iz Črnomlja premeščen k
tukajšnji davkariji. — Novega brivca smo dobili v Radovljico. Odprl je svojo brivnico v
Fajdigovi hiši.
Vir: Gorenjec, 19. 1. 1907
Zopet iz Radovljice. Ni dolgo od tega, kar smo čitali v Vašem listu o zemljiški knjigi v
Radovljici in o njenih spakovanih napisih, ki so jih seveda odstranili, danes pa
moremo zopet pisati iz našega mesteca. Naravnost neverjetno — toda resnično je,
da ima naš c. kr. geometer samonemški pečat (k. k. Evidenzhaltungsgeometer
Radmannsdorf). Mi zahtevamo dvojezični pečat. Brez komentarja. Proč s
samonemškim izzivajočim in slovensko narodnost naravnost ţalečim pečatom. Ako
se višje oblasti nič ne ganejo, ganite se Vi, g. zemljemerec, in zahtevajte dvojezični
pečat, ako ste narodnjak. Saj nismo na Pruskem. Zahtevamo tudi, da naj dobi naš g.
zemljemerec tablo nad vrata svoje pisarne s samoslovenskim napisom, da bodo

vedele njegove stranke kam iti, kadar imajo opravka pri njem. Pa takoj — Hab' die
Ehre!
Vir: Gorenjec, 26. 1. 1907
Zaročil so je radovljiški okrajni gozdar, g. Vekoslav Barle z gospico Venčeslavo
Rakovo iz Velenja pri Celju.
Vir: Gorenjec, 26. 1. 1907
Gledališka predstava se vrši v nedeljo, dne 27, t. m, v gostilniških prostorih g.
Ambroţiča v Ljubnem.
Vir: Gorenjec, 26. 1. 1907
Pri voiitvi radovljiškega krajnega šolskega sveta dne 31. januarja t. l. so bili za
odbornike voljeni ti-le gg.: Josip Gogala, posestnik iz Nove vasi in Tomaţ Vogelnik,
posestnik iz Pretrga, ter Rudolf Kunstelj, Josip Pogačnik in Ivan Sartori, vsi posestniki
v Radovljici. Udeleţba iz vseh prizadetih občin Lancovo, Lesce, Predtrg in Radovljica
je bila zelo ţivahna.
Vir: Gorenjec, 1. 2. 1907
Gasilno društvo V Radovljici vabi na veselico s plesom, ki se vrši na svečnico, dne 2.
februarja 1907 ob 7. uri zvečer v restavracijskih prostorih g. Hudovernika.
Vir: Gorenjec, 1. 2. 1907
Poročil se je v Kropi gospod Valentin Ţmitek, pomoţni uradnik ţebljarske zadruge v
Kropi, z gdč. Ljudmilo Kappus plemenito Pichlstain, c. kr. poštarico v Kropi. Bilo
srečno!
Vir: Gorenjec, 9. 2. 1907
Predpustno veselico priredi slovensko pevsko in bralno društvo »Triglav« v Radovljici
na pustno nedeljo 10. svečana 1907 v prostorih hotela Bastl v Radovljici. Vstopnina
40 vin., dame proste. Maske dobro došle!
Vir: Gorenjec, 9. 2. 1907
Seja občinskega odbora radovljiškega dno 15. t. m. Seji predseduje ţupan g. dr.
Janko Vilfan; navzočih 12 odbornikov. Obravnavalo se je le o dveh točkah, in sicer o
občinskem računu za leto 1906 ter o imenovanju dveh častnih članov. Za
pregledovalce občinskih računov se imenujejo gg. Šušteršič, Vurnik in Ţun. Radi
posebnih zaslug za vodovodno napravo se po kratkem, pa jedrnatem govoru
načelnika vodovodnega odseka g. Otona Homana, ki je povdarjal veliko
naklonjenost, ki sta jo kazala deţelni odbornik, komercijalni svetnik g. dr. Povše in
okrajni glavar g. Oton pl. Detela temu za Radovljico najbolj pomembnemu podjetju,
naglašujoč, da gre tema gospodoma pred vsem zahvala, da nam je deţelna in
politična oblast naklonila svojo podporo, se imenovana gospoda z velikim
navdušenjem enoglasno izvolita za častna meščana.
Vir: Gorenjec, 16. 2. 1907
Poskusen samomor — posledica alkohola. Iz Zgoš pri Begunjah se piše: V petek
zvečer sta šla zakonska Meţek iz tukajšnje tovarne suknja domov. Med potjo je
začela ţganja precej pijana »boljša polovica« oštevati in zmerjati svojega moţa in je
končno menda, ko ji je zmanjkalo besed in psovk — skočila v globoki potok in izginila

v valovih. Moţ, ki je prej vdano poslušal neumno babje ţlobudranje, je skočil za ţeno
v ledeno mrzlo kopel in jo z največjim naporom rešil gotove smrti. To grozno
pijančevanje — kam nas to še pripelje.
Vir: Gorenjec, 16. 2. 1907
Kako Bled raste. Hiš je bilo po posameznih vaseh: Leta 1890 Grad 90, leta 1900 121,
leta 1900 143; Zagorice leta 1890 41, leta 1900 56, leta 1906 65; 2eleče leta 1890
34, leta 1900 50, leta 1900 53; Mlino leta 1890 65, leta 1900 77, leta 1900 85; Rečica
leta 1890 51, leta 1890 58, leta 1900 79, skupaj 281, leta 1890 302, leta 1906 425.
Torej je zrastlo v šestnajstih letih 144 novih hiš, in to ne kakih revnih kočic, ampak
večinoma lepe vile premoţnejših ljudi, oziroma vilam podobne hiše srednje
premoţnejših domačinov.
Vir: Gorenjec, 23. 2. 1907
V Smokuču pri Lescah je umrl trgovec g. Janez Bulovec.
Vir: Gorenjec, 9. 3. 1907
Nesreča Dne 27. februarja sta sekala bukve Tomaţ Sodja iz Češnjice pri Podnartu in
njegov sin Joţe. Ko je klestil oče spodnje veje, začela je padati bukev. Sin ga je
opominjal, naj se umakne, a zamotan v hosti se ni mogel naglo rešiti. Bukev jo padla
nanj in mu skoraj polomila hrbet, izbila dva zoba in pretrgala ustnico. Moţ se je ţe
tretjič ponesrečil in doslej še srečno prestal.
Vir: Gorenjec, 9. 3. 1907
V Begunjah pri Lescah ima jutri v nedeljo ondotna kmetijska podruţniba svoj občni
zbor z običajnim dnevnim redom. Začetek ob treh popoldan.
Vir: Gorenjec, 9. 3. 1907
Radovljiške novice. — Premeščenje. Namesto v Gorico premeščenega c. kr.
gozdnega mojstra g. Fr. Pirkerja pride v Radovljico c. kr. gozdni in domenski oskrbnik
g. J. Hanuš iz Dola. — Posojilnica v Radovljici je imela pretekli četrtek svoj občni
zbor. Obširno poročilo prinesemo, ko dobimo tiskani letni zaključek; za danes le
omenjamo, da se je izvolilo zopet staro ravnateljstvo z načelnikom g. dr. Janko
Vilfanom. Za javne in dobrodelne namene je občni zbor dovolil znesek 1310 K, in
sicer ljudski knjiţnici v Radovljici 150 K, vodovodnemu odseku v Radovljici 300 K, 9
gasilnim društvom po 30 K, torej 270 K, obrtno-nadaljevalni šoli na Bledu 50 K,
dijaški kuhinji v Kranju 100 K, radovljiški podruţnici slovenskega planinskega društva
50 K, kranjsko gorski podruţnici slovenskega planinskega društva 50 K, dijaškemu
podpornemu društvu na Dunaju 30 K, akademičnemu društvu »Triglav« v Gradcu 30
K, šolskemu vodstvu na Breznici 15 K, šolskemu vodstvu v Lescah 15 K, društvu
»Prosveta« 50 K, druţbi sv. Cirila in Metoda v Ljubljani 100 K, šoli pri sv. Jakobu v
Roţu 100 K. Čast takemu uvodu in zavednim zadruţnikom. — Prememba posesti.
Hišo mizarja gospoda Rabiča je kupil krojaški mojster g. Korošec. — Zadnjo volitev v
tukajšnji krajni šolski svet je okrajni šolski svet na pritoţbo lancovskega ţupanstva
ovrgel, češ, da je en odbornik dvakrat volil. Tudi če bi bil celo ta glas neveljaven, bi
ostala razlika med voljenimi in propadlimi kandidati 3 in bi to na izvolitev nič ne
uplivalo. Toda večini tedanjega okrajnega šolskega sveta ni bila pri sklepanju
merodajna postava, temveč moč. — Javna ljudska knjiţnica izvrstno napreduje. Vsak
teden se razposodi do 70 knjig. Posebno nas veseli, da knjige prav pridno prebirajo
tudi kmetski ljudje iz bliţnje in daljne okolice. Kakor so čuje, se misli poleti napraviti

veselico v velikem obsegu v korist tega velevaţnega kulturnega podjetja. —
Vodovod. Poljedelsko ministrstvo je podpisalo dogovor, ki so ga sklenile radovljiška,
leška in begunjska občina za gradbo vodovoda.
Vir: Gorenjec, 9. 3. 1907
Volilni shod neodvisnih in narodno-naprednih volilcev priredi jutri, v nedeljo popoldne,
v Lescah v gostilniških prostorih „pri Krištofu* kandidat g. Ivan Čop.
Vir: Gorenjec, 20. 4. 1907
Novice Iz radovljiške okolice. — Volilni shod neodvisnih in narodnonaprednih volilcev,
ki se je vršil preteklo nedeljo v Wuchererjevi gostilni v Lescah, se je obnesel nad vse
sijajno. Prostorni salon je bil natlačeno poln volilcev iz leške, begunjske, radovljiške
ter sosednjih občin. Otvoril je shod posestnik g. Gogala iz Nove vasi, ki je povdarjal
vaţnost zdruţitve vseh kmetov, opozarjal, da volitve niso verska, temveč politična
zadeva, in opominjal zbrane volilce, da naj volijo vsak po svojem prepričanju
neodvisno od duhovskih jerobov. Nato je kandidat g. Ivan Čop iz Most v daljšem
govoru razvijal svoj program, ki se strinja v programom norodno-napredne stranke.
Zbrani volilci so mu ţivahno pritrjevali in ko je dal predsednik shodu g. Ţupan Vilfan
njegovo kandidaturo na glasovanje, dvignilo se je do 200 rok. Nasprotno ni glasoval
nihče. Ţeleti bi bilo, da napravi g. Čop še več shodov po raznih vaseh volilnega
okraja. Ljudstvo, ki postaja vsak dan bolj samostojno, mu bode gotovo hvaleţno.
Število volilcev v radovljiškem okraja znaša okoli 7000. Radovljiška občina šteje 137,
leška 159, begunjska 183 in predtrška 63 volilcev za drţavni zbor. Ogromna večina v
teh občinah je naprednega mišljenja.
Načelnikom radovljiškega cestnega odbora je bil pri volitvi 19. t. m. izvoljen g. Rudolf
Kunstelj, posestnik in gostilničar v Radovljici, njegovim namestnikom pa g. Ivan Ţark.
ţupan v Lescah.
Vodovod je razpisan! Te besede so šle pretekli teden od hiše do hiše, od vasi do
vasi! Povsod si lahko opazil, s kakim veseljem ljudje brez izjeme pozdravljajo to nad
vse vaţno gospodarsko podjetje. Ţupanu g. dr. Vilfanu in vodovodnemu načelniku g.
Homanu gre vse priznanje, da sta se s tako vnemo in poţrtvovalnostjo zavzela za
vodovod, od katerega je odvisno v prav veliki meri gospodarsko stanje mesta in
okolice.
Osebni vesti. Za suplentinjo za radovljiško čveterorazrednico je prišla gdč. J. Štebi; g.
c. kr. okrajni gozdar Alojzij Barle je premeščen iz Radovljico v Ston v Dalmaciji.
Zveza avstrijskih jugoslovanskih učiteljskih društev priredi svoje letošnje glavno
zborovanje v Radovljici, in sicer meseca avgusta.
Vir: Gorenjec, 27. 4. 1907
Novice iz radovljiške okolice. — Seja občinskega odbora, dne 30. aprila tega leta.
Predseduje ţupan gospod doktor Janko Vilfan, navzočih 12 odbornikov. — Občinski
odbor nima nobenega ugovora proti podelitvi koncesije g. Franu Dolţanu. — G. Fran
Korošec se sprejme v občinsko zvezo. — Vodovodnemu odseku se dado nadaljna
pooblastila glede najetja posojila in nadzorovanja vodovodne gradbe. — G. Zimi se
dovoli remuneracija za pobiranje občinske doklade k uţitnini. — Za uda volilne
komisije za drţavnozborsko volitev se volita gg. Rudolf Kunstelj in Ivan Šlibar. —
Ţupanstvo naj takoj vloţi prošnjo na poljedelsko ministerstvo glede odkupa
radovljiške planine, oziroma glede povrnitve nekdanjih gozdnih in pašnih pravic na
Visokem vrhu.
Osebna vest. Na mesto obolelega okrajnega komisarja g. M. barona Zoisa je
prideljen tukajšnjemu glavarstvu g. deţelnovladni konceptni praktikant dr. Rudolf

Strictius. — Drţavnozborska volitev dne 14. maja se bo vršila za radovljiško občino
od ½ 8. do 9. ure zjutraj v občinski pisarni, v sosednem Predtrgu pa ob 10. uri. —
Vojaški nabor smo imeli preteklo soboto, ponedeljek in torek. Prvi dan je bilo izmed
180 nabornikov potrjenih 57, drugi dan izmed 205 nabornikov 51, tretji dan pa 30
fantov izmed 128. Vsega skupaj je došlo k naboru 513 mladeničev, od katerih jih je
bilo potrjenih 138 ali 26% odstotkov. Splošno se je opaţalo, da so se naborniki po
večini vedli jako dostojno in mirno. — Prememba posesti. Tukajšnji klobučar g.
Bogataj je prodal svojo hišo poleg Pogačnikove g. Resmanu iz Zgoš, ki bo ondi
napravil pekarijo. — Za posojilnično in hranilnično poslopje se dela lična ograja, s
čemur se bo zgornji konec mesta zopet izdatno olepšal.
Vir: Gorenjec, 4. 5. 1907
Društvo ta povzdigo prometa s tujci se snuje za občine Radovljico, Lesce in Begunje.
Vir: Gorenjec, 11. 5. 1907
Veselico prirede Ovsiški diletantje na binkoštni ponedeljek, dno 20. majnika t. I. v
prostorih gospoda Fistra. Vspored: Zaklad, narodni igrokaz v štirih dejanjih. Po
predstavi: ples, srečolov, šaljiva pošta in prosta zabava. Začetek točno ob 3. uri
popoldne. Vstopnina: sedeţi 80 v, stojišča 50 v. Čisti dobiček je namenjen deloma
tukajšnji šoli, deloma popravi potov.
Vir: Gorenjec, 18. 5. 1907
Ţreblji is Krope pa brzojavni drogi. Doslej so na brzojavnih in telefonskih drogih s
črno ali rdečo barvo naznačili letnico, kdaj je bil dotični drog postavljen. V Kropi pa je
nekdo prišel na srečno misel, da bi se na omenjenih drogih zaznamovale letnice
namesto z barvo z večjimi ţeblji, ki bi se zabijali v droge. Na glavi bi imeli ti ţreblji
vtisnjeno dotično letnico. Ta stvar se sporočil poštnemu ravnateljstvu na Dunaju,
katero je predlog odobrilo in v Kropi naročilo ţe več stotisoč ţrebljev z vtisnenimi
letnicami za brzojavne in telefonske drogove.
Vir: Gorenjec, 18. 5. 1907
Obrtno-nadaljevalna šola v Kropi. V Kropi snujejo obrtno-nadaljevalno šolo, katera bo
ondotnim obrtniškim vajencem gotovo donesla obilo koristi. Za ustanovitev se
posebno trudi tamkajšnji učitelj, gospod Joţef Pleničar.
Vir: Gorenjec, 18. 5. 1907
Stari plavţ v Kropi pri Podnartu. Pred nekaj dnevi so začeli podirati stari plavţ v
Kropi. Plavţ je stal v gorenjem koncu prijazne Kropenske vasi in je mogočno
gospodoval nad sosednjimi delavskimi hišicami in delavnicami, katere imenujejo v
Kropi – »vigence«. V plavţu so topili pred leti ţelezno rudo, katero so kopali v Kropi.
Dobljeno ţelezo so potem raztegnili v Fuţinicah nad vasjo v tanjše in debelejše ţice,
ki so bile sedaj pripravne da so iz njih kovali slavnoznane Kropenske ţreblje ali –
»cveče«. Tako izginja s pozorišča stari plavţ, ta častiljiv spomenik, ki je popotnika,
prihajajočega v Kropo, ţe od daleč pozdravljal, v domačinih samih pa budil lepe
spomine na nekdanje srečne čase, kateri so za Kropo, ţal, prehitro minili.
Vir: Gorenjec, 18. 5. 1907
Učiteljsko društvo za radovljiški okraj ima letošnji občni zbor v Lescah dne 5. junija t.
I. popoldne. Poleg običajnih točk je na dnevnem redu predavanje g. učitelja Janeza
Šega »O pomenu roditeljskih večerov«.

Vir: Gorenjec, 1. 6. 1907
Pevski zbor Narodne čitalnice v Škofji Loki je napravil pod naslovom »Korošcem na
pomoč« dne 26. maja t. I. popoldne oh ½ 6. uri v salonu gospoda R. Kunstlja v
Radovljici velik ljudski koncert. Preden so se začele izvajati posamezne točke, je
pozdravil vse navzoče g. dr. Karel Zakrajšček kot predsednik škofjeloške čitalnice.
Na vzporedu koncerta, ki ga je vodil g. Oikar Dev, so bile razen dveh umetnih pesmi
same slovenske narodne pesmi iz Roţne in Ziljske doline na Koroškem. Pred dvema
letoma je namreč porabil g. Oskar Dev svoj dopust v to, da je šel med koroške
Slovence in med njimi nabiral stare narodne domače pesmi. Izpraševal je posebno
starce in zvedel od njih lepo število pesmi, ki so mlademu rodu malodane neznane.
Te pesmice, večinoma veselega, ljubavnošegavega značaja je potem uglasbil v
preprostem narodnem duhu; na zgoraj imenovanem koncertu pa jih je prvič javno pel
škofjeloške čitalnice pevski zbor. Izvajanje je bilo vseskozi vzorno, kar je samo ob
sebi umevno pri zboru, katerega vodi spreten pevec in izveţban komponist. Posebno
so ugajali moški zbori. Občinstvo, ki je do zadnjega kotička zasedlo Kunstljev salon in
vrt, je burno ploskalo pevcem in pevkam, ki so morali nekatere točke ponoviti. — Po
koncertu, ki je imel edino napako, da je bil predolg, se je razvila prosta zabava.
Radovljiški ţupan, g. dr. Janko Vilfan je v vznesenih besedah pozdravil občinstvo, v
prvi vrsti goste iz Roţne in Ziljske doline. V imenu Korošcev ga je zahvalil v
navdušenem, svetega rodoljubja prepojenem govoru g. France Raţun, ţupnik iz Št.
Jakoba. Govorila sta še dr. I. G. Oblak in Oskar Dev in našla takisto med poslušalci
burno pritrjevanje. — V poznejših urah se je priredil v Kunstljevem vrtnem paviljonu
ţivahen ples, pri katerem je igral dobro znani šramel-sekstet iz Ljubljane. —
Koroškim gostom na čast so izobesili Radovljičani zastave na svojih hišah. Udeleţba
je bila velikanska. Prihitilo je lepo število Korošcev, med njimi ZiIjanke v narodni noši.
Častno sta bili zastopani mesti Škofja Loka in Kranj, iz Ljubljane je prišel g. Matej
Hubad.
Vir: Gorenjec, 1. 6. 1907
Ovsiški dlletantje prirede veselico v nedeljo, dne 2. junija v prostorih gospoda Fištra.
Vspored: Zaklad. Narodni igrokaz v štirih dejanjih. Po predstavi ples, šaljiva pošta in
prosta zabava. Cena sedeţem 60 vin., stojišča 30 vin. Čisti dobiček je namenjen
deloma tukajšni šoli, deloma popravi potov. Začetek točno ob 3. uri popoldne.
Veselica se vrši ob vsakem vremenu. K obilni udeleţbi vabijo prireditelji.
Vir: Gorenjec, 1. 6. 1907
Radovljiške novice. — Vodovod. Poljedelsko ministrstvo je potrdilo sklep deţelnega
odbora, s katerim so se oddala dela vodovoda za Radovljico in okolico najcenejši
ponudnici, tvrdki g. Rumpel z Dunaja, ki je pri nekaterih delih v ponudbo šla za 17
odstotkov pod proračunom. Za stalnega nadzornika pri grad bi je deţelni odbor
določil inţenerja gosp. Štembova. Upanje je, da bo vodovod do zime do maloga
gotov.
Elektrika, Celovška delniška druţba za elektrlciteto je napravila brezplačno načrt za
radovljiško električno napravo. Stroški so proračunjeni na 34.000 kron. V
ponedeljkovi občinski seji se bo razpravljalo tudi o tem načrtu.
Razpisano je mesto sodnega oficijala po g. nadoficijalu Uanschou, ki je bil
premšečen v Konjice.
Sartorijeva vila poleg Hirachmannove gostilne je dograjena, da se bo moglo v par
tednih ţe stanovati v njej. Jako pripravna stavba za letoviščarje.

Pripravljalni odbor društva za privabitev tujcev v občino Radovljica z okolico je poslal
pravila deţelni vladi v odobritev. Ko se pravila odobre, se skliče ustanovni občni zbor,
na kateri ţe danes opozarjamo zlasti gostilničarje in trgovce.
Člani ljubljanskega slovanskega gledališča uprizorijo v ponedeljek in torek v
Kunstljevem salonu dve igri, in sicer prvi večer burko: »Na letovišču«, drugi večer pa
veseloigro: »Huzarji«. Ker se nam obeta velik duševni uţitek, bo gotovo občinstvo iz
Radovljice in okolice v obilnem številu porabilo redko priliko, da v domačem kraju
moro slišati ljubljanske igralce umetnike.
Za suplentinjo na štirirazrednici v Radovljici je nameščena upokojena učiteljica gdč.
Emilija Jurman.
Vir: Gorenjec, 22. 6. 1907
Gorenjska v Valvazorju. Radovljica. Mesto in grad Radovelza, latinsko
Rattmannsdorffium pripada Gorenjski. Od tod se računa šest milj do Ljubljane in dve
do Kranja. Stoji pa to mesto na jajčasti ali ovalni obliki, na mali gori. Narava jo je prav
dobro oskrbela z globokim prepadom okoli, in na eni strani, kjer buči mimo Sava, je
prav globoko do nje.
Čeprav to mesto ni med največjimi, je vendar lepo in lično (sauber) in ima lep grad.
Če naj se verjame Laziju, o čemur skoro ni dvomiti, se je našlo in se nahaja tukaj
mnogo reči, ki pričajo o veliki starosti, on tudi misli, da na Štajerskem domujoči
gospodje »von Rattmannsdorff« izvirajo iz tega mesta. Ta kraj jo bil torej domovina
grofov »von Rattmannsdorff«, ki so ga tudi imeli v posesti in še več drugih na
Kranjskem. Toda tedaj je bil le še trg, ki mu je pa pozneje cesar Henrik III. podelil
mestne svoboščine in tudi faro radovljiško pridelil ljubljanski proštiji. Zato vzdrţuje še
sedaj vsakočasni ljubljanski prošt vikarija s kaplani, ki imajo opravljati duhovniške
stvari.
Ortenburški grofje so bili tudi posestniki Radovljice in so imeli pravico patronata nad
sv. Petrom s svojim sodnikom in grajskim grofom.
Po njihovi smrti je prišlo mesto na avstrijsko hišo; zato se imenuje še sedaj mesto
deţelnokneţje.
Ko je okoli l. 1424 grof Friderik celjski dve leti imel tu svoj dvor in rezidenco, se mu
RadovIjičanje niso hoteli udati, temveč cesarju. Zalo je bila Radovljica vzeta, o čemur
se več piše pri Megiserju.
To graščino radovljiško so imeli gospodje Dietrichsteini več časa kot sebi zastavljeno,
kakor se razvidi iz nekega pisma, kjer se podpisuje leta 1549 Wolff pl. Dietrichstein,
dvorni točaj na Koroškem, posestnik zastavljene graščine Radovljica in Pusti grad.
Leta 1571 je bil odposlan gospod Moric Dietrichstein s še več odposlanci kranjske
deţele k poroki nadvojvodo Karla avstrijskega z Marijo, bavarsko vojvodinjo, in
Megiserus ga imenuje »Herrn Moritz von Dietrichstein zu Pitzelstätten, Erbschenken
in Kärndten, Erb-Land-Jagermeistern in Crain, Pfand-Inhabern der Herrschafft
Rattmannsdorff und Wallenberg«.
Leta 1579 je radovljiškim meščanom bilo od deţelnega kneza pod visoko kaznijo
prepovedano, poslušati pridige evangeljskega ţupnika, ki je pobegnil v Begunje, ali
se samo tjakaj podati.
Mesto je, kakor ţe omejeno, deţelno - kneţje, lepi grad, katerega je zadnji umrli
posestnik lepo prenovil in popravil, z gosposkami Radovljico in Pustim gradom, je
sedaj takoimenovani fldejkomis, ki pripade vselej najstarejemu iz rodu gospodov
grofov Thurn in Valvasina in je sedaj last gospoda Janeza Karla.
Ne daleč od Radovljice, čez Savo, stoji na visokem špicastem griču Pusti grad
(Wallenberg ali Wallenburg), ki je čeprav ţe veliko let zapuščen, moral biti zelo

močno zidan. Ta grad je pripadal okoli letu 1354 gospodu Janezu Hounsberg, po
njegovi smrti ga je dobila vdova Mayly, rojena »von Rain«, ki se je omoţila z
gospodom Jurijem Khazianerjem. Potem so imeli to graščino tudi Lamberški
gospodje v posesti, pa ne morem zvedeti, kako so prišli do nje. Sedaj je pa ta
graščina, ki spada pod Radovljico, last zgoraj imenovanega dediča grofa Thurna.
Vir: Gorenjec, 6. 7. 1907
Radovljiške novice. — Seja obč. odbora radovljiškega z dne 24. m. m. Predseduje
ţupan g. dr. Janko Vilfan; navzočih 11 odbornikov. — Ţupan prebere dopis
deţelnega odbora, da se je pozvala tvrdka g. Rumpel, da takoj prične z vodovodnimi
deli. Vodovodnemu odseku, ki se pomnoţi z gg. odborniki Bulovcem, Mulejem,
Praprotnikom in Šušteršičem, se naroči, da skrbno nadzoruje delo in zato lahko
najame še druge izvedene osebe. — Občinski račun za l. 1906, ki se je skrbno
pregledal, se po poročilu pregledovalca g. Vurnika enoglasno odobri. Litografirani
izvodi se razdele med odbornike.
Sklene se, da se znesek 798 kron iz gospe Kočevarjeve ustanove razdeli med iste
vdove kakor lani. — Na podlagi načrta, ki ga je izdelala električna delniška druţba v
Celovcu, se naroči odseku za napravo elektrike, da stopi v dogovor s posestnikom
Franom Zupancem glede odškodnine la vodno moč. Obenem naj se pa preiskuje, ali
bi se na drugem mestu ne dobila cenejša električna sila, odsek se pomnoţi z gospodi
Homanom, Sartorijem in Šušteršičem. Na dopis okrajnega glavarstva glede omejitve
dimnikarske obrti na posamezne okraje se priporoča, da v radovljiškem okraju sme
izvrševati le en dimnikar svojo obrt, in sicer po sedanjem tarifu. — Stopi naj se v
dogovor s cestnim odborom glede regulacije cesto od Radovljice do Lesce. — Kanal
M. Derniču naj se popravi.
Gledališki predstavi predzadnji ponedeljek in torek sta bili prav dobro obiskani. Tudi
iz okolice je prišlo več prijateljev slovenskega gledališča. Ugajala je zlasti prva igra
burka »Na letovišču«. Igralo se je vseskozi izborno in splošna ţelja je, da slavno
igralno osobje slovenskega ljubljanskega gledališča še kdaj poleti pri nas priredi kako
igro.
Stavbena kronika. Lična Sartorijeva vila Predtrgom je do malega dovršena. G.
Bogataj je napravil v svoji na novo kupljeni hiši prav čedno prodajalno z velikim
izloţbenim oknom, hiši gospe Homanove in gospoda O. Homana popravljajo in
olepšujejo. G. Janc je napravil na svojem vrtu verando za goste. Pred posojilničnim
poslopjem se dela ţelezna ograja.
Radovljiška podruţnica slov. plan. društva postavlja novo kočo na Begunjščici. Otvori
jo koncem avgusta ali začetkom septembra. Dolga bo 9 metrov, široka pa 6 metov.
Gradi jo g. Janez Sodja, ţupan v Begunjah. Veljala bo 3200 K.
Z delom za radovljiški vodovod se prične te dni in mora biti dovršen pet mesecev po
oddaji dela.
Vir: Gorenjec, 6. 7. 1907
Novice iz radovljiške okolice. — Ustanovni občni zbor društva za privabitev tujcev za
občino Radovljica, Lesce, Begunje in okolico se je vršil preteklo sredo v
Hudovernikovi restavraciji v Radovljici ob mnogobrojni udeleţbi iz Radovljice in
okolice. Deţelno zvezo za tujski promet je zastopal njen tajnik g. dr. Marn.
Predsednik pripravljalnega odbora g. Ţun je pozdravil udeleţenike, zlasti g. dr.
Marna, radovljiškega, begunjskega ter leškega ţupana ter v kratkih besedah orisal
zgodovino ustanovitve društva. Pod predsedstvom g. dr. Vilfana se je na to pričelo
razpravljati o društvenih pravilih, ki jih je vlada odobrila. Pravila so bila sprejeta

nespremenjena. Izrazila so je ţelja, da se delokrog društva raztegne tudi na srednje
občine zlasti na Breznico, Mošnje in Ovsiše in da se v reklamnih spisih, oglasih itd.
imenujejo tudi te občine. Tudi se bo skrbelo, da se bo en občni zbor sklical spomladi.
Vso debato, ki je bila ponekod radi posebnih teţenj zastopnikov posameznih občin
precej ţivahna, je vodil zelo energično in z vso spretnostjo g. dr. Vilfan. V odbor so
bili voljeni z vzklikom: za predsednika g. Valentin Ţun, za njegovega namestnika
veleposestnik g. Valentin Šturm, za tajnika učitelj g. Šega, za blagajnika učitelj g.
Jaklič in za odbornike gospodje ţupana Krţišnik in Sodja, gostilničarja Legat Janez
ter trgovec Erţen. Za namestnika sta bila voljena gospoda Kunsteij in Sartori, za
pregledovalca društvenih računov gospoda Bulovec in Šemrl.
Omeniti je še govora g. dr. Marna, ki je povdarjal gospodarsko vaţnost tujskih
društev po g. dr. Vilfanu, ki v svojem govoru omenja, da so imamo zanašati le nase,
ker vlada nam ni naklonjena, kakor se je ravnokar pokazalo, ko je finančne straţe
oddelek premestila iz Radovljice na Jesenice, ne da bi poprej občino obvestila o svoji
nameri. G. Čop je ob sklepu zborovanja opozarjal zlasti ţupane, naj vplivajo v svojih
občinah na posamezne posestnike, da prirode sobe za stanovanja tujcev, da skrbe,
da se letovičarji ne bodo pritoţevali ne radi hrane, ne radi drugih stvarij, posebno naj
pa radovljiška občina skrbi, da se vsaj sedaj ob sezoni zopet uvedejo trţni dnevi, da
se bo vedelo, kje in kdaj iskati zelenjavo, sočivja, sadja itd. K društvu je pristopilo ţe
28 članov.
Vodovodni odsek je v svoji seji v sredo sklenil, da so napravi na občinskem svetu
nasproti sodnemu poslopju večja javna kopelj in da se glede kanalizacije mesta
napravijo načrti. Seveda mora še občinski odbor to sklepe potrditi. Tudi se bo skušalo
napraviti drsališče. Posojilo za zgradbo vodovoda se bo vzelo pri tukajšnji mestni
hranilnici in sicer proti 4 ½ % obrestovanju in 50 letni amortizaciji.
Vir: Gorenjec, 13. 7. 1907
S Češnjice pri Podnartu je pretečni teden čez 70 let stara ţenica L. V. ubila velikega
divjega kozla s kamnom tako, da je bil takoj mrtev.
Vir: Gorenjec, 13. 7. 1907
Okrajni cestni odbor radovljiški je sklenil uravnati cesto skozi Begunje in zato podreti
dolgi zid ob cesti, ki tako kazi lepo vas.
Vir: Gorenjec, 13. 7. 1907
V vednost. Vsa vprašanja in sploh vse ţeljo, tikajoča se »društva za privabitev tujcev
za občine Radovljica, Lesce, Begunje in okolico« je naslavljati edinole na naslov:
»Društvo za privabitev tujcev za občine Radovljica, Lesce, Begunje in okolica« v roke
tajnika g. J. Šega, Radovljica.
Vir: Gorenjec, 13. 7. 1907
V Kamni gorici je izpraznjeno mesto ţupnika. Izgubili bodo uglednega gospoda. Za to
faro bi bil primeren gospod ţe bolj v letih, da bi se odpočil od kake naporne fare.
Pride pa poznani mladi ţupnik iz Zaplane, ki se veseli najboljšega zdravja. Dobro bi
bilo za tega človeka, da bi se pač ţe enkrat oprijel kakega dela. Pravijo, da je lenoba
vir vsega zla. Zakaj se mu od tam tako mudi, kjer je šele par mesecev. Morda ne
more svojega romantičnega ţivljenja razvijati. Sliši se, da ga v Kamni gorici niso nič
veseli, ker vedo, da jim ne bo odkritosrčen dušni pastir. Vsak fant pa ima sam zase
rad, kar ima, in ne bo pustil v zelnik hoditi. Najraje piše romane iz lemenatarskih in
drugih let; samo francoske, ker so za »Zvon« ali »Narod« predelikatni. Škof se da res

za nos voditi in premalo upošteva kočljive fare in premalo pozna njegove fante. Suhi
Matevţe na Vrhniki ga ni mogel navaditi na spokorno ţivljenje, kaj šele, ko bo izgubil
še to vzgledno osebo. Ej, ni vsak Matevţ, so tudi Janezi in ti so drugih nazorov.
Sedaj menda ne bo podil več Luka Arha iz zavodov tja veţbat punce, to prevzame
spretnejša strokovnjaška roka. Veselite se, ta bo poskrbel za vse, kar vsi skupaj
pogrešate. — Škof pa naj še pridiguje o grešnem svetu v zabavo tistim, ki so večji
diplomati kot on in znajo pokrivati previdno vse madeţe s črnim tolarjem.
Vir: Gorenjec, 20. 7. 1907
Veselico priredi dne 28. julija 1907 Joţef Potočnik, gostilničar v Rovtah. Spored:
Srečkanje, petje, godba in ples, prosta zabava. Začetek ob 3. uri popoldne. Konec,
kadar kdo hoče. Čisti dobiček je namenjen v popravo potov. Veselica se vrši v
vsakem vremenu.
Vir: Gorenjec, 20. 7. 1907
Shod sadjerejcev v Radovljici. V ponedeljek 29. t. m. popoldne ob 6. uri se vrši v
dvorani pri Kunsteljinu v Radovljici shod sadjerejcev radovljiškega okraja. Namen
shoda je ustanovitev sadjerejskega društva v povzdigo sadjereje tega okraja.
Sadjerejci in prijatelji sadjarskega napredka, pridite na shod v obilnem številu.
Vir: Gorenjec, 20. 7. 1907
Radovljiške novice — Teden inţenirjev se sme imenovati ta teden za Radovljico. V
torek so merili Štirje inţenirji radi vodovoda in štirje radi elektrike.
Vodovodna dela zelo hitro napredujejo. Dela so sedaj ob studencu nad Begunjami in
ob rezervarju na Ledevnici, v Lescah ob postaji se pa poskušajo cevi. Dela vodi
inţenir tvrdke G. Humpel z Dunaja g. Hilscher, od deţelnega odbora je bil poslan za
nadzorovanje inţenir g. Štembov. Oba gospoda stanujeta v Radovljici. Delajo
večinoma laški delavci, domačim se malo oglašajo.
Nove načrte u električno napeljavo v mesto napravi tovarna za elektriko v Weizu.
Proračunjenih je za mestno razsvetljavo 51 ţarnic in 6 obločnic. Vso napravo
preskrbi lastnik vodne sile g. Fran Zupanc, p. d. »Cajhen«, ki bo po novem načrtu
povečal svojo vodno moč na kakih 120 konjskih sil.
Letoviščarjev je letos primeroma prav veliko v Radovljici in okolici. Škoda, da ni več
opravljenih stanovanj. Gotovo bi se vsa prav lahko in dobro oddata. Zlasti bi bilo
nujno potrebno več stanovanj z dvema sobama in eno kuhinjo, ker po takih
letoviščarji zelo povprašujejo.
Za pletarsko šolo se je ţe oglasilo nekoliko učencev.
Zborovanje zaveze jugoslovanskih učiteljskih društev, ki se bo letos vršilo v
Radovljici, se je preloţilo radi vojaških vaj na 24., 25. in 26. avgusta. Za sprejem
učiteljev in gostov se se na povabilo g. nadučitelja Grčarja v Radovljici ustanovil
poseben pripravljalni odbor z ţupanom g. dr. Vilfanom na čelu in poseben odsek, ki
bo preskrbel prenočišča gostom, katerih se pričakuje do 250.
Novo verando na svojem vrtu lepim razgledom na julske planine je napravil
gostilničar g. Janc-Bastelj.
Vir: Gorenjec, 27. 7. 1907
Iz Gorenjske. Na povabilo ţupana dr. Vilfana se je zbralo v ponedeljek popoldne v
Kunsteljevem salona v Radovljici okoli 90 sadjarjev iz okraja, da se dogovore, kako
ustanoviti društvo sa razpečavanje sadja. Sklicatelj je v svojem nagovoru poudarjal
vaţnott takega društva za okraj, katerega je v daljšem govoru tudi priporočal g.

Fajdiga iz Radovljice, ki je sproţil to misel in g. učitelj Šega. G. kaplan Capuder iz
Gorij jo dokazoval, da ta mora društvo opreti na Kmetijsko druţbo ali na Zadruţno
zvezo, od koder bo dobivala pomoč. Ustanoviti bo treba več drevesnic, da bo
mogoče zadoščati zahtevam in potrebam. Posebno bo gledati na vrste, katere se
bodo dobivale iz teh drevesnic, da bo kupec lahko dobil zadostno mnoţine sadja ene
vrste. Priporočal je tudi, napraviti moštarne, da bo društvo lahko neporabno sadje
predelalo v mošt, de dobo ljudje dobro, zdravo in ceno pijačo, ki bo izpodrivala
posebno ţganje. Ko se je potreba društva enoglasno sprejela, volil se je pripravljalni
odbor, ki bo v 2 tednih sestavil pravila, jih predloţil vladi in sklical nov občni zbor. V
začasni odbor so voljeni ţupan dr. Vilfan, učitelj Šega, ţupnik Trpin in posestnik
Fajdiga, ţeleti je, de se nov zbor skliče v nedeljo, da se morejo istega udeleţiti
kmetje in posestniki iz okraja, kateri se zanimajo za društvo. Ţeleti pa je še bolj, da
se v stalni odbor volijo moţje, ki hočejo delati in ki uţivajo splošno zaupanje. Društvo
je potrebno in ima bodočnost, ako bo isto v pravih rokah.
Vir: Gorenjec, 3. 8. 1907
Prostovoljno gasilno društvo v Radovljici priredi veliko vrtno veselico v nedeljo dne
11. avgusta 1907 v gostilniških prostorih hotela »Bastl« v Radovljici. Za zabavo
priskrbi društvo velikanski svetovni zverinjak, starinski muzej, panoramo in
tekmovanje v lepoti. Zvečer se prične ples. Pri plesu svira slavni radovljiški kvintet.
Vstopnina k veselici znaša 50 v. za osebo. Začetek ob 4. uri popoludne.
Vir: Gorenjec, 10. 8. 1907
Radovljiški diletantje prirede v četrtek, dne 15. avgusta, veselico z narodno igro
»Rokovnjači« v prid radovljiške ljudske knjiţnice. Začetek ob pol 8. uri zvečer.
Vir: Gorenjec, 10. 8. 1907
Radovljiške novice. — Premeščenje v sodni sluţbi. Mesto g. kancelista Mahorčiča,
ki je premeščen v Loţ, pride za zemljeknjiţnega vodjo v Radovljico sodni kancelist g.
Primoţič iz Škofje Loke.
Nov zvonik dobimo v Radovljici, in sicer v gotskem slogu zidanega. Streho pri starem
zvoniku so ţe podrli. Novi zvonik bo 15 metrov višji od starega. Tudi se dela na to, da
se na zvoniku napravi razgledišče (galerija), kar bo gotovo povzdignilo tujski promet v
Radovljici. S stolpa bi se videlo po vsej gorenjski ravnini dol do Ljubljane.
Ustanovni občni zbor sadjarskega društva za naš okraj bo 1. septembra t. l. v
Radovljici.
K banketu na skupščini zaveze jugoslovanskih učiteljskih društev se je dosedaj
priglasilo 175 učiteljic in učiteljev.
»Rokovnjači« so se igrali na Veliki Šmaren v Radovljici. Gotovo lahko trdimo, da še
nobena predstava v Radovljici ni bila tako dobro obiskana kakor ta. Ves obseţni
Kunstljev salon je bil zaseden do zadnjega kotička, čeprav so bilo cene sedeţem za
naše razmere precej visoke. Igralo se je vobče prav dobro; zlasti nam je ugajal Blaţ
Mozolj. Izvrstni sta bili tudi Polonica in gospa Poljakova. Krasno je pela Nona. Dobro
je pogodil svojo vlogo Nande. Vsa čast našim poţrtvovalnim diletantom. Po igri se je
razvila neprisiljena domača zabava s šaljivo pošto, tekmovanjem v lepoti in s plesom.
Mnogoštevilni gostje, med katerimi smo zlasti opazili jako veliko letoviščarjev iz
Radovljice in okolice, so se zabavali izborno. Ples je trajal do ranega jutra. Najbolj
vesel te prireditve je pa gotovo blagajnik naše izvrstno uspevajoče javne ljudske
knjiţnice, ki je prejel nad 200 K čistih dohodkov, kar so gotovo pripomogle marljive
prodajalke šopkov in razglednic gospodične Vosnjikova, Pretnarjeva in Resmanova.

Skupna seja občinskih odborov za Radovljico, Lesce in Begunje je bila včeraj.
Sklenilo se je najeti posojilo za zgradbo vodovoda, in sicer po razmerju davčne sile
posameznih prizadetih krajev.
Tukajšnja posojilnica je dobila lično novo ograjo. Kaj pa hranilnica in stavbenska
druţba? Društvo za privabitev v tujcev, podrezaj malo!
V albumu, ki se bo izdal v septembru za vso Kranjsko v 36 slikah, bo zastopana tudi
Radovljica s pogledom na Begunje in Karavanško gorovje.
Vir: Gorenjec, 17. 8. 1907
Čudeţ (?) se je zgodil na Brezjah. Na Marijin praznik, v četrtek, prihitelo je kakor
vedno veliko romarjev k Mariji Pomagaj na Brezje. Med temi je bila tudi neka ţena —
kakor pravijo — ki je bila ţe tri leta tako bolna, da se ni mogla gibati — bila je hroma.
Med dopoldanskim cerkvenim opravilom pa čuti, da se ji zdravje hitro vrača in po
končani sluţbi boţji je šla ţena popolnoma zdrava iz cerkve. — Za danes navedemo
samo ta dogodek; če pa bo »Slovenec« potrdil njega resničnost, bomo pa še mi kaj
spregovorili o takih čudeţih.
Vir: Gorenjec, 17. 8. 1907
Mlatilnica jo je prijela za lase. Na Brdu pri Ljubnem je mlatilnica prijela za lase
Katarino Brejc s tako silo, da ji je odtrgala koţo z glave. Katarina Brejc je teţko
poškodovana.
Vir: Gorenjec, 17. 8. 1907
Gorenjska v Valvazorju. Podvin. Grad »Podvine« stoji na Gorenjskem, od Ljubljane
oddaljen šest in od mesta Radovljica pol milje. Stoji na lepem, ravnem polju in ima za
gradom majhen hrib z jelkami, smrekami, hrasti, bukvami in vsakovrstnim drugim
drevjem, da so ta hrib more smatrati za prav prijazen divnjek (Lustwald). Grad obdaja
kroginkrog sadno drevje.
Pred leti so napravili tukaj le močan stolp, ki so ga imenovali »podvinski stolp«, in to
jo bil rodbinski dom gospodov iz Podvina, izmed katerih so se marsikateri okoli tristo
let nahajali na Kranjskem; čeprav se ne more dognali, katere gradove so posedovali.
Po dolgem iskanju sem vendar našel, da je imel leta 1331 gospod Hervard Podvinski
v posesti ta grad.
Leta 1397 jo gospod Sebald Podvinski med Kranjem in Radovljico padel s konjem
vred čez neki most in obleţal mrtev; ţ njim je izumrl tudi njegov rod. Če je bil pa ta
gospod Sebald Podvinski tudi posestnik tega gradu, se pravzaprav ne more vedeti.
Vendar jo verjetno, da je pripadal njemu, ker stoji nad Radovljico in Kranjem, kjer se
je pripetil ta nesrečni padec.
Nato je prešel na gospode Lamberške. Pred malo leti ga jo pa imel baron Sigmund
Ehrenreich Wagen; po njegovi smrti pa njegova vdova, gospa Gustina Eleonora,
baronica »von Wagen«, rojena grofica Bucceleni, ki ga ima še sedaj.
Pol milje od tega gradu Podvin stoji lepo zidan dvorec, imenovan »Auritzhoff«, ne
daleč od bleškega jezera; ta dvorec je podloţen podvinski graščini.
Vir: Gorenjec, 24. 8. 1907
V Kamni gorici je izvoljen ţupanom g. Adolf pl. Kapus, poštar istotam; svetovalcem
pa so izvoljeni gg.: trgovec Luka Lazar in posestnika Josip Svetina tor Marko Arh.
Vir: Gorenjec, 24. 8. 1907

Vrtno veselico priredi gasilno društvo v Mošnjah v nedeljo, dne 25. avgusta 1907 na
vrtu g. Ant. Debelaka, gostilničarja ob glavni cesti. Spored : 1. Srečkanje. 2. Šaljiva
pošta. 3. Godba, ples. 4. Prosta zabava. Pri plesu svira domača godba. Začetek ob
4. uri popoldne. Čisti dobiček je namenjen za napravo gasilnega orodja.
Vir: Gorenjec, 24. 8. 1907
Zaročil se je g. Janko Olip, cand. iur. iz Radovljice, z gdč. Ivanico Magušerjevo iz
Krope.
Vir: Gorenjec, 31. 8. 1907
Gasilno društvo v Ljubnem je pričelo ta mesec zidati svoj gasilni dom. Stavba bode
priprosto in lepo izdelana, in sicer po načrtu, ki ga je izdelal brezplačno g. Lj. Štricelj
ml. v Ljubljani, za kar se mu društvo najprisrčneje zahvaljuje, in sploh za vso
izkazano prijaznost napram našemu društvu. Slovesna otvoritev bode spomladi
prihodnjega leta.
Vir: Gorenjec, 31. 8. 1907
Zahvala. Podpisani si dovoljuje tem potom izrekati v imenu »javne ljudske knjiţnice«
v Radovljici vsem onim, ki so pripomogli, da se je predstava »Rokovnjači« tako
izborno obnesla – v vsakem oziru – najsrčnejšo zahvalo. Imenoma dovoljuje se
podpisani najtopleje zahvaliti
sledečim gospodom, oziroma gospodičnam:
gospodoma dr. I. Homanu in ces. svetniku I. Murniku za velikodušni preplačili, vsem
gospodom igralcem, posebno gospodu stud. fil. I. Dobravcu – za njih v resnici
poţrtvovalen turd; gospicam M. Pretnerjevi, I. Resmanovi in Vošnikovim za dovršeno
igranje in vspešno razprodajanje šokov ter razglednic; gospodični Klementini
Hrovatinovi za njeno prekrasno petje.
Čisti dohodek 163 kron naj vam bo v spodbudo, da ta vaša predstava ni bila zadnja v
prid »javni ljudski knjiţnici« v Radovljici, temveč prva, ki ji bodo sledile še druge.
Trud svoj ste poloţili na ţrtvenik narodne prosvete. In narod, ki ima tako poţrtvovalno
mladino, ni še posvečen smrti, temveč boljši bodočnosti.
»S prosveto k svobodi!«
V Radovljici, koncem avtusta 1907
Ivan Šega, t. č. knjiţničar
Vir: Gorenjec, 7. 9. 1907
Seja občinskega odbora radovljiškega dne 10. t. m. Navzočih 12 odbornikov,
predseduje ţupan g. dr. Janko Vilfan. — Prošnji krajevnega odbora strokovne šole za
pletarstvo in vrbarstvo za podporo se more ugoditi šele, ko se priloţe pravila in
proračun ter se zastopniku mestne občine da glasovalna pravica v odboru. — Preko
ponudbe g. Hamerlitza za odkup njegovega vrta se preide na dnevni red. — Potrdi se
sklep vodovodnega odseka, da so povečuje vodovodne cevi od razteţilnika do
rezervoarja za 20 mm v primeru. — Sklenejo so določbe o dobivanju vode iz
vodovoda za mesto Radovljico, v inštalaciji vodovodnih naprav in v vodarini, katero
bo treba plačevati. Določbe se dado tiskati in se razdele med posamezne posestnike
radovljiške občine.
Vir: Gorenjec, 14. 9. 1907
Prememba posesti v Radovljici. Gospod Egidij Hirschmann je svojo dobro znano
gostilno v Predtrgu pri Radovljici prodal g. Kleindinstu, ondotnemu domačinu.
Vir: Gorenjec, 14. 9. 1907

Ustanovni občni zbor sadjarske zadruge za radovljiški okraj. Zaradi slavnosti na
Brezjah in iz drugih okolnosti se ustanovni občni zbor sadjarske zadruge ni mogel
vršiti, ker je bila udeleţba nezadostna. Zborovanje se je moralo preloţiti ter bode isto
neoporečno dne 22. t. m. v prostorih Krištofove (Wuchererjeve) restavracije v
Lescah. Pričetek zborovanja ob 4. uri popoldne. Z občnim zborom zdruţeno bode
tudi strokovno predavanje o sadjarstvu s posebnim ozirom na področje
ustanavljajoče se zadruge. Ustanovni odbor pa je tudi sklenil, da imej to zborovanje
značaj male sadne razstave. Udeleţenci ustanovnega občnega zbora so torej
uljudno naprošeni, da prinese seboj na zborovanje (ali tudi ţe prej odpošljejo k
Wuchererju) nekaj lepih komadov svojih jabolk in hrušk. Vse to sadje so bo razvrstilo
po belo pogrnjenih mizah z imenom udeleţencev. Kdor pa slučajno nima sadja, naj
zaradi tega ne izostane od zborovanja, ki bo velikega pomena za povzdigo sadjereje
na Gorenjskem. Letošnji uspehi kaţejo, kolikega pomena je sadjereja za naš okraj,
kajti sadje (osobito jabolka) se plačuje po tako visokih cenah, kakor še nobeno leto
poprej. Temu je v prvi vrsti vzrok pomanjkanje sadja po drugih krajih, posebno na
Nemškem, potem dejstvo, da je sadje na Gorenjskem letos posebno lepo uspelo
(skoro samo namizno sadje!) in pa tudi to, ker so se na razstavah v Radovljici in v
Düsseldorfu z našim lepim sadjem seznanili tudi daljni trgovci. Ustanavljajoča se
sadjarska zadruga bode skrbela za sistematično uredbo sadjereje in za enotne
visoke cene našemu sadju. Komur je leţeče na povzdigi te lepe gospodarsko
panoge, naj se udeleţi zborovanja v nedeljo, 22. t. m., ki bo eno najvaţnejših za naš
okraj. / Osnovalni odbor sadjarske zadruge.
Vir: Gorenjec, 14. 9. 1907
C. kr. pletarna v Radovljici. Pouk na c. kr. pletarski šoli v Radovljici se je pričel. Za
voditelja šole je visoko c. kr. naučno ministrstvo imenovalo in doposlalo gospoda
Leona Patika, enega najodličnejših mojstrov v pletarstvu. Učenci, ki se hočejo
udeleţiti tega vaţnega pouka, naj se oglase v poslopju c, kr. plezstnr; vpisavanje je
vsaki dan od 8.-12. ure dopoldne. Doprinesti je rojstni list in spričevalo o dovršeni
ljudski šoli. Staršem in voditeljem mladine priporočamo, da pošljejo svoje otroke v to
šolo, da se izobrazijo v poklicu, ki je med najboljšimi v našem napredujočem času.
Vir: Gorenjec, 14. 9. 1907
Tragičen slučaj. Iz Ljubnega se nam piše: Tu je v sredo, 11. t. m., nagloma umrla
neka gospa iz Trsta v 62. letu svoje starosti. Bila je na počitnicah in se je ravno
pripravljala na odhod; v sredo pri kosilu pa nenadoma pade na tla in je bila v tem
hipu mrtva. Slutila je pač ţe smrt, ker so sorodniki dobili med drugim vizitko z
napisom: »Če umrjem tukaj v Ljubnem, me ne smete prepeljati nikamor, ampak
pokopati me morate v tem kraju.« Ţe prej se je večkrat izrazila, kako prijetno je tukaj
in je hotela, da bode še po smrti počivala v prijaznem Ljubnu. Pač redek, a ţalosten
slučaj.
Vir: Gorenjec, 14. 9. 1907
Osebne vesti. Okrajni komisar g. Mihael pl. Zois v Radovljici je dodeljen v
sluţbovanje centralni komisiji za ohranitev umetniških in zgodovinskih spomenikov na
Dunaju.
Vir: Gorenjec, 21. 9. 1907

Prememba posesti v Radovljici. G. Fran Hudovernik je svoji dve hiši na trgu prodal za
18.000 K, in sicer je jedno kupil klepar g. Miha Mencinger, drugo pa mizar g. Fran
Presterl.
Vir: Gorenjec, 21. 9. 1907
Seja občinskega odbora radovljiškega dne 27. t. m. Navzočih 12 odbornikov.
Predseduje ţupan g. dr. Vilfan. — Ţupan pozdravi navzočega g. glavarja — za
napeljavo vodovoda v učiteljsko hišo se preskrbi načrt. — Poroča se o akciji trgovske
zbornice v Ljubljani radi telefonskega omreţja na Gorenjskem. — Glede ponudbe g.
Frana Zupanca o oddaji električnega toka se sklene, da občinski odbor dovoli
električno napeljavo po mestu in da se zaveţe vzeti za javno razsvetljavo mesta 2
obločnici in 25 ţarnic. — Za kanalizacijo mesta in javno kopelj se naroči ţupanstvu,
da takoj preskrbi potrebne načrte. Na glavnem trgu naj se postavi monumentalni
vodnjak iz kamna v spomin radovljiške rojakinje, gospe Josipine Hočevarjeve v
Krškem po načrtu radovljiškega umetnika g. Ivana Vurnika.
Vir: Gorenjec, 28. 9. 1907
Radovljiški vodovod. V zadnji seji vodovodnega odseka se je sklenilo, da se odpošlje
na deţelni odbor skupna prošnja za priklopitev k sedanjemu načrtu še hiš pod
mestom Radovljica, hiš nasproti leškemu kolodvoru, vasi Zgoša in juţnega dela
Begunj. — Koncem tega meseca bo ţe tekla voda.
Vir: Gorenjec, 5. 10. 1907
Lep salon, v katerem bo najbrţe kavarna, gradi g. Oton Homan v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 5. 10. 1907 / V mapi Kavarne v Radovljici
Povodom prevzetja stare, dobro znane gostilne »pri Hirschmannu« Predtrgom pri
Radovljici priredi se jutri v nedeljo, dne 6. oktobra t. l., ob treh popoldne veselico, pri
kateri svira radovljiška godba na lok. Vstopnina prosta.
Vir: Gorenjec, 5. 10. 1907
Napad. Dne 24. m. m. ponoči je poklical čevljar Ivan Vidic iz Radovljice tesarja Josipa
Potočnika na Bledu iz gostilne. Komaj je slednji stopil iz gostilne, je ustrelil Vidic nanj
in ga ranil na levi strani ţivota tako teţko, da so ga morali prepeljati v ljubljansko
bolnico. Vidic in Potočnik sta ţivela v sovraštvu.
Vir: Gorenjec, 5. 10. 1907
Za zgradbo vodovoda za Radovljico in okolico je dovolilo poljedelsko ministrstvo
66.000 K drţavne subvencije in se za letošnje leto izplača 9657 K 14 v.
Vir: Gorenjec, 12. 10. 1907
V Lescah se ţe blesti na kolodvoru. »Lees-Lesce«. Na prvem mestu je nemški napis,
kar gotovo ţali narodni čut Slovencev. Vsled tega je 29 Lesčanov z ţupanom na čelu
izročilo ţelezniškemu načelniku protest proti temu napisu.
Vir: Gorenjec, 12. 10. 1907
Radovljiške novice. Vodovodna dela so pretekli teden prav hitro napredovala, ker je
bilo dovolj delavcev in nekaj časa vreme dosti ugodno. Rezervar na Ledevnici je
domalega dodelan, tudi pri studencu se delo bliţa koncu. Glavne cevi so poloţene,
samo v mesto Radovljici je zadnje dni nagajal deţ, da se niso mogle poloţiti vse cevi.

Stranska proga na Poljče je končana, proti Hlebcem in proti Lescam se koplje.
Upanje je le vedno, da bo v par tednih ves vodovod dovršen, če le slabo vreme ne bo
posebno hudo oviralo dela.
Hišnih vodovodnih instalacij jo tudi ţe precej izvršenih. Sedaj se inštalira v graščini,
kjer se voda napelje v vse trakte in vsa nadstropja. V hranilničnem poslopju je 22
vodovodnih pip, tudi po drugih hišah se bo večinoma voda napeljala v vsa
nadstropja.
Novi zvonik, sezidan v gotiškem slogu, sedaj pokrivajo
Radi ošpic, ki so se razširile med šolsko mladino, se je tukajšnja ljudska šola za 8 dni
zaprla.
Vir: Gorenjec, 19. 10. 1907
Velike povodnji so provzročile po nekaterih krajih Gorenjske mnoge škode. V Ribnem
je voda vzela most in odnesla veliko zemlje, v Begunjah je razrušila jez pri Strojevi
ţagi. V Poljčah je voda vdrla v kleti in hleve in uničila več pridelkov. Tudi na Rečici je
vse poplavljeno.
Vir: Gorenjec, 19. 10. 1907
Nenavadno debelo repo je pridelal letos gospodar Janez Beravs, vulgo Katrinek iz
Predtrga pri Radovljici. Najteţja repa je tehtala ravno 6, reci: šest kilogramov.
Povprečno teţke so od 3 do 4 ½ kg.
Vir: Gorenjec, 26. 10. 1907
Vodovod v Radovljici, še komaj deset dni in pritekla bo v naše mesto čista
studenčnica. Veselja in vriskanja bo vsenaokrog.
Vir: Gorenjec, 2. 11. 1907
Košarice za dopošiljanje sadja na Miklavţev sadni semenj v LJubljano se zamorejo
naročiti pri c. kr. pletarni v Radovljici. Naročiti je pravočasno. Komad stane primerno
velikosti od 60 v do 1 K.
Vir: Gorenjec, 2. 11. 1907
Gledališki odsek jeseniškega »Sokola« priredi jutri, dne 10. t. m., v Radovljici
gledališko predstavo »Mlinar in njegova hči«. Začetek ob 8. zvečer. Čisti dobiček je
namenjen za napravo zastave, zato jo ţeleti prav obilne udeleţbe. Predstava se vrši
v salonu g. Kunstelja.
Vir: Gorenjec, 9. 11. 1907
Stavbena druţba v Radovljici, reg. zadruga z omejeno zavezo, je na svojem zadnjem
občnem zboru sklenila razdruţenje druţbe. Na podlagi tega sklepa se je prodala hiša
št. 68. v Radovljici na javni draţbi za 27.000 K. Hišo je kupila mestna hranilnica v
Radovljici.
Vir: Gorenjec, 9. 11. 1907
Radovljiški vodovod. Voda iz studenca Mravljinca nad Begunjami je te pritekla v
Radovljico in v nekoliko dneh se bo tako očistila, da bo pitna. Po mestu so ţe
postavljeni javni vodnjaki, posestniki pa, ki še niso dali napraviti vodovoda v svoje
hiše, hite, da to store, predno nastopi mrzla zima. Večina posestnikov ima ţe
napeljano vodo. Tudi v Begunjah in drugih vaseh ob progi, v Poljčah in v Hlebcah ţe
teče voda, in tudi do Lesec je ţe skoro izkopana proga. Še ta mesec bodo vsa
vodovodna dela končana.

Vaţen odstavek zgodovine mesta Radovljice in njene okolice se končuje, obenem pa
pričenja se vaţneji del te zgodovine. Tri leta deluje sedanji občinski odbor radovljiški,
ki si je stavil za svojo ţivljenjsko nalogo, da izvojuje mestu vodovod, po katerem je
prebivalstvo hrepenelo skoro dve desetletji.
Pač ni našlo v začetku pripravnih tal sa svoje delo, toda posrečilo se je prepoditi vse
dvome o neobhodni potrebi te naprave in s pomočjo deţelne in drţavne oblasti stoji
Radovljica pred ugotovljenim vodovodom, ki znači za mesto in okolico to, kar pomeni
kri, ki se pretaka v ţilah človeškega telesa. Ni bilo lahko delo, ki si je je nadel občinski
odbor radovljiški, komur sta uspešno pomagala sosedna odbora iz Begunj in Lesec.
Bilo je najpoprej pregnati razne predsodke pri ljudeh, mirno pretrpeti marsikatero
ţalitev, da se je moglo sploh misliti na uresničenje velike naprave s proračunjenimi
stroški 169.000 K. Toda ti moţje se niso strašili truda in naporov, niso plašili pred
nasprotniki, temveč čvrsto sli svojo pot naprej - do cilja. Danes smelo rečemo, da
teţko najdemo osebo, ki bi še dvomila o koristi te naprave.
V radovljiškem mestu samem menda ne bo sploh hiše, ki ne bo imela svojega
vodovoda. Povsod, kjer je vodovod zasnovan na zdravi podlagi, je prinesel
prebivalstvu neštetih koristi. Na Gorenjskem pa še posebno povzdiguje promet s
tujci, ki raste od dne do dne. Stavbna delavnost se razvija, industriji se odpirajo vrata
in vedno se širi krog domačinov, ki ima dobiček od rastočega blagostanja, stalno
naseljenega ali priseljenega prebivalstva.
Tudi strah pred večnim davkom je v sredi otel, okoli kraja ga pa nič ni. Financijelno
modro zasnovan vodovod - in to v polni meri lahko trdimo o radovljiški napravi - se
mora dobro obrestovati. Saj vidimo ţe sedaj, da bodo s pristojbinami, ki se plačujejo
za vodo, napeljano po hišah, pokrite letne obresti in amortizacija posojila, katero je
pod nad vse ugodnimi pogoji dovolil domač mestni denarni zavod. Čimbolj bode
rastlo mesto, čimbo|j se bodo razvijale sosedne vasi, tem ugodnejih letnih zaključkov
imamo pričakovati!
Radovljiški vodovod je dogotovljen, za napredek vnetim občinskim moţem naša
hvala in naše priznanje! Nov odstavek v zgodovini pomlajenega mesta in sveţe
okolice se pričenja. Naj veje vnaprej tudi tak duh napredka!
Gorenjec, 16. 11. 1907
Vodnjak - spomenik. Podobar g. Vurnik je izdelal model za monumentalni vodnjak, ki
se ima postaviti na glavnem trgu. Model je jako lično izdelan in predstavlja radovljiški
grb ter podobo gospe Hočevarjeve, koji na čast se bo gradil vodnjak, za kar se bo
gospa Hočevarjeva posebej prosila. Stroški tega kamenitega vodnjaka so
proračunani na 2.192 K. Občinski odbor ta model enoglasno odobri in poveri delo g.
Vurniku, ki obljubi vodnjak izgotoviti spomladi. Model se za nekaj časa razstavi v
izloţbenem oknu trgovine O. Homann.
Vir: Gorenjec, 16. 11. 1907
Seja občinskega odbora radovljiškega dne 8. t m. Predseduje ţupan g. dr. Vilfan,
navzočih 12 odbornikov. — Sklene se napraviti na pripravnem prostoru javno
pralnico in se zato ţupanstvo pooblasti, da da izgotoviti potrebne načrte, pri čemer se
je ozirati na kraje, kjer ţe take pralnice obstoje. — Glede podaljšanja vodovoda pod
mesto se sklene, da se najprvo napravi proračun stroškov in nato takoj sklepa o
napravi. — 13 Šolskih otrok se obdari z vso obleko iz obrestij ustanove gospe
Hočevarjeve. — O prošnji za podporo c. kr. pletarski šoli, katere velik pomen občinski
odbor v polni meri pripoznava, se bo sklepalo pri prihodnji seji, ko bo na vrsti občinski
proračun. — Sklene te popraviti streho pri mestni uboţnici. — Podobar g. Vurnik je

izdelal model za monumentalni vodnjak, ki se ima postaviti na glavnem trgu. Model je
jako lično izdelan in predstavlja radovljiški grb ter podobo gospe Hočevarjeve, koji na
čast se bo gradil vodnjak, za kar se bo gospa Hočevarjeva posebej prosila. Stroški
tega kameni tega vodnjaka so proračunani na 2.192 K. Občinski odbor ta model
enoglasno odobri in poveri delo g. Vurniku, ki obljubi vodnjak izgotoviti spomladi.
Model se za nekaj časa razstavi v izloţbenem oknu trgovine O. Homann. — Seji je
prisostvoval tudi okrajni glavar g. O. pl. Detela.
Vir: Gorenjec, 16. 11. 1907
Električna naprava v Radovljici. Na prošnjo Frana Zupanca p. d. Cajhna, posestnika
na Lancovem, da bi se mu dovolila zgradba električne naprave ob Bohinjski Savi v
svrho preskrbe mesta Radovljice z električno silo za svetilne in obratne namene, je c.
kr. okrajno glavarstvo v Radovljici razpisalo komisijski ogled in obravnavo na dan 18.
t. m., to je na ponedeljek, s sestankom ob ½ 10. uri dopoldne pri Cajhnovi vodni
napravi.
Vir: Gorenjec, 16. 11. 1907
Na lovu obstreljen in nevarno ranjen je bil preteklo nedeljo v lovišču Franceta
Kocjančiča, občina Mošnje, od nekega lovca gonjač posestnikov sin Janez Bohinc.
Ranjenca so pripeljali v deţelno bolnico v Ljubljano.
Vir: Gorenjec, 16. 11. 1907
Seja občinskega odbora radovljiškega dne 20 novembra t. l. Predseduje g. dr. Janko
Vilfan, navzočih 11 odbornikov. Občinski proračun, ki izkazuje 9942 K izdatkov in
3976 K dohodkov, se enoglasno odobri. V pokritje pomanjkljaja se sklene, kakor
dosedaj, pobirati 46% občinske doklade na neposredne davke izimši osebno
dohodnino in 25% doklado na uţitnino od vina in mesa. Zanimivo dejstvo pri
proračunu je, da se kljub obrestim in amortizaciji vodovodnega posojila, ne
predlagajo višje občinske doklade, ker je bil na dnevnem redu le občinski proračun,
se je seja po nekaterih vprašanjih in nasvetih zaključila.
Vir: Gorenjec, 7. 12. 1907
Pivovarna v Radovljici. Severno Radovljice se namerava zgraditi pivovarna in se z
deli prične ţe prihodnjo pomlad. Zvarilo se bo vsako leto 40.000 hektol. piva
Vir: Gorenjec, 7. 12. 1907
Iz Radovljice. Poroča se nam, da priredi tamošnja podruţnica Ciril - Metodove druţbe
dne 15. t. m., v velikem salonu Kunsteljnove restavracije zabavni večer, pri katerem
bodo med drugimi izvajali člani podruţnice tudi veseloigro »Eno uro doktor« in
»Ţupanova Micka«. Tem sledi šaljiva loterija in potem prosta zabava. Začetek ob 8.
uri zvečer. Vstopnina 50 vin. Gosti dobro došli.
Vir: Gorenjec, 14. 12. 1907
Razmere v domači fari Antona Bonaventure. Iz Lesce se piše: Daleč je Anton
Bonaventura spravil rojstno faro in če bi Jeremija vstal od mrtvih, bi bolj jokal nad
begunjsko faro kot nad razdejanim Jeruzalemom. Begunjci so izgubili svojega
ţupnika. Škof jim ga je vzel, prav po sili. A ne, da bi jim bil drugega poslal. Kaj še.
Samo na posodo dobivajo dušnega pastirja, in sicer leškega ţupnika. Krstni kamen,
pri katerem je ne na srečo vere postal Anton Bonaventura katoličan, je zdaj ob vso
veljavo. Leski ţupnik je namreč 2. decembra naznanil na leci, naj ţene pazijo, da

bodo ljudje le v torkih in petkih prišli na svet, da jih bo mogoče v Begunjah krstiti,
drugače bo treba otroke nositi v Lesce h krstu. Rojstna fara Antona Bonaventure je
padla tako globoko, da je samo še podruţnica leške fare. Ţene smejo roditi samo še
v torkih in petkih. Če bi ţe to nikakor ne bilo mogoče, naj pa dan pred porodom
pridejo v Lesce, je rekel izposojeni ţupnik, Tako bo komodnejše, ko bo babica
opravila svoje, bo kar tudi fajmošter opravil svoje. Ubogi Begunjci! Kako daleč so
prišli, se vidi iz tega, da zdaj nimajo ne srenjskega junca, ne babice, ne načelnika
gasilnega društva, ne predsednika kmetijske podruţnice, ne svojega, nego le
izposojenega ţupnika, in če se odpove še ţupan, pa so čisto na suhem.
Vir: Gorenjec, 14. 12. 1907
Radovljiške občinske volitve. Minuli četrtek so se vršile v lepo se razvijajajoči
Radovljici občinske volitve, pri katerih so zmagali naprednjaki v prvem in drugem
razredu soglasno, v tretjem so z neznatno večino glasov prodrli klerikalci s pomočjo
raznih groţenj, pooblastil in kmetov iz sosednjih občin. Sedanje razmerje strank je 11
proti 5, poprej 10 proti 6. Volitev ţupana se vrši najbrţ še to leto. — Izvoljeni so v
prvem razredu gospodje kot odborniki; odvetnik dr. Janko Vilfan, finančni komisar
Valentin Ţun, davčni oskrbnik Franc Ravnikar, učitelj Ivan Šega. — Kot namestnika
pa: okrajni ţivinozdravnik Josip Stegu, in sodni kancelist Fran Sajovic.; — v drugem
razredu kot odbornik:: gostilničar Anton Praprotnik, trgovec Oton Homan, ključavničar
Ivan Sartori, krojaški mojster Josip Pogačnik, — kot namestnika: gostilničar Franc
Dolţan in ućitelj Fran Jaklič; — v tretjem razredu kot odborniki: podobar Ivan Vurnik,
strojar Vinko Resman, zasebni uradnik in posestnik Leopold Varl in trgovec Ivan
Bulovec, — kot namestniki: klobučar Josip Bogataj in podobar Franc Pavlin.
Gorenjec, 14. 12. 1907
Volilni shod, katerega je sklical minulo soboto zvečer radovljiški ţupan g. dr. Janko
Vilfan, v svrho bliţajočih se občinskih volitev, je bil mnogobrojno obiskan od obeh
strank. Predlagal se je v tretjem razredu za občinske volitve kompromis med obema
strankama, katerega se pa klerikalci niso drţali.
Gorenjec, 14. 12. 1907
V Radovljici se je ustanovil pri moški podruţnici sv. Cirila in Metoda poseben
gledališki odsek, ki hoče prirejati redno gledališke predstave v korist druţbe sv. Cirila
in Metoda. Prva predstava se je vršila dne 15. T. m., ki se je izborno obnesla.
Gorenjec, 28. 12. 1907
Zdruţeni podruţnici »sv. Cirila in Metoda« v Radovljici priredita Silvestrov večer v
hotelu Kunstelj. Igrala se bo burka: »Čitalnica pri branjevki.« — Začetek ob 8. uri
zvečer. Vstopnina 50 h. — Dobiček je namenjen glavni druţbi. — K obilni udeleţbi
vabi Odbor.
Gorenjec, 28. 12. 1907
::::::::::::::::::::::::::
Veselico priredi radovljiška šolska mladina v nedeljo, dne 19. januarja 1908 v
prostorih gosp. R. Kunstelja v Radovljici. Vstopnina: I., II. in III. vrsta po 1 K, ostali
sedeţi po 80 v, stojišča po 40 v. Čisti dobiček je namenjen za druţbo sv. Cirila in
Metoda in za revne šolske otroke. Začetek ob 4. uri popoldne. Spored: Deklamacije:
1. Pozdrav. 2. Ţivljenje palčkov. 3. Radost palčkov. 4. Bajka o siroti in palčkih.

»Palčki«. (Boţična bajka). Dramatičen prizor v treh dejanjih. Prvo dejanje: V gozdu.
Drugo dejanje: V dvorani. Tretje dejanje: V revni sobi vdove Blaţevke. Ţive podobe:
a) Palčki pri delu. b) Obdarjenje. c) Skupina vseh igralcev. Dvoglasni zbori: Pridi,
Gorenj'c! Ko dan se zaznava. Venček na glavi se.
Gorenjec, 11. 1. 1908
Radovljiške novice. — Ţupana imamo! Dne 15. t. m., ob 6. uri zvečer, je sklical
najstarejši odbornik-virilist g. A. Mulej občinske zastopnike, da se konstituirajo.
Odborniki so došli polnoštevilno. V imenu c. kr. glavarstva je bil navzoč obče
priljubljeni c. kr. okrajni glavar g. pl. Detela. Ţupanom je bil skoro soglasno izvoljen
dosedanji ţupan dr. J. Vilfan. Glasovanja so se vzdrţali trije odborniki takozvane
katoliške stranke. Da je dr. J. Vilfan moţ na svojem mestu, pokazal je pač v teku
svojega dosedanjega ţupanovanja. Kaj je vse napravil, ve vsak Radovljičan. Lahko
bi rekli, da nam je ustvaril prekoristni vodovod skoro iz nič; kajti za rešitev takega
ogromnega vprašanja ni rabil desetletja, temveč kratko dobo dveh let. Da je občinski
odbor storil najbolje, ko je volil ţupanom dr. J. Vilfana, pokazal je sam okrajni glavar
pl. Detela v svojem toplem nagovoru. — Odbornikom so bili voljeni z večino glasov
Iv. Sartori (prvim svetovalcem), Jos. Pogačnik, A. Praprotnik in O. Homan, torej
moţje, ki nam jamčijo, da mesto Radovljica gleda v lepo bodočnost.
Občni zbor »Zabavnega kluba« v Radovljici se je vršil dne 11. t. m., v hotelu Kunstelj
ob prav obilni udeleţbi. Predsednik dr. J. Vilfan pozdravi v prisrčnih besedah vse
navzoče ter poda besedo društvenemu tajnku Fr. Jakliču. Iz njegovega poročila
posnamemo, da se je društvo to leto prav dobro drţalo, akoravno so premnogi mislili,
da se ga ţe prijemlje sušica. Društvo je v pretečenem letu priredila štiri prav dobro
obiskovana predavanja, in sicer so predavali: ţivinozdravnik g. J. Stegu »o raznih
ţivilih«, davč. komisar g. I. Huth o »svojem potovanju med juţnimi Slovani«, učitelj g.
Iv. Šega o »otroški duši« in profesor g. M. Pirnat o »Gregorčiču«. »Klub« je dalje
priredil nad vse dobro obiskovani plesni venček s sodelovanjem vojaške godbe. In
ker se je ta ples tako sijajno in v občno zadovoljnost vršil, izrazila se je ţe takrat ţelja,
da se tak ples priredi tudi letos. Tej ţelji se ustreţe. Natančneje obvestilo o tej
veselici objavimo pravočasno. Društveni blagajnik Iv. Šega nam je podal prav
razveseljivo poročilo, namreč, da je imelo društvo v tem letu 762.89 kron dohodkov in
689.45 kron troškov, tedaj 73.44 kron preostanka. — Občni zbor je sklenil naročiti
sledeče slov. liste: »Gorenjec«, «Slov. Narod«, »Slovenec«, »Narodni list«,
»Edinost«, »Soča«, »Slovan«, »Ljublj. Zvon«, »Korošec«, dalje nemške liste: »Neue
Fr. Presse«, »Zeit«, »Grazer agblatt«, »Universum«, »Muskete«, »Meggendorfer«,
»Mun. Batter«, »Simplicissimus«; »Mir« se je soglasno odklonil radi presedlanja.
Društvo ostane nadalje član »Slov. Matice« in »Hrvaške Matice«. — V društveni
odbor se volijo soglasno: predsednikom dr. J. Vilfan, v ostali odbor pa: Oto Homan,
Fr. Jaklič, J. Sajovic, A. Schaffer, Iv. Šega in V. Ţun. Odbor se je konstituiral v
ponedeljek in je volil tajnikom Fr. Jakliča, blagajnikom pa Iv. Šega. — Predsednik dr.
J. Vilfan je v svojem sklepnem nagovoru povdarjal, da naj se tudi letos prirejajo javna
predavanja ter naj se naprosi imenovane tri predavatelje, da nadaljujejo svoje začete
teme. Društvo je sklenilo soglasno, da se preseli iz svojih dosedanjih prostorov v
zasebno stanovanje.
Naš gledališki odsek, ki se je ustanovil pri »podruţnicah sv. Cirila in Metoda«, prav
pridno nadaljuje svoje zapričeto delo. Na Silvestrovo nam je priredil prav kratkočasen
večer. Igrala se je znana burka »Čitalnica pri branjevki«. Posameznih igralk, oziroma
igralcev pač nočemo ocenjevati, povdarjati moramo, da so se poslušalci menda
dovolj nasmejali. Znani domoljub J. Auer skuhal je lastnoročno najboljši »punč«,

katerega sta potem gospici Resmanova in Pretnarjeva prodajali v korist naši
prekoristni »druţbi sv. Cirila in Metoda«. In v polnoči nas je presenetil dr. J. Vilfan z
naravnost dovršenim nagovorom, ţeleč vsem pravim domoljubom prekrasne
Radovljice najsrečnejše novo leto. Udeleţba je bila jako mnogobrojna in, kar s
ponosom povdarjamo, vrli Jeseničani in ljubke Jeseničanke so nas obiskali
mnogoštevilno. Omenjati ni treba, da smo rajali do belega dne. G. blagajničar je bil z
vspehom prav zadovoljen.
Otroška veselica pod imenom «Palčki« se je morala preloţiti radi tehničnih teţkoč na
nedeljo 26. t. m., kar se objavi še potom posebnih vabil in letakov.
Razno. Naš vodovod dobro dela. Vode je toliko, da teče iz nabiralnika na Ledevnici
kar cel potok, da »bi lahko gnal mlinske kamne tri«. — Naš kraj je ustvarjen kakor
nalašč za razne zimske športe. V Vrbnjah imamo prekrasno drsališče, kjer mrgoli
vsak dan vse polno drsalcev, a tudi naše sankališče, vodeče od kolodvora do
savskega mosta, je vedno polno. — Tudi v drugem oziru napredujemo. Podjetni
hoteljer R. Kunstelj si je omislil posebno pripravo, da dela umetni led. Le radovedni
smo, ako bo patentiral to pripravo. Kdor pride v Radovljico, naj ne zamudi prilike, da
si ogleda to zanimivost.
Gorenjec, 18. 1. 1908
Občinske volitve v Mošnjah so se vršile ta teden. Kakor se nam poroča, je sedaj
vladajoča stranka pogorela v podobčinah in izgubila nekaj mandatov v tretjem
razredu. Kako so volitve izpadle v drugem in prvem razredu, do danes še nismo
dobili poročila.
Gorenjec, 18. 1. 1908
Mošenjska mlekarna je pričela sedaj kupčijo z jajci. Sicer ne vemo, ima li to kupčijo v
svojih pravilih ali ne, vendar se nam pa čudno zdi, da se taka kupčija izvršuje v
neposredni bliţini uradniškega mesta, kjer vlada ţe sedaj taka draginja, da je
naravnost neznosna. Jajca so v Radovljici sedaj po 8-10 vin., a človek jih mora iskati
od Poncija do Pilata, mlekarna jih pa kupuje po 1 K kg, tedaj jajce po 6 vin. Da bode
naš kmet raje nosil v mlekarno ceneje, kakor pa da jih prodaja draţje posameznikom,
je umevno, kajti mlekarne se drţe posebni blagoslovi, ki privedejo kmeta preje do
beraške palice. Vsled tega bi bilo jako dobro, da bi priredili c. kr. uradniki protesten
shod proti takemu neumestnemu in umetnemu izvaţanju najpotrebnejših ţivil.
Upamo, da stori i radovljiško c kr. okrajno glavarstvo potrebne korake v tem smislu.
— Radovedni smo, kake obraze bodo delali sedaj člani mošenjske mlekarne, ker jim
bodo vsled najnovejše akcije klerikalne mlekarske zveze plačevali mleko po odstotkih
maščobe in sicer po 3 vin. od maščobne stopinje. Tedaj bo dobil kmet v najboljšem
slučaju za liter mleka 9-10 v, ko ga sedaj lahko prodaja zasebnikom po 1618 v. Tako
se pravi reševati kmeta na katoliški način.
Gorenjec, 18. 1. 1908
Občinske volitve v Mošnjah. Kakor smo ţe poročali, so se pretekli teden vršile v
občini Mošnje občinske volitve. Poskusili sta svoje moči dve stranki: ţupnik Trpinova
stranka, ki so jo krstili za gospodarsko. Občina Mošnje ima tri podobčine, in sicer
Mošnje, Leše in Ljubno. Dva podţupana je izvolila gospodarska stranka, enega
nasprotna. Dalje so trije odborniki v III. razredu gospodarske stranke in štirje
nasprotne. V II. razredu trije gospodarske in štirje nasprotne stranke. V I. razredu se
je sklenil kompromis in so štirje odborniki gospodarske in trije nasprotne stranke.

Tudi g. Ant. Pezdič iz Posavca je prišel v odbor. Stranki imata vsaka po 12
odbornikov. Volitev je bila precej burna in ţivahna, nenavadno za Gorenjsko.
Gorenjec, 25. 1. 1908
Radovljiške novice. »Palčke« so igrati. Naš gledališki odsek, ki se je ustanovil pri
»moški in ţenski podruţnici sv. Cirila in Metoda«, prav pridno deluje. Pretočeno
nedeljo je vprizoril otroško igro »Palčki«. V tej igri so nastopali zgolj otroci, a videlo se
jima je, da se zavedajo svoje naloge. Obširna dvorana gostilne Kunstelj je bila
natlačeno polna in ne pretiravamo, ako trdimo, da je bilo navzočih nad štiristo ljudi,
vštevši seveda otroke, ki so imeli vstop prost Vsa uprizoritev te igre je bila tako
ljubka, tako ganljiva, da se čuje — posebno med priprostem ljudstvu — kaj tacega še
ni bilo v Radovljici. In obča zahteva je, da se igra ponovi še enkrat Kakor se čuje,
namerava naša marljiva intendanca še enkrat »dati« igro in sicer dne 9. t m.
Sijajen obeta biti ples, ki ga priredi »zabavni klub« dne 8. februarja v prostorih
gostilne Kunstelj. Sodeluje oddelek vojaške godbe iz Celovca št 17. Po pripravah
soditi, bo pač ta ples nekaj posebnega in ţe sedaj vabimo vse prijateljice in prijatelje
plesa: 8. februarja v Radovljico na ples.
Telovadni odsek na »katoliški podlagi« smo dobili pred kratkim v Radovljici. Ne
vemo, kako ga bodo krstili, »čuk« ali »orel«. — Le to vemo, da so glavni stebri tega
odseka pomočniki in učenci g. Vurnika. Upajmo, da v kratkem nastopijo javno, da
vidimo, kake vspehe so dosegli v tem najnovejšem posnemanju liberalnih »Sokolov«.
Veselica rokodelskih pomočnikov ki se je vršila pretečeno nedeljo v gostilni pri
»Lectarju«, se je prav dobro obnesla v vsakem oziru. Nepričakovana udeleţba od
strani vseh prebivalcev kaţe jasno, kako zaupanje uţivajo naši vrh rokodelski
pomočniki med stanovalci mesta Radovljice.
Šolarsko kuhinjo smo tudi letos dobiti po prizadevanju g. c kr. okr. glavarja pl. O.
Deteta. Nad 40 revnih šolarjev dobiva vsak dan gorko kosilo.
Naša c. kr. pletarska šola dobro vspeva. Pred kratkim je dobila še eno novo učno
moč, da morejo sedaj tem laţje ustreči premnogim naročilom. Menda bi ne bilo
napačno, ko bi se na tej šoli vpeljali takozvani ţenski tečaji za odrasle. Koliko kronic
bi na ta način prihranil naš ubogi kmetič.
Gasilno društvo vabi na plesno veselico, ki se vrši dne 16. t m. Sodeluje oddelek
vojaške godbe iz Gorice. Napredek povsod!
Na adrese našega učiteljstva. V raznih krajih prireja učitejstvo takozvane roditeljske
večere. Ali bi se pri nas ne moglo vršiti kaj tacega? Škodovalo bi menda ne. Se-li
bojite slavnoznanega Polda, da bi vas poučil, kako se mora odgojevati otroke?I Naše
učiteljstvo je vendar znano kakor jako delavno, a zakaj se ne poda na to polje, ne
vemo. Kje tiči zapreka?
Gorenjec, 1. 2. 1908
Is Begunj. Danes 22. t m. smo pokopali tukaj Markčovo Mino, bivšo posestnico iz
Zgoš, po dolgi in mučni bolezni Iz prevoda udeleţilo se je tudi tukajšne gasilno
društvo korporativno, proti temu nimamo ničesar, vendar usojamo si opaziti, naj v
prihodnje tako vinjene člane v društveni obleki ne puste nastopati, kateri se niti na
nogah ne morejo vzdrţati. To se ni zdaj zgodilo prvič, temveč ţe preje večkrat. S tem
si gasilno društvo na svojem značaju škoduje.
Gorenjec, 1. 2. 1908
Pletarska razstava v Radovljici. V soglasju z ravnateljstvom c kr. centrale za vzorno
pletarstvo na Dunaju priredi vodstvo c kr. pletarske sole v Radovljici na Gorenjskem v

letošnji poletni sezoni razstavo pletarskih izdelkov. Razstava se bode vršila v
razseţnih prostorih pletarne, ki bodo v te namene najokusneje prirejeni. Namen
pletarske razstave je pred vsem, zbuditi v deţeli zanimanje za pletarsko umetnost in
dvigniti ugled pletarstva na višjo stopinjo. Vodstvo c. kr. pletarne v Radovljici si je koj
iz začetka stavilo nalogo, da budi med občinstvom zanimanje za moderno vzorno
pletarstvo. Zaradi tega je isto, vsporedno s poukom v pletarstvu, pričelo tudi z
izdelovanjem dovršenih umetnikih izdelkov in je bilo v pletarni dosedaj izvršenih ţe
lepo število krasnih komadov. — Pletarna sprejema vsaki čas naročila, ki se točno
izvršujejo. Izvršujejo se salonske in vrtne oprave (o. pr. jako priljubljeni fotelji
[naslanjači] iz vrbja in drugih v to spadajočih snovi), otroške garniture, mize za
cvetlice, vsakovrstni nakit za salon in budvar; nadalje izdelki za domačo in obrtno
porabo, razni jerbasi, košare in posoda za pošiljanje sadja, perutnine i. t. d. Z
razstavo pa se namerava obrniti na to umetniško obrt pozornost najširših slojev
prebivalstva od blizu in daleč. Razstavljeni bodo najraznovrstnejši komadi pletarske
industrije, od najpreprostejše kmečke košare do najfineje inksurijozne salonske
posebnosti. Obiskovalcu razstave bode s tem dana prilika, zasledovati razvoj
pletarske umetnosti od nje prvih začetkov do sedanje umetniške dovršenosti? Ker je
s to razstavo spojen zaeno namen, prirediti povprečno sliko o dosedanjem napredku
pletarstva na našem jugu, se s tem vabi vse pletarje, da se udeleţe razstave s
svojimi najboljšimi izdelki. V to posebno pozvano razsodništvo bode po zaslugi
posameznim razstavljalcem delile odlikovanja. Naznanila za udeleţbo razstave
sprejema vodstvo c kr. pletarne v Radovljici (Gorenjsko). Sporočiti je natančno ime
razstavljalca, število in vrste izdelkov, namenjenih na razstavo. Eventualni čisti
gmotni prihodek razstave se bode obrnil v podporo revnim učencem pletarske stroke.
Vir: Gorenjec, 1. 2. 1908
Radovljiške novice. Društvo »Sokol« v Radovljici. V Radovljici se snuje sokolsko
društvo. Dosedaj je prijavljenih ţe nad šestdeset članov, a gotovo narasle število do
sto, ako ne čez, ako pristopi okolica. Tako bo radovljiški «Sokol» eden najmočnejših
v domovini. V kratkem se snide ustanovni občni zbor. Preskrbljena je ţe telovadnica.
Da se »Sokol« v Radovljici vendar enkrat ustanovi, je zasluga raznih odličnih
narodnih gospodov, ki so za uresničbo te lepe ideje zastavili svoj pogum. Hvala jim!
K društvu je pristopila malone vsa moška inteligenca in tudi priprostejši moţje in
mladeniči z navdušenjem pristopajo v bratski krog starodavnega slovanskega
»Sokola«. Ţiveli! Ako pojde vse po sreči in ako se izpolnijo krasni načrti vodilnih
krogov »Sokola«, dobiti isti še letos svojo zastavo in godbo ter se utegne vršiti
letošnje poletje v radovljiškem okraju lepa sokolska slavnost, na kar si drznemo brate
»Sokole« v domovini ţe naprej opozoriti. Da! Divna sokolska ideja naj ţivil Ideja je to
bratske vzajemnosti - ideja domovinske obrambe! Na delo! Snujmo »Sokola« v
vsakem večjem slovenskem kraju! Ako ustanavljajo Nemci svoje »Turn und
Kriegervereine« po celem svetu - »za vse slučaje« - zakaj ne bi imeli Slovenci
svojega »Sokola« - »za vse slučaje«. - V »Sokolu« urimo ude, a urimo si tudi srce v
ljubezni do domovine!
Veliko divjo mačko je te dni ubil s sekiro posestnik Josip Gogala iz Nove vasi pri
Lescah, ko je pripravljal drva v gozdu. Za naše obljudene kraje neka posebnost.
»Palčke« ponavlja naš marljivi gledališki odsek jutri, v nedeljo, dne 9. t. m. ob 6. uri
zvečer v gostilni g. R. Kunstelja. Nihče naj ne zamudi te prilike, ogledati si to ljubko
otroško igro.
Radovljiški mestni zastop je dovolil v svoji zadnji seji, dne 5. t. m., 60 kron podpore
druţbi sv. Cirila in Metoda ter 30 kron društvu »Prosveta«. Ţiveli posnemovalci!

Vir: Gorenjec, 8. 2. 1908
Neodvisna kmetska stranka za volilni okraj kmetskih občin Radovljica-Kranjska gora
sklicuje volilce na volilni shod, ki se bo vršil v nedeljo, dne 9. t. m. ob 3. uri popoldne
v prostorih Wuchererjeve gostilne v Lescah, pri katerem se bo posvetovalo o
razglašenju svojega deţelnozborskega kandidata.
Vir: Gorenjec, 8. 2. 1908
Kandidaturo okrajnega glavarja radovljiškega pozdravljajo z velikim zadoščenjem in z
iskrenimi simpatijami — nemško-nacionalnimi listi. Najstrupenejši in najhudobneši
sovraţniki slovenskega naroda se vesele kandidature c. kr. uradnika Detele. To svoje
veselje utemeljujejo s tem, da je bil Detela Nemcem vedno pravičen. Mili boţe! Čez
okrajne glavarje se pač se nikdar ni noben Nemec na Kranjskem pritoţil. Tako
pravičen kakor Detela je bil Nemcem še vsak okrajni glavar. Naj bi Nemci le raje prišli
s pravo barvo na dan in priznali, da jim je ta kandidatura simpatična in da se vesele,
ker je Detela nemškutar, in ker je svojo »pravičnost« pokazal Nemcem s tem, da je
po svojih podrejenih organih na Jesenicah spravil vse, kar je bilo v njegovih močeh,
da bi spravil to občino v nemško-nacionalne roke in potlačil Slovenstvo na Jesenicah
pod nemški podplat. Si. N.
Vir: Gorenjec, 8. 2. 1908
Veselice. Zabavni klub v Radovljici ima danes zvečer plesni venček, pri katerem svira
vojaška godba. — Gasilno društvo na Bledu priredi tombolo v gostilni »pri Kapsu« v
Gradu ob 7. uri zvečer dne 9. t m. »Palčki« se ponove v Radovljici dne 9. februarja
ob šestih zvečer.
Vir: Gorenjec, 8. 2. 1908
Radovljiški novice. — »Zabavni klub« se lahko s ponosom ozira na plesno veselico,
ki jo je priredil pretočeno soboto v hotelu g. R. Kunstelja. Lahko trdimo, da se je sešel
to soboto ves cvet gorenjskih izobraţencev. Obči glas je, da tako prijetnega, a
obenem tako krasnega večera ni imela Radovljica ţe dolgo, dolgo let ne. Opazili smo
ta večer pestro mnoţico raznih tujih gostov iz bliţnjih in daljnih krajev, in med temi
ljubimi gosti smo opazili tudi moţa vrlega značaja, ţupana Kobentarja iz prebujajoče
se Koroške. Oddelek c. kr. vojaške godbe iz Celovca št. 17 je proizvajal svoj program
pač tako, kakor ga zna edino le ta godba. Umevno je, da smo se sukali do ranega
dne. Ţeleli bi le, da nam slavni »Zabavni klub« priredi še kak mal »dirindaj« ta
predpust.
»Palčke« so igrali pred skoro »razprodano« hišo pretočeno nedeljo, in sicer prav
dolgo. Čudih smo se samovestnim nastopom posameznih igralčkov, njihovemu
krepkemu govorjenju in ţivahnemu kretanju. Takih iger bi si se ţeleli. Naša iskrena
hvala radovljiški gledališki intendanci s pozivom, po tej poti naprej! Podjetni fotograf
g. A. Vengar je posnel ljubke igralčke »Palčke« in kdor si hoče ogledati te »brkaste
moţakarje«, vidi jih razloţene na slikah na glavnem trgu Radovljice, a pošlje jih lahko
kar po dopisnicah.
Zanimanje ţa radovljiškega »Sokola« raste z dnem. Kakor se čuje, je ţe število udov
prekoračilo prvo stotico. Ako se društvu pritegne še okolica, potem bo to sokolsko
društvo drugo na Kranjskem po številu udov. — Gorenjska še ni izgubljena.
Našo c kr. pletarsko šolo sta si ogledala pretečeno nedeljo gg. dr. G. Ţerjav in or. Fr.
Windischer iz Ljubljane. Gospoda sta se jako pohvalno izrazila o zavodu in upamo,
da bodeta pri merodajnih faktorjih v Ljubljani delovala na to, da se ustanove po

raznih krajih slovenskega ozemja razni pletarski tečaji, in sicer če le mogoče zimski
za odrasle.
Vir: Gorenjec, 15. 2. 1908
Veselica. Gasilno društvo v Radovljici priredi jutri, v nedeljo plesni venček v prostorih
hotela »Bastl«. Svira vojaška godba iz Gorice.
Vir: Gorenjec, 15. 2. 1908
Radovljiške novice. — Ustanovni shod natega »Sokola« se vrši v nedeljo dne 28. t.
m; ob 6. uri, v prostorih g. A. Kunstelja. Zanimanje za ta občni zbor je obče. Menda
ne izdamo preveč, ako omenjamo, da šteje društvo do sedaj priglašenih udov nekaj
nad 100 — reci in beri: nad sto. Krasno število! — Prva nalogi »Sokola« bo pač ta,
gojiti redno telovadbo in sicer za sokolski naraščaj, redne člane in starejše člane.
Upamo, da se v kratkem pridruţijo »Sokolu« tudi »Sokolice«. Kakor drugo nalogo
»Sokola« smatramo probujo radovljiške okolice v vsakem oziru. »Sokolsko« idejo
mora ponesti radovljiški »Sokol« v zadnjo kočo širne radovljiške okolice, potem se
nam ni bati narodnega propada prelepe Gorenjske. — Prepričani smo, da se
nedeljskega shoda udeleţe sosedna bratska sokolska društva po svojih odposlancih,
v prvi vrsti ljubljanski »Sokol«, kakor oče vseh slovenskih sokolskih društev. Novemu
odboru kličemo krepki sokolski Na zdar!
Poročil se je te dni tu v obče priljubIjeni c. kr. okrajni tajnik g. A. Schaffer z gospico
Schubert. Novoporočencema: Bilo srečno!
Nesreča ne praznuje. V ponedeljek popoldne se je ponesrečil na ţagi g. J. Derniča
ţagar J. Dobravec iz Predtrga. Cirkular ga je zagrabil za levo roko ter mu popolnoma
odtrgal mezinec, a dva prsta mu tako poškodoval, da mu jih najbrţe odreţejo.
Letošnja predpustna veselica našega vrlega gasilnega društva se je zvršila v popolno
zadovoljnost vseh udeleţencev. Vojaška godba je storila svojo dolţnost v polni meri.
— Opazili smo letos na tej veselici tuli one kroge, ki se navadno ogibljejo veselic
niţjih slojev. Prav tako! Ţivimo vendar v dobi obče volilne pravice, ko velja grof
rokodelca toliko kakor groš gospoda.
Kar dve veselici imamo to nedeljo v Radovljici. Priprosto domačo veselico brez
vstopnine imamo v znani gostilni »Hirschmann«, ki jo je prevzel gosp. J. Kleindienst
brat ravnokar imenovanega begunjskega ţupnika. Svira domača godba na lok. Ker je
novi gostilničar znan kakor vrli narodnjak, je pričakovati mnogo udeleţbe. — Drugo
veselico priredi tukajšnje «Katol. izobraţevalno društvo« v gostilni »Bastl«. Na
dnevnem redu je petje, tamburanje, šaljiva igra in prosta zabava. Umevno je, da ne
bodo pogrešali tudi plesa, kajti kar je v Ljubljani dovoljeno, ne more biti prepovedano
na deţeli.
Občni zbor. V nedeljo 16. t. m. popoldne se je zbralo lepo število gasilcev radovljiške
poţarne brambe k občnemu zboru v hotel »Bastl«. Gosp. načelnik je pozdravil v lepih
besedah vse izvršujoče člane ter jih vzpodbujal k sloţnosti naj delajo na to, da
društvo dobi čim več članov, da se spomladi, ko obhaja svojo 26 letnico, tem
častneje vrši. Nato je dal besedo g. blagajniku, ki nam je podal lepa števila, iz katerih
je razvidno, da društvo stoji na dobrih finančnih tleh. Gosp. tajnik poroča, da je imel
odbor osem sej in štiri vaje, pri katerih je bilo lepo število gasilcev prisotnih. Pri
slučajnostih so bili različni nasveti in na to je g. načelnik zaključil zborovanje.
Vir: Gorenjec, 22. 2. 1908
Radovljica, 27. februarje. Sinočnji volilni shod dr. Vilfana je prav lepo vspeL Dr. Vilfan
se je izrazil za splošno, enako in tajno volilno pravico s proporcionalnim sistemom,

omenjal kulturne in gospodarske zadeve mesta Radovljice, obljubil delati ua to, da
dobi mesto meščansko šolo in dostojen kolodvor, da se izboljšajo ceste pod mesto i.
t. d. Kandidatura soglasno sprejeta.
Vir: Gorenjec, 27. 2. 1908 / posebna izdaja
Radovljiške novice. — Ustanovni občni zbor radovljiškega »Sokola« se je vršil v
nedeljo dne 23. m. m., ob velikanski udeleţbi. Prostorni hotel R. Kunstelja je bil še
pred 6. uro natlačeno poln. Prihiteli so bratje »Sokoli« iz daljnega Trţiča in
kremenitega Kranja. Jeseničani so brzojavno pozdravili shod. Ţal, da ni bil ljubljanski
»Sokol« zastopan. Brat Janc je v imenu pripravljalnega odbora otvoril zborovanje,
očrtal v jedrnatih besedah pomen »Sokola«, oziraje se na krepko razvito sokolsko
navdušenje v bratih Čehih. Govor, ki je bil večkrat prekinjen z burnim ploskanjem, je
napravil na navzoče brate »Sokole« mogočen vtis, kar je pričalo dolgotranje in
krepko odobravanje, ki ga je ţel brat govornik. V odbor so bili soglasno in velikanskim
navdušenjem voljeni sledeči bratje: starosta br. dr. Janko Vilfan, podstarosta br. Fr.
Štiglič, načelnik br. L. Patik; odborniki bratje: J. Auer, Fr. Dolţan, P. Kavčič, D.
Pohlin, Iv. Šega in A. Trelc; namestnik Jos. Pogačnik; preglednika L. Fursager in R.
Kunstetj. Po volitvi se je oglasil brat starosta ter v navdušenih besedah pozival
zbrane »Sokole«, da naj se trdno oklenejo društvenih idej, da postane ravno »Sokol«
naši lepi Gorenjski oni krepki činitelj, ki jo bo branil pred tujim navalom. — Glede
pristopa »Zvezi« se je prepustilo prosto roko odboru, ravnotako se je pooblastil
odbor, da ukrene vse potrebno radi telovadnice. Kakor govorniki so še nastopili brat
E. Sajovic v imenu kranjskega »Sokola«, starosta brat K. Mahkota v imenu trţiškega
»Sokola« in brat Iv. Šega. Brat I. Jane je zaključil ob burnem navdušenjem skoro dve
uri trajajoče zborovanje s krepkim pozivom, da bodi radovljiški »Sokol« krepak zid
proti narodni malomarnosti.
Odbor radovljiškega »Sokola« se je izpopolnil sledeče: Starosta br. dr. J. Vilfan,
podstarosta br. Fr. Štiglič; načelnik br. L. Patik; tajnik br. Drag. Pohlin; blagajnik br.
Fr. Dolţan; gospodar br. F. Trelc; odborniki bratje: J. Auer, P. Kavčič in Iv. Šega,
namestnik br. J. Pogačnik; preglednika brata L. Fursager in R. Kunstelj. — Z redno
telovadbo se prične prihodnji teden.
Boj do zadnjega moţa bi lahko imenovali ravnokar minulo volitev deţelnega
poslanca za mestno skupino Radovljica-Trţič-Kamnik. Volilcev v Radovljici je 101 in
na volišče jih je prišlo 97. Ostali 4 so deloma bolni, deloma so bili odsotni. To je
politična zrelost.
Umrl je oni ponesrečeni delavec, ki so je ponesrečil, kakor smo ţe poročali, na
Derničevi ţagi, v ljubljanski bolnici baje vsled zastrupljenja krvi. Pogreb je bil v torek
popoldne. Svetila mu večna luč!
Letošnji predpust smo dostojno končali s plesnim venčkom, ki ga je priredila tukajšnja
plesna šola št. 2., dne 29. februarja t. l.. v hotelu R. Kunstelja. Udeleţba je bila kljub
slabemu vremenu prav lepa in zabava nad vse prijetna. Plesni učitelj g. I. Sancin je
dobil v spomin krasne darove. Hvala mu za trud, ki ga je imel s plesalkami in plesalci.
Olika pa taka! V neki tukajšnji c. kr. urad, kjer se odkrije celo najzakotnejši kmetič, je
prišel te dni g. Pametvera po opravkih. Seveda je moţ obdrţal ves čas opravka svoj
klobuček na glavi, boječ se menda, da mu ne uide še tisti košček pameti, ki jo hrani
za svoja »temeljita« razpravljanja. O jerum, jerum!
V mrtvo dobo stopamo. Vsled tega poţivljamo odbor »zabavnega kluba», da nam
izpolni to, kar je obljubil, ter prične prirejati javna predavanja.
Z vilami po glavi je dobil Zupančev hlapec Andrej Toman v nekem prepiru v gostilni
»Piţ« na Lancovem. Junak tega »hrabrega« čina je znani pretepač Boltarjev iz Sp.

Lipnice. Ranjenec je v slabi koţi, prepeljali so ga ţe v Ljubljano v bolnišnico. Upanja
je malo, da okreva. — Pripomnimo, da je vas Sp. Lipnica pristno katoliška, kajti ti
vaščani volijo vedno v vsaki zbor pristno katoliške zastopnike.
Vir: Gorenjec, 7. 3. 1908
Ustanovni občni zbor. Ustanovni občni zbor se je vršil dne 3. marca 1908 v
restavraciji Kunstelj. Udeleţilo se ga je nad 150 pripadnikov sokolske ideje. Obširni
Kunsteljev salon je bil zaseden do zadnjega kotička. Navzoči so bili samo moški
člani, ker ţenskega odseka Sokol takrat še ni poznal. Po vseh izvršenih formalnostih
je bila izvoljena prva redna društvena uprava, katera je bila sestavljena sledeče: dr.
Janko Vilfan (starosta), Franc Štiglic (podstarosta), Dragotin Pohlin (tajnik), Franc
Dolţan (blagajnik), Anton Trelc (gospodar), Jurij Auer, Pavel Kavčič in Ivan Šega
(odborniki), Leon Patik (načelnik) ter Leopold Fürsager in Rudolf Kunstelj
(preglednika računov).
Vir: Gorenjec, 7. 3. 1908
Vsem narodnim volilcem mestne skupine Kamnik-Trţič-Radovljica!
Volilni boj za deţelni zbor v mestih je dovršen. Vsa Slovenska je gledala ravno na
našo mestno skupino polna skrbi in upanja. Izid je pa tak, da so vsi pravi Slovenci
veseli In da se čudijo Vaši navdušenosti in Vaši poţrtvovalnosti in da vsi slavijo Vašo
zmago. Kot vaš izvoljenec se Vam zahvaljujem, da ste me počastili s svojim
zaupanjem — zmaga sama naj pa bode bodrilo za prihodnje delo. Naprej, zastava
Slave!
V Radovljici, 2. sušca 1908. dr. Janko Vilfan, deţelni poslanec.
Vir: Gorenjec, 7. 3. 1908
V občini Ovsiše pri Podnartu so bile pretečem teden občinske volitve. V odbor so
prišle samo mlade in delavne moči. Najmlajši odbornik je star 26 let, najstarejši 42
let. Ţupanom je bil ţe četrtič soglasno izvoljen gosp. Anton Pogačnik iz Podnarta.
Neki starokopitneţ je trdno pričakoval, da spravi v občinski odbor take moţe, »ki
boter voli botra«, sam pa da postane glava. Volilci pa so odločno pakazali, da to ne
gre. Le malo volilcev je cepilo glasove.
Vir: Gorenjec, 7. 3. 1908
Radovljiške novice. — »Cigane« v prizori naš neumorni gledališki odsek zdruţenih
podruţnic sv. Cirila in Metoda, in sicer dne 22. t. m. ob 8. uri zvečer. — Ker se ne
bodo pošiljala posebna vabila, temveč se naznani predstava le z lepaki, opozarjamo
vse one, ki si ţele pripraviti izreden duševni uţitek, da pridite v nedeljo, 22. t m. v
Radovljico k predstavi v salon g. R. Kunstelja.
Izpremembe pri c kr. uradništvu. Kakor davčni pristav je prišel davčni pristav g. Viktor
Dolenc, zapustil nas je dr. Silvij Hrašovec, ki je nadomestoval obolelega sod.
svetnika I. Ferka. Dr. S. Hrašovec prevzame vodstvo sodnega urada v Senoţečah.
Na njegovo mesto je prišel dr. J. Kalan iz Metlike. C. kr. davčni nadzornik V. Ţun je
dobil trimesečni dopust, da izpopolni znanje v svoji ljubljeni stroki, narodnem
gospodarstvu.
»Sokol« čvrsto napreduje. Članov šteje 130. — Telovadne ure so izvanredno dobro
obiskovane. Telovadi se trikrat na teden, in sicer vtorek, četrtek in soboto. Telovadbe
za starejše člane se poprečno udeleţuje 20-30 udov, a rednih telovadcev pa 40- 50.
Se bodo zastonj butali nemški valovi ob prsa ten hrabrih junakov.

»Gregorjev semenj« se je dobro obnesel. Prignalo se je 217 goveje ţivine. Kupčija je
bila dobra in cena ţivini je ostala skoro neizpremenjena. A kljub temu, da je cena
ţivini od jeseni sem precej padla, so naša mesarji ostali pri stari ceni.
Tudi napredek Podjetni trgovec Fr. Štiglic je prišel do jako dobre misli. Vsak četrtek
popoldne ali v petek dopoldne dobi več vrst morskih rib, da lahko postreţe ljudem v
petek. Kdor si hoče privoščiti dober post le kar po ribe. Cene niso pretirane. Torej
nismo taki brezboţneţi, kakor mnogi mislijo.
Vir: Gorenjec, 14. 3. 1908
V Otočah je umrl dne 8. t. m. učiteljski kandidat Ignacij Grobovšek. Njegovi sošolci, ki
so se udeleţiti z g. prof. Verbičem pogreba, so mu zapeli pred hišo in ob odprtem
grobu dve ganljivi ţalostinki in poklonili krasen venec. Niţjo gimnazijo je zdelal
pokojni v Kranju. Bil je miren in blag, zato povsod priljubljen, posebno pri dijakih. Blag
mu bodi spomin!
Vir: Gorenjec, 14. 3. 1908
Redni občni zbor okrajne bolniške blagajne v Radovljici se vrši dne 5. aprila 1906,
popoldne ob 2. uri v hotelu »Bastl« v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 14. 3. 1908
Radovljiške novice. — Naš gledališki odsek zdruţenih podruţnic sv. Cirila in
Metoda vprizori, kakor smo te omenili: šaloigro »Cigani«. Ker se posebna vabila ne
bodo razpošiljala, temveč na igro se opozori le s lepaki, ki se pošljejo posameznim
društvom in znanim gostilnam, naj se blagovolijo gorenjski rodoljubi na to ozirati. Čisti
dobiček je namenjen druţbi sv. Cirila in Metoda v Ljubljani, zato je pričakovati obilne
udeleţbe. Dne 22. t. m. ob 8. uri zvečer vsi v Radovljico.
Društvo za privabitev tujcev za Radovljico, Begunje, Lesce in okolico ima dne 28. t.
m. ob 6. uri zvečer svoj običajni letni občni zbor, in sicer v gostilni V. Hudovernika v
Radovljici s sledečim vsporedom: Nagovor predsednika, poročilo tajnika, blagajnika,
volitev predsednika, slučajnosti.
Dne 4. julija t. l. imamo v Radovljici lepo slovesnost Ta dan je okrajna učiteljska
konferencija, in sicer slavnostna v proslavo 60-letnega vladanja našega presvetlega
vladarja. Dnevni vspored bo menda tale: ob 10. uri dopoldne slovesna sv. maša, kjer
poje učiteljski pevski zbor. Nato je slavnostno zborovanje v risalni sobi ljudske šole v
Radovljici in sicer slavnostni govor govori starosta radovljiškega učiteljstva g.
nadučitelj A. Grčar. Poleg tega so še sledeče točke: Pouk gluhonemih, spisje v I. in II.
šolskem letu kakor tudi običajne točke, ki se nahajajo pri vsakoletni taki skupščini. Po
skupščini je skupni obed.
Okrajna bolniška blagajna ima dne 22. t. m. svoj redni občni zbor, in sicer ob 3. uri
popoldne v gostilni »Bastl«. Na dnevnem redu je menda tudi volitev predsednika. O
občnem zboru poročamo prihodnjič.
Dne 26. t. m. ima pa naša krepko se razvijajoča posojilnica svoj letni občni zbor. O
podrobnosti tega obč. zbora prihodnjič obširneje.
Naš mestni zastop išče občinskega tajnika. Kadar bo izbiral tega moţa, svetujemo
mu blagohotno, da bi se oziral na tako moč, ki bi bila kolikor toliko izveţbana v godbi
in petju. Kako krvavo potrebna bi bila taka moč pri raznih prilikah, a konečno bi tudi
neslo nekaj postranskih zasluţkov, posebno tedaj, ako bi hotel poučevati otroke
raznih uradniških rodbin.
Radovljica se narodno prebuja. Vrl narodnjak R. Kunstelj je opustil ultranemško
pivovarno Gössovo in toči sedaj priznano izborno pivo Češke meščanske pivovarne

Budjejovice. Čuje se, da prevzame obenem tudi generalno zastopstvo te pivovarne.
Tako je prav! Svoji k svojimi — Dobro bi bilo, ko bi pričeli dosledno izvajati geslo svoji
k svojim in opozoriti vse one gostilničarje, ki točijo pivo uitranemškim pivovaren, da
opuste te pivovarne.
Samo nemški pečat ima radovljiška ţelezniška postaja. Ţupanstvo, gani sel
Vir: Gorenjec, 21. 3. 1908
Gorenjski čebelarji se sestanejo v sredo, dne 25. t. m. v Podnartu pri ţupanu, na
Tabru in v Podbrezju pri Pavlinu. Tukajšnja čebelarska podruţnica se odpelje tja z
vlakom ob ½ 1. uri popoldne in vabi vse bliţnje čebelarje in prijatelje čebelarstva.
Vir: Gorenjec, 21. 3. 1908
Radovljiške novice. — Letošnji občni zbor radovljiške planinske podruţnice se je
vršil ob mnogobrojni udeleţbi v sredo dne 25. t. m. v hotelu »Triglav«. Navzočih je
bilo okrog 40 članov in nad 30 vpeljanih gostov. Osrednji odbor iz Ljubljane ni poslal
nobenega zastopnika, kar je treba biljeţiti. Iz obširnega nagovora podruţničnega
predsednika deţelnega poslanca dr. J. Vilfana posnemljemo, da se je podruţnica v
pretočenem letu vrlo gibala. Poleg manjših opravil, kakor popravljanje markacij i. t. d.
se je osredotočilo vse delo na zgradbo nove planinske koče na Begunjščici. Blagajnik
g. D. Pohlin je podal sledeče poročilo:
Prejemki: gotovina početkom leta 300 K 20 h; članarina 769 K; podpor, volil, darov 50
K; prodaja razglednic 80 K: društvenih znakov 4 K; dohodki koč 522 K 40 h; najeto
posojilo 2850 K; obresti 5 K 83 h; razni prejemki 38 K; skupaj: 4619 K 43 h.
Izdatki! Upravni troški: 87 K 93 h; osrednjemu društvu 560 K; markacije potov in
drugo 110 K 40 h; oskrbovanje koč 451 g 76 h; gradnja koč i, t. d. 3200 K (
zavarovalnina 36 K 77 h; davek 14 K 67 h; obresti od posojil 85 K 60 h; naloţenih 1
K; poprava brvi čez Savo 71 K; gotovina 60 K 40 h. Premoţenjsko stanje: Gotovina
60 K 40 h; pisarn. inventar 5 K; znaki, razglednice, mape 144 K; vrednost posestev
200 K; vrednost koč 6000 K; vrednost raznih plan. naprav 500 K; skupaj: 4909 K 40
h. — Dolg: Najeta posojila 2850 K. Čista imovina 4059 K 20 h. — Med raznimi
nasveti omenjamo le sklep občega zbora, da se proda koča na Babjem zobu, ker
nima pravi ga pomena za podruţnico, ker se niti ne obrestuje, posestniku M.
Tavčarju za vsoto, ki jo je podruţnica imela pri gradnji koče. Sklenilo se je dalje,
otvorili novo kočo na Begunjščici ob času, ko je flora v najlepšem cvetu. Dan in
vspored določi odbor. Podruţnici in posebno njegovemu načelniku kličemo krepak
planinski pozdrav.
O občnem zboru naše posojilnice. Iz obširnega poročila, ki ga priobčimo prilično,
podajamo danes le suha števila, iz katerih se sprevidi, kako plodonosno razdeljuje ta,
za Gorenjsko velevaţen denarni zavod, svoj čisti dobiček. Evo jih: 13 gasil, društvom
po 30 K - 390 K; javni ljudski knjiţnici v Radovljici 400 K; dijaški kuhinji v Kranju 100
K; radov. planinski podruţnici 250 K; kranjskogorski pl. podruţnici 100 K; c. kr.
pletarski šoli v Radovljici 200 K; akad. društvu »Triglav« v Gradcu 30 K; obrt. nadalj.
šoli v Radovljici 300 K; telov. društvu »Sokol« v Radovljici 200 K; za vzdrţavanje
mostu na Bregu pri Ţerovnici 200 K; za načrte za izpeljavo obč. poti skozi Rodnje
100 K; sirot, zakladu v Radovljici; obrt. nadalj. šoli na Bledu 50 K; bolnišnici v Kandiji
100 K; ak fer. društvu »Prosveta« 30 K; podpor, slov. dij. društvu na Koroškem 30 K;
vodovodnemu odseku v Radovljici 300 K; letoviškemu društvu v Kranjski gori 50 K.
Skupaj 3080 kron.
Naravnost izb orno se je uprizorila v nedeljo dne 22. t. m. šaloigra »Cigani«.
Podrobne ocene o igri sami ne pišemo, ker bi se kmalu kak hudomušneţ dobil, ki bi

nam očital, da pišemo oceno po znanem kopitu, Češ, eden se bolj hvali kakor drugi.
Pravimo le: kdor ne veruje, da se je igralo v istini izborno, naj pride gledat; videl bo,
kaj premore pravo, čisto domoljubje, ki se ne straši ne truda, ne drugih ovir. Vsa čast
gospem in gospodičnam igralkam kakor tudi gospodom igralcem. In ţelimo le, da se
igra v kratkem ponovi.
Strahovito se napenjajo gotovi ljudje, da bi pridobili nekaj udov za hirajočo telovadno
podruţnico »Slov. Kat. Stranke«. Priporoča se jo skoro vsako nedeljo iz priţnice,
pritiska se na posamezne obrtnike in trgovce, da naj pošiljajo svoje usluţbence k tej
telovadbi, a vse nima nič vspeha. »Sokol« se pa brez reklame, brez pritiska krepko
razvija in danes šteje ţe preko 130 članov, ko jih ima imenovana podruţnica komaj
za dobro dvanajsterico. Čegar je mladina, tega je prihodnost.
Vir: Gorenjec, 28. 3. 1908
Nova pivovarna na Gorenjskem. Politični obhod za napravo nove pivovarne pri
Lescah se je vršil te dni vsled prošnje g. J. Zimmermanna, pivovarnarja iz Ettingena
na Bavarskem.
Vir: Gorenjec, 28. 3. 1908
Nove razglednico podruţnice druţbe »sv. Cirila in Metoda« v Radovljici imajo zgoraj
napis: »Pozdrav iz domovine« in pod tem napisom so tile verzi:
»Slovenec dragi, glej, kako
je krasna tvoja domovina!
Mar pustil boš, da ti nad njo
zagospodari pest tujčina
in tvoje govorice glas
zatere v nji za večni čas?!
Nikakor ne! Zato na delo,
ki dober bo uspeh imelo!
Boj lačnim tujim napadalcem
in vsem domačim izdajalcem!«
Spodaj so pa naslednje podobe: Pogled na Triglav in blejsko okolico prek savskega
mostu pod Radovljico, Ljubljana, Škocijan na Krasu, Bled in postojnska jama. Te
podobe so zvezane s primernimi okraski. Razglednice so namenjene za razpošiljatev
iz vseh krajev slovenske domovine, in je vsled tega pod skupno sliko napikčena
črtica, kamor naj odpošiljatelj zapiše svoje bivališče in dan odposlatve. Razglednice
so napravljene po prostoročni risbi in se dobe pri g. Franu Rojcu v Radovljici po 8
kron 100 komadov. Čisti dobiček se bo odposlal druţbi »sv. Cirila in Metoda« v
Ljubljani.
Vir: Gorenjec, 4. 4. 1908
Radovljiške novice. — »Društvo za privabitev tujcev v Radovljici« je imelo dne 28.
marca t. l. svoj dobro obiskani občni zbor v gostilni g. Hudovernika — Iz tajniškega
poročila smo posneli, da je društvo v prvem upravnem letu skrbelo večinoma za
reklamo in naredilo nekak načrt, po katerem naj se deluje, da društvo doseţe svoj
namen. — Blagajniško poročilo omenja, da je bilo društvo navezano edinole na
dohodke članov, a v bodočem letu bo lahko društvo krepkeje delovalo, ker ima na
razpolago lep dar radovljiške posojilnice. Mesto odstopivšega predsednika g. V.
Ţuna, kateremu se g. dr. J. Vilfan iskreno zahvali za njegovo vspešno delovanje v
pretečenem letu, se voli predsednikom z vzklikom g. L. Fürsager, trgovec v Radovljici
Izmed raznih nasvetov omenjamo le nasvet g. V. Ţuna, da stori društvo potrebne

korake, da se zasadi takozvani jubilejni drevored iz Radovljice proti Lescam v spomin
60 letnega vladanja našega vladarja.
V torek, dne 31. marca so obiskale učenke notranje šole šolskih sester Uršulink iz
Škofje Loke pod vodstvom kateheta Nadraha Radovljico. Gojenke, katerih je bilo
130, so si ogledale Radovljico, ljudsko šolo, c. kr. pletarno in kraj, kjer se stekati Savi:
dolinka in bohinjska. — Gojenke so bile naravnost očarane nad pogledom prekrasne
lege radovljiške okolice.
Radovljica se širi. Zidarski podjetnik J. Šturm zida na polju ob glavni cesti proti
Lescam enonastropno hišo, ki bo pravi kras Radovljici. — Nad vso lična je tudi
ravnokar dovršena vila g. I. Sartorija.
Naš dični »Sokol« je prvikrat zletel v radovljiško okolico dne 25. marca, in sicer šel na
Kamno gorico, Brezje, Podbrezje, Podnart in Radovljico. Novi člani pristopajo vsak
dan. Le krepko naprej!
Vir: Gorenjec, 4. 4. 1908
Po dvajset vinarjev od vsakega hektolitra izločenega na Gorenjskem, hoče prispevati
za druţbo »sv. Cirila in Metoda« češka pivovarna v Budjejovicah. Zalogo ima g. R.
Kunstelj v Radovljici
Vir: Gorenjec, 4. 4. 1908
Gledališki odsek »zdruţenih podruţnic sv. Cirila in Metoda v Radovljici« ponavlja dne
5. aprila t. l. v prostorih g. R. Kunstlja, malomestno šaloigro v treh dejanjih »Cigani«.
Spisal Jakob Dolinar.
Vir: Gorenjec, 4. 4. 1908
Ustanovila se je »Kmečka posojilnica Podnart-Ljubno« v Podnartu, ki je v naprednih
rokah.
Vir: Gorenjec, 4. 4. 1908
Radovljiške novice. — Odbor naše bujno se razvijajoče posojilnice za upravno l.
1908 je in sicer načelništvo: dr. J. Vilfan, predsednik, Iv. Sartori, podpredsedik,
odborniki: Rudolf Kunstelj, Franc Mrak in Josip Pogačnik. — Nadzorstvo tvorijo člani:
Anton Treven, predsednik, Oton Homann, Franz Papler, Rikard Schrev in Ivan Ţark.
— Uradništvo je : Dragotin Pohlin, tajnik in Peter Prapotnik, knjigovodja.
V nedeljo, dne 5. aprila, popoldne je umrl obče priljubljeni titularni straţmojster Miha
Mavc v najlepši dobi 29 let po dolgi in mučni bolezni, ki si jo je nakopal v naporni
sluţbi. Zapušča mater, za katero je prav sinovsko skrbel. V torek ob pol 6. popoldne
so ga odpeljali na njegov dom k M. Dev. Polje, kjer so ga pokopali v sredo dopoldne.
Pogreb, katerega so se udeleţili v lepem številu njegovi tovariši, je pričal, da je bil
pokojnik obče priljubljen. Lahka mu zemljica!
Naš neumorni gledališki odsek zdruţenih podruţnic sv. Cirila in Metoda se je menda
poslovil za letošnjo pomlad od občinstva s svojo skrbno naštudirano in dobro
vprizorjeno igro »Cigani«, ki se je ponovila dne 5. aprila v prostorih g. H. Kunstlja.
Ţal, da je bil obisk radi skrajno neugodnega vremena srednji. Kljub temu smo opazili
sosede z Jesenic in Koroške Bele. Gledališkemu odseku pa kličemo: Hvala Vam za
duševni uţitek, ki ste ga nam nudili v pretečeni gledališki dobi. Na veselo svidenje v
jeseni!
Ta teden so pričeli s konečnim delom na zvoniku naše dekanijske cerkve. Zvonik bo
pravi kras radovljiškega mesta in g. dekanu moramo le čestitati, da se je lotil tako
teţkega, a hvaleţnega dela.

Pivovarna bavarskih podjetnikov je za Radovljico zmrznila. Sedaj jo nameravajo
menda sezidati v Lescah. A dozdeva se nam, da bo še precej Save steklo proti
morju, predno dobe Lesce to podjetje.
O občnem zboru bolniške blagajne v Radovljici prinesemo poročilo prihodnjič.
Centralna kuhinja — kakor nam piše nekdo iz Radovljice — naj bi se osnovala v
Radovljici. Pomen te osnove bil bi zares — dalekoseţen, dasi stvar na prvi pogled
zbuja smehljaj in tehtne pomiselke. Pa ţivimo v XX. stoletju, ko napredek koraka z
orjaško silo dalje. Za centralno kuhinjo bo treba pred vsem kapitala, s katerim naj se
sezida posebno poslopje, v katerem bi bili nameščeni veliki kuhinjski, jedilni in drugi
potrebni prostori. A ta kapital bi se obrestoval in amortiziral iz dohodkov. Glavno je,
ako se priglasi dovolj rodbin in posameznikov. Resnica je, da bi bilo s centralno
kuhinjo odvzeto ţenam in gospodinjam teţko breme in bi se njih delavnost porabila
plodonosno na drugem polju domačega napredka. O stvari bomo govorili kaj več, ako
se bolj pribliţa uresničbi.
Vir: Gorenjec, 11. 4. 1908
Radovljiška novice. — Dne 5. aprila se je vršil občni zbor okrajne bolniške blagajne
za radovljiški okraj v gostilni Bastl. Iz obširnega poročila, ki ga je podal načelnik L.
Varl, posnemljemo sledeče: Občni zbor tvorijo v posameznim občinah voljeni
delegati, in sicer delegate ali zastopnike volijo delavci in delodajalci. Po posameznih
občinah se razdele takole zastopniki: Bohinjska Bistrica odpošlje 8 zastopnike
delavcev in 2 delodajalcev, Bled 7 in 3, Gorje 4 in 1, Kamnagorica 6 in 1, Kropa 8 in
1, Lancovo 1 in 0, Lesce 2 in 1. Mošnje 2 in 1, Ovšiše 1 in 1, Radovljica 6 in 2,
Bohinjska srednja vas 3 in 0. Ti zastopniki so voljeni na dobo treh let. — Načelništvo
je imelo 6 sej, nadzorstvo je pregledalo društvene račune, ki jih je našlo v popolnem
redu, a razsodišče ni imelo prilike, izvrševati svoje naloge. — Članov je bilo pri
okrajni bolniški blagajni v začetku leta 1439, a koncem pa 1549, prirastek 110 članov,
najmlajši je bil rojen 1898 l., najstarejši l. 1839. — Gibanje članov v posameznih
mesecih je bilo sledeče: januar 1169 moških in 270 ţenskih, skupaj 1439; februarij
1161 moških, 379 ţenskih, skupaj 1440; marcij 1238 moških, 288 ţenskih, skupaj
1526; april 1278 moških, 298 ţenskih, skupaj 1571; maj 1667 moških, 308 ţenskih,
skupaj 1965; junij 1935 moskih, 851 ţenskih, skupaj 2286; julij 2011 moških, 301
ţenskih, skupaj 2402; avgust 1874 moških, 408 ţenskih, skupaj 2282; september
1968 moških, 414 ţenskih, skupaj 2382; oktober 1941 moških, 321 ţenskih, skupaj
2262; november 1808 moških, 307 ţenskih, skupaj 2115; 1. december 1549 moških.
302 ţenskih, skupaj 1851; 31. decembra 1242 moških, 307 ţenskih, skupaj 1549. —
V l. 1907 je zbolelo 873 članov, med temi je šteto 35 porodnic, ki so dobivale
podporo za 10.464 dni, povprečno je bil en. bolnik bolan 23 dni — Podpore se je
plačalo to leto 17.224 K 93 h, ali na bolnika povprečno 19 K 73 h. Umrlo je 18 članov.
Zbolelo je torej povprečno 42.28% udov in umrlo 0.87%. — Glede odstotkov bolnikov
omenjamo, da lahko sluţijo v resno razmišljevanje predsedništvu, kadar izvršuje
kontrolo nad bolniki. — Dohodki okrajne bolniške blagajne v pretečem letu so bili
sledeči: Člani so vplačali 12.016 K 44 h; mojstri 6008 K 22 h. Pristopnina 6.23 K,
kazni 313 K, ostali dohodki 1313 K 74 h in obresti 454 K 85 h. Skupaj tedaj 20.112 K
48 h. — Neplačani dohodki: udje 5048 K 95 h, mojstri 2624 K 48 h, raznih dohodkov
282 K 11 h in obresti 11 K 63 h. Skupni dohodki so tedaj znašali 28.279 K 65 h. —
Stroški so bili tele: Plačani: bol. podpora 16 642 K 63 h, zdravniki 4064 K 88 h,
zdravila 2733 K 52 h, bolnišnični stroški 2470 K 28 b, pogrebščine 546 K 30 h, donos
k zvezinem fondu 131 K 68 h, upravni stroški 1158 K 91 h in razni izdatki 122 K 88 h.
Neplačani: bol. podpora 582 K 40 h, zdravniki 777 K 46 h, zdravila 948 K 92 h,

bolnišnični stroški 666 K 20 h, pogrebščina 60 K, upravni stroški 118 K 60 h. Skupni
stroški znašajo 31.012 K 1 h, primanjkljaj znaša 2732 K 46 h. Premoţenje okraj. bol
blagajne je sledeče: Gotovina: denar v gotovini: 318 K 58 h, obresti 11 K 53 h, pošt.
hranilnica 836 K 2 h, v mestni hranilnici naloţenega 10.265 K 12 h, dolg udov 7673 K
43 h, rasni dolg 582 K 11 h. — Dolg: neplačana bol. podpora 642 K 40 h, zdravnikom
777 K 46 h, lekarnam 948 K 92 h, bolnišnicam 666 K 20 h, razni 118 K 60 h. — Čiste
premoţenje znaša 16.484 K 21 h,
Izgubili smo dne 11. t. m. kar dva Radovljičana. Nenadoma je umrl — najbrţe zadet
od kapi — umirovljeni c. kr. finančni svetnik F. Tavčar, star 79 let. Moţ je bil jako
priljubljen v vseh slojih radovljiškega mesta zbog svoje ljubeznivosti in prijaznosti.
Lep pogreb, kakršnega ţe davno ni videla Radovljica, je pričal, da nas je zapustil ljub
prijatelj in znanec. Zapušča pokojnik sina, ki je c. kr. finančni svetnik v Mariboru, in
hčer, ki je poročena s c kr. finančnim tajnikom Grabnarjem v Logatcu. Lahka mu bodi
zemljica! — Istega dne je preminula po dolgi in mukapolni bolezni posestnica in
gostilničarka Leopoldina Zalar v starosti 31. let. Svetila ji večna luči.
Mestna hranilnica je tudi zaključila svoje poslovno leto. Iz letnega poročila
posnamemo, da se je ta zavod razvil v pretočenem letu prav povotjno, kajti
denarnega prometa je imela ravno 4,042.842 K 96 h. — Vloţilo se je v tem letu
2,017.817 K 59 h, a dvignilo 2,025.025 K 36 h. — Čistega pribitka je bilo v tem letu
20.042 K 80 h, a rezervni zaklad znaša z dnem 1. dec 1907 l. 166.988 K 61 h. —
Upravna doba dosedanjega odbora poteče menda to leto v jeseni in mestnemu
zastopu bo treba voliti nov odbor.
Volitev novega krajnega šolskega sveta se je vršila dne 14. t. m. Volitve se je
udeleţilo 28 odbornikov všlolanih občin Radovljica, Lesce, Lancovo in Predtrg.
Volitev je pokazala lepo soglasje, ki vlada med občinskimi odbori imenovanih občin
ravno glede šole. Kajti ravno ta, skoro soglasna volitev jasno in glasno priča, da
ljudstvo ţeli imeti dobro šolo, ker ve, da le dobra šola more dati pravi temelj
sedanjemu teţkemu ţivljenju. Izmed 28 glasov so dobili 25, oziroma 26 glasov
sledeči moţje odborniki: Gogola Josip, posestnik iz Nove vasi kakor zastopnik občine
Lesce; Vogelnik Tomaţ, po domače Oparnik, posestnik iz Predtrga, kakor zastopnik
te občine; Mulej Valentin, posestnik in gostilničar iz Lancovega, kakor zastopnik te
občine, a za občino Radovljico sta bila izvoljena posestnik in krojaški mojster Josip
Pogačnik in deţelni poslanec dr. J. Vilfan. To lepo soglasje je motilo le troje oziroma
dvoje glasov, ki so jih dobili drugi moţje odborniki. Namestnikoma sta bilo izvoljena z
enako večino glasov odbornika Rudolf Kunstelj in Leopold Fürsager. Upamo, da
nastanejo z ozirom na ta soglasni izraz ljudske volje sedaj v radovljiškem krajnem
šolskem svetu zopet redne razmere.
Mnogo smeha in zadovoljnosti je vzbudila novica o skupni kuhinji, ki naj se ustanovi v
Radovljici, zakonski moţje so vriskali veselja, kajti sedaj ne bo treba več uţivati
preslanih in zasmojenih jedil, a zakonske ţenice so si zadovoljno mele roke in so se
ţe dogovorile, da napravijo onemu, ki je sproţil to imenitno misel, spomenik iz
dosedaj v njih kuhinjah rabljenih loncev, lončkov, koz, koţic, skled, skledic, kroţnikov,
ţlic, vilic in noţev v sredi grajskega vrta. — Vremena Kranjcem bodo se zjasnila.
Vir: Gorenjec, 18. 4. 1908
Pozor! Singer & Co., delniška druţba šivalnih strojev Kranj št. 53 priredi v Radovljici
od 27. aprila do 9. maja brezplačni učni tečaj o umetnem vezenju na šivalne stroje.
Gospicam in damam, ki se hočejo priučiti temu vezenju, je dana s tem najlepša
priloţnost za priučenje te umetnosti.
Vir: Gorenjec, 25. 4. 1908

Iz Begunj. (Pravica, kje si!?) Pred več leti je imela našo graščino v posesti plemenita
rodbina Jerman. Kakor so povsod po odpravi desetine in tlake jele graščine pešati,
tako je zadela ta usoda tudi našo graščino, in stari gospod Viktor Jerman je v času
1874—1876 svojo graščino prodal sodnijski upravi, kjer je zdaj kaznilnica za ţenske,
vse k tej graščini pripadajoče gojzde si je pa pridrţal, tako je ţivela rodbina Jerman
od doneska gojzdov do smrti Viktorja Jermana, ki je zapustil vse gojzde svojemu sinu
Maksu. Ta je imel izplačati svoji sestri, soprogi majorja Fladunga 50.000 kron. Ker je
pa vlada velik del tega gojzda radi varnosti naše vasi proglasila varnostnim gozdom
(Bannwald ali Schutzwald), v katerem je sploh prepovedano sekati, se je gospod
Maks Jerman odločil svoj lep gojzd prodati. Pred dvema letoma ga je res prodal
lesotrţcu g. Dolencu iz Stare Loke, ker iz ostalega, kar je bilo dovoljeno po postavi
sekati, bi ne mogel iztrţiti potrebne svote za svojo sestro, poleg tega pa je imel za
vzdrţevati veliko potov in mostov, katere je v času nalivov voda raztrgala in odnesla
mostove. Med drugim so ga mnogo veljali tudi gozdar, ţagar z ţago in drugi delavci.
Dolenc je kupil v veri, da bo smel sekati nemoteno, a ker ni šlo, prodal je z lepim
dobičkom ves gozd lesotrţcu g. Grandotu v Lescah. Grando je zopet kupil gojzd, ker
se je zanesel na prijateljstvo sedanjega gozdarskega svetnika g. Rubija v Ljubljani,
kajti oba sta Laha in Lahi znajo vse drugače skupaj drţati, kakor mi Slovenci. Prva
komisija v zadevi dovoljenja sekanja v varnostnem delu gojzda je izpadla za
Grandota prav ugodno, ker je gospod gozdarski svetnik Rubija z malimi izjemami
dovolil sekanje in naš gospod okrajni glavar Deteta je kimal pri komisiji. Je ţe kriţ,
ker imamo gozdarske svetnike pa okrajne glavarje, ki, kakor se je videlo na tej
komisiji, ne poznajo še hudournikov. Svetujemo jima, naj gresta na Trbiţ, Ţabnice in
Ukve, tam jima bodo še slovenski Korošci dali razumeti, kaj je hudournik. Šlo bi toraj,
ako bi bil ostal g. Grando moţ beseda, in dal gozdarju Emanuelu Ulrihu, kar mu je bil
obljubil, če gojzd s lepim dobičkom dobro naprej proda. Grando je prodal gojzd z
lepim dobičkom laški druţbi »Societa anonima v Rimu«, in je pri tej kupčiji napravil
velik dobiček v gotovini, vrhutega mu je ostal se gojzd Preska v obsegu 60 oralov.
Zdaj je gozdar Ulrih Grandota opozoril na dano mu obljubo, a Grando je snedel
besedo. To je raztogotiio in napotilo Ulriha, da se je peljal na Dunaj v poljedelsko
ministrstvo in tam na višjem mestu ovadil vso stvar. Ministrstvo je res sklep prve
komisije razveljavilo in ustavilo sekanje dotlej, da se vrši še ena komisija. Nam
Begunjcem je pa Ulrih le ustregel, ker ko bi on ne bil Grandotu in laški druţbi pošteno
zmešal štrene, bi bili mi sami primorani ugovarjati proti sekanju v varnostnem delu
Jermanovega gojzda, kajti če se to zgodi, je prav lahko naša vas v času hudih
nalivov, ali če se v gorah nad vasjo oblak utrga, uničena, ali vsaj zgornji del vasi
zasut. Druga komisija bi se morala še vršiti, pa je bila zavoljo zapadlega snega še
drugič preloţena, in sedaj se ima vršiti 8. maja. No, Ulrih nam je dosegel toliko, da pri
tej komisiji ne bo odločeval gozdarski svetnik Rubija, ampak dva izvedenca, namreč
c. kr. gozdarski oskrbnik g. Štengel z Bleda in gozd. oskrbnik barona Borna iz Trţiča.
No, radovedni smo, kako bo takrat izpadla stvar. Ker nam ni vseeno, kako izpade, a
če izpade ugodno, potem izpregovorimo še mi Begunjci. Čudno pri tej stvari je to-le:
kar je pred več leti v imenu deţelne vlade zdaj ministrstvu prideljeni gozdarski
nadsvetnik gospod Gol nam Begunjcem v prid spoznal za dobro in odredil, da se
velik del Jermanovega gozda pripozna kot varnostnega, to vse je prekucnil gozdarski
svetnik Rubija. Eno je gotovo, ali je bil gospod Gol v zmoti, ali pa se je gospod Rubija
zmotil. Ker je bil pa gospod Gol kot nestrankarski strog in vesten uradnik pri nas na
Kranjskem povsod dobro poznan, priljubljen in spoštovan, je tukaj od njegove strani
izključena vsaka zmota. Tu se je zmotil le gospod Rubija. Lahom na ljubo. Sedanja

vlada je zares čudna! Če reveţ kmet ne more plačati davka, precej se mu zarubi
zadnje ţivinče v hlevu, a najemu Pogorevčkemu Tonetu, ki je brez potrebe zabredel
v strašne dolgove, se pa velika svota več tisoč kron odpiše na davkih, in zopet pri
nas se dovoli tujcem sekati v varnostnih gozdih, kmeta se pa najostreje kaznuje. Če
poseka le eno smreko v takem gojzdu, ali če tudi seka v gojzdu, kjer sme postavno
dovoljeno sekati, a seka premlad les, kakor tukaj pravimo pod mero 6 col, tudi na ta
način se nas hitro kaznuje. Kar Jerman in Dolenc kot domačina nam Begunjcem v
korist nista smela, to bi pa smeli nam v pogubo in škodo tujci, ta bi bila lepa! Še tega
se manjka. Begunjci, na dan komisije, to je 8 maja, vsi na lice mesta, in tam sloţno
enoglasno ugovarjamo dovolitvi sekanja v Jermanovem varstvenem gojzdu, Če ne
bomo dosegli druzega, saj to bomo dosegli, da mora ali Grando ali pa druţba
»Societa forestali anonima« nam dati zanesljivo jamstvo, da se nas bo odškodovalo
za slučaj, kadar bo nas potok Begunjšica narasel, in nam z gramozom in peskom
zasul naše poleg njegove struge se nahajajoče hiše in vrte. Pomislite, da nam je
Begunjščica provzročila ţe večkrat škodo in skrbi, ko je bil ta stari gospod Jerman
ţiv, ko se še v njegovem varstvenem gojzdu ni prav nič sekalo. Kadar bo pa tudi ta
gojzd izginil pod sekiro drvarjev, potem se bo zgodilo, da bo Begunjščica z 20-krat
večjo silo pridrla v našo vas, in lahko nam jo popolnoma zasuje in uniči. Za vsako
tako škodo nas mora na vsak način rimska druţba odškodovati! To enoglasno
zahtevati na licu komisije je vsakega zavednega Begunjca najsvetejša dolţnost!
Vir: Gorenjec, 2. 5. 1908
Radovljiške novice. — Letošnji sejem sv. Jurija se je dobro obnesel. Obiskan je bil
prav dobro, posebno so se odlikovali kramarji po številu. Ţivine se je prignalo 184
glav. Kupčija je bila srednja, ker ni bilo vnanjih kupcev.
Znana tvrdka Singer in drugovi je priredila v tukajšnji stari šoli vezilni tečaj, ki traja od
28. aprila do 9. maja. Udeleţuje se ga še precej gospa in gospic, a lahko bi bilo še
več obiskovalk, če bi se napravila večja in izdatneja reklama. Upajmo, da bode
prihodnji tečaj obiskovan bolje.
Trţiški »Sokol2, ki je napravil svoj prvi letošnji daljni peš-izlet, nas je obiskal v
nedeljo, dne 26. aprila. Udeleţilo se ga je 22 bratov »Sokolov pod vodstvom vrlega
brata - staroste K. Mahkota. Radovljiški Sokol mu je šel nasproti do Begunj. — Po
prihodu v Radovljico se je razvila prav bratska zabava pri bratu R. Kunstlju. Došle
brate iz vaţne postojanke Trţiča je pozdravil v prisrčnih besedah starosta
radovljiškega »Sokola« brat dr. J. Vilfan, za kar se mu je zahvalil iskreno brat
Mahkota, starosta trţiškega »Sokola«. — Ker je proti večeru lilo kakor iz »škafa«, se
je podal trţiški »Sokol« na vlak, kamor ga je spremilo ravno 50 (reci) petdeset članov
radovljiškega »Sokola«. In prevod je bil naravnost imeniten bi ţeleli bi, da ga je videl
oni laţnjivi pisec »Mladosti, ki je pisal, da bo ravnokar »sfrfotal« radovljiški »Sokol«.
Nam so se le smilili oni reveţi »telovadnega odseka si. k. zveze«, ko so opazovali
krepko stopajočo četo zdruţenih »Sokolov«. Bralo se jim je na obrazih, kako radi bi
stopili v naše vrste, a — stroga prepoved jim ta prost polet zabranjuje. Pripomnimo
mimogrede, da se redne telovadbe udeleţuje od 30—50 telovadcev, a število članov
narašča še vedno.
Dan 28. aprila je bil vaţen za gorenjske lovce. Ta dan so se draţili lovi Gorenjske,
oziroma radovljiškega okraja, kar se jih ni podaljšalo pod roko, umevno je, da so se
podaljšali »pod roko« edino le taki lovi, ki jih imajo pravico oddajati občine, ki so
izključno v rokah pristašev »Kat Slov. Stranke«. S takim postopanjem kaţejo take
občine, kako vestno skrbe za večje dohodke svojih občanov. — Radovljiški občinski
lov je zdraţil g. R. Kunstelj, a predtrţkega pa g. Lavrenčič iz Lesec.

Dunajskega izleta gostilničarjev iz Kranjske sta se udeleţila tudi dva radovljiška
hotelirja, namreč gg. P. Janc in R. Kunstelj. — Upajmo, da se pospejo sedaj
radovljiške gostilne in hoteli na višek kar se tiče udobnosti, a glede cen naj le
ostanejo v okvirju kranjskih razmer.
Vir: Gorenjec, 2. 5. 1908
Poroka na smrtni postelji. V Rovtah pri Podnartu. V Rovtah pri Podnartu sta ţivela
56-letni dninar Franc Bertoncelj in 79-letna posestnica Katarina Pogačnik ţe kakih 20
let v divjem zakonu. Sovaščani so ju v začetku nagovarjali, da bi se vzela; toda njih
beseda je bila bob v steno. Zakaj pa bi bilo tudi treba cerkvenega blagoslova?
Bertoncelj je imel prijetno stanovanje pri svoji »ţenici«, ki mu je tudi brez blagoslova
z vsem postregla, ravno tako dobro, kakor prava zakonska ţena. In tako sta uţivala
ţe dolgih 20 let nekaljeno prosto ljubezen. Toda vse na svetu je minljivo! Pred nekaj
dnevi je zbolel Bertoncelj na smrt. Več kot 20 let ni bil pri spovedi in začelo ga je
skrbeti, kako bodeta obračunala z Bogom. Ker spadajo Rovte pod selško ţupnijo,
poslali so po gospoda v Selca. Toda selški ţupnik jo izjavil, da ga ne previdi poprej,
dokler se ne poroči s Kat. Pogačnik. Moţ se je upiral. Prigovarjali so mu najprvo
moţje in pritisnile so še ţenske. Toda moţ je ostal trd kot grča. Pa bolezen se mu je
shujšala, nastopile so smrtne teţave in moţ se jo le udal. In tako so doţivele Rovte
izvanreden dogodek. Včeraj, v petek 1. maja je prišel sam selški ţupnik Tomaţ
Roţnik v Rovte, kjer je najprvo ispovedal in obhajal »mladi« par in potem poročil.
Vsekakor izvenredna »ohcet« v tem tihem gorskem zakotju.
Vir: Gorenjec, 2. 5. 1908
Občinske volitve v Mošnjah so potrjene. Samo podţupanovega namestnika za Leše
bo treba še izvoliti, ker je pri dotični volitvi imel vse glasove en sam moţ, isti pa je bil
v prvem razredu izvoljen za odbornika.
Vir: Gorenjec, 9. 5. 1908
Radovljiške novice. — Seja mestnega občinskega zastopa se je vršila dne 5. t. m.
Izmed raznih dnevnih točk omenjamo sledeče: Odobre se soglasno računi za leto
1907, ki kaţejo, da ima občina kljub raznim javnim napravam in kljub liberalnemu
gospodarstvu prebitka nekaj nad 1500 K. — V občinsko zvezo se sprejme posestnika
in krojaškega mojstra J. Pogačnika, a odkloni se prošnja treh ogrskih drţavljanov za
vsprejem v občinsko zvezo. Ravnotako se odkloni priziv zidarskega mojstra I. Šturma
proti sklepu stavbinskega odseka, ki mu ni dovolil graditi hišo. — Odpošlje se dalje
potrebno število občinskih odbornikov v naborno komisijo. — Na predlog ţupana se
sklene, da pristopi mestna občina kakor pokrovitelj bodočemu društvu za varstvo
zanemarjenih otrok. Le upajmo, da se to prepotrebno društvo ustanovi v najkrajšem
času. — Sklene se dalje, da se kupi potrebno opravo za škropljenje mestnih ulic. —
Velevaţen je bil samostojni nasvet občinskega odbornika Val. Ţuna, da stopi občinski
odbor v dogovor z merodainimi faktorji v prvi vrsti s trgovsko zbornico, z drţavnima
poslancema Iv. Hribarjem in Jos. Pogačnikom, da dobi mesto Radovljica času in
kraju primerno postajo. Predlog je bil soglasno in z odobravanjem sprejet z
naročilom, da ukrene ţupanstvo vse potrebno o tej, za mesto prevaţni zadevi. —
Odbornik I. Resman vpraša ţupana, kaj je s podaljšanjem vodovoda v Podmesto, na
kar mu ţupan da potrebna pojasnila. — S tem je bil dnevni red izčrpan.
Krajni šolski svet radovljiškega mesta je vendar prišel v svoj naravni poloţaj. Dne 11.
t. m. je bila volitev predsednika. Voljen je bil soglasno izmed navzočih obče
priljubljeni ţupan in deţelni poslanec dr. J. Vilfan. S to izvolitvijo so zastopniki

všolanih občin Lesce, Begunje in Lancovo najjasnejše pokazali, da hočejo imeti na
čelu kraj nega šolskega sveta moţa, ki sam kakor druţinski oče ve ceniti koristi dobro
urejenega šolstva.
Mesto Radovljica napreduje v vsakem oziru. Pravi kras za mesto bo novi nasad pri
krepko se razvijajoči »Posojilnici«, katerega načrte je napravil ljubljanski mestni
vrtnar. Ţal, da »Mestna hranilnica« noče posnemati v tem oziru »Posojilnice«, kajti
tisti prostor od svetilke dalje, bi se dal lahko prav lepo urediti kakor kak javni nasad, ki
bi jako dobro sluţil v Radovljico prihajajočim tujcem in domačinom. Upajmo, da
prične upravni svet »Mestne hranilnice« o tej zadevi. Še letos resno razmišljavati.
Pohvaliti moramo javno tudi našega grajščinskega oskrbnika g. T. Šušteršiča, ki je
ukazal tako lepo urediti javnosti pristopni grajščinski vrt. »Prometnemu društvu« pa
svetujemo, da da postaviti nekaj klopi v ta park, a obenem nekaj javnih tabel, ki bi
priporočali občinstvu varstvo vrtnih nasadov.
V uvaţevanje. Radovljiške gospodinje so mnogokrat v zadregi, ker ne morejo dobiti
za gospodinjstvo potrebnega mleka, kajti gospodarjev, ki bi se pečali z rejo krav, je
vedno manj, a konečno smo dobili še nekega prekupčevalca — s patentom ali brez
njega, ne vemo, — ki pošilja mleko v večji mnoţini, nekam po ţeleznici. Zato bi prav
toplo priporočali enemu naših pekovskih mojstrov, da bi pričel s prodajo mleka in
mlečnih izdelkov. Ker poznamo podjetnost naših pekovskih mojstrov, smo uverjeni,
da naš poziv ne ostane le v »Gorenjcu«.
Kako se dela za telovadni odsek »S.K. Z.« in proti »Sokolu«? »Ako se bo »Sokol«
tako razvijal, spremenil bo še cerkve v telovadnice. Zato, očetje in matere, zapisujte
svoje sinove edinole v telovadni odsek »S. K. Z.«, ker edino tu se bodo naučili kaj
dobrega in koristnega." Tako reklamo smo slišali dne 3. in 4. maja leta 1908 po
Kristusovem rojstvu.
Tajinstvena najdba. Na tukajšnjem pokopališču so našli dne 14. t. m., to je v četrtek
proti večeru na nekem na novo pokopanem grobu nekaj prstov globoko zakopano
mrtvo truplo par dni starega otroka, ki je bil najbrţ umrl nasilne smrti. Truplo je bilo
zavito v predpasnik in v papir, kakršnega rabijo za zavijanje cukra.
Novo kanalizacijo dobe Radovljičani kmalu. Tozadevni načrti so ţe izgotovljeni.
Vir: Gorenjec, 16. 5. 1908
Osebna vest. Nadzornik ţenske kaznilnice v Begunjah, g. Viljem Franke, je imenovan
kontrolorjem na molki kaznilnici v Gradiški.
Vir: Gorenjec, 16. 5. 1908
Is Rovt pri Podnartu se poroča: Zopet se je ustanovila rovtarska godba, ki je bila
znana pred nekaj leti po vsem Gorenjskem. Pripravljeni smo za ţenitovanjske svatbe
in veselice, kakor pred leti. Upamo, da bo naša godba na pihala zadostila vse
cenjene poslušalce.
Vir: Gorenjec, 16. 5. 1908
Gorenjskim lovcem priporočamo ob času petelinove sezije v nagačenje dobljenega
lovskega plena najtopleje učitelja g. I. Šega v Radovljici. Videli smo ţe precej
izdelkov njegove spretne roko in ti izdelki hvalijo sami dovolj — mojstra.
Vir: Gorenjec, 16. 5. 1908
Prostovoljno gasilno društvo v Ljubnem bode imelo 24. maja veliko slavnost
povodom blagoslovljenja novega gasilnega doma. Obenem napravi veselico s
srečkanjem. Društvo se obrača tem potom do vseh prijateljev, da naklonijo kaka

darila, oziroma dobitke za srečkanje, ki se naj pošiljajo naravnost na gasilno društvo
v Ljubno.
Vir: Gorenjec, 16. 5. 1908
Vir: Gorenjec, 16. 5. 1908
Odlikovanje. Častno svetinjo za 25 letno zasluţno delovanje sta dobila člana
prostovoljnega gasilnega društva v Begunjah gg. Ivan Pretnar in Josip Gašperin.
Vir: Gorenjec, 23. 5. 1908
Nočni peš izlet iz Lesec k Savici, katerega je priredil naš Sokol, je uspel nad vse
dobro. Vabilu odzvale so se deputacije z Jesenic (15), iz Radovljice (4). Šiške (8),
Trţiča (6) in iz Kranja (21), tako da je korakalo skupno 54 članov v kroju. Vkljub dolgi
poti, prehodilo se je 47 km, ni bilo opaziti na Sokolih nikake utrujenosti, nasprotno,
raz obraz bralo se jim je veselje in zadovoljnost, da se je vršil tako lep izlet. Sokolom
priporočamo take skupne izlete, kajti le na teh se lahko oţje spoznamo in gojimo
pravo bratstvo. Na zdar!
Vir: Gorenjec, 30. 5. 1908
Gasilno društvo v Begunjah priredi v nedeljo 31. t m. v Begunjah slavje s kegljanjem,
prosto zabavo in godbo.
Vir: Gorenjec, 30. 5. 1908
Ustanovni shod in ustanovitev Ciril-Metodove podruţnice za Kamno gorico, Kropo,
Dobravo, Ovsiše, Podnart in Ljubno, se vrši dne 8. junija, na binkoštni ponedeljek, v
gostilniških prostorih Filipa Pogačnika Pri Valentinu« na Dobravi ob 3. uri popoldne.
Ustanovni shod otvori velezasluţeni ţupnik v. p. in tajnik »Ciril in Metodove« druţbe,
visokočastiti gospod Anton Brce. Le vsi na delo za narodni obstanek!
Vir: Gorenjec, 6. 6. 1908 / V mapi Dobrave v starih časopisih
»Društvo za oskrbo in varstvo sirot v sodnem okraja Radovljice« priredi prvi občni
zbor dne 13. junija 1908 v sodnijskem poslopju v Radovljici, soba št. 26. ob 6. uri
zvečer. Na ta zbor se vabijo vsi prijatelji društva. Kot ustanovni člani so pristopili
društvu: slavna »Mestna hranilnica v Radovljici« z zneskom 200 K, slavna
»Posojilnica v Radovljici« z zneskom 100 K, občina Bohinjska Bistrica, Gorje in Bled
v proslavo 60 letnega jubileja Njega Veličanstva cesarja Franc Joţefa z zneski po
100 K in g. Franc Papler, posestnik v Doslovčah, z zneskom 100 K.
Vir: Gorenjec, 6. 6. 1908
Brat obstrelil brata. Dne 25. t. m. je vzel 16 let stari Ivan Dacar, hišarjev sin na
Črnivcu št. 12 občine Mošnje, v sobi s stene puško, in ker ni vedel, da je nabasana,
jo je sproţil in zadel pri tem svojega štiriletnega brata Franceta v lice in ga znatno
poškodoval. Poškodovanega dečka so oddali v deţelno bolnišnico.
Vir: Gorenjec, 6. 6. 1908
lz sodne pisarniške sluţbe. Leopold Primoţič, sodni kancelist v Radovljici, je postal
oficial ter ostane na sedanjem mestu.
Iz davčne slube. Prestavljen je davčni praktikant Stanislav Košir iz Ljubljane v
Radovljico.
Vir: Gorenjec, 6. 6. 1908

Prva ţebliarska in ţeleznoobrtna zadruga v Kropi in Kamnigorici ima 230 članov s
307 deleţi, v skupnem znesku 36.481 K 53 vin. Dohodkov je bilo 886.474 kron 30
vin., izdatkov 885.349 K 9 vin. Dobička je 3.580 K 34 vin.
Vir: Gorenjec, 13. 6. 1908
Z Ljubnega. Naše prostovoljno gasilno društvo je imelo v nedeljo, 24. majnika vesel
dan, dan slovesnega otvorenja svojega gasilnega doma. Mnogo truda in zaprek je
imelo društvo, predno si je moglo postaviti ta dom, a 24. majnika je bil pozabljen ves
trud, pozabljene vse neprijetnosti ob pogledu na krasni dom gasilcev, ki je bil ta dan
obdan z visokimi mlaji, na katerih so plapolale slovenske trobojnice, in pa ozaljšan z
venci in šopki ki so jih spletla domača dekleta. Vzlic temu, da je deţevalo ves
dopoldan, udeleţila so se slavnosti gasilna društva iz Kranja, Mošenj, Lesec,
Ribnega, Dupljan in Radovljice ter g. Rus z Bleda in L. Štricelj ml. iz Ljubljane. Bodi
tem društvom in posameznikom izrečena najprisrčnejša zahvala da so se prijazno
odzvali povabilu. Blagoslovil je dom ob krasnem vremenu domači g. ţupnik G.
Vilman, ki je po blagoslovljenju imel nagovor na gasilce in jih bodril v započetem
delu, naj bodo ponosni, da so gasilci, kajti njih sluţba je nevarna, a tudi nad vse
vzvišena, kar postavi gasilec večkrat svoje ţivljenje v nevarnost za korist svojega
bliţnjega. Do solz ginjeni pa so bili gasilci ob govoru gospoda Rusa z Bleda, ko je
govoril v imenu »Zveze«. »Kakor se veseli brat svojega brata, ko si postavi svoj dom,
ravno tako se veselimo mi danes, ko se je slovesno otvoril gasilni dom gasilnega
društva v Ljubnem«, je rekel g. Rus. »Na krasni dom, ki dela čut ne le gasilcem
ampak vsej vasi, naj bo vsak ponosen, ponosen vsak gospodar, vsaka gospodinja,
ponosen vsak mladič ali dekle, kdor je kaj daroval za ta gasilni dom i. t. d.« Z
navdušenimi »Na pomoč« in »Na zdar« so gasilci pritrdili govoru g. Rusa. Na to se
vsa društva pod poveljstvom g. L. Štriclja defilirala pred g. Rusom In načelnikom
Ambroţičem. S tem je bil končan slovesni del, na kar se je pričela veselica v gostilni
Ambroţičevi, kjer so brhka dekleta prav pridno razpečavala srečke in tako skrbeli za
gmotni uspeh društva. Gasilci in gostje pa so se vdali brezskrbnemu veselju in le
prehitra je prišla ura ločitve, ko so se poslavljali gasilci in gostje od nas, ţeleč nam le
mnogo uspehov v prid gasilstva. Izreči imamo le zahvalo vsem darovalcem dobitkov
posebno trgovcem v Kranju in Ljubljani, ki so nam darovali zares krasne dobitke za
srečolov. Naj bodo uverjeni, da bomo to naklonjenost vedno vedeli upoštevati.
Gasilni dom pa naj po besedah g. Rusa stoji v trajen spomin tistim, ki so se trudili za
ta dom, in naj bode pripravljen tudi le poznejšim rodovom vedno v pomoč, in naj bo
gasilcem, ko te nas ne bo več med ţivimi, vedno zbirališče, kadar bode treba
nastopiti, ko jih pokliče gasilska tromba: »Na pomoč«!
Vir: Gorenjec, 20. 6. 1908
Radovljiške novice. Sejem na binkoštni torek je bil srednje dober. Ţivine se je
prignalo 146 glav, kupčija je bila, lahko bi rekli slaba, ker ni bilo tujcev, cena je ţivini
precej padla, a kljub temu moramo še vedno meso kupovati po 1 K 28 v, sevede
lepše meso toliko draţje. Na vsakem sejmu opazujemo, da prihaja k nam vedno več
nemških, menda ţidovskih trgovcev, ki na vse pretege hvalijo svojo preleţano robo v
spakedrani slovenščini. Takim ljudem bo treba pokazati zobe na enak no čin kakor jih
kaţejo goriški Slovenci goriškim Lahom. Svoji k svojim, bodi nam geslo.
Dne 13. junija je bil velepomemben za radovljiški sodnijski okraj. Ustanovilo se je
namreč »društvo za oskrbo in varstvo sirot v sodnem okraju Radovljica*. Ustanovni
shod, katerega se je udeleţilo nad 60 ljudi iz celega sodnjjskega okraja — je otvoril
vodja c. kr. okr. sodnisča g. A. Nagode. V svojem nagovoru je g. govornik povdarjai,

da ni avstrijska drţava do sedaj za otroka skoro nič storila, zašla je celo tako daleč,
da niti glavnih faktorjev pri vzgoji otrok, to je učiteljstva ne plačuje tako, kakor bi
zasluţil tako vaţen stan, pusti se ga skoro stradati. — Ustanovni občni zbor je kaj
spretno vodil deţelni poslanec dr. J. Vilfan. V odbor so bili soglasno voljeni in sicer za
Radovljico: Ant. Nagode, vodja c kr. okraj, sodišča, Franc Dolţan, posestnik, in Iv.
Šega, učitelj. Za okolico pa: veleposestnik F. Papler, ţupnik I. Piber in ţupan A.
Pogačnik — Dobrava pri Kropi. Namestnikoma; Fürsager, trgovec in Iv. Sartori, ključ,
mojster iz Radovljica. Za pregledovalca računov se izvolita posestnik Jakob Jan iz
Gorij in I. Seigeršmid, ţupnik v Lescah. — Društvu je pristopilo je prav mnogo članov
kot ustanovnikov z zneskom 100 kron in sicer: veleposestnik F. Papler, dekan Iv.
Novak, posojilnice v Radovljici, Gorjah, hranilnici v Radovljici in Srednji vasi, Boh.
Bistrici, Bledu in Gorjah; dalje je daroval ţupnik Aţman iz Ţirovnice 20 K in neka
zapuščinska obravnava je dala 1925 K. Društvu ţelimo največ vspeha in mnogo
pokroviteljev.
Naš »Sokol« je poletel prvič dne 14. t. m. na Dobravi pri Kropi. Na ta sestanek so se
sešla tudi bratska društva iz Kranja, Škofje Loke, Jesenic in Trţiča. Javne telovadbe
se je udelţilo 46 »Sokolov«, v kroju je bilo 64 udov, a skupno število »Sokolov« in
»Sokolic« je bilo okrog 150.— Dan je bil prekrasen, domačega ljudstva je bilo
naravnost ogromno, ki se je čudilo dovršenemu izvajanju prostih vaj in vaj na orodju.
Mimogrede omenjamo, da je ta dan zborovalo kat. pol. društvo za radovljiški okraj na
ţupnijskem dvorišču in c. okr. glavarstvo v Radovljici je odredilo vse potrebno, da se
prepreči vsak morebitni nepotrebni spopad, kajti glavarstvo je menda tu vpoštevalo
one groţnje, ki jih je zapisal svoje dni »Slovenec«. Povodom izleta ljubljanskega
»Sokola« v Škofjo Loko. Toda Dobravci so spoznali, da je »Sokol« prav pohleven
ptič, in v tako kratkem času se je razvilo prav nepresiljena domača zabava. Pri
odhodu so nam klicali vrli domačini prisrčni »na svidenje v kratkem«, kar smo jim
radovoljno obljubili. Omenjamo le še to, da je godba poţarne brambe iz Krope prav
marljivo svirala ves čas našega bivanja na Dobravi. — Naša ţelja je, še mnogo takih
izletov, a vsak izlet se zdruţi z javnim predavanjem v pomenu »Sokolstva« in
»Sokol« pridobi v kratkem nepremagljiv vpliv med preprostim narodom.
Občinska seja se je vršila dne 16. t. m. Med raznimi točkami je bil tudi razgovor, kako
naj proslavi mesto Radovljica 60 letni jubilej našega vladarja. Kaj se je sklenilo,
poročamo prihodnjič, a izdamo lahko danes ţe toliko, da je poloţen ravno v tej seji
temelj podjetju, ki bo pričal še poznejšim rodovom, da so bili I. 1908 v obč. zastopu
mesta Radovljica moţje, ki jim je bil voditelj v vsem njih delovanju izrek: po prosveti k
samostojnosti. — V tej seji se je dalje sklenilo podaljšati v sporazum s prizadetimi
občinami vodovod v Lescah, Begunjah in Radovljici.
Procesij a sv. Rešnjega telesa se je izvršila v najlepšem redu. Opazili smo letos
nenavadno veliko število belo oblečenih deklic. Samo to nas je čudno dirnilo, čemu
se ni odkazal tej nedolţni mladini prostor tik pred sv. R. telesom, kajti najbolj vredna
hoditi pred Najsvetejšim je pač nedolţna mladina.
19., 20. in 22. t. m. je bil vojaški nabor za radovljiško glavarstvo. Izmed 511 došlih
fantov je bilo potrjenih 156, tedaj dobra tretjina. Z veseljem moramo povdarjati, da je
bilo vedenje letošnjih vojaških nabornikov naravnost uzorno, posebno pohvalo pa
zasluţijo fantje iz občine Begunje. V ponedeljek so prikorakali v vojaškem redu s
slovensko trobojnico pod načelništvom vrlega ţupana Sodje, a ravno v tistem redu so
odkorakali proti domu — prej so se dali še fotografirati pri tuk. fotografu Vengarju —
Misi slišal od njih niti enega vriska, niti enega krika. Taki nastopi so najboljši dokaz
vspeha šolske odgoje.

19. julija t. l. otvori radovljiška podruţnica planinskega društva novozgrajeno kočo na
Begunjščici. Koča je — kakor smo si jo ogledali — zgrajena najmoderneje in jako
udobno. Ker je pol do te koče prav ugodna, kamor se lahko pride brez vseh teţav in
ker je flora Begunjščice edina v svoji vrsti, nadejamo se, da bo ta koča privlačna sila
našega neţnega spola in onih turistov, ki se ravnajo po pregovoru: gore od spodaj i.
t. d.
1. in 2. julija prirede igralci slovenskega gledališča iz Ljubljane dve predstavi. Gostuje
v teh igrah znani komik Verovšek od slovenskega gledališča v Trstu.
Neznosna draginja vlada v Radovljici — posebno kar se tiče sadja in zelenjave.
Naravnost nezaslišano je, ako se sedaj prodaja 7, reci sedem črešenj za 2 vinarja, ali
kg po 80 v. Tu se je vsedlo par Vipavk in sedaj so vzele —- vsaj tako menijo — vse v
zakup. Prekupujejo domače lepše črešnje in jih potem prodajajo za goriške. — Ko bi
se kak podjeten človek našel, ki bi hotel prodajati tako sadje kakor tudi zelenjavo po
primernih cenah, shajal bi prav dobro.
Na kresni večer smo opazili v radovljiški okolici ravno 56 kresov, posebno bogata jih
je bila blejska dolina. Poznalo se je pač, da se je praznovala 60 letnica našega
vladarja.
Vir: Gorenjec, 27. 6. 1908
Jubilejna pletarska razstava v Radovljici. V nedeljo, 21. t. m., ob 9. uri dopoldne je
bile oflcijelno otvorjena jubilejna pletarska razstava v Radovljici v poslopju tamošnje
c. kr. pletarske šole. Deţelnega predsednika, ki je bil zadrţan udeleţiti se, je
oficijelno zastopal radovljiški okrajni glavar g. Oton pl. Detela, ki je z daljšim govorom
v slovenskem jeziku otvoril razstavo, kličoč »slava cesarju Francu Joţefu I., v čegar
jubilejnem letu se vrši razstava. Za okrajnim glavarjem je govoril g. deţelni glavar
Šuklje, ki se je odzval povabilu in prišel k otvoritvi. G. deţelni glavar je povdarjal
veliko vaţnost pletarstva za naše slovensko prebivalstvo, kateremu obeta ta stroka
domače industrije za bodoče še lepih postranskih dohodkov. Osobito je pletarstvo za
nas vaţno radi tega, ker je ţ njim zdruţeno vrboreja, katera, ko se je naš človek
oprime, donose večjega dobička nego marsikak drugi pridelek. G. deţelni glavar se
je laskavo izrazil o radovljiški pletarski šoli, katera je v tako kratkem času — pričela
se šele meseca septembra lanskega leta — tako lepo napredovala kakor malokatera
v drţavi in katera bo vsled tega v kratkem avanzirala v višjo pletarsko šolo. Govornik
je na tem napredku čestital gg. Joanu Fajdigi kot ustanovitelju in Leonu Patiku kot
voditelju šole, podavši jim roko. O razstavi in njeni okusni uredbi so se laskavo
izraţali vsi navzoči oficijelni gostje, med katerimi smo videli zastopnika deţelnega
odbora g. dr. Lampeta, deţelnosodnega svetnika g. Ferka, g. sodnika Nagodeta, c.
kr. okrajnega komisarja Kordina in dr. Christla, c. kr. gozdnega komisarja g. Šivica,
zastopnike radovljiške občine gg. O. Homanna in Sartorija (ţupan g. dr. Vilfan je bil
zadrţan, ker se je istočasno udeleţil pogreba g. Josipa Fajdige v Kamniku), g.
dekana Novaka in več drugih. Razstava je jako zanimiva in opozarjamo nanjo
vsakega rodoljuba in prijatelja domačega napredka, da si jo gotovo ogleda. Odprta je
vsak dan od 8. ure zjutraj do 6. ure zvečer. Vstopnina za osebo samo 20 vinarjev.
Razstavo naj posečajo rodoljubi tem pogosteje, ker se je ista priredila ne le s
namenom, da se seznani s napredkom pletarstva naše prebivalstvo, marveč ker je
čisti dohodek razstave namenjen v podpora uboţnim učencem, ki se posvete
pletarstvu. Ker radovljiška pletarska šola ne uţiva nobenih podpor od slovenske
strani, je vodstvo šole hotelo z razstavo omogočiti podporo nadarjenim učencem, ki
se odlikujejo na tej šoli. Razstava traja do 1. septembra t. l.., torej celo poletno

sezono. Na razstavi se tudi more nakupiti ali naročiti raznih lepih in praktičnih
pletarskih predmetov, na kar je p. n. občinstvo še posebej opozorjeno.
Vir: Gorenjec, 27. 6. 1908
Nova podruţnica čebelarskega društva se snuje v Radovljici. Jutri, v nedeljo, ob treh
po poludne se vrši občni zbor v ljudski šoli.
Vir: Gorenjec, 27. 6. 1908
O jubilejni pletarski razstavi v Radovljici se izraţajo jako laskavo vsi obiskovalci. Tako
glede aranţma kakor glede razstavljenih predmetov gre splošna hvala, da take
razstave sploh še ni bilo na Kranjskem. Kdor ima torej količkaj prilike, naj si ogleda to
zanimivo razstavo. Daljši opis razstave sledi v eni bodočih številk.
Vir: Gorenjec, 4. 7. 1908
Ţupanom velike mošenjske občina je bil soglasno izvoljen kipar Ivan Resman.
Prejšnji ţupan se je izvolitvi odrekel, pač pa sprejel mesto prvega občinskega
svetovalca in častno občanstvo.
Vir: Gorenjec, 4. 7. 1908
Občinski zastop radovljiškega mesta je sklenil v svoji zadnji seji ustanoviti v proslavo
šestdesetletnega jubileja našega vladarja »Cesar Franc Joţefa I. meščansko šolo. V
ta namen je določil kakor osnovno glavnico naloţiti 20.000 kron. — Ţivel, zavedni in
napredni občinski zastop! S prosveto k svobodi!
Vir: Gorenjec, 11. 7. 1908
Koča na Begunjščici se otvori dne 19. t. m. in sicer ob 11. uri. — Pot do nove koče je
jako zloţna in za najmehkuţnejšega turista ugodna. Flora je ravno sedaj v
najkrasnejšem razvoju in planinke rasto dober streljaj od koče v velikanskih
mnoţinah. — Koča je opremljena z vsem potrebnim in kočar je moţ, ki bo lahko
ustregel najbolj lačnemu in najbolj razvajenemu ţelodcu. Odbor radovljiške planinske
podruţnice je vse potrebno ukrenil, da se bo lahko tako ţe v soboto kakor tudi v
nedeljo dobilo gorka in mrzla jedila, kakor tudi najrazličnejša pijača in okrepčila;
provijant lahko pusti vsak turist in vsaka turistovka doma za slabejše čase. — Kdor
hoče preţiveti nekaj uric v čistem ozračju, v sredi najlepše gorske flore, s prekrasnim
razgledom na naš rajski Bied in na naše planinske velikane, naj pohiti v nedeljo 19. t.
m. na Begunjščico.
Vir: Gorenjec, 11. 7. 1908
Radovljiške novice. — Dne 4. julija t. l. je imelo učiteljstvo radovljiškega okraja svojo
uradno konferenco. Ţal, da mesto Radovljica ta dan ni oblekla svojega prazničnega
oblačila, temveč je ostalo v svoji navadni obleki. Ker je bila konferenca strogo
uradnega značaja, pač ne moremo poročati podrobneje o njej, dostavljamo pa le
sledeče: Slavnostni banket je kaj ukusno priredil tukrjšnji znani gostilničar R. Kunstelj
— ni šel zastonj na Dunaj — toda čudno, da nismo opazili na tem banketu razen
deţelnega poslanca dr. J. Vilfana nobenega javnega funkcijonarja. V raznih poročilih
o sličnih prireditvah čitamo v tem ali onem listu: banketa so se udeleţili razen
polnoštevilnega učiteljstva tudi c. kr. okr. glavar, c. kr. okr. sodnik, preč. g. dekan i. t.
d. i. t. d. — a v Radovljici?!? ... In slednjič mislimo, da se je ljubljanski »Slovenec«
popolnoma brez potrebe zaletel tako v c. kr. okraj. šol. nadzornika kakor tudi
slavnostnega govornika tuk. nadučitelja A. Grčarja, ker nista pela posebne hvale

navzočim 13 duhovnikom. Kontrolirati ne moremo, v koliko sta se pregrešila
imenovana dva gospoda, a gospodom kličemo: doba konkordata je minula. Pred
Bogom in pred ljudmi smo menda vsi enaki.
Otroško junaštvo! Trţiški »Sokol je dal nabiti na tukajšnjih običajnih oglih letake, ki
vabijo na veselico trţiškega »Sokola«. Otroci-junaki, ki tvorijo tukajšnji takozvani
telovadni odsek S. K. S., so pa te letake od nedelje na pondeljek 12. do 13. julija
potrgali raz ogle. Junaki zasluţijo v nedeljo v Škofji Loki posebno nagrado.
Ljubljanski »Slovenec« se je v neki številki brez pravega vzroka, najbrţ iz gole zavisti
do čimdalje krepkejše se razvijajočega »Sokola« — zagnal v vodstvo tukajšnje c. kr.
pletarske šole, češ, da se tu norčuje iz sv. maše in sploh iz svetih naprav, dalje, da
se je nekako prisililo vajence, da so morali pristopiti Sokolu« i. t. d. Na prvo nesramno
ţalitev bi bil najboljši odgovor toţba, a na drugo trditev odgovarjamo, da so vajenci
edino pravo pogodili, če so korporativno pristopili k »Sokolu«, če se hočejo izuriti v
pravi telovadbi in lepem obnašanju, kajti pri telovadnem odseku S. K. S. bi se pač
navadili po »kranjsko pridušati« in po »ogrsko kleti«. — O tej naši trditvi se lahko
uveri vsak, kdor hoče poslušati »prelepe« vzklike pri telovadbi telovadnega odseka S.
K. S.
Osebne izpremembe v Radovljici. V kratkem zapusti naše mesto obče spoštovani in
priljubljeni vodja c. kr. okr. sodnije g. A. Nagode, na njegovo mesto pride pisatelj
znane spomenice dr. Poljec. Odhajajočemu g. adjuntu naše iskrene čestitke z ţeljo,
da ne pozabi popolnoma našega mesta. — Odšel je od nas g. Iv. Erjavec, tukajšnji
kaplan, imenovan je ţupnikom v Ţelimljah. Novo imenovani ţupnik je bil vsled
svojega mirnega in blagega značaja obče priljubljen v vseh slojih ljudstva. Upamo, da
bodo i ţelimeljski farani zadovoljni ţ njim. Njegov naslednik je Jos. Gostiša. —
Nevarno je obolel pred kratkim vpok. okr. glavar. svetnik Dralka, ki je tu na
počitnicah. Zdravje se mu vrača.
Nova planinska koča na Begunjščici se ţal ni mogla vsled skrajno neugodnega
vremena otvoriti dne 19. t. m. Čeravno je celo noč na nedeljo in vso nedeljo Iilo,
kakor iz škafa, pohitelo je na Begunjščico do 100 planincev in planinaric, ki so ta prav
pohvalno izraţali o praktični gradbi te koče. Med obiskovalci smo opazili ljube goste
iz Trsta, dr. Pretnarja in Knafeljca, znana turista, c. kr. deţ. šol. nadzornika F. Levca,
dr. Kušarja s soprogo iz Kranja, a tudi Ljubljana je poslala svojega zastopnika obč.
svetnika Megliča in slovenski ljubi planinci so bili častno zastopani, da ni manjkalo
članov svetovnoznanega društva Zaplotnik«, je umevno, iz vinorodne Dolenjske je
prihitel znani botanik H. Justin primerjat gorenjsko floro z dolenjsko. Sreča mu je bila
mila, našel jo neko novo cvetko iz vrst cent folij. Da je bila Radovljica častno
zastopana po svojih najboljših in najtrenirajnejših turistih je umevno, a tudi okolica ni
zaostala, Bled je poslal svoje Vovkjance. Da pa ne bo zgodovina pisala, da je bila
koča na Begunjščici molče otvorjena, vrši se slovesna otvoritev nepreklicno dne 2.
avgusta. Ta dan mora bili naš praznik. Planinci, na noge in hajd na goro.
9. avgusta priredi tukajšnji »Zabavni klub« gozdno veselico na znanem gričku
»Ledevnica«. Zabave bo dovolj. Godba, pelje, ples, a tudi »srečolov«, soveda ne po
»Slovenčevem« kopitu.
»Društvo la promet tujcev kaj vrlo napreduje. Vpeljalo je najrazseţnejšo reklamo za
krasoto radovljiškega mesta; priča posebna številka nemškega časopisa »Reise-und
Bader-Zeitung, ki jo člani tega društva dobe brezplačno, a neudom je na razpolago
po 30 h. — A tudi krasna slika-panorama Radovljice v znanem albumu »Kranjsko
priča, da je naše mesto našlo posebno milost v očeh Stvarnika, ki ji je dal tako lepo
lego. Hvalo mora izreči to društvo tudi »Slovencu« in nekaterim poslancem S. K. S.,
ker tako lepo skrbe za reklamo Radovljice, kajti pišejo in pravijo, da je v Radovljici

zborovalo lansko leto slovensko učiteljstvo, ki je sklenilo posebno zaroto, namreč
povabilo je na svoj shod češko, srbsko in hrvaško učiteljstvo, ki še danes ne morejo
pozabili krasot našega gorenjskega raja.
Meso je v Radovljici še vedno predrago v primeri s ceno ţivine, kajti sekajo ga vedno
še po 1 K 20 h druge vrsti, a po 1 K 28 h pa prve vrsto, teletina je po 1 K 40 h. — In
Ljubljančani so jezo, da jedo predrago meso. Kaj naj porečemo mi?!
Občinski svet je imel dne 24. t. m. sejo. Sklenil je, izpopolniti izpraznjeno mesto obč.
tajnika, delovati na to, da se razširi tukajšnja štirirazrednica v petrazrednico in
slednjič uravnati sejmarske pristojbine slično drugim mestom.
Vir: Gorenjec, 25. 7. 1908
Planinska koča na Begunjščici. Ker se dne, 19. julija t. l. ni mogla otvoriti slovesno
nova koča na Begunjščici vsled skrajno neugodnega vremena, vrši se ta slavnost ob
vsakem vremenu 2. avgusta t. l. po objavljenem sporedu. K mnogobrojni udeleţbi
vabi s planinskim pozdravom odbor.
Vir: Gorenjec, 1. 8. 1908
V pletarski razstavi v Radovljici je med drugimi zanimivostmi serija klobukov in čepic
iz bičja, ki vzbujajo splošno začudenje. Ti klobuki in čepice so najnovejši pojav
pletarske umetnosti. Kot prva novost v pletarstvu ti objekti niti dragi niso, ker v
mnogem prekašajo celo najboljše slamnike. Kdor obišče pletarsko razstavo, naj ne
pozabi si ogledati to zanimivost.
Vir: Gorenjec, 1. 8. 1908
V Lescah se je ustanovila konjerejska zadruga, kateri načeluje vrli ţupan leški, g.
Ivan Ţark.
Vir: Gorenjec, 1. 8. 1908
Drţavna subvencija. Za vodovod za 11 vasi v občini Mošnje pri Radovljici je dovolilo
poljedelsko ministrstvo 40% drţavnega doneska v največjem znesku 64.000 K iz
melioracijskega fonda.
Vir: Gorenjec, 1. 8. 1908
Umrl je dne 2. avgusta v Kropi g. Simon Pirc, posestnik in tovarnar.
Vir: Gorenjec, 8. 8. 1908
Podruţnica druţbe sv. Cirila in Metoda v Podnartu je priredila veselico pretečeno
nedeljo. Svirala je kropenska godba, pevci so zapeli par krepkih pesmi, srečolov je
zadovoljil marsikoga. Govoril je tajnik druţbe g. Berce. Veselica je prav dobro uspela.
Vir: Gorenjec, 8. 8. 1908
Postajenačelnikom v Lescah je imenovan g. Ivan Zupanc, do sedaj načelnik v Kanalu
na Goriškem.
Vir: Gorenjec, 22. 8. 1908
Popoma razprodaja pletarskih izdelkov se je pričela 15. t. m. v jubilejni pletarski
razstavi v Radovljici. Kdor si ţeli nabaviti lepih in zanimivih pletenin, naj uporabi še to
poslednjo priliko ter obišče razstavo, katero prištevajo obiskovalci med
najzanimivejšo v tej stroki domače umetniške obrti. Razprodaja bo trajala le do 1.

septembra, ker s tem dnem se prične novi tečaj v c. kr. pletarski šoli, v kateri je
nameščena razstava. Cene zniţane.
Vir: Gorenjec, 22. 8. 1908
Iz Ljubnega. Tukaj je bilo v nedeljo 16. t. m. cerkveno ţegnanje, ob katerem se rado
veseli staro in mlado. Ţalostna usoda pa je zadela mladeniča Pavla Ranta 16 do 18
let starega; hotel se je tudi nekoliko veseliti, a ga je dohitela smrt na plesišču. Zadela
ga je kap. Okrog 10. ure zvečer je sedel čisto mirno na stolu, kar naenkrat pade in je
bil mrtev. Lahko si je misliti ţalost matere, ko so ji prinesli sina, mrtvega domov in to
še bolj, ker je bil fant priden in ubogljiv.
Vir: Gorenjec, 22. 8. 1908
Pasji kontumac je razglašen nad občinami Lesce, Begunje, Predtrg, Radovljica in
nad vasmi Brezje, Globoko, Gorica, Dobrepolje, Dvorska vas, Mošnje, Noše, Zgornji
in Spodnji Otok, Posavec, Črnivec in Vrbnje občine Mošnje ter Smokuč občine
Breznice.
Vir: Gorenjec, 22. 8. 1908
Prste je mečkala v Kropi mlatilnica Matiju Pesjaku.
Vir: Gorenjec, 29. 8. 1908
Telovadno društvo »Sokol« v Radovljici priredi v nedeljo, 30. t. m. javno telovadbo na
vrtu g. Avsenlka v Begunjah. Spored: Deški naraščaj: vaje s palicami. Članstvo: I.
Proste vaje z 1. zleta gor. sok društva v Kranju. II. Orodna telovadba. II. Skupina. Po
javni telovadbi prosta zabava. V slučaju neugodnega vremena se vrši javna
telovadba 6. kimovca. K obilni udeleţbi vabi odbor.
Vir: Gorenjec, 29. 8. 1908
Radovljiške novice. — Naš občinski zastop je imel dne 28. avgusta svojo redno
sejo. Izmed raznih točk navajamo sledeče: Na dopis c. kr. okrajnega glavarstva so se
določile povprečne cene mesu. — Imenoval se je občinski blagajnik in sicer je bil
soglasno voljen trgovec g. L. Fürsager. — Občinski zastop je sklenil soglasno in s
velikim navdušenjem, da naj se otvori še letos peti razred pri tukajšnji šoli, in sicer naj
ga plačuje za eno leto občina sama. Posebno toplo je zagovarjal ta predlog odbornik
Vurnik v posebni vlogi, kjer je povdarjal, da naj se goji v tem razredu posebno
kmetijstvo, kar se je dosedaj popolnoma zanemarjalo in v to bi se prav lahko rabil
šolski vrt. Upanje, je, da ne bo nobenih zaprek, ker sta obe stranki glasovali za
predlog.
Volitev zastopnikov se je vršila 31. avgusta t. l., ki jih imajo odposlati prizadeti
posestniki pravic onih gozdnih delov, ki jih jim je odvzel verski erar. Izvoljeni so bili
skoro soglasno sledeči pooblaščenci: Vinko Resman, Miha Zalokar, Fr. Mrak in Iv.
Bulovec. Volilci imajo upanje, da jih bodo dobro zastopali napram verskemu zakladu
in da bodo izpregovorili moško besedo, da naj ta oblast spoštuje tudi slovenski jezik.
Naše mesto je dobilo na glavnem trgu, nov kras, ki dela vso čast tako mojstruizdelovatelju g. Vurniku, kakor tudi vodovodnemu odseku oziroma občinskemu svetu,
ki le dal napraviti ta spominek. Značilni spominek, ki ga je napravil po lastnem vzorcu
tukajšnji umetnik kamnoseški mojster g. Vurnik je postavljen v spomin velike
dobrotnice g. Hočevarjeve v Krškem. — Kdor pohiti v naše mesto, naj ne pozabi,
ogledati si ta kras našega lepega mesteca.

Naš Sokol« prav vrlo napreduje. 19. avgusta je postavil v Kranj častno število moţ
telovadcev in tudi naraščaja okrog 50. S svojim vzornim nastopom je pokazal, da stoji
na krepkih nogah in da mu je zagotovljena lepa prihodnjost. Dne 30. avgusta je zletel
»Sokol« v prijazne Begunje, kjer je zopet pokazal, da mu je telovadba glavni smoter.
Tudi naraščaj je nastopil s vzornimi vajami in polni vrt gostilne Avseneka se je
nabralo gledalcev, ki so navdušeno odobravali dovršeno izvajane vaje. — Kako
krepko se razvija ravno radovljiški »Sokol«, je dokaz ta, da drugo leto razvije lastno
zastavo. In takrat bo menda pravi narodni praznik za vso Gorenjsko.
Radovljiške pse je zadela huda kazen, kajti razglašen je trimesečni kontumac. Vzrok
temu kontumacu je bil nek popadljiv pes v Zgošeh, ki je nekoliko ogrizel domačega
hlapca. Seveda hlapec je ţe davno zdrav, a pse bodo mučili še dobra dva meseca z
nagobčniki.
Letošnje leto je v našem mestecu in okolici posebno veliko tujcev. Zasluga gre pač v
tem oziru mnogo prometnemu društvu za tujce, ki se prav lepo razvija. Poleg raznih
del, ki jih je to društvo izvršilo, moramo z veseljem pozdravljati izdajo posebne
številke časopisa »Reise- und Bäder-Zeitung«, kjer se kaj lepo opisuje Radovljica in
okolica. Radi tega opisa je pred nekaj tedni prelival znani prijatelj »Slovencev«,
»Grazer Tagblatt« krokodilove solze. To je dobro, da nam taka jeza nič ne škoduje.
Pletarska šola je zaključila svojo razstavo. Razstavljenih predmetov se je prodalo
lepo število in prejelo se je menda precej darov za uboge šolarje. Vobče je bila
razstava prav dobra, le ţal, da se v celi razstavi ni našel niti en kotiček za slovensko
trobojnico. Smo menda še na Slovenskem.
Naše gasilno društvo priredi dne 6. t. m. veselico v proslavo 25-letnice svojega
obstoja in v spomin 60-letnice cesarjevega jubileja. Pri tej priliki dobita odlikovanji tudi
dva najstarejša člana.
Izvanredna občna zbora moške in ţenske podruţnice sv. Cirila in Metoda sta se
vršila 3. t m., da volita odposlance k glavni skupščini v Ptuj za dan 13. septembra.
Kakor odposlanca sta bila voljena poslanec dr. J. Vilfan in njegova gospa soproga.
Vir: Gorenjec, 5. 9. 1908
Prostovoljno gasilno društvo v Radovljici vabi k petindvajsetletnim obstanka in
jubilejni slavnosti Nj. V. cesarja Franca Joţefa I. v nedeljo, dne 6. septembra 1908.
Vspored. Dopoludne: 1. Do ½ 11. ure sprejemanje gostov, 2. ob 11. uri sv. maša, 3.
po maši na trgu nagovor in dekoriranje 2 članov s kolajnami za 25 letno delovanje v
gasilnem društvu, 4. ob 12 uri obed. — Popoludne: 1. Ob 2 uri koncert v graščinskem
vrtu, 2. Ples in druge zabave. Pri koncertu sodeluje godba na pihala. Vstopnina h
koncertu 60 vin. za osebo.
Vir: Gorenjec, 5. 9. 1908
Ţenski tečaj na c. kr. pletarski šoli v Radovljici. Na c. kr. pletarski šoli v Radovljici
prične ţenski tečaj za pletarski pouk. K temu tečaju so pripuščene učenke, ki so
dovršile ljudsko šolo in so dopolnile štirinajsto leto. — Tečaj se otvori takoj. Priglasila
se sprejemajo vsaki dan. Natančneja pojasnila pri vodstvu c. kr. pletarne v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 12. 9. 1908
Pevski zbor iz Krope, pod vodstvom g. nadučitelja Pleničarja se je v tem času, od kar
obstoji, ţe toliko izveţbal, da je napravil zadnjo nedeljo izlet na Dobravo, kjer je v
veselje in zabavo sebi ter domačinom prav ubrano prepeval lepe narodne pesmice.
Gospod gostilničar je pa s svojo izborno kapljico ter izvrstno kuhinjo postregel vsem v

splošno zadovoljnost. Zato smo pa bili vsi prav zidane volje. Ţeleti bi bilo še več takih
izletov. Mladi pevski zbor, ti pa korakaj po začrtani poti vrlo naprej
Vir: Gorenjec, 12. 9. 1908 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Občinski odbor slovenske občine trg Kropa izreka svoje globoko obţalovanje, da je v
Ljubljani v nedeljo dne 20. septembra 1908 brez vsake potrebe streljalo avstrijsko
vojaštvo na avstrijske drţavljane in pri tem ubilo več nedolţnih ljudi. — Občinski
odbor slovenske občine trg Kropa protestira najodločnejše proti rabi oroţja, zahteva
neizprosno kaznovanje vseh vojaških in civilnih krivcev, se izreka v imenu svojih
občanov solidarnega s slovenskim prebivalstvom bele Ljubljane in svečano izjavlja,
da bodo vsi naši občani odslej neizprosno izvajali geslo: »Svoji k svojim«.
Vir: Gorenjec, 19. 9. 1908
Kamna gorica v nevarnosti. V nedeljo 4. oktobra opomni neki gost kamnogoriškega
ţupana in gostilničarja Adolfa pl. Kapusa, da je skrajni čas iz vasice odstraniti javne
nemške napise in da ţeli on kot odbornik to v prihodnji občinski seji predlagati. Ţupan
Kapus kot znani nemčur je srdito ugovarjal na vse načine, da se to ne sme zahtevati,
ker je nemščina edina naša opora, da je to naš uradni jezik in da se on s tem hudo
zameri okrajnemu glavarju radovljiškemu, da je Slovenec ničla, da njegov sin, oroţnik
na Koroškem, ne more do šarţe oficirja, ker je s Slovenskega in sploh da bi to bilo
nasprotno dednim pravilom — seiner Ahnen — i. t. d. Ko si pa odbornik ne da
odsvetovati, vstane ţupan jezno od mize te bolestno potoţi večji druţbi popivajočih
delavcev rekoč: Glejte, kako bi to bilo nevarno za našo vas, ki ţivi le od ţebljarije.
Ako mi odstranimo nemške napise, potem vam fabrika na Savi, ki je tudi nemška, še
ţeleza ne bo dala več, kaj bi pa potem počeli! — Oj modra glavica tega ţupana.
Sedaj šele vemo — ne zna biti za to sršenovo hajlovsko gnezdece, temveč da ta
ţupan le nam Slovencem v prid(?) povsod sili svoj blaţeni — »hajl«, kakor tudi
samonemški napis na svojem bornem poštnem vozu, ki vozi čez pašnike do
Podnarta — k. k. Post Steinbüchel — tako večkrajni občinski pečat — Gemeindeamt
Steinbüchel — i. dr. in da v naš prid z nami bornimi Slovenci hoče nekako milostno le
takrat govoriti, ako ni še kak hajlovec v bliţini Bog nas obvaruj te preteče, sedaj pa
Kapusu dobro pojasnjene nesreče od strani nam toli dobrih Nemcev. Mogoče le
dobimo Slovenci za svoj denar vendarle ţelezo, četudi se odstrani nebodigatreba —
hajlovski napis. Pripomnimo, da je Kapus oni ţupan, ki se je pred deţelno zborskimi
volitvami ponosno hvalil, da njega dr. Šušteršič in Pogačnik zelo silita, da on ta
mandat preko Pogačnika prevzame (!) ker je zadnji preobloţen z opravili, pa on se
zaenkrat še brani; in pripomnimo tudi, da je Kapus oni ţupan, ki je Blejcem vrtove za
ţeleznico meter po 50 vin, cenil, sedaj je pa on svoj slabi breg za domačo šolo, torej
v odstranjeni Kamni gorici, oddal po 3 K meter, tako da dobi za mali prostorček,
vreden kakih 400 K, kar 5000 K. - Res, dobrotnik Slovencev! Pomnimo!
Vir: Gorenjec, 19. 9. 1908
Radovljiške novice. Dovoljen je peti razred tukajšnje ljudske šole s pogojem, da
občina prispeva k troškom. — Koslerjevo pivo so opustile gostilne M. Dernič,
Avguštin in Praprotnik. — lz nemške »sparkase« je vzela svoje prihranke celo
Ţanova Marijana. Posnemajte jo! — Zabavni klub in slovensko bralno in pevsko
društvo »Tri Triglav« se najbrţ spojita v eno društvo, v katerem bo nastanjena tudi
ljudska knjiţnica. Pevski odsek se je oţivel. Petje vodi novi občinski tajnik. Društvo
obdrţi ţe 30 let staro ime »Triglav«. — Stari leseni vodnjak na glavnem trgu je izginil.
— Mesto je dobilo nove hišne samoslovenske napise. — Gospod lekarnik A. Roblek

se pripravlja, da nadomesti ţe silno stari napis »Lekarna — Apotheke s
samoslovenskim napisom. — Gospod Dovţan, gostilničar »pri Lectarju«, je svojo
hišo na novo prenaredil in jo moderno opremil.
Vir: Gorenjec, 19. 9. 1908
Samoslovenski napisi po Gorenjskem. Samoslovenske napise so dala napraviti po
svojih občinah ţupanstva v Kranjski gori, Radečah, Koroški Beli, Radovljici in v
Mošnjah. Kaj pa druge občine? Na noge! — Starodavni dvojezični napis »Gasthaus
Wucherer« v Lescah je izpremenjen v »Pri Krištofu«. — Gostilna »zur Post« na
Jesenicah je dobila napis »Hotel pošta«.
Vir: Gorenjec, 19. 9. 1908
Stojte no! — Sedaj pridejo Gorenjci! V nedeljo dne 11. t m. na veliko ljudsko slavje,
katero se vrši v Lescah po domače »pri Krištofu« na Gorenjskem. Priredili bodemo
pravcati »narodni semenj« in poslali, kar bo prebitka, pa se zraven dali za one vsega
usmiljenja vredne reveţe, ki po krivici trpe v bolnici usodne Ljubljane, poleg tega pa
še prispevali za druge blage namene. Na vse slavne društva, korporacije in občinstvo
gre tem potom nujna prošnja, na ta dan prav nič ne za se prirejati, tembolj pa se
nujno odločiti k izkupičku pri Triglav k nam. Pripravljalni odbor.
Vir: Gorenjec, 19. 9. 1908
Iz Krope se nam poroča! Kremenit Slovenec g. pl. Kapus, ţupan in poštar iz Kamne
gorice, menda ni, ker je poleg par drugih nemških lovcev povabil v četrtek na svoj lov
pri Kropi tudi nadporočnika barona Lazzarinija, ki je izza zadnjih dni po vsej domovini
naši znan kot iskren »prijatelj« slovenskega ljudstva.
Vir: Gorenjec, 19. 9. 1908
Iz Krope. Kroparski narodnjaki brzojavljajo: Povodom pogreba nedolţnih ţrtev
izraţamo svoje soţalje in odločno protestujemo zoper skrajno sredstvo, ki se je rabilo
proti avstrijskim drţavljanom. Istotako obsojamo podle napade nemških fanatikov v
Ptuju, ki so dali povod nemirom v Ljubljani. Vsem Slovencem pa kličemo: Zdruţimo
se, da postanemo gospodarji na svoji zemlji.
Vir: Gorenjec, 26. 9. 1908
Iz Ovsiš pri Podnartu. Občinski odbor slovenske občine Ovsiše je v seji 24. t. m. storil
soglasno sledeči sklep: Občinski odbor slovenske občine Ovsiše izreka svoje
globoko obţalovanje, da je v Ljubljani v nedeljo, dne 20. septembra 1908 brez vsake
potrebe streljalo avstrijsko vojaštvo na avstrijske drţavljane in pri tem ubilo več
nedolţnih ljudi. Občinski odbor slovenske občine Ovsiše protestuje najodločnejše
proti rabi oroţja, zahteva neizprosno kaznovanje vseh vojaških in civilnih krivcev, se
izreka v imenu svojih občanov solidarnega s slovenskim prebivalstvom bele Ljubljane
in svečano izjavlja, da bodo vsi naši občani izvajali geslo: »Svoji k svojim!« — Joţef
Pogačnik, ţupan!
Vir: Gorenjec, 26. 9. 1908
Občinski odbor mestne občine Radovljica se pridruţuje vseslovenskemu ţalovanju
zaradi nedolţnih ţrtev padlih dne 20. septembra t. l. v Ljubljani in odločno protestira
proti temu. da se ni ščitilo skupštinarjev druţbe sv. Cirila in Metoda v Ptuju, da se pa
je nasprotno v Ljubljani ponovno streljalo na nedolţne beţeče ljudi. On zahteva
odločno neizprosno kaznovanje krivcev in protestira proti laţnivemu pisanju nemških

listov. Slednjič zahteva, da se čim preje ustanovi mesto jugoslovanskega ministra in
se to tudi popolni, da se bodo varovali jugoslovanski interesi, katerih zdaj prav nihče
ne zastopa. Za spomenik nedolţnim ţrtvam še določi 25 K in za ranjence 50 K.
Sklenjeno in soglasno sprejeto v seji dne 29 sept. 1908
Vir: Gorenjec, 3. 10. 1908
Nekaj veselega v teh resnih časih. To vam je bilo smeha zadnjo nedeljo v Radovljici.
Noč ima svojo moč in vzela je nemški napis tvrdke Otto Homana v Radovljici. Neki
gospod, drugače jako kratkoviden, zapazi to in jo odkoraka urnih korakov k oroţniški
postaji, zahtevajoč, naj se takoj poizveduje po toboţnih zlikovcih. Tako so se trudili
ubogi oroţniki, povpraševali in letali okrog, a zaman. O zlikovcih ne duha ne sluha.
Slučaj nanese enega oroţnikov k gosp. Homanu, kateri sedaj šele o tej zadevi
povprašan pove, da je odstranil napis on sam. Govori se, da je ta neki — gospod
okrajni komisar Kordin. Hudobni ljudje so potem pravili, da je vsled tega krasni
obrazek g. Kordina trpel škodo. Svetoval bi mu, naj si ga sedaj namaţe in drgne z
lepotičnimi sredstvi, ki jih ima gotovo dosti v zalogi. Na koncu si še dovoljujem
doprinesti mu naše poniţne, a iskrene in srčne čestitke k temu dokazu njegove
izvanredne bistroumnosti in vneme za sveto nemško stvar. / Hudomušneţ.
Vir: Gorenjec, 3. 10. 1908
Občinski odbor občine Mošnje je v seji dne 19. m. m. na predlog občinskega
odbornika Ambroţiča protestiral proti nemškim napisom na postaji Otoče, kakor
»Ottotsche«, »Kassa«, i. t. d., ter zahteval samoslovenske, ker so slovenske občine
prispevale za to čakališče. — Ker pa Slovenci ne upajo na kakšen vspeh, je nekdo s
črno barvo pobarval vse nemške napise.
Vir: Gorenjec, 3. 10. 1908
Iz Radovljice. Kakor je Vaš list ţe poročal, nadomestila je mestna občina vse svoje
javne, prej dvojezične napise z izključno slovenskimi napisi. Ţal, da temu vzgledu
niso sledili posamezniki — vidiš še vedno polno dvojezičnih napisov, na primer pri
lekarni, pri zalogi smodnika in pri vseh javnih uradih. Na slavni pošti je več objav celo
samo v nemškem jeziku naznanjenih, dočim je najbrţ napis zunaj na pošti še iz
prejšnjega stoletja in nečitljiv. S samonemškim napisom se odlikuje seveda tudi
»Furst- und Domänenverwaltung Radmannsdorf«, ker ima seveda na Gorenjskem
opravila s samimi pristnimi Nemci — Naravnost škandal za Radovljico pa je
samonemški napis tvrdke »Friedrich Homann« — kjer ima odločilno besedo gospa
stotnik Hrašovčeva, ki se je celo osmelila reči, ko se jo je opozorilo, naj izpremeni
napis, »Ach was, schau ich denn noch nicht genug oberkrainerisch aus?» Ta tvrdka
ţivi izključno le od slovenskih ţuljev — nemškega odjemalca nima ni enega. —
Škoda je namreč vsakega krajcarja, ki se da zasluţiti narodnemu nasprotniku.
Omenjeno bodi, da ta lepa »oberkreinerisch gospa« — posebno zauber je, kadar se
šeta s svojim malim in drobnim spremljevalcem, sedanjim začasnim voditeljem
okrajnega sodišča ali pa, kadar gospa Minka pelje svojega kavalirja na sprehod —
pusti sneti vsak večer svojo nemško tablo, jo dene spat in drugo jutro jo zopet
razobesi.
Vir: Gorenjec, 17. 10. 1908
Iz Krope. Tukajšnje ţupanstvo je dalo odstraniti na občinsko-krajevni tabli pri vhodu v
naš trg dvojezičen dosedanji napis ter ga nadomestilo s samoslovenskim. Tudi

ţebljarska zadruga je odstranila vse slovenskonemške napise ter ima sedaj le
samoslovenske. Tako naj bi se zgodilo prav povsod, kjer so zavedni Slovenci.
Vir: Gorenjec, 17. 10. 1908
Trgovec g. Oton Homan v Radovljici je bil te dni tudi posečen ol finančnega straţnika,
menda po ljubljanskem vzorcu. Straţnik je zahteval, da mora g. Homan kot zaloţnik
tobaka nadomestiti samoslovenski napis z dvojezičnim. G. Oton Homan jo to
energično odklonil. Prav tako!
Vir: Gorenjec, 17. 10. 1908
Ali je res? T Govori se, da g. Oton Homan v Radovljici radi dveh nemških uradnikov
prodaja Südmarkine vţigalice. Če je to resnica, g. Homan, bo treba obračunati tudi v
Vami!
Vir: Gorenjec, 17. 10. 1908
Odlikovanje. Gospod Rihard Schrey, c. in kr. poštar v Lescah, je imenovan višjim
poštarjem. Čestitamo!
Vir: Gorenjec, 24. 10. 1908
Občinski odbor v Lescah je pri seji dne 18. oktobra t. l. soglasno sprejel ţupanov
predlog, da se izrazi ogorčenje nad surovim napadom na mirne udeleţence CirilMetodove skupščine v Ptuju, da protestuje proti postopanju vojaške oblasti dne 20.
septembra v Ljubljani, da izreka soţalje nad ţrtvami in da ţeli edinosti slovenskih
strank, kadar braniti je časti in pravde naroda svojega. V isti seji je občinski odbor na
ţupanov predlog sklenil, da se imajo v področju leške občine napraviti izključno
slovenski napisi.
Vir: Gorenjec, 24. 10. 1908
Telovadno društvo »Sokol« v Radovljici ustanovi v nedeljo, dne 25. t. m. odsek
»Sokola« na Bledu in v Kamnigorici. Na Bledu je ţe priglašenih čez 60 članov in v
Kamnigorici okoli 40. Obema odsekoma je zagotovljen obstoj. Pripravlja se tudi
odsek v Ljubnem pri Brezjah. »Na zdar!«
Vir: Gorenjec, 24. 10. 1908
Gospod Oton Homann, trgovec v Radovljici, nas prosi objaviti, da ni res, da bi
prodajal »Südmarkine ţvepljenke«, pač pa je res, da prodaja le slovenske ţvepljenke
v korist druţbe sv. Cirila in Metoda!
Vir: Gorenjec, 24. 10. 1908
Občinski odbor občine Mošnje je v seji dne 25. m. m. najodločneje protestiral proti
postopanju Nemcev napram mirnim skupšćinarjem Ciril-Metodove druţbe v Ptuju in
proti nastopu vojaštva v Ljubljani, izrekel obţalovanje, da sta Adamič in Lunder padla
kot ţrtev nepotrebne rabe oroţja, pozval c. kr. deţelno vlado, da pošlje uradni
popravek nemškim časopisom, ki obrekujejo s podlimi in neutemeljenimi laţmi, in
sramote Slovence in sploh celo kranjsko deţelo ter kot izraz soţalja daroval
ponesrečenim 20 K in za spomenik padlim ţrtvam 10 K.
Vir: Gorenjec, 7. 11. 1908
Predstavljen je finančni komisar Valentin Ţun iz Radovljice v Logatec, na njegovo
mesto pride finančni koncipist Alojzij Huth iz Krškega.

Vir: Gorenjec, 14. 11. 1908
Mestni nadstraţnik Ivan Gogala je včeraj aretiral v Kamno gorico pristojnega ţe
večkrat kaznovanega Antona Poznika, kateri je v Kamniku pred par dnevi nekemu
posestniku ukradel voz in dva vpreţena konja. Voz in konja je v pijanosti nekje
pozabil — ne ve pa kje — najbrţ pa ie vse skupaj poceni prodal in zapil denar, kajti
pri aretaciji se je našel pri njem le — en vinar. Oddal se je tukajšnemu c. kr.
okrajnemu sodišču.
Vir: Gorenjec, 14. 11. 1908
Nevo slovensko veletrgovino snujejo g. Štiglic & drugi v Radovljici. Ţelimo obilo
sreče.
Vir: Gorenjec, 21. 11. 1908
Iz Radovljice. Pred par dni sem se mudil po opravilu v Ljubljani. Ko sem bil z istimi
gotov, se napotim na kolodvor ter vstopim v kupe. Zadnji hip pred odhodom vlaka
pridirja še neki gospod ter vstopi za mano v ţeleznični voz. Pozdravi me v blaţeni
nemščini ter se vsede meni nasproti, toda ker se jas le nič ne zmenim zanj, mi vsiljivo
ponudi smodko z vprašanjem, kam potujem in ker se njegove druţbe le nisem mogel
znebiti, sem se spustil ţ njim v pogovor. Zvedel sem, da je trgovski potnik in sicer od
nemškutarske tvrdke Rakusch iz Celja ter potuje v Škofjo Loko in Radovljico, kjer ima
svoje odjemalce. Domislil sem si, da je to tista tvrdka, ki je poslala svoje tri
pomočnike v Ptuj ob priliki skupščine druţbe sv. Cirila in Metoda in da so isti izzivali
in obmetavali mirne Slovence z gnilimi jajci. Nemčurski potnik je izstopil na kolodvoru
v Škofji Loki in jaz sem se peljal naprej. Popoldne pa sem ţe videl svojega sopotnika
v Radovljici, kjer je pri tvrdki F. Homann vstopil. Zvedel sem, da ta tvrdka stalno
podpira tega nemškutarja in sicer kljub temu, da ima skoro izključno slovenske
odjemalce in večina slovenskih strank v Radovljici, dasiravno radi ob vsaki priliki
kaţejo svojo narodnost, kupuje ter podpira to trgovino, ki ima na svoji podruţnici
samo nemški napis in ki se lastnica te trgovine povsod rada norčuje iz Slovencev. Vi
tega ne upoštevate, podpirate nemčurje, da Vam ob drugi priliki povrnejo isto z
batinami. Zbudite se vendar iz spanja, saj imamo tudi narodne trgovine in Vi
takorekoč hočete le nemčurske podpirati, spomnite se gesla »Svoji k svojim«!
Vir: Gorenjec, 28. 11. 1908
Gospod Oton Homann v Radovljici je zopet obesil nemški napis nad svojo trgovino in
sicer na prvo mesto, dasiravno ga je več narodnjakov opetovano prosilo, naj istega
odstrani in vendar tega ni storil. Ima pa tudi še vedno v zalogi »Zidmark« ţveplenke,
dasiravno je on preklical v Vašem cenj. listu, da jih nima. Priče so na razpolago. In k
temu nemfškutarju še vedno hodijo narodnjaki kupovat. Dobro bi bilo, da bi se
imenovali s polnim imenom. — Tvrdka F. Homann daje še vedno svojo nemško tablo
vsak večer »spat« da bi se ponoči ne »prehladila«.
Vir: Gorenjec, 28. 11. 1908
Tvrdka Friedrich Homann v Radovljici ima še vedno samonemški napis. Tega napisa
»lepa« gospa ne odstrani, če se tudi »Slovenci postavijo na glavo«. Radovljiški
Slovenci so si razlagali to postopanje prevzetne nemške gospe tako, da ne mara za
slovenske odjemalce, zlasti ne za slovenske trgovce iz okolice, katerim je doslej
vozila polne vozove svojega »stramdeutsch» blaga. Da se tej njeni ţelji ustreţe,
ustanovilo se je v Radovljici novo, strogo narodno podjetje: Štigllc & Šmit, trgovina z

mešanim blagom in ţeleznino na debelo. Slovenci radovljiškega okraja bodo sedaj
vedeli, kaj je njih narodna dolţnost. Gospo Minko pa lepo prosimo, naj nikar ne
odstrani nemških napisov. Njene nemške table nam bodo sluţile v najboljšo
orientacijo, kam naj hodimo!
Vir: Gorenjec, 28. 11. 1908
Gospa Minka, lastnica tvrdke Friedrich Homann in »Filiale Friedrich Homann«, je
podpornica nemške »Zidmarke«, ki kupuje slovenska posestva In jih razdeljuje med
Nemce, ter nemškega »Schulfereina«, ki lovi slovenske otroke v nemške šole, da jim
tam jemlje jezik in jim vceplja sovraštvo do vsega, kar je slovensko. Slovenci, pazite,
komu nosite svoj denar!
Vir: Gorenjec, 28. 11. 1908
Obrabljene postne znamke nabira za nemški »Schulverein« — društvo, ki si je
postavilo nalogo, uničenje Slovenstva — gospa Minka, lastnica tvrdke »Friedrich
Homann« in »Filiale Friedrich Homann« v Radovljici. Tudi znamke s pisem, v katerih
naročujejo slovenski trgovci njeno nemško blago, gredo v ta »plemeniti« nemški
namen!
Vir: Gorenjec, 28. 11. 1908
»Sokol« v Radovljici. Na izvanrednem občnem zboru dne 29. vinotoka je bil izvoljen
mesto odstopivšega sledeči novi odbor: Brat dr. Janko Vilfan, starosta; brat Fran
Štiglic, podstarosta; brat Janko Jazbec, načelnik; brat Fr. Aleš, podnačelnik; brat dr.
Mirko Triller, tajnik; brat Fran Dolţan, blagajnik; brat Rudolf Kunstelj, gospodar; bratje
Ivan Dernič, Pavel Kavčič in Fran Rihteršič, odborniki; brata Ivan Šega in Fran
Sajovic, pregledovalca računov. Zastopnik društva v odboru »Zveze« je brat dr.
Janko Vilfan, njegov namestnik brat dr. Mirko Triller.
Vir: Gorenjec, 28. 11. 1908
Občinski zastop Radovljica je v svoji seji dne 26. novembra izvolil c. kr. finančnega
komisarja gosp. Valentina Ţuna za častnega meščana in sicer soglasno, to je z
glasovi naprednih odbornikov in pristašev S. L. S., v zahvalo za nesebično in
poţrtvovalno delovanje v občinsko korist. Čestitamo!
Vir: Gorenjec, 5. 12. 1908
Sokol v Radovljici je dosedaj ustanovil dva odseka, na Bledu in v Kamni gorici, in
sicer se je zborovalo na obeh krajih v nedeljo dne 25. oktobra 1908. Na Bledu se je
udeleţilo čez 80 članov občnega zbora. V odbor so bili izvoljeni ţe navedeni bratje.
Članov se je priglasilo dosedaj 125. Telovadi se vsako sredo in nedeljo, povprečni
obisk 40 na uro. Orodje je naročeno pri tvrdki Vindyš v Pragi. Odsek si je naročil več
iztiskov »Slovenskega Sokola«. Pripravlja se tudi telovadba naraščaja in se morda
pozneje ustanovi tudi ţenski oddelek. — Isti dan se je vršil v Kamni gorici občni zbor;
za sedaj se je izvolil samo pripravljalni odbor, in sicer bratje: Bajţelj, Debevec in Varl.
Priglasilo se je 35 članov. Ker ni na razpolago nobenega prostora, se telovadi na
prostem, in sicer vsako nedeljo popoldan proste in redovne vaje. Na spomlad sezida
brat Bajţelj velik salon, kjer bode tudi odsek telovadil. — Pri obeh občnih zborih je bil
zastopan radovljiški Sokol po močnih deputanjah ter je dajal nasvete glede uredbe
društev in tudi prevzel tehnično vodstvo. Upati je, da se s skupnimi močmi ustanovi
prihodnje leto tudi Sokol v Bohinju ter bo radovljiški Sokol sporazumno z drugimi
društvi v ta namen priredil izlet z javno telovadbo in predavanjem. Ţeleti bi bilo tudi,

da se oţivi Sokol v Kamni gori, ker društvo še ni razpadlo, edino vaditelja, ki bi oţivil
zaspance, manjka.
Vir: Gorenjec, 5. 12. 1908
Dramatični odsek »Druţbe sv. Cirila In Metoda« v Radovljici priredi v torek, dne 8.
decembra 1908 v salonu g. Rudolfa Kunstelja burko v petih dejanjih: Zmešnjava na
zmešnjavo. Začetek točno ob 8. uri. Cene prostorom: Od 1. do 3. vrste 1 K 20 vin.;
od 3. do 6. vrste 1 K; ostali sedeţi 80 vin. Stojišče 40 vin.
Vir: Gorenjec, 5. 12. 1908
Razveljavljene volitve. Iz Lancovega pri Radovljici se nam piše: Zadnje volitve v naši
občini, pri katerih je zmagala polovica naprednih kandidatov, so bile razveljavljene.
Vsaj pritoţbam ljudi, ki so radodarni z zaupnicami glavarjem - poslanskim
kandidatom, se kaj rado vstreţe. - Vsled tega »deluje« dalje stari občinski odbor.
Ţupan Deschman je sklical dne 29. m. m. sejo občinskega odbora in ker naša občina
nima nujnejših potreb, se je ţupanu silno mudilo k »drugim raznoterostim«. »Nur
weiter! Nur weiter!« je silil v blaţeni, slabo naučeni, a pri njem v visokih časteh stoječi
nemščini. Človek, ki pozna naše občinske razmere in ve, da naša občina kljub veliki
industriji nima niti pismonoše, da so naše ceste take, da je človeka strah sesti na voz,
kadar se ima voziti po njih in da moremo čez naše občinske mostove Ie s strahom,
da te vse skupaj pod nami ne podere, bi mislili, da bo skrbni obč. odbor govoril in
sklepal o teh potrebah, da nam bo popravil ceste in mostove, ali nam celo - g. ţupan
Deschman je namreč jako «kunšten» moţ - preskrbi zrakoplove, da nas reši smrtne
nevarnosti, kateri smo izpostavljeni, kadar gremo čez občinske mostove. Toda za vse
to se našemu ţupanu ne mudi, za vse to se zdi njemu in njegovim kimovcem še čas,
mudi se mu za vse bolj potrebno stvar - za častne občane! Vstal je moţ in predlagal,
da se voli 8 častnih občanov. O zaslugah teh moţ za našo občino ni govoril, tudi ni
mogel dosti govoriti. Pa tudi, čemu zasluge? Če Deschman hočejo, mora bitil Ker pa
ne gre, da bi postali častni občani samo ljudje, ki občine le ne poznajo in ker je treba
pred vsem počastiti g. ţupana, dokler je še čas - po prihodnjih volitvah bo prepozno odstranil se je iz dvorane g. Deschman, potem ko je svojim zvestim dal še korajţo:
«Nur weiter! Nur weiter!» in ta čas je bil izvoljen ţe on in še 3 drugi njegove vrste
zasluţni moţje častnim občanom. Potem so se modri moţje razšli z dvignjeno glavo,
ponosni na svojo očetovsko skrb za občino. Nam pa ni hotelo iti v glavo, kako korist
imamo od tega, če dobimo mesto popravljenih cest in mostov 12 častnih občanov in
zvišane doklade za njih diplome! «Nur weiter! Nur weiter! ţupan in častni občan
Deschman.
Vir: Gorenjec, 12. 12. 1908
Slovenski poslanec Josef Pogačnik je izvoljen podpredsednikom v drţavni zbornici.
Zahvaljeval se je na izvolitvi v slovenskem jeziku.
Vir: Gorenjec, 12. 12. 1908
Iz Radovljice. Oberkrainerisch gospa Minka Hrašovec - Homanova nosi še vedno
napisno tablo Friedrich Homann« vsak večer spat. Noče se slepa naveličati tega
truda polnega dela, pa zakaj tudi? Dokler Radovljičani — med njimi najbolj zavedni
— kupujejo blago pri njej in prezirajo druge narodne tvrdke, pač nima povoda,
pokoriti se ţeljam drugega narodnega občinstva. Skrajni čas bi bil, da bi vsaj
gostilničarji, ki ţive izključno le od narodnega slovenskega občinstva, se ravnali po
geslu »svoji k svojim«! Ako bodo naši gostilničarji naprej podpirali najbolj zagrizene

nemško - nacijonalne trgovine, navedli bodemo imenoma ne samo gostilničarje,
ampak tudi njihove goste, ki z obiskovanjem takih gostiln podpirajo našega
najhujšega sovraţnika.
Vir: Gorenjec, 19. 12. 1908
Radovljiški »Sokol« nam namerava prirediti Silvestrov večer in dne 9. prosinca 1909
sijajen ples. — »Zabavni klub« v Radovljici, menda edino internacijonalno bralno
društvo na Kranjskem, se razide. Bog mu daj večni mir in pokoj! Slovenski člani
»Zabavnega kluba« pristopijo bralnemu društvu »Triglav«.
Vir: Gorenjec, 19. 12. 1908
Umrl je v Radovljici g. Dragotin Pohlin, vrl narodnjak in pevec. Bil je zelo marljiv tajnik
posojilnice v Radovljici. Lahna mu zemljica!
Vir: Gorenjec, 19. 12. 1908
V Radovljici se je ustrelila v četrtek 20 let stara kuharica pri kovaču g. Antonu
Novaku, Ivana Ţeleznik. Kroglo si je pognala med srce in pljuča. Ţeleznik bo teţko
okrevala. Prepeljali so jo v deţelno bolnico.
Vir: Gorenjec, 19. 12. 1908
Gledališki odsek druţbe sv. Cirila in Metoda v Radovljici razveselil nas je dne 8. t. m.
s gledališko predstavo »Zmešnjava na zmešnjavo« sicer ţe staro, a vedno še
privlačno igro, kar je pokazalo mnogobrojno občinstvo od blizu in daleč, ki je posetilo
ta prvi zabavni večer zimske sezone. Posebno mnogoštevilno so bili zastopani vrli
Jeseničanje. Gospodične in gospodje igralci so nas presenetili s svojim izbornim
nastopom. Posebna zahvala pa gre za nju trud v vsakem ozira gdč. Minki Medicevi in
g. Francu Jakliču kot gospe in gosp. Borowski. Pokazala sta se tako izborna igralca,
da ni hotelo biti konec res zasluţnemu aplavzu. Tudi gdč. Joţica Milavčeva, Ana
Thumova in Pepica Prešernova so s drugimi gospodi vred izborno nastopali; vsi
obiskovalci so bili edini v ţelji, da bi se nam kmalu nudim prilika, zopet občudovati
naše izborne gledališke moči. Po igri so zapeli gospodje pevci pod spretnim
vodstvom gosp. Šmigovca par domačih pesmi in razvnela se je prav ţivahna zabava.
Vir: Gorenjec, 19. 12. 1908
V Radovljici nanovo otvorjena narodna trgovina Štiglic & Šmit je začela prav krepko
delovati. Le tako naprej! Ţelimo, da bi se gospodje trgovci iz okolice radovljiške
pridno obračali na to tvrdko in opustili dosedanje zaloţnike. Zakaj bi z domačim
denarjem napolnili tujcu ţep?
Vir: Gorenjec, 19. 12. 1908
Na predvečer sv. Miklavţa je priredil radovljiški »Sokol« s sodelovanjem damskega
odbora in učiteljstva Miklavţev večer, pri katerem je bilo obdarjenih nad 60 revnih
šolarjev z raznimi oblačili; ravno tako sv. Miklavţ tudi ni pozabil na sokolski naraščaj,
ki je bil po primernem nagovoru brata staroste dr. Vilfana tudi obdarovan. Obisk je bil
tako velik, da je bila sicer velika Kunsteljnova dvorana premajhna. Po Miklavţevem
odhodu se je razvila ţivahna zabava, ki je trajala pozno v noč.
Vir: Gorenjec, 19. 12. 1908
Radovljica, 19. decembra 1908. Ţalostno dolţnost je izpolnil danes naš »Sokol«.
Spremil je k zadnjemu počitku preljubega mu brata — prvega društvenega tajnika —

Dragotina Pohlina. Zadnjo čast mu je izkazal s tem, da se je skoraj polnoštevilno
udeleţil pogreba in da je krsto nosilo 6 bratov Sokolov, ki so se prostovoljno v to
javili. Globoka ţalost je zavladala ne le v sokolskib vrstah, ampak med vsem
narodnim prebivalcem radovljiškim, ko se je bliskoma razširila vest — »Pohlina ni
več«. Nemila usoda ali zlobna roka ga je iztrgala v najlepši dobi svojega ţivljenja iz
naše sredine. Vsak, ki je poznal blagega pokojnika, je moral občudovati njegovo
trdno narodno zavest, ki se ni upognila nikomur niti za las. Storil ni niti najmanjšega
koraka, ne da bi se bil prepričal poprej — je li tudi narodni stvari koristen. Bil je duša
na narodnostnem gibanju, nikdar ni počival, če se je šlo za narodno delo — bodi si v
druţabnem ali javnem ţivljenju. »Posojilnica« je zgubila z njim zanesljivega,
vestnega in natančnega uradnika, ki ga ne bode lahko nadomestila. Vse simpatije,
katere je vţival ranjki, je pokazal pogrebni sprevod; Sokoli, deputacije društev iz
Gorice, Jesenic, Kamnika, Kranja i. t. d. so ga spremljali na zadnji poti k večnemu
počitku. — Ob ginljivem petju ţalostink se je rosilo marsikomu oko, spominjajočega
se dragega prijatelja, ki nas je še pred kratkimi dnevi razveseljeval s svojim krasnim
petjem. — Nemila usoda nam ga je ugrabila, ostane nam pa spomin na vzor-moţa.
Bodi mu zemljica lahka!
Vir: Gorenjec, 24. 12. 1908
Afera Pohlin v Radovljici. Ob sklepu lista se nam poroča, da je včeraj okrajna sodnija
v Radovljici izpustila na brzojavni predlog drţavnega pravdništva v Ljubljani ţeno
Pohlinovo in njeno mater baje iz zapora vsled pomanjkanja prič.
Vir: Gorenjec, 24. 12. 1908
Pevsko in bralno društvo »Triglav« v Radovijlci ima svoj redni občni zbor v nedeljo,
dne 27. t m. ob sedmih zvečer v prostorih gospoda Kunstelja. Ker so na dnevnem
redu vaţne izprememhe, naj se udeleţe vsi člani in prijatelji društva polnoštevilno.
Odbor.
Vir: Gorenjec, 24. 12. 1908
::::::::::::::::::::::::::
Umrl je v deţelni bolnici v Ljubljani gosp. Fran Mali, posestnik in pismonoša v
Radovljici. Truplo so pripeljali v Radovljico.
Vir: Gorenjec, 2. 1. 1909
Radovljiške novice. — Naše društveno ţivljenje se je prav dobro poţivilo. Glavna
zasluga tej prikazni bo pač krepko delujoče društvo »Sokol«. Na »Silvestrovo« je to
društvo priredilo prav bogat zabavni večer. Privlačna točka je pač bila burka, ki je bila
kaj skrbno vprizorjena, namreč »Napoleonov samovar«. Nastopili so naši znani
igralci, ki so vzbudili dokaj smeha, vendar bi pa ţeleli da se v bodoče vprizarjajo raje
take igre, ki so vzete iz ţivljenja našega naroda, kajti take igre imajo vselej ti dve
vrlini, da nudijo obiskovalcem poleg zabave tudi kako zlato resnico, vplivajo
vzgojevalno. — Redek uţitek nam je podal g. I. Roţanc s svojim dovršenim
goslanjem, ki ga je prav dobro spremljal g. Šmigovec. Upajmo, da ni bil to zadnji
nastop imenovanih gospodov. Mnogo zadovoljnosti je vzbudila tombola, kjer je bilo
na razpolago mnogo v resnici primernih daril. — Ob polnoči je spregovoril starosta
»Sokola«, g. dr. J. Vilfan, pomenljivo novoletnico, kjer je slikal v krepkih potezah
poslavljajoče se leto, a izraţal obenem ţeljo in upanje, da bodi novo leto, ki ga bo
slovenski narod lahko slavil kakor leto narodne osamosvojitve — v vseh panogah

narodnega ţivljenja. — Večer je završil ţivahen ples, ki je trajal »da se je delal dan,
tja proti Ljubljan'«
Naš »Sokol« priredi na dan 23. t. m. svoj prvi ples, ki obeta biti po sedanjih pripravah
posebno sijajen. - Ţeleti je, da se prijatelji plesa udeleţe v kostumih, a člani pa v
krojih. Sviral bo oddelek vojaške godbe našega pešpolka št. 17. iz Celovca.
Društvo »Zabavni klub« se je prostovoljno razšlo, in sicer radi edinega vzroka, da
pomaga na trdnejše noge najstarejšemu društvu enakega pomena »Triglavu«, da se
tako nekako osredotoči vse društveno ţivljenje in sploh vse javno delovanje na dve
društvi, na društvi »Sokol« in »Triglav«. — Kdor je zasledoval zgodovino društvenega
ţivljenja zadnje desetletje, ve dobro, da se je »zabavni klub« rodil iz dejanske
potrebe in da bi to društvo še lahko ţivelo, ko bi ne nastopil usode polni dan 20. sept.
17. decembra 1908 je imela moška podruţnic sv. Cirila in Metoda svoj redni občni
zbor. Za tekoče leto se je volil nov odbor, ki obstoja sedaj iz sledečih gospodov:
predsednik Franc Štiglic, namestnik Franc Sajovic, blagajnik L. Primoţič, namestnik
Jos. Ahlin, tajnik Iv. Šega, namestnik Fr. Jaklič. — Ţenska podruţnica pa vprizori dne
7. svečana igro: »Kaznovani škratelj«.
Odhodnica. V sredo, dne 6. t m., nas je zapustil c. kr. finančni komisar g. V. Ţun. V
torek so mu priredili prijatelji odhodnico, ki je pokazala, kako priljubljen je bil ravno
gosp. Ţun v vseh slojih radovljiškega prebivalstva, kajti brez posebnega vabila se je
zbralo do 50 znancev in prijateljev njegovih, da mu v slovo še enkrat stisnejo roko.
Izmed raznih govorov omenjamo le govor g. ţupana dr. J. Vilfana, ki se je v ginljivem
govoru poslavljal od dragega prijatelja, povdarjajoč, kako mnogo koristnega je storil
ravno za Radovljico, kak moţ je bil odhajajoči, v svojem uradu uradnik v najstroţjem
pomenu, ki mu tudi najstroţji nasprotnik ni mogel očitati najmanjše nepostavnosti, a
izven urada prost drţavljan, ki se je zavedel svojih pravic in dolţnosti kakor kremennarodnjak. Vsa čast mu! Logatčanom je pa čestitati, ko so dobili v svojo sredo takega
vrlega uradnika in narodnjaka.
Po 20. septembru se je pri nas v narodnem oziru premenilo marsikaj. Skoro vse
trgovine imajo v zalogi narodne koleke in razno blago, ki se prodaja v prid druţbi sv.
Cirila in Metoda. Ţeleli bi edino Ďe to, da si nabavijo te trgovine še razno milo
domačih tvrdk mesto tujih. Svoji k svojim do skrajnosti.
Popolnoma nemški pečat ima postajališče v Radovljici. To je menda enakopravnost
avstrijske c. kr. drţavne ţeleznice. Ne vemo, čemu se trpi tako izzivanje na
popolnoma slovenskih tleh, ko ima vendar ţe juţna ţeleznica po vseh postajah
slovenskega ozemlja dvojezične pečate. Občinski zastop, na noge!
V torek popoldne se je vršil pogreb nekdanjega radovljiškega nadučitelja J. Thume.
Pokojnik je zapustil najboljši spomin v srcih svojih nekdanjih učencev in je dosegel
lepo starost 70 let. Počivaj v miru!
Otvoritev petega razreda na radovljiški šoli se vleče v večnost. Čudom se čudimo,
čemu se ta zadeva tako zavlačuje, ko sta se vendar obe stranki izrekli soglasno za
razširjavo in ne nosi deţela niti vinarja troškov. Čuje, se, da ima ves akt v svoji
miznici prvi pedagog slovenski in predsednik »Slomškove zveze« namestnik
deţelnega odbornika dr. I. Šušteršiča, Franc Jaklič, hoteč s tem pokazati svojo moč
in veljavo. Radovedni smo, koliko časa si bo dovoljeval uganjati namestnik Franc
Jaklič, ki je obenem tudi učitelj, ta šport na račun dr. Šušteršiča. (Opomba uredništva:
Ob sklepu lista smo izvedeli, da je peti razred ţe dovoljen.)
V c kr. pletarski šoli se je z novim letom pričel učni tečaj za ţenske. Obisk je prav
povo|jen; obiskuje ga 10 učenk, ki so prišle se učit brez posebne reklame, a upanje
je, da število obiskovalk poskoči v najkrajšem času.

V nedeljo, 10. t. m., se vrši popoldne ob 3. uri čebelarski shod v tukajšnji šoli, kjer se
bo razpravljalo o jako vaţnih zadevah, v prvi vrsti o zdruţitvi vseh gorenjskih
čebelarskih podruţnic v eno celoto. Čebelarji, prihitite polno številno! — Pri tej priliki
omenjamo samo tole: Pravijo, da imamo tu v Radovljici tudi podruţnico c. kr.
kmetijske druţbe. Spi pa menda spanje pravičnega. Bi se ne mogla malce prebuditi
iz svojega dolgotrajnega spanja in sklicati občni zbor. Predsednik, na noge! Dela je
mnogo.
Vir: Gorenjec, 9. 1. 1909
PODLISTEK: SEDEMDESETLETNICA IVANA MURNIKA. / 23. 1. 1909 /
Okrajni glavar v Radovljici postane baje kočevski okrajni glavar Schönberger. Na to
deluje dr. Eger. — Kakor pride gor, naj ga Radovljičani vprašajo, če se je njegov
»Nataša« ţe naučil nemški. Doslej je namreč »znal le ruski«.
Vir: Gorenjec, 23. 1. 1909
Podelitev naslova. Deţelnosodni svetnik in predstojnik okr. sodišča Ernest Ferk v
Radovljici je dobil ob priliki stalnega upokojenja naslov višjega deţelnosodnega
svetnika.
Vir: Gorenjec, 23. 1. 1909
»Sokol« v Radovljici priredi v soboto, dne 23. prosinca 1909 v prostorih brata
Kunstelja svojo plesno veselico. Pri plesu svira godba c. kr. pešpolka št. 17.
Vstopnina za osebo 2 K. Prijatelje društva, katere smo pri razpošiljanju vabil moţno
vsled neljube pomote prezrli, prosimo, da nam oproste, in smatrajo to prošnjo za
oprostitev, obenem kot iskreno vabilo".
Vir: Gorenjec, 23. 1. 1909
Plesni venček priredi odsek telovadnega društva kamnogoriškega »Sokola«, dne 2.
svečana pri bratu Ignacu Bajţeljnu v Kamni gorici. Spored: Srečkanje in ples. Pri
plesu svira godba iz Krope. Začetek ob 4. uri popoldne. Vstopnina 1 krono. Dame
proste.
Vir: Gorenjec, 23. 1. 1909
Ţenska podruţnica sv. Cirila in Metoda v Radovljici priredi v nedeljo, dne 7. februarja
1909 v salonu gosp. R. Kunstelja gledališko predstavo: 1.) »Kaznovani škrateljček«,
čarobna igra v treh dejanjih. Vstopnina za osebo 60 vin., otroci 20 vin, 2.) Občni zbor
ţenske podruţnice sv. Cirila in Metoda v posebnih prostorih g. Kunstelja. 3) Ples.
Začetek ob 6. uri zvečer.
Vir: Gorenjec, 23. 1. 1909
Oglas. - Avtomatična (samostojna) Kosa. Delavsko vprašanje na kmetih je postalo od
leta do leta bolj pereče. Naše ljudstvo ne najde na svoji zemlji več utehe za svoje
potrebe, radi tega beţi od doma v Ameriko in v tovarne, pa rudokope. Vsled tega
izseljevanja kmečkega ljudstva se je kmetijsko delo silno podraţilo. Najbolj se ta
draginja čuti za časa košnje ali seče. Kosci stavijo za svoje delo čedalje večje
zahteve, tako glede plače kakor glede hrane, in še teţko jih je dobili s prošnjami in
obljubami. Da se tem teţkočam vsaj nekoliko pride v okom, namenil sem izumiti
mehanično ročno koso, kar se mi je tudi posrečilo. Moja samostojna kosa opravi za
tri krepke kosce. Da, pokosiš z njo sam v enem dnevu toliko kakor trije dobro plačani

delavci, ni treba da si posebno krepak moţak, celo ţenske jo lahko obvladajo. S to
koso zamoreš kositi tudi v bregu in med drevjem. Strošek kose je v razmerju njene
sposobnosti tako majhen, da se ti ţe v prvem letu izplača. Kosa te bode stala z vso
pripravo vred po velikosti, večja ali manjša 50 do 80 kron. Da pa bo kosa ob svojem
času na razpolago, sklenil sem v naprej nabrati za njo primerno število naročnikov.
Po tem številu se bo ravnalo pri izdelovanju kose, ker si nočem nakladati velike
zaloge. Kdor ţeli koso imeti, naj se oglasi za njo in se zaveţe koso sprejeti ako mu
bo vgajala. Predplačil se ne zahteva. Zadostuje navadna dopisnica pod naslovom:
»Kosa« poste restante, Begunje, Gorenjsko.
Vir: Gorenjec, 23. 1. 1909
Radovljiške novice. — Dne 23. januarja je priredil na« »Sokol« svoj prvi ples, ki se
je obnesel prav sijajno. Udeleţba je bila prav povoljna, posebno so se pokazali vrli
Blejci v izvenredno lepem številu. Prvo četvorko je plesalo 28 parov in sicer je bila ta
četvorka odločena edino le na brate »Sokole« v kroju. Pogled na to četvorko je bil
naravnost čaroben. Vodil je vse četvorke brat Sajovic kaj lepo. Hvala mu iskrena!
Omenjamo, da je zadnjo četvorko plesalo 18 parov, nad vse lepo število. — Oddelek
vojaške godbe pešpolka 17. iz Celovca je prav pridno sviral in je ţel za svoje vztrajno
sviranje mnogo pohvale. Zabava je bila prav prisrčna, le ţal, da smo pogrešali
nekatere domačine. Upamo, da nam pripravi naš »Sokol« še kako tako veselico,
umevno, da v manjšem obsegu.
Dne 30. januarja nas je zapustil naš okrajni glavar O. pl. Detela, ki je odšel na svoje
novo mesto v Ljubljano. Dne 29. pr. m. so se poslovili od njega vsi ţupani
radovljiškega okraja, ki so se zbrali polnoštevilno v hotelu g. R. Kunstlja. Pri tej priliki
so mu izročili tudi diplomo častnega občanstva občine Gorje. Zvečer tistega dne se je
vršila odhodnica njemu v čast v restavraciji V. Hudovernika v najoţjem krogu. —
Priznavamo odkrito, da je bil odhajajoči gospod O. pl. Detela kakor človek in c kr.
uradnik vsega spoštovanja vreden in da je storil za svoj okraj vse, kar je bilo v njegovi
moči.
Tako teţko pričakovani peti razred na naši ljudski šoli se je vendar otvoril. Kakor peta
učna moč je bila imenovana gdč. Marija Medičeva. — Okolici se sedaj nudi prilika, da
pošlje svoje ukaţeljno mladino v to razširjeno šolo.
Ker smo ravno pri šoli, omenjamo, da se je letos storila po prizadevanju c. kr.
vladnega svetnika O. pl. Detela tako zvana šolarska kuhinja, kjer dobiva okrog 30
otrok iz daljne okolice opoldne gorko kosilo.
Radovljica napreduje v vsakem oziru. Posebno, kar se tiče gostilniške obrti, bomo
kmalu dosegli Dunaj. In to brez šale. Kajti kuharskega tečaja v Ljubljani se udeleţuje
soproga gostilničarja »Bastl«, a podjetni R. Kunstelj, ki je zaslovel po redki
zanimivosti, da »dela led« na lastnem dvorišču, se pa udeleţuje »kletarskega tečaja
za pivo«.
Vir: Gorenjec, 30. 1. 1909
Skupina usluţbencev c. kr. drţavne ţeleznice iz Lesec in okolice priredi v soboto,
dne 6. svečana v prostorih pri Krištofu v Lescah velik ţelezničarski ples. Pričetek
točno ob 8 uri zvečer. Pri plesu svira oddelek godbe ţelezničarjev. Vstopnina prosta.
Vir: Gorenjec, 30. 1. 1909
Običajna domača veselica se vrši na Svečnico t. l. v Lescah pri »Krištofu«. Svira
godba na lok. Začetek ob 4. uri popoldne. Vstopnina prosta. Za dobro postreţbo
bode v vsakem oziru skrbljeno.

Vir: Gorenjec, 30. 1. 1909
Veselica prostovoljnega gasilnega društva v Mošnjah, dne 2. svečana 1907 na
Črnivcu v gostilni g. Fr. Kocijančiča.
Vir: Gorenjec, 30. 1. 1909
Plesni venček priredi odsek telov. društva kamnogoriškega »Sokola« 2. svečana pri
bratu Ignacu Bajţeljnu v Kamni gorici.
Vir: Gorenjec, 30. 1. 1909
Radovljiške novice. — »Ţenska podruţnica sv. Cirila in Metoda« priredi dne 7. t. m.
čarobno igro »Kaznovani Škratelj«, ki obeta biti nekaj posebnega, kajti v igri nastopa
tudi lepo število otrok. — Po igri se vrši občni zbor te podruţnice in seveda nato
prosta zabava. Pri tej priliki polagamo našim cenjenim damam prav toplo na srce, da
imenujejo za posamezne občine v radovljiški okolici več poverjenic, katerim bodi
naloga, v teh občinah dobivati članice podruţnici. Prepričani smo, da se število članic
najmanj podvoji na ta način.
Letošnje počitnice se najbrţe otvori takozvani gospodarski tečaj v našem mestu z
ozirom na soglasno sprejete predloge pretečenega leta vrtečega se občnega zbora
juţno avstrijskih gospodarjev. O podrobnosti tega tečaja poročamo prilično
natančneje.
Razširjatev ceste iz Radovljica čez Lancovo, Ribno na Koroško Belo gre vendar k
svoji vresničitvi. Tozadevni preračuni, načrti in drugo so se ţe odposlali na merodajno
mesto. Upajmo, da nam odhajajoči sneg privede tudi potrebno število delavcev, da
dobimo tem preje to prepotrebno cestno zvezo.
Tukajšni telovadni odsek »S. T. Z.« se bavi z velikanskimi načrti. V kratkem
namerava baje postaviti svoj lastni dom, kjer bo nastanjena telovadnica, knjiţnica,
zborovalnica In celo lastna restavracija. Svet baje daruje cerkvena oblast, denar
nepoznan mecen — a drugo prinese čas. Blagor ljudem, ki ţive tako idealno ţivljenje,
a skušnja jih bo pahnila iz teh idealnih višin v realno niţino.
Vir: Gorenjec, 6. 2. 1909
Prostovoljno gasilno društvo v Ljubnem priredi v nedeljo po svečnici, to je 7. svečana
1909 v prostorih gostilne g. Ant. Pezdiča na Posavcu »Predpustno veselico".
Vir: Gorenjec, 6. 2. 1909
Prostovoljno gasilno društvo v Ljubnem priredi v nedeljo po svečnici, to je dne 7.
svečana 1909 v prostorih gostilne g. Antona Pezdiča na Posavcu predpustno
veselico z različnim sporedom, kakor koriandoli, šaljiva pošta, licitacija i. t. d., prosta
zabava in ples. Začetek ob 3. uri popoldne. Vstopnina 60 vinarjev. Dame proste.
Vir: Gorenjec, 6. 2. 1909
Ţenska podruţnica sv. Cirila In Metoda v Radovljici priredi v nedeljo, dne 7. svečana
ob 6. uri zvečer v salonu g. Kunstelja gledališko predstavo: 1. »Kaznovani
škrateljček«. 2. Občni zbor ţenske podruţnice v posebnih prostorih g. Kunstelja. 3.
Ples. Vstopnina: Sedeţi od I.-IV. vrste 1 K, ostali 60 vin., otroci 20 vin. Posebnih vabil
se ni pošiljalo, ampak le lepake.
Vir: Gorenjec, 6. 2. 1909

Draţba sv. Cirila in Metoda je prejela za rabljene poštne znamke 80 K. Vrednost
nekaterih znamk bi bila prav znatna, ako bi ne bili nabiralci odstrigli zobčastih robov.
Iz Radovljice je prejela druţba večje število znamk v posameznih ovitkih lepo
sortiranih in ohranjenih. S takimi znamkami se druţbi resnično gmotno koristi. Na
delo, prosimo!
Vir: Gorenjec, 6. 2. 1909
Radovljiške novice. — Igra »Kaznovani škratelj«, ki jo je vprizorila ţenska
podruţnica sv. Cirila in Metoda dne 7. t. m. se je izvanredno dobro obnesla. Obisk je
bil tolik, da je bila obširna dvorana hotela Kunstelj pretesna in tu se je videlo, da
manjka Radovljici primernih prostorov za take slučaje. Prepričani smo, da preskrbi
podjetni gosp. Kunstelj nam tudi to. V podrobnosti igre se ne bomo spuščali, kajti da
je ugajala, je dovolj po roka bilo dobro razpoloţenje navzočega občinstva Upajmo, da
je bil tudi gmotni vspeh tak, da bo tudi glavna druţba zadovoljna.
Dne 5. t m. zvečer so našli pod kozolcem posestnika Franca Jančarja na Novem
polju poleg Radovljice neznanega mrtveca. Po vnanje soditi, je moral pripadati ta
mrtvec boljšim beračem, kajti ljudje so ga videli dopoldne še prosjačiti po hišah.
Pokojnik ni imel pri sebi nikakih dokumentov ter je bil star takole okrog 50 do 55 let.
Sodijo, da je moral umreti vsled slabosti ker drugače bi si ne iskal kotička pod
kozolcem. Velja pač prislovica »da dneva ne pove nobena pratika«.
V nedeljo, dne 14. t m., priredi zastopnik centralnega čebelarskega društva gosp. A.
Likozar iz Ljubljane v tukajšnji šoli javno predavanje o čebelarstvu in sicer dopoldne
ob 11. uri. Ţeleli bi, da se predavanja udeleţi čim več poslušalcev.
Dne 16. t. m. je občni zbor telovadnega društva »Sokol« in sicer ob 9. uri zvečer v
prostorih brata R. Kunstlja. Na dnevnem redu je več vaţnih točk. Podrobnosti o
občnem zboru objavimo prihodnjič.
Govor našega vrlega poslanca dr. J. Vilfana, ki ga je priobčil »Gorenjec« v svojih
zadnjih dveh številkah, smo z zanimanjem brali. Po tem govoru smo šele natančneje
spoznali moţa, da je v istini pravi naš zastopnik, in da je bil boj, ki smo ga bili pri
njegovi volitvi, vreden njega. Hvala mu iskrena za moţate besede.
Svoji k svojim! Ne pozabite naše narodne trgovine »pri Cirilu in Metodu«! Gospoda
Šriglic in Šmit sta v zadnjem času svojo trgovino močno razširila ter lahko postreţeta
vsakomur. To seveda ni všeč raznim radovljiškim nemškutarjem in tudi nekaterim
drugim ljudem, ki se boje za svojo mavho. Če bo treba, se bo govorilo bolj jasno.
Glavni vojaški nabor za radovljiški sodni okraj se vrši dne 26., 27. in 29. marca. Z
zadovoljstvom moramo povdarjati, da je obnašanje naših fantov korenjakov ob tej
priliki vedno prav dostojno in lepo, posebno se odlikujejo naši sosedje Begunjci.
Naš vodovod imenitno deluje. Ko so po drugih krajih zdihovali o velikem pomanjkanju
vode, celo Ljubljani preti suša kljub hudi megli in bliţnjemu barju, ni bilo pri nas čutiti
niti najmanjše razlike o pomanjkanju vode. Vedno enak pritisk, vedno enaka mnoţina
vode. Zato bi prav iskreno ţeleli, da prepove zdravnika oblast rabljenje še nekaterih
starih vodnjakov, če ţe iz drugega vzroka ne, saj iz zdravniških ozirov.
Seja c. kr. okr. šolskega sveta v Radovljici dne 29. Januarja. — Odobri se
nastavljanje učiteljice gdč. M. Medičeve na razširjeni petrazrednici v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 13. 2. 1909
Občinske volitve v Kropi so končane. Izvoljeni so bili: ţupan g. Ignac Aţman;
svetovalci: J. Magušar. Franc Šolar, Anton Aţman, odborniki: V. Šolar, F. Aţman, F.
Varl, M. Lazar, J. Berce, M. Pogačnik, F. Hönigman in L. Hafner.
Vir: Gorenjec, 13. 2. 1909

Iz Radovljice nam poročajo: Dne 7. t m. nam je priredila ţenska podruţnica CirilMetodove druţbe pod vodstvom svoje predsednice gospe Jele dr. Vilfanove in s
sodelovanjem odbornic gospa Huth-Razingerjeve in Fajdigove ter gospodičen
Pretnarjeve in Resmanove izborno vspel zabavni večer. Igrali so se palčki, kjer so v
glavnih vlogah posebno ugajali gospodična Medic, Pretnar in Resman ter gospodi
Jaklič, Kušar in Brovč; posebno so nas pa razveselili otročički palčki, ki so prav ljubko
igrali in peli. Nemala zasluga gre tudi našemu pevovodji g. Šmigovcu, ki je nalašč za
ta večer komponiral za mešani zbor pesem palčkov nagajivčkov, katero je mešani
zbor sestavljen iz domačih moči s sodelovanjem gospodičen učiteljic iz Kamnegorice
in Bleda krasno zapel. Po igri in petju se je razonel ţivahen ples, ki je trajal do ranega
jutra. Udeleţba iz okolice je bila izvanredno dobra; g. Kunstelj iznenadil nas je z
izborno postreţbo. Da bi se taki večeri večkrat priredili.
Vir: Gorenjec, 13. 2. 1909
Domača plesna veselica se vrši v gostilni pri »Triglavu« v Lescah v nedeljo, dne 21.
svečana 1909. Začetek ob 4. popoldne. Godba na lok. Vstopnina prosta.
Vir: Gorenjec, 20. 2. 1909
Sodnija v Radovljici je zopet začela razpošiljali nekaterim strankam razne listine z
nemškim besedilom Pred par dnevi je dobila neka stranka pismo, glaseče se: »Herrn
N. N. in Breg«. Torej ako je ţe hotel pokazati svojo pristno nemščino, mu bodi
povedano za prihodnjič, da je pravo nemško ime »Rann«. Svetujemo pa onemu
gospodu, da naj opusti to navado, sicer smo primorani pošiljati mu take listine nazaj
ali pa naj pošlje tolmača, da nam bode razloţi. Mi še slovensko besedilo komaj
razumemo, kaj šele nemško. Torej prosimo, gospod Luschin.
Vir: Gorenjec, 20. 2. 1909
Človeška propalica. Anton Poznik 30 let star, iz Kamne gorice, bil je ţe 21-krat
kaznovan. Leta 1907 je bil obsojen na 13 mesecev teţke ječe, ker je svojemu
gospodarju konja ukradel. Dne 5. novembra m. l. je prišel Poznik iz kaznilnice ter 4
dni kasneje vstopil v sluţbo za hlapca pri tovarnarju Fassu v Perovem. Dne 10.
novembra ga je poslal gospodar z vprego po neki vijak. Poznika pa ni bilo več
domov, temveč je enega konja v vrednosti 150 K z opravo vred prodal neki konjaški
za 20 K, drugega konja in voz je pa pustil v Zavrlevi krčmi v Zgornjih Bitnjah, ker ni
vedel, kaj naj počne s konjem in vozom, ter si tudi mislil, da ga ţe oroţniki
zasledujejo. Nato se je podal v Kranj, kjer je za dobljenih 20 K popival. Obdolţenec,
prebrisana buča, je v Engelmannovi gostilni vprizoril simulirani epileptičen napad, to
pa radi tega, ker je kakor praktičen kriminalist dobro vedel, da ga zamore to rešiti
kazni, če dokaţe, da ga je za časa tatvine napadla taka bolezen. A poklicani zdravnik
ga je takoj spoznal za simutanta, kar ga je tako vjezilo, da je zagrabil na mizi stoječo
steklenico ter jo zagnal proti zdravniku, ne da bi ga zadel. Še tisti dan je prišel h
konjaču šimnu Bolhu v Počenk, pri katerem je prenočil. Izdal se je za konjača z
Bleda, in konečno trdil, da nima denarja pri sebi in na ta način izvabil 4 K posojila in
tudi 3 K za prenočevanje je dolţan ostal. No, sedaj bodo imeli ljudje precej časa mir
pred njim, kajti za kazen je dobil dve in pol leti teţke ječe.
Vir: Gorenjec, 20. 2. 1909
Radovljiške novice. — Osebne vesti. Za predstojnika radovljiškega okrajnega
sodišča je imenovan sodnik v Črnomlju g. J. Regaly. S 1. marcem dobimo zopet

samostojni oddelek c. kr. finančne straţe. Glavno zaslugo na tej pridobitvi ima naš
neumorno delavni poslanec g. dr. J. Vilfan.
Seno pa tako! lz vasi Gorica pri Radovljici se nam piše: V našo vas smo dobili tudi
mnogo blagoslova v podobi sena, kupljenega na drţavne stroške, preskrbljenega
potom »Gospodarske zveze«, a plačanega z našimi ţulji. Toda seno je tako izvrstno,
da ga ţivina niti ne povoha. Izkušali smo na vse načine, ga spraviti v sestradano
našo ţivino. A uţivati ga ne mara niti v tej obliki, ako ga dobro zreţemo in z otrobi
potresoma. Seno je tako, kakor bi same močvirske lilije nakosil, in diši pa tako, kakor
bi ga vozil ţe Noe v svoji častiti ladji. Bog nas varuj takih dobrot . . .
Bavarsko - nemška pivovarna v Lescah prične menda z delom to spomlad. Narodno
zavedni pivo pivci pravijo, da bode ta pivovarna varila svoje pivo za same Bavarce in
za nemški »volksrat«, ki mu načeluje dr. Eger, ki je menda obenem tudi zastopnik te
pivovarne.
Zanimivega predavanja čebelarskega strokovnjaka, nadučitelja A. Likozarja iz
Ljubljane dne 14. t. m. se je udeleţilo lepo število poslušalcev. Posebno častno je
bila zastopana okolica. O predavanju samem prinesemo prihodnjič obširnejše
poročilo.
16. t m. se je vršil redni občni zbor našega krepko se razvijajočega »Sokola«. Minulo
je baš eno leto, odkar obstoja radovljiški »Sokol«. A Tvtej kratki dobi tak napredek. Ni
zastonj naglašal starosta dr. J. Vilfan na tem občnem zboru v svojem otvoritvenem
nagovoru, da bo pisec gorenjske kronike moral vpoštevati pri svojem opisu porod »
Sokola« v Radovljici. Kajti naš »Sokol« je dal povod, da se je ustanovil »Sokol« na
Bohinjski Bistrici, na Bledu in da se ustanavlja v Kamni gorici kljub raznim zaprekam
raznih faktorjev. In povdarjamo s tistim govornikom, radovljiški »Sokol« bo postal
središče bodoče gorenjske »sokolske« ţupe. Upamo dalje, da ravno radovljiški
»Sokol« razprostre svoje peruti tudi na sosednje kraje Brezje in Posavec. — O
občnem zboru »Sokola« poročamo le sledeče: udeleţba je bila naravnost
mnogobrojna. Prihiteli so celo bratje iz sosednje Kamne gorice v lepem številu
sedem. Občni zbor je otvoril starosta dr. J. Vilfan, ki mu je priredilo navzoče, skoro
polno številno zbrano število bratov prisrčne ovacije, s krepkim nagovorom. — Brat
blagajnik Franc Dolţan nam je podal obširno in temeljito poročilo. Poročilo nam je
najboljši svedok, da »Sokol« stoji na krepkih nogah in da sme s ponosom gledati na
svojo prvo leto, ki se lahko zove leto preizkušnje. Iz obširnega in zanimivega
njegovega poročila posnemamo le, da je društvo imelo to leto resničnih troškov 1883
K 54 v, a dohodkov pa 2078 K 92 v, čistega tedaj 195 K 38 v. Preobširni bi postali,
ako bi hoteli priobčiti ves računski zaključek, ki ga je vsak brat dobil itak
hektografiranega v roke. — Blagajniku je izrekel občni zbor toplo zahvalo in popoten
absolutorij. — Zanimivo je bilo dalje poročilo tajnika brata dr. K. Trillerja.
Posnemamo, da je imel odbor redne seje prvi ponedeljek vsakega meseca, a
izvanredne po potrebi. Tajniško poročilo se je nadalje v toplih besedah spominjalo
prvega tajnika, nepozabnega brata Drag. Pohlina, moţa jeklene volje in
neupogljivega narodnjaka. Obširno se je pečal tajnik v svojem poročilu o posameznih
prireditvah tako izletov kakor tudi veselic, a prezrl ni povdarjati dejstva, da je »Sokol«
mesta Radovljice oče dveh »sokolskih« odsekov v Kamni gorici in na Bledu; dalje, da
je dal neposredno izpodbudo v ustanovitvi ravnokar potrjenih društev »moškega in
»ţenskega« »Sokola« na Bohinjski Bistrici. Društvo samo šteje neverjetno število
članov 131. — O gojitvi telovadbe v posameznih oddelkih so podali posamezni
vaditelji kaj povoljna poročila, ki so bila vsa s pohvalo sprejeta. Obče presenečenje je
vzbudilo poročilo brata R. Kunstlja, da je v teku dobrega polleta nabral za zastavo
radovljiškega »Sokola« 538 K 80 v. Razvitje zastave se vrši se to leto, menda v

mesecu juniju, oziroma juliju. Takrat bo na Gorenjskem pravi »Sokolski« praznik.
Volitve, ki so se vršile nato, so imele sledeči vspeh: z vzklikom so bili voljeni: starosta
brat dr. J. Vilfan, podstarosta brat Fr. Dolţan, načelnik brat Franc Aleš, praporščak
brat R. Kunstelj. — Odbornikom, ki so se volili po Iistkih so bili voljeni bratje: dr. M.
Triller, Iv. Šega, P. Kavčič, F. Sajovic, J. Rihteršič, Iv. Dernič, namestnikom F. Jaklič.
Pregledovalcema računov Tom. Tavčar in L. Primoţič; namestnikom zastavonoše
Zm. Stroj. — Zaključil je občni zbor s pomembnim govorom brat dr. J. Vilfan. —
Čvrstemu »Sokolu« pa krepki »Na zdar!«
Osebne vesti. 18. t. m. je dospel novi c kr. okrajni glavar g. Fr. Ţupnek, ki je tudi tako,
prevzel vodstvo glavarstva. Ker poznamo moţa kakor takega, ki je bil na sedanjih
svojih mestih vedno priljubljen, upamo, da ostane kakor tak tudi tu, da se bo zavedal
svojih dolţnosti kakor človek, ki ga je rodila slovenska mati in kakor uradnik, ki ga je
poklicala višja volja radi ljudstva sem. V tem upanju naš »dobro došel«. — Pred
nekaterimi dnevi je prevzel vodstvo finančnih uradov g. A. Huth, ki je bil imenovan
mesto v Logatec odšlega fin. komisarja V. Ţuna. Uverjeni smo, da se i ta uradnik ne
izneveri geslu svojega prednika, da bodi c. kr. uradnik v uradu uradnik, a izven urada
zvest sin svojega naroda, kateremu bodi sveto geslo: »dobrobit slovenskega
naroda«.
Podjetni naš fotograf A. Vengar je prišel na imenitno idejo. Pričel je prirejati zabavne
večere s pomočjo skioptikona. Priredil je ţe dva taka večera, a na novo se je
preskrbel z jako poučno serijo slik o grozni nesreči v Mesini, boţičnega potresa. Na
občinstvu je sedaj, da privede to velekoristno podjetje, ki je velikega pomena za
izobrazbo radovljiškega prebivalstva, na višek popolnosti.
Umrl je v petek popoldne po dolgi in mučni bolezni tukajšnji znani posestnik in barvar
I. Tomc poleg kolodvora. Blagemu pokojniku prijazen spomin!
Skrit veleum. G. I. Fajdiga je iznašel po dolgem trudu in mnogih poskušnjah neko
posebno zmes, ki je kaj prikladna za izdelovanje opek, strešnih, zidnih in sličnih
potrebščin. Srečni najditelj išče sedaj soudeleţnikov in potrebni kapital, da postavi v
kratkem obširne tovarne, kjer bo imelo delo sto in sto delavcev. Upajmo vse
najboljše!
Vir: Gorenjec, 27. 2. 1909
Ubil se je v Kamni gorici 78 let stari Tomaţ Gregorič.
Vir: Gorenjec, 27. 2. 1909
Umrl je v Begunjah tamošnji ţupan, posestnik, odbornik krajnega cestnega zastopa
in svetovalec krajnega Šolskega sveta g. Josip Sodja.
Vir: Gorenjec, 27. 2. 1909
Najdeno truplo. Pri Radovljici so našli truplo nekega dosedaj še neznanega človeka,
ki je beračil po okolici. Navedenec je okoli 50 let star, bolj velikega, vitkega stasa in
črnih las in brk, kjer ga pogrešajo, naj naznanijo oroţništvu v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 6. 3. 1909
Radovljiške novice. - Svojo zastavo razvije dne 11. julija t. 1. radovljiški »Sokol«.
Ker obeta biti ta dan pravi narodni praznik za vso našo prelepo Gorenjsko,
opozarjamo vsa bratska društva na ta dan, da si razvrste svoje morebitne veselice
temu dnevu primerno.
Odbor radovljiškega »Sokola« si je v svoji zadnji seji razdelil delo takole: starosta brat
dr. J. Vilfan, podstarosta brat Franc Dolţan, tajnik brat dr. M. Triller, njegov

namestnik brat Franc Jaklič, blagajnik brat France Sajovic, njegov namestnik brat
Ivan Dernič, in gospodar brat Iv. Šega. Načelnik brat Fr. Aleš, zastavonoša brat
Rudolf Kunstelj, njegov namestnik brat Viktor Snoj. Odbor je volil dalje kot
odposlanca v zvezino odborništvo brata dr. J. Vilfana in dr. M. Trillerja. V oţji odbor
veseličnega odseka so se volili trije bratje, ki jim pripada naloga vse potrebno
ukreniti, da se razvitje zastave vrši kolikor mogoče veličastno. Redne seje odbora se
vrše prvi ponedeljek vsakega meseca.
Občni zbor gasilnega društva se vrši 14. t. m. Poročilo objavimo prihodnjič. Pri tej
priliki omenjamo le mimogrede tole: Bili ne bilo mogoče sedaj, ko ima Radovljica in
njena okolica vodovod misliti na to, da prevzame mestno zastopstvo v svojo oskrb
poţarno brambo, ki bi lahko obenem postavila kot vodjo eno porabno moč, ki je vešč
vodovodnih naprav. Misel bi se dala uresničiti.
Izredni občni zbor moške »podruţnice sv. Cirila in Metoda« se vrši danes v prostorih
g. R. Kunstlja. Upamo, da bo ukrenil vse najboljše v prid podruţnice in glavne
druţbe. Poročilo prihodnjič.
Ţupanstvo je preloţilo sejem, ki bi se moral vršiti dne 12. t. m. na dan 27. t. m. Vzrok
je previsok sneg. In imeli smo ga toliko, kolikor ţe od l. 1879 ne. Padlo ga je v skupni
višini 1 m 60 cm, a l. 1879 smo ga pa imeli — kakor pripovedujejo radovljiški
zgodovinarji — nad 2 m.
Posebne vrste diploma je bila te dni razstavljena v izloţbenem oknu g. Jos.
Pogačnika, ki jo je poklonil občinski zastop mesta Radovljice svojemu najmlajšemu
častnemu občanu g. c. kr. finančnemu komisarju V. Ţunu. Diploma je izdelana iz
mavca, predstavljajoči vodovodni spomenik na glavnem trgu. Poleg spomenika stoji
Gorenjka v narodni nosi, drţeča v roki kupico in nazdravlja nazdravljajoča v ozadju
stoječemu slavljencu. Diploma jo v rdeče barvanem okvirju, ki ga krase lipovi okraski.
Ves slog je secesijonistični. Delo dela vso čast mojstru g. Jos. Pavlinu, ki dela v
delavnici znanega strokovnjaka g. Iv. Vurnika.
Občni zbor okrajne bolniške blagajne radovljiškega okraja se vrši dne 25. t. m. v
gostilniških prostorih g. V. Hudovernika. Natančen vspored objavimo v prihodnje.
»V tretjo gre rado«, pravi narodna prislovica. In to prislovico je do pičice izpolnil
radovljiški rojak Alojzij Ţeleznik. Alojzij Ţeleţnik je rojen 26. februarja 1883 v Kranjski
gori in pristojen v Radovljico, je obiskoval III. gimnazijski razred ter bil pozneje vojak.
Lata 1907 je prišel na dopust in dobil sluţbo pomoţnega uradnika pri okrajni sodniji v
Radovljici, kjer je tudi njegov oče za slugo. Pozneje je bil kot tak pri okrajnem
glavarstvu v Radovljici, kjer je bil pred kratkim odpuščen iz sluţbe. Kmalu na to se je
ulegel na progo, da bi ga bil povozil vlak, kar se je pa še pravočasno preprečilo. V
petek ga je našel leţečega na potu za Kozlerjevo pivovarno ţelezniški inţenir s
prerezanimi ţilami na levi roki. Ker je bila nevarnost, da mu odteče kri, so poklicali
rešilni voz, s katerim so ga pripeljali v deţelno bolnišnico. Ko je šel v soboto ob pol 8.
zvečer neki poročnik po hodni poti na juţni kolodvor, je zapazil kakih sto korakov od
restavracije na notranji strani ograje obešenca, kateremu je takoj prerezal vrvico,
nato pa hitel naznanit na kolodvora sluţbujočima policijskima organoma. Na licu
mesta sta uvidela, da je neznanec sicer ţe kakor mrtvo bitje, a ima še v sebi ţivljenje.
Prenesla sta ga v kolodvorsko straţnico, kjer sta ga spravila toliko k tebi, da se je
zavedel in povedal, da je Alojzij Ţeleznik in da je šele prišel iz bolnišnice. Imel je na
levi roki le obvezano rano, katero si je prizsdel prejšnji dan v samomorilnem namenu.
Na zdravnikovo odredbo so ga zopet pripeljali z rešilnim vozom v deţelno bolnišnico.
V četrtek zarano je umrl znani posestnik pri lancovškem mostu Janez Olip, po
domače »Srednjik« v najlepši moški dobi 52 let. Pogreb je bil v soboto dopoldne.
Blagemu pokojniku drag spomin, a zapuščeni rodbini naše iskreno soţalje.

Redka sreča. Tukajšnji meščan g. Alojzij Vošnik, c. kr. straţmojster v pokoju, je zadel
glavni dobitek dunajske »Armen-Loterije«, v znesku 20.000 kron.
Zaročil se je g. Mirko Ţeleznik, davčni asistent, z gospico Pepico Vošnikovo
Vir: Gorenjec, 13. 3. 1909
Umrla je v Radovljici v starosti 70 let gospa Leopoldina Homan, mati dunajskega
odvetnika dr. Alojzija Romana in radovljiškega trgovca Otona Homana.
Vir: Gorenjec, 20. 3. 1909
Radovljiške novice. — Pokopana je bila 15. t m. obče čislana gospa Leopoldina
Homann, mati dvornega advokata dr. A. Homanna na Dunaju, tukajšnjega trgovca
Otona Homanna in stotnikove soproge Minke Hrašovčeve. Blaga pokojnica je uţivala
tu obče spoštovanje in je bila prava dobrotnica mnogoterim. V spomin drage svoje
matere je darovala gospa Minka Hrašovec 100 kron »društvu za oskrbo in varstvo
sirot v sodnem okraju Radovljica«. Blag jej spomin!
Izvenredni občni zbor moške podruţnice sv. Cirila in Metoda je bil dne 13. t. m. ob
precejšnji udeleţbi. Svojim predsednikom je podruţnica izvolila dr. Janka Vilfana, a
ostali odbor je ostal stari. — Sprejel se je dalje jako umesten predlog, da se v
sedanjih občinah imenujejo posebni poverjeniki, katerim bodi glavna naloga, skrbeti
za večje število članov.
Zanimanje za vojsko je pri nas posebno ţivahno. Ljudje ţive v nekakem nestrpnem
pričakovanju, ali bo, ali ne bo. In to zanimanje bo imelo vsaj ta dobiček, da se bodo
ljudje začeli ţiveje zanimati za javnost, kajti trgovina O. Homanna proda vsak dan
vso svojo zalogo »Slo venskega Naroda« in »Slovenca« ţe prve ure dopoldne,
akoravno prihaja sedaj skoro dvakratno toliko izvodov kakor prej. Umevno je, da se
potem uganejo in spravijo take gorostasne govorice na dan, da se je naravnost
čuditi, kako ţivo fantazijo ima naše priprosto ljudstvo.
Letošnja izvenredno huda zima, ki nam je prinesla toliko snega, ostane menda
zapisana s posebno debelimi številkami v kroniki naše mestne občine. Vendar
moramo dati vso čast in hvalo našemu g. ţupanu, ker je tako hitro po kazal snegu, da
je še vedno on gospodar v mestu, a ne sneg, kajti mesto je sedaj popolnoma prosto
snega, akoravno je bilo treba spraviti proč tudi onega, ki je popadal s streha.
Občinska seja se je vršila dne 24. t. m. ob 6. uri zvečer. Odborniki so bili
polnoštevilno zbrani. Ţupan dr. J. Vilfan se je spominjal v toplih besedah umrlih
meščanov in sicer I. Tomca, Iv. Olipa in Leopoldine Homann, ki je bila obenem
virilistinja. Seje se je udeleţil tudi c. kr. okrajni glavar Franc Ţupnek, ki je na ţupanov
pozdrav odgovoril, da se hoče zavzeti za razvoj mesta Radovljica z vsemi svojimi
močmi, kajti mesto čakajo še velike naloge, ki jih bo treba zvršiti, v prvi vrsti
razširjatev kolodvora, otvoritev meščanske šole, električna razsvetljava i. t. d. —
Zanimiva in dolgotrajna je bila debata o razširjatvi oziroma podaljšanju vodovoda v
Mošnje in Brezje. Sprejel se je skoraj soglasno — proti enemu glasu — predlog, da
se stopi v dogovor z mošenjsko občino, pod kakimi pogoji je moţno pričeti dogovor o
razširjatvi tega vodovoda. Volil se je dalje finančni odsek, da pregleda račune za leto
1908 in o njem poroča v prihodnji seji. V tej seji se je sprejel tudi sejmski red in
sejmski tarif, ki naj bo veljaven za bodočnost. Ostale točke so se preloţile na
prihodnjo občinsko sejo, ki bo še pred veliko nočjo.
Pomlad prihaja vendar, čeravno počasi. Prve oznanjevalke pomladi so tu. Gibčne
pastaričice iščejo svoj ţiveţ po cestah, opazili smo tudi ţe jato škorcev, kos poskuša
svoj glas na drevesnem vrhu, a kakor čudo, opazili smo včeraj prvo lastavico. A
revica bo najbrţe plačala svoj prehitri povratek s smrtjo.

Vir: Gorenjec, 27. 3. 1909
Sodni okraj Radovljica je izločen iz dosedanjega oddelka c. kr. finančne straţe na
Jesenicah ter je prideljen oddelku c. kr. finančne straţe v Radovljici, ki je zopet
ustanovljen.
Vir: Gorenjec, 27. 3. 1909
Občinska seja se je vršila dne 24. t. m. ob 6. uri zvečer. Odborniki so bili
polnoštevilno zbrani. Ţupan dr. J. Vilfan se je spominjal v toplih besedah umrlih
meščanov in sicer I. Tomca, Iv. Olipa in Leopoldine Homann, ki je bila obenem
virilistinja. Seje se je udeleţil tudi c. kr. okrajni glavar Franc Ţupnek, ki je na ţupanov
pozdrav odgovoril, da se hoče zavzeti za razvoj mesta Radovljica z vsemi svojimi
močmi, kajti mesto čakajo še velike naloge, ki jih bo treba zvršiti, v prvi vrsti
razširjatev kolodvora, otvoritev meščanske šole, električna razsvetljava i. t. d. —
Gorenjec, 27. 03. 1909
Radovljiške novice. — Oni mrtvec, ki je bil najden meseca svečana pod Jančevem
kozolcem na polju, je bil kakor se je dosedaj dognalo Ivan Podgoršek iz Bukovice.
Sejm, ki je bil preloţen na soboto, dne 27. marca, se je dobro odnesel. Ţivine se je
prignalo 114 glav, kupčija je bila dobra, kramarjev je bilo precej in videlo se je na prvi
hip, kako potreben in blagodejen je bil novo vpeljani sejmski red. Promet je bil jako
ţivahen. — Da se je preloţeni sejm tako dobro obnesel, gre vsa hvala ţupanstvu, ker
je skrbelo, da se je tako odpoved kakor tudi dan preloţitve pravočasno po slovenskih
listih razglasil. Seveda, takega mnenja ni bila naša slavna c. kr. vlada. Ta je bila
mnenja, da se mora prej čakati njene rešitve, potem se naj šele objavi preloţitev in
za to je dobil ţupan — nos. Ne vemo pa, ali je na Slovenskem ljudstvo radi vlade tu,
ali vlada radi ljudstva. O sveti Birokracij!
Letošnje leto obeta postati naše mesto druge Atene. 11. julija razvije naš »Sokol«
svojo zastavo, in ta dan bo pravo slavje — kakor je soditi po dosedanjih pripravah —
sokolske ideje za nadaljni razvoj slovenskega, posebno pa gorenjskega „Sokola«. —
Ravnotako je sklenila »Zveza orlov«, da bo letošnja »javna telovadba gorenjskih
odsekov« v Radovljici. »To pa iz kaj vaţnih razlogov, ker je Radovljica najbolj
zagrizena liberalna trdnjava za Kranjem.« (Mladost št. 7.) Veselimo se ţe danes te
tekme.
Te dni je bilo videti v izloţbi g. L. Fürsagerja umotvor neke posebne vrste. Tukajšnji
davčni izterjevatelj g. Fr. Rojc je razstavil plastično podobo, ki je kazala v manjši
obliki del narave, in sicer bi to podobo lahko imenovali »kraljestvo kozokrilcev«. Kajti
v tej podobi smo lahko opazili — kdor je znal gledati — skoro celo skupino
kozokrilcev, kako ţive in delajo. Delo, izvršeno z nenavadno natančnostjo in lahko
rečemo strokovno dovršeno, priča, da je njen stvaritelj ljubitelj in oboţevatelj narave,
ki mu pa zbiranje raznih ţuţelk ni le v zabave, temveč, da proučava natančno vse
ţivljenje teh ţuţelk. — Podoba je sedaj razstavljena v izloţbi g. Kolmana v Ljubljani,
na kar opazarjamo vse Ljubljančane.
Bavarska pivovarna v Lescah je pričela s kuho pretečeni torek. Uverjeni smo, da bo
promet s tem pivom, ki se bo menda izključno izvaţal na Bavarsko, ţivahen in da
bodo Bavarci s tem nemškim pivom, kuhanim s slovenskimi drvmi in na slovenski
vodi, povsem zadovoljni. Dobro jim teknilo.
Vodovodno vprašanje povzroča mnogo skrbi in govorjenja tako po Radovljici, še bolj
pa po okolici. Pereče je to vprašanje postalo za mošenjsko občino. Mnogi, nepoučeni
krogi so baje mnenja, da nasprotuje radovljiška občina mošenjski občini radi

vodovoda. Uverjeni smo, da ga menda ni v Radovljici človeka, ki bi nasprotoval tej
ideji, a glavne zavirajoče bo pač treba iskati drugje, namreč tam, kjer odločujejo vso
zadevo. Da ne more zadostovati vodni nabiralnik s 100 hI za toliko občin, mora
izprevideti vsak razsoden človek, a tega menda ne umevajo gospodje v Ljubljani,
kajti drugače bi ne delali takih »imenitnih načrtov«, da se naj priklopi radovljiškemu
vodovodu še enotni vodovod Hraše, Predtrg in — Ljubno. Menda ne ţivimo več v oni
dobi, ko je Mojzes lahko pričaral s svojo palico vodo iz vsake skale.
Vir: Gorenjec, 10. 4. 1909
Postajališče v Radovljici ima še vedno enojezične štampilje namreč samonemške. —
Enakopravnost, kje si!
Vir: Gorenjec, 10. 4. 1909
Diplomo častnega meščanstva mesta Radovljice je izročil v pondeljek občinski
zastop po ţupanu in deţ. poslancu g. dr. J. Vilfanu in občin, svetniku g. R. Kunsteljnu
finančnemu komisarju g. Valentinu Ţunu v Logatcu v znak priznanja njegovega
plodonosnega in neumornega delovanja v prospeh mesta in obče znane priljubnosti
in spoštovanja. Diploma, katero je napravil jako okusno v secesijskem slogu domačin
gosp. J. Pavlin, predstavlja vodovodni spomenik na glavnem trgu mesta, ob katerem
nazdravlja slavljencu s kozarcem v roki brhka Gorenjka v krasni narodni noši.
Vir: Gorenjec, 10. 4. 1909
V sesiji divjih petelinov priporočamo vsem gorenjskim lovcem, ki hočejo dati nagačiti
svoj plen g. I. Šega, učitelja v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 10. 4. 1909
Radovljiške novice. — Velikonočna procesija se je izvršila kaj veličastno ob
najlepšem vremenu. Ljudstva se je udeleţilo nebrojna mnoţica in tudi uradništvo je
polnoštevilno prihitelo k procesiji. Vreme smo imeli vse praznike najlepše in sneg, ki
je toliko preglavice delal premnogim ljudem, je skoro popolnoma izginil, edinole v
senci se še nahaja, a tudi tu bo izginil v kratkem. Pomlad je tu.
V pojasnilo. V našem zadnjem poročilu o umotvoru, ki ga je razstavil g. Fr. Rojec, je
bilo opaziti malo, a za naravoslovca jako občutljivo napako, kajti tiskarski škrat je
napravil iz imena »koţokrilcev« ime »kozokrilcev«. Ta napaka se je urinila tudi
poročevalcu »Slov. Naroda«. — Se pač pozna, da je naravoslovje pri nas prav
zanemarjeno.
Naš marljivi gledališki odsek pripravlja neko igro, ki jo hoče v kratkem uprizoriti, in
sicer v korist bralnega društva »Triglav«.
Lesce. Pivovarna je pričela s svojim delom. A čuje se, da so pričela grebena rasti
nekaterim ljudem. Govori se o nekakem »hajlanju«, o prepevanju »Wacht am Rhein«
in o preganjanju »Slov. Naroda«. — Za danes samo to in upamo, da, zadostuje, da
se gotovi ljudje spametujejo, ker drugače bo treba vzeti v roke mokro cunjo.
Vir: Gorenjec, 17. 4. 1909
Občinska seja v Radovljici se je vršila dne 14. t m. ob 6. uri zvečer. Točno ob 6. uri
otvori ţupan sejo ter imenuje overovateljema zapisnika odbornika Fr. Sajovca in Iv.
Šego, nakar preide na posamezne točke. Zanimivo je bilo poročilo o vodovodnih
načrtih, ki jih je izdelal deţelni odbor. Soglasno se klene graditi, oziroma podaljšati
vodovod v Podmesto s preostalim doneskom 20.000 kron, ki se je prihranil pri gradbi
radovljiškega vodovoda. — Daljša debata se je vnela pri obravnavi »enotnega«

vodovoda, ki naj velja kakor nekak podaljšek radovljiškega vodovoda, namreč HrašeStudenčice s stroški 25.000 K, Predtrg s stroški 12.000 K in Ljubno 44.000 K, skupni
stroški 81.000 K. Sklenilo se je soglasno, da občinski zastop mesta Radovljice nima
nič proti graditvi tega »enotnega« vodovoda, temveč stoji kakor prej na stališču, da
morajo imeti prvi graditelji radovljiškega vodovoda to prednost, da jim ne bo
zmanjkalo nikdar vode. — Zanimivo je bilo obravnavanje električnega vprašanjia, ki
tako vznemirja razne občine radovljiškega okraja in deţelni odbor. Občinski zastop
zastopa stališče, da naj se gradi elektrarna ob Završnici kakor delniško podjetje, a do
delnic imajo pravico le posamezne prizadete občine. Zato se sklene, da stopi
ţupanstvo v dogovor z ostalimi občinami, ki naj naprosijo, da deţelni odbor pošlje
strokovnjake, da preštudirajo vso zadevo in potem poročajo, je-li priporočljivo to
podjetje ali ne. — Deţelni odbor je pa prišel na jako »imenitno« idejo, odkar Ima 10
milijonov na razpolago. On hoče graditi velikansko električno podjetje ob Završnici, ki
bo baje veljalo okrog 3 milijonov kron. Ali je ta ideja samo reklama, ali resna misel,
pokaţe bodočnost... Občinski zastop je sklepal dalje tudi o popravi takozvane brvi
čez Savo na »gmajni« ter je odredil, da pregledata odbornika Kunstelj in Vurnik
imenovano brv ter poročata prihodnjič, s kakimi stroški bi se dala popraviti brv. — .V
občinsko zvezo se sprejme Rezo Legatovo. — Rešijo se nekatere pritoţbe radi
previsoko odmerjene vodarine. — Ţupan zaključi nato sejo z opombo, da se nekatere
točke rešijo v prihodnji seji, ki bo v kratkem.
Vir: Gorenjec, 17. 4. 1909
Debela toča je padala ta teden na Gorenjskem od Radovljice do Kranja.
Vir: Gorenjec, 17. 4. 1909
Umrl je v Kropi gosp. Karol Pribroutz, posestnik, fuţinar in krajni šolski nadzornik
istotam. Omenjamo tudi, da je pokojnik opravljal od leta 1872 sluţbo krajnega
šolskega nadzornika na ondotni šoli. Rajnki je imel tudi bogato zbirko rudnin. V svoji
oporoki se je blagi pokojnik spominjal tudi šole. Lahka mu zemljica I — Iz ţivljenja
blagega ranjkega priobčimo prihodnjič nekatere zanimive podatke.
Vir: Gorenjec, 17. 4. 1909
Radovljiške novice. — Osebne vesti. Častnim članom okraj. učiteljskega društva
radovljiškega je bil voljen g. nadučitelj Andrej Grčar na občnem zboru tega društva
dne 15. aprila 1909 na Jesenicah radi mnogih zaslug, ki si jih je stekel za društvo v
teku svojega 16-letnega predsedništva. Čestitamo!
Gdč. Mina Medičeva, učiteljica na tukajšnji ljudski šoli je prebila pretečem teden
vsposobljenostni izpit za občne ljudske šole pred ljubljansko komisijo z dobrim
vspehom.
Novo podjetje. Pred kratkim je ustanovil v našem mestu novo podjetje, in sicer
izdelovanje orgelj in v to področje spadajočih predmetov, g. Anton Dernič. Ker je
omenjeni g. podjetnik delal mnogo let pri znanih mojstrih in v velikih podjetjih, upamo,
da bo lahko zadostil najvišjim zahtevam. — Od zavednosti Slovencev je sedaj
odvisno, da podpremo domačo obrt na vse moţne načine, da se povzdigne to
podjetje na višek popolnosti, ki bo lahko tekmovalo s tujimi firmami. Svoji k svojimi
bodi nam geslo.
Prvi letošnji iz let napravi naš »Sokol« to nedeljo, in sicer v Kropo, oziroma v Kamno
gorico. Temu izletu se pridruţi tudi vrli trţiški »Sokol«, ki pa napravi celodnevni izlet.
— Vrlim »Sokolom« naš krepki »Na zdar!«

»Prišla je pomlad«... In prvo kukavico smo čuli dne 15. t. m. v mošenjskih gozdovih
peti svoj veseli »kuku«. — Vzbujajoče se sadno drevje obeta najlepše upanje in
izvrstno letino, a tudi ozimina je prestala prav dobro letošnjo hudo zimo. Kmet ima
dela polne roke, vse se giblje in veseli lepe vigredi.
Naša c kr. pletarska šola izvrstno deluje pod spretnim vodstvom g. I. Patika. Da se bo
laţje dobivalo protje, oskrbel je podjetni vodja jako lepe nasade vrb ob savskem
obreţju na Rakovniku. Upamo, da zadobi to podjetje ono zaupanje med ljudstvom, ki
ga zasluţi vsled svoje obče koristne naloge.
Krasnega divjega mačka je bilo videti te dni v izloţbi g. Jos. Pogačnika. Mačka je
ustrelil znani gostilničar v Ribnem g. O. Ferjan v svojem lovišču, a nagačil ga je
tukajšnji učitelj g. Iv. Šega. Vsled tega priporočamo omenjenega gospoda najtopleje
vsem gorenjskim lovcem, kadar hočejo imeti kak svoj lovski plen mojstrsko nagačen.
Ministrstvo je imenovalo zastopnikom v obrtni svet za Kranjsko tukajšnjega trgovca g.
L. Fürsagerja, in sicer na predlog trgovske in obrtne zbornice. Čestitamo!
Vir: Gorenjec, 24. 4. 1909
† Karel Pibroutz. Dne 11. t. m. je umrl po dolgem bolehanju v Kropi pri Podnartu g.
Karel Pibroutz, posestnik, fuţinar, krajni šolski nadzornik i. t. d. v 75. letu starosti.
Pokojnik je obiskoval ljudsko šolo v rojstnem kraju ter dovršil nekaj razredov
gimnazije in trgovsko šolo. V mladih letih je sluţboval v Trstu in v Benetkah, kjer se je
naučil laščine in francoščine. Ko se je vrnil v Kropo, je prevzel fuţinarstvo, in sicer
takozvano »Gewerkschaft Oberkropp«. Ţivo se je zanimal za ljudsko šolo v
domačem kraju ter ji bil velikodušno naklonjen; vsako leto je ob sklepu šole na lastne
stroške obdaril pridne učence. Bil je 46 let član krajnega šolskega sveta, 30 let njega
predsednik in 16 let (vse do smrti) krajni šolski nadzornik. S posebnim veseljem se je
bavil z geologijo. Lepo geološko zbirko je ţe pred časom podaril deţelnemu muzeju
»Rudolfinumu« v Ljubljani, kateremu je poklonil tudi več zgodovinsko-zanimivih
predmetov iz stare Krope. Tudi ljudski šoli v Kropi je prepustil lepo geološko zbirko.
Ona zbirka pa, ki se nahaja v njegovi zapuščini, se po njegovi odredbi razdeli na tri
dele, en del dobi ljudska šola v Kropi, drugi del ljudska šola v Radovljici in tretji del
deţelni muzej. Kroparski ljudski šoli je zapustil lepo število knjig, med njimi več
knjiţevnih redkosti iz 17. stoletja, ter ji volil 500 K, od katerih se smejo porabiti
vsakoletne obresti. Po smrti njegove hčere se porabi vse imetje za ustanove revnim
dijakom. Pokojnik je bil vnet homeopat. Ustanovil je v Kropi gasilno in pevsko društvo
ter podpiral kot dolgoletni član slovensko planinsko in muzejsko društvo. — S
pokojnim Pibroutzem izginja ena najbolj popularnih osebnosti iz starodavne Krope.
Vir: Gorenjec, 24. 4. 1909
K zadnjemu učiteljskemu zborovanju radovljiškega okraja se nam še poroča: Gospod
Andr. Grčar je bil celih 16 let (ne 13 let) predsednik društva. Čislan in priljubljen ni bil
samo pri učiteljstvu, ampak splošno v vsem okraju radi svoje miroljubnosti in
delavnosti. Zaradi tega je bil predlog, naj se voli za častnega člana društva, soglasno
in z navdušenjem sprejet
Vir: Gorenjec, 24. 4. 1909
Radovljiške novice. — Občinska seja mestnega zastopa se je vršila dne 28. aprila
ob 6. uri zvečer. Glavna točka je bila dovolitev potrebnega kredita za električno
centralo. Ţupan dr. J. Vilfan je utemeljeval svoj predlog, da dovoli mestni zastop
100.000 K kakor prispevek za to centralo, jako temeljito in srečno. V prepričevalnih
besedah je zagovarjal to napravo tako s gospodarskega kakor tudi z gmotnega

stališča. Ko so posegli še nekateri drugi občinski odborniki v debato, sprejet je bil
soglasno predlog, da občina prispeva s kapitalom 100.000 kron k stroškom za
napravo električne centrale.
Velevaţno posvetovanje se je vršilo dne 29. aprila v gostilni Bastl ki je veljalo
uresničenja naprave električne centrale ob Završniči, ki jo nameravajo zgraditi
okčine: Bled, Gorje, Breznica, Mošnje, Lesce, Radovljica, Predtrg, Begunje, Jesenice
in Koroška Bela. Posvetovanja so se udeleţili vsi ţupani imenovanih občin, mnogo
obč. svetovalcev in odbornikov. Deţelni odbor sta zastopala dr. E. Lampe in stavbeni
nadsvetnik Ivan Klinar. Po kratkem nagovora deţelnega odbornika dr. E. Lampeta je
pojasnil vso zadevo prav obširno nadsvetnik I. Klinar, in sicer s tehtničnega,
financielnega in rentabilitetnega stališča. Poročujoč iz tehničnega stališča se je
dotaknil poročevalec mnenja raznih strokovnjakov, in sicer je podjetnik Tobell izjavil,
da bi ie z lahkoto doseglo vobče do 1000 konjskih sil, v kar bi bilo potrebnih 1200
sekundnih litrov. Inţenir I. Ross je enakega mnenja, kakor tudi podjetnik Janesch, ki
sta tudi izjavila, da bi se lahko dobilo do 900 konjskih sil. — Drugačnega mnenja je
seveda »Kranjska industrijska druţba«, ki pravi, da se povprečno dobi pri Završnici le
okrog 250 sekundnih litrov, ki bi pa nikakor ne zadostovali za napravo takega
podjetja. Da je to poročilo očividno enostransko in nalašč tako zavito, je takoj opomnil
nadsvetnik Klinar. S tega stališča bi bilo tedaj podjetje ugodno. Kar se pa tiče
stroškov, bi tudi ne bilo podjetje neizpeljivo, ker bi se dobilo ţe toliko odjemalcev, da
bi se zadeva izplačala. In slednjič je potrebni kapital ţe takorekoč tu, kajti zastopniki
posameznih občin so ţe obvezno dali izjave, s katerim kapitalom pristopijo
posamezne občine, med katerimi omenjamo, da pristopi občina Bled s 300.000 K in
občina Radovljica s 100.000 K. Potrebni kapital je tedaj zbran, ki je proračunjen na
okroglo 650.000 K. — Razgovora so se udeleţili razni
udeleţenci, a g. Čop je vsestransko popolnil mnenja raznih tu navedenih
strokovnjakov ter toplo zagovarjal to podjetje. — Na predlog ţupnika I. Potočnika se
je na to sklenilo, da se osnuje oţji odsek, v katerega pošlje vsaka občina po dva
zastopnika, a prvi sestanek tega odseka naj skliče radovljiški ţupan dr. J. Vilfan. Ta
odsek bo imel po mnenju nadsvetnika I. Klinarja izdelati natančni načrt, natančni
proračun in storiti potrebne korake v vodopravnem oziru. — Deţelni odbornik dr. E.
Lampe je omenil končno, da bo deţelni odbor podpiral vsestransko ta odsek in da
mn da na razpolago tudi strokovne izvedence in upa, da se uresniči to prvo podjetje
te vrste na Kranjskem.
Društvo za privabitev tujcev za Radovljico, Lesce, Begunje in okolico je imelo svoj
redni letni občni zbor dne 3. maja t. l. ob 6. uri zvečer v gostilni g. R. Kunstlja. Na
dnevnem redu so bila poročila predsednika, tajnika in blagajnika, volitev enega
odbornika in slednjič slučajnosti. Obširneje poročamo prihodnjič.
21. aprila t. l. so obiskali gojenci deţelne trgovske šole iz Ljubljane god vodstvom g. I.
Remica Radovljico, kjer so si ogledali c. kr. pletarsko šolo, o kateri so bili polni hvale,
dalje podjetje tovarnarja Iv. Derniča na Lancorem in stek Save in Bohinjke ter
Savinke (Dolinke op. p.).
Naše telovadno društvo »Sokol« napravi v nedeljo, dne 9. t. m., svoj drugi peš izlet,
in sicer v Boh. Bistrico. Vsled slabega vremena ni bilo napovedanega izleta
kranjskega »Sokola«. Upajmo, da napovedano predavanje ne izostane in da kmalu
poleti bratsko društvo v našo sredino.
Vir: Gorenjec, 8. 5. 1909

Radovljiške novice. - Mestni občinski zastop je imel dne 12. t. m. ob 6. uri zvečer
sejo, v kateri je volil v odsek za pripravljalna dela električne centrale ţupana dr. J.
Vilfana in odbornika Iv. Vurnika. Slednjič je še rešil nekaj osebnih zadev.
Ţenska podruţnica sv. Cirila in Metoda je imela svoj redni letni občni zbor dne 12. t.
m. ob 7. uri zvečer v restavraciji R. Kunstelj. Udeleţba je bila izvanredno
mnogobrojna, kar priča, da vedo radovljiške narodnjakinje uvaţevati velikanski
pomen tega prekoristnega društva. V odbor so bile voljene sledeče gospe in
gospodične: gospe: F. Ahlinova, M. Huthova, E. Omanova (za Begunje), I. Šegova in
dr. Vilfanova ter gospodični M. Medičeva in J. Resmanova. Konstituiranje se vrši pri
prihodnji odborovi seji.
Občni zbor radovljiške posojilnice se je vršil dne 13. t. m. ob mnogobrojni udeleţbi
delničarjev. O računskem zaključku omenjamo za danes le podpore, ki jih je ta občni
zbor dovolil raznim korporacijam. Iz tega izkaza se jasno vidi, kako plodonosno je
delovanje radovljiške posojilnice in kako krvavo greše oni kratkovidneţi, ki nosijo
svoje z ţulji prisluţene in od ust pritrgane prihranke v tuje posojilnice in hranilnice.
Omenjamo le še, da je — lahko rečemo — glavna zasluga predsednika posojilnice
dr. J. Vilfana, da so se podpore tako dobro in vse hvalevredno razdelile, ker jih je
prav toplo zagovarjal. Podpore so sledeče: 11 poţarnim brambam 330 K, društvu za
promet ptujcev Bled 50 K, »knjiţnici« na Breznici 150 K, šolskemu vodstvu na
Breznici 30 K, šol. vodstvu v Ratečah 20 K, »Glasbeni Matici« v Kranju 50 K, šola v
Sv. Jakobu na Koroškem 60 K, akadem. društvo Triglav — Gradec 30 K, koroškim
dijakom 30 K, »Javni ljudski knjiţnici« v Radovljici 150 K, »dijaški kuhinji« v Kranju
100 K, »društvu za promet ptujcev« v Radovljici 200 K, »podruţnici slov. plan.
društva« v Radovljici 150 K, šoli v Lescah 20 K, za popravo brvi čez Savo na »
Gmajni« 30 K, »Sokol« na Jesenicah 500 K, »Sokol« v Radovljici 200 K, »bralno
društvo Triglav« v Radovljici 50 K, »Aljaţev dom« 50 K, »Letoviško društvo« v
Kranjski gori 100 K, »planinski podruţnici« v Kranjski gori 100 K, »obrtno nad. šola«
v Radovljici 200 K, c. kr. plet. šoli v Radovljici 100 K, vodovod na Breznici 300 K,
»konjerejska zadruga« v Lescah 100 K; skupne podpore: 8090 K.
»Konjerejska zadruga« s sedeţem v Lescah se prav lepo razvija. Načeluje ji ţupan
leški I. Ţark, a duša celemu podjetju je okrajni ţivinozdravnik J. Stegu, ki je podjetje
ustanovil, ki ga podpira s svojim strokovnim znanstvena najmarljiveje. V kratkem
bodo dokončana potrebna dela za »društveni pašnik«, kjer bodo nastanjene
plemenske kobile. Pašnik se nahaja ob znanem »Šobčevcm bajerju« in je vsled svoje
izredno ugodne lege in svoje naravne raznoličnosti kakor nalašč ustvarjen zato. Ker
znašajo zadruţni deleţi le po 20 kron, je upati, da se zadruga razširi na ves okraj in
da pristopi vsak količkaj zaveden in napreden kmetovalce. Zadrugi sami ţelimo pa
mnogo, mnogo uspeha.
Redni letni občni zbor društva za privabitev tujcev se je vršil dne 3. t. m. v restavraciji
R. Kunstelj. Predsednik L. Fürsager pozdravi najiskreneje vse navzoče, spominja se
v toplih besedah umrle članice gospe L. Homanove kakor tudi vseh odišlih članov,
posebno pa prvega društvenega predsednika c. kr. finančnega komisarja V. Ţuna. Iz
tajnikovega poročila posnemamo sledeče: Odbor je imel štiri seje, kjer so se reševale
tekoče zadeve. Mnogo se je storilo za reklamo. Izdala se je posebna številka znane
»Bäder- und Reise-Zeitung«, kjer se opisuje društveni okoliš. V znanem albumu
»Kranjska« je društvo objavilo sliko Radovljice. V raznih listih je odbor oglasil
stanovanja za tujce društvenega okoliša, a v kratkem izda poseben prospekt tega
okoliša. Odbor je nameraval zasaditi to zimo takozvani »jubilejni drevored« v
Radovljici, a nenavadna zima je to preprečila. Sploh je odbor storil mnogo za
udobnost tujcev. Zal, da ni našlo društvo v raznih slojevih prebivalstva onih priznanj,

kakršna bi zasluţili, kajti le premnogi so mnenja, da bo tem večja draginja nastala,
čim večji bo naval tujcev. Glavno delo odbora je pa v pretečenera letu obstojalo v
pripravljalnih delih za javno kopališče s preračunanim zneskom 10.000 K. V ta
namen so se izdelali podrobni načrti, podrobni proračuni in predsedstvo se je obrnilo
potom »deţelne zveze« na ministrstvo javnih del, ker je znano, da ima to ministrstvo
precej cvenka za prospeh tujskega prometa. Kljub temu, da je radovljiška občina bila
pripravljena prevzeti del teh troškov — okrog tretjine — je ministrstvo po preteku
enega leta prošnjo odklonilo s pripombo, da za taka podjetja, ki niso za
»internacijonalni« interes — (menda zato ne, ker je na slovenskih tleh?! Op. stavca)
— ne more dajati podpor. S tem je društvo bogatejše na eni preizkušnji in slovenska
javnost naj zve, kako se s Slovenci postopa, kadar kaj prosijo. — Poročilo se je z
odobravanjem odobrilo. Poročilo blagajnika g. Fr. Jakliča izkazuje, da so bili dohodki
tega leta prav pičli; ako bi ne priskočila društvu na pomoč slavna posojilnica v
Radovljici z zneskom 400 K in mestna hranilnica s 60 K. Preostanka je v istini 213 K,
a ti so ţe namenjeni za prospekt, tako da se troški krijejo z dohodki. — Mesto
umrlega člana begunjskega ţupana F. Sodja se voli soglasno posestnik Fr. Avsenek
iz Begunj. — Med raznimi nasveti omenjamo le sedeče: Na pripravnih mestih, tako v
Lescah kakor tudi proti Begunjami se napravijo klopi, dalje se društvo obrne tako do
ţupanstev kakor tudi do c. kr. okrajnega glavarstva s prošnjo, da potrebno ukrene, da
se po posameznih vaseh vse potrebno ukrene glede zdravstvenih zadev. Ravno tako
se naj deluje na to, da se v okraju doseţe enotna vozna cena. — Po dokončanem
občnem zboru zaključi predsednik zborovanje s pozivom, da naj deluje vsak član po
svoji moči v prospeh društva. Opomnimo še, da društvo šteje 42 članov.
Vir: Gorenjec, 15. 5. 1909
Iz Lesec. Čudimo se, da Begunjci skoraj nič ne poročajo o domačih novicah med
svet, saj imajo vendar večkrat dokaj zanimivega. Sedaj pripovedujejo, da se njih
ţupnik Kleindinst ţe več ne zna dostojno obnašati. Pretepel je namreč nekega dečka
v šoli tako, da je bil ves klobasast ter imel mnoge potplutbe. Pa še s kakšno jezo in
kričanjem je to počel in ga metal po tleh pred celim razredom, da so se vsi otroci
tresli, potem jih je pa zmerjal z begunjskimi barabami. Zakaj neki je šel med
Begunjce? Kajneda je to olikano! Dečkov oče je naznanil to stvar oroţnikom, da pride
na pristojno mesto. Radi bi vedeli, na kakšen način uči ţupnik otroke dostojnega
vedenja, ako jih tako srednjeveško pobija. Pa kaj učiti! saj Begunjci sami ne
verjamejo, da zna ţupnik zadosti poučevati, ker mu morajo večkrat gg. patri iz Brezij
pomagati, ali pa celo izostane od pouka. Na lov hoditi, posebno v spremstvu, to zna
dobro, še čelo ponoči od doma ostajati, da ga iščejo za sv. obhajilo, pa ga ni nikjer
dobiti. Za prvega aprila zna tudi ljudi imeti, ko se jim zvoni k maši, h kateri pridejo, a
maše pa ni, ker je prijetnejše v Gorici. Saj so tako divji petelini, pute, srne in drugo
več, kakor njegova sluţba, ker še tega ne drţi vselej, kar oznani. Se mnogo se
pripoveduje, kar bomo pa ohranili za prihodnje. Begunjci imajo oči odprte tudi ponoči,
pa ponavadi po več skupaj.
Vir: Gorenjec, 15. 5. 1909
Odseku za napravo električne centrale ob Završnici. Kakor je slišati, so prizadete
občine, ki menijo napraviti »električno centralo ob Breznici« marljivo pri delu. Odsek
je menda ţe voljen in prične ob kratkem svoje delo. Vsled tega svetujemo temu
odseku prav toplo sledeče: Najprvo delo, ki ga zvrši ta odsek, naj bo, da zahteva od
deţelnega odbora kratko, a obvezno izjavo, da ne bo deţelni odbor nikdar segel po
tem podjetju, ako se dokaţe moţnost te centrale. Ako nas znamenja ne varajo, je

brţkone deţelni odbor tega-le mnenja: Voljeni odsek bo zdelal vse predpriprave, celo
podjetje resnično ustanovil — čeravno na papirju — a konečno se bo deţelni odbor
postavil na § 77 obč. reda, ki ga je deţelni odbornik dr. Lampe na shodu radi te
centrale v Radovljici tako povdarjal — in rekel: Ker se ne morete zjediniti, napravimo
mi podjetje in mirna Bosna. — Deţelni odbor pride s takim korakom najceneje do
neke moderne oprave, ki bo sluţilo S. L. S. kakor dobro došlo reklamno sredstvo,
češ, poglejte nas, kako napredni smo in kako skrbimo za deţelo. O tej slutnji nas
potrjuje »uvodnik« v »Slovencu« z dne 12. maja t. l. pod naslovom: »Boj za Savo,« ki
je priobčen na drugem mestu. Tam beremo med drugim: »Deţela bi oddajala
elektriko občinam, občine pa interesentom (1 ?) . . . Torej pozor!
Vir: Gorenjec, 15. 5. 1909
Radovljiško postajališče ima še vedno samonemško štampiljko. § 19.
Vir: Gorenjec, 15. 5. 1909
Veselico priredi pevsko in bralno društvo »Triglav« v Radovljici v soboto dne 22. maja
t. I. v dvorani g. R. Kunstejja. Spored: Petje in igra »Berite Novice2. Začetek ob
osmih zvečer.
Vir: Gorenjec, 15. 5. 1909
Nadzornik ţenske kaznilnice v Begunjah je postal bivši adjunkt moške kaznilnice v
Gradiški A. Straka.
Vir: Gorenjec, 15. 5. 1909
Vodovod za Mošne in Brezje se prične takoj graditi. Ugovore je deţelna vlada
zavrnila, tako da ni več zadrţka proti izvršitvi tega potrebnega vodovoda. Rekurz na
upravno sodišče nima odločilne moči.
Vir: Gorenjec, 15. 5. 1909
Nemško pivovarno zida neka bavarska druţba v Lescah pri Bledu na Gorenjskem. Ţe
sedaj lovi odjemalcev in jim ponuja nekoliko ceneje pivo, kot domači pivovarji. Ne
glede na to, da se ne ve, kake vrednosti bo to pivo, je nedopustno, da bi gorenjski
gostilničarji za par vinarjev pozabili svojo narodno dolţnost, posebno, ker imamo
dobro slov. Auerjevo in češko akcijsko budjeviško pivo. Končno naj bi dotični, katere
bi zapeljali ti vinarji, pomislili, da nismo vsi tako slabi narodnjaki kot oni in da vemo,
kaj nam je storiti
Vir: Gorenjec, 22. 5. 1909
Radovljiške novice. — Starši, pazite na otroke! Dne 24. t. m. so pogrešali pri
Štiherlu po domače »Roţmanu« na Lipnici št. 6, dveletnega fantička Franceta. Okrog
poldne je pa gnal domači hlapec konje na napajališče ob Kolnici. Kar opazi ob kraju
nek predpasnik, stopi bliţje, hoteč se prepričati, kaj da je. Potegnil je iz vode
utopljenega fantička. Ţalost starišev je velika!
Odsek za napravo električne centrale ob Završnici se je sešel prvikrat dne 19. t. m. v
restavraciji R. Kunstlja v Radovljici, da si izvoli oţji odsek, ki naj pripravi vse potrebno
glede centrale. Predsednikom je bil soglasno voljen naš marljivi ţupan, deţelni
poslanec dr. J. Vilfan, njegovim namestnikom nadučitelj Franc Rus - Bled, a
zapisnikarjem ţupnik J . Potočnik. Ta oţji odsek je imel dne 27. t. m. sejo na lici
mesta ob Završnici, kjer sta podala strokovni poročili dosedanji posestnik tega

projekta I. Tobeli in ingenir I. Janesch. Nad vse zanimivo je bilo poročilo ingenirja
Janescha, ki izide najbrţe tudi še posebej tiskan, da ga dobe v roke vsi oni, ki se
zanimajo zato prekoristno napravo, ki bo naravnost nekak uzor-električnih naprav.
Ako nas znamenja ne varajo, se prične z delom v najkrajšem času. Upajmo, da ne bo
deţelni odbor delal posebnih teţav in da se bo vsaj v tem slučaju postavil na
nepristransko stališče.
»Mestna hranilnica« je izdala svoje letno poročilo o računskem zaključku v l. 1908.
Ker je tudi letno poročilo »radovljiške posojilnice« v tisku, spregovorimo prilično o
obeh zaključnih obširneje v eni prihodnjih številkah »Gorenjca«.
Nenavadni uţitek nam je nudilo bralno in pevsko društvo »Triglav« z zabavnim
večerom, ki ga je priredilo to društvo v soboto dne 22. t. m. Program tega večera je
bil kaj srečno izbran, kajti pevske točke so obsegale skladbe naših najpriljubnejših
skladateljev in sicer: E. Adamič je bil zastopan s mešanima zboroma »Fantu« in »V
snegu«, dr. B. Ipavec z mešanim zborom »Ej tedaj«, Nedvedova večno lepa »Naša
zvezda«, Jenkov ljubki ţenski zbor »Na tujih tleh«, Laharnarjev mešani zbor »Kadar
mlado leto« in ponarodelo ţivahno »Oj, tam za goroW našega priljubljenega Osk.
Deva, kakor tudi za nas pač najbolj umljivo »Na planine«. Domači pevski zbor
pomnoţen s priznanimi pevkami-učiteljicami iz okraja je pod vodstvom pevovodje Z.
Šmigovcem rešil dovršeno svojo teţko nalogo, iz vsega petja se je kaj lahko dalo
spoznati veliki vpliv Hubadove šole in naša iskrena ţelja je, da nam ostanejo tako
domače pevske moči kakor tudi gospice pevke zveste — da dobimo v najkrajšem
času zopet — tak uţitek.
Očarala sta nas ta večer »umetniški par« gdč. Mina Medičeva in g. Roţanc iz Lesec,
ki sta izvajala teţki skladbi za glasovir in gosli »Zdenkov sen« iz opere Dalibor in »lz
češkyeh dedin« (zmes narodnih čeških pesmi). Ne vemo, komu bi dali prednost. Kdor
ju je slišal, zaţelel si je slišati ju zopet in zopet, kar je pričal tudi frenetičen aplavz
koncem dokončanega igranja, da sta morala ponavljati svoja izvajanja.
Dalje smo videli na odru naše »stare« igralke in igralce, ki so vprizorili burko »Berite
Novice«. Ne glede na male nedostatke, je bila igra dovršeno vprizorjena, le ţeleli bi
malo izrazovitejšega govora in ţivahnejšega kretanja. Umestna se nam zdi pa
vsekakor prošnja, da naj se v bodoče pri takih — lahko rečemo elitnih večerih, dene
na program kaka modernejša in duhovitejša burka, ki bo imela pač tudi potem večji
vpliv na tako izbrano občinstvo, kakršno je bilo ravno ta večer, akoravno je gotova
gospoda, ki se menda naslaja le ob nebeških glasovih — mislila, da se ne sme podati
med slojeve niţje vrste, ki so zastopani v bralnem in pevskem društvu »Triglavu«. —
Omenjamo le, da je prihitelo nad 40 okoličanov na ta večer in vračali so se zadovoljni
z ţeljo, da naj kmalu zopet kaj tacega priredi »Triglav«.
Deţelni predsednik baron B. Schwarz je obiskal dne 27. t. m. v spremstvu okr.
glavarja E. Küniglna in okraj, glavarja v Radovljici Fr. Ţupneka Bled. Pri tej priliki se je
poklonil deţelnemu predsedniku na povratku z Bleda občinski zastop mesta
Radovljice po posebni deputaciji, obstoječi iz 6 obč. odbornikov na kolodvoru v
Lescah. Deţelni predsednik je obljubil deputaciji, ki mu je izrekla razne ţelje,
podpirati po moţnosti izraţene ţelje in upa, da se bo doseglo marsikaj, kar bo v
korist radovljiškemu mestu.
Vsled pretepa v smrt V torek na večer so se sporekli zidarski delavci — po večini
Lahi — v Predtrgu med seboj. Pri tej priliki je sunil podjetnikov sin Šturma nekega
svojega pajdaša, ki je bil znan pod imenom Ţani z nogo v trebuh. Nesrečneţa so
dobili potem v četrtek zvečer mrtvega na domačem skednju. Obdukcija je pokazala,
da je bil sunec tako silovit, da je pretrgal poškodovancu čreva, vsled česar je
nastopila smrt. Šturma so zaprli, ki priznava svoje dejanje.

Vilfanova koča na Begunjščici je za binkoštne praznike ţe otvorjena. V njej se nahaja
ţe oskrbnik, ki lahko postreţe z vsemi potrebnimi jedili, kakor tudi pijačo došlim
turistom. Sicer je flora še po večini v spanju in tu pa tam še dokaz snega, vendar je
razgled ysled čistega zraka nenavaden in poset Begunjščice ravno v tem času prav
priporočljiv.
Vojaški nabori za radovljiški okraj se vrše te dni, namreč 28. in 29. maja ter 2. junija.
Včeraj so jih potrdili od 163 stavodolţnih 43 fantov.
Otroška podruţnica druţbe sv. Cirila in Metoda. Na zadnjem občnem zboru ţensko
podruţnice druţbe sv. Cirila in Metoda se je na predlog tajnice g. Kr. Fajdigove
osnovala otroška ţenska podruţnica naše dične šolske druţbe. Odbor je razposlal
nabiralno polo z navduševalnim nagovorom do onih slovenskih obitelji v katerih se
nahajajo deklice. Temu pozivu se je dosedaj odzvalo ţe 16 članic in se je nabrala ţe
lepa svotica. In tako imamo v Radovljici tudi otroško ţensko podruţnico, katere
smoter je ţe v otroškem srcu buditi čut narodnosti. — Opomba uredništva: Ţeleti bi
bilo da slede temu narodnemu vzgledu rodoljubkinje tudi drugod na Slovenskem.
Vir: Gorenjec, 29. 5. 1909
Kaj je s tunelom pri Radovljici? Ta tunel je v tako slabem stanju, da se je bati, da se
da se gotovo zdaj pa zdaj podere. Toda vlaki še vedno vozijo skoz. Sicer zelo, zelo
počasi, zato pa tem bolj opasnejie in za človeka, ki se pelje v vlaku, je to naravnost
muka. Drţava, ki spravlja sto- in stotisočake v svoj ţep iz te racionalne proge, cima,
da bog pomagaj. Ko bi kak kmet imel slabo brv ali most, po katerem ni varno hoditi,
še manj pa voziti, pa je ne bi takoj popravil, zadela bi ga neusmiljena, kruta kazen.
Tod pa se vozi dan na dan na tisoče ljudi in vendar se ţeleznična uprava upa, tvegati
ţivljenje toliko in toliko ljudi. Naj bi merodajni krogi malo podrezali!
Vir: Gorenjec, 29. 5. 1909
Radovljiške novice. - Dnevi 28. in 29. maj kakor tudi 1. junij so bili določeni naboru
za letošnje leto. Cesarska postava je poklicala te tri dneve iz radovljiškega okraja 499
mladeničev na nabor, izmed katerih jih je spoznala naborna komisija kakor »tavglih«
141, primeroma malo število. To število nam daje upanje, da ne bo kmalu vojske.
Omeniti moramo, da to se vsi došli fantje vedeli kaj dostojno, priduševanja in
preklinjanja ni bilo čuti, pač pa lepo ubrano petje in veselo ukanje. Da ni manjkalo
običajnih harmonik in brenčečega basa, je umevno. Na teh naborih se vidi, da se naš
narod vendar izobraţuje in da nam obeta sedanja mladina lepo bodočnost, ki nam bo
dala mnogo samostojnih, krepkih moţ. V izobrazbi jih popolni vojaštvo in tujina.
V soboto 5. t. m. nas obiščejo maturantje pazinske gimnazije pod profesorjem I.
Broliha, da polete potem na divno blejsko jezero. Gostoljubno zavetišče jim je
zagotovil naš, za vse tako dobro vneti gostilničar R. Kunstelj. O izletu prihodnjič več.
Kličemo vrlim hrvaškim in slovenskim mladeničem : Dobro došli!
Naš vodovod je na porodu. Dobi naraščaj na Mošnje — tako je sklenil deţelni odbor,
ker je c. kr. vlada zavrnila utok mestnega zastopa Radovljice. Dela so ţe oddana
firmi Rumpel-Dunaj, ki je gradila tudi radovljiški vodovod. Čudom se čudimo, zakaj se
ne vpoštevajo slovenske firme, ali vsaj slovanske. Smo pač Slovenci. Da so Mošnjani
v istini potrebni zdravega vodovoda, mora nam vsakdo pritrditi, kdor le enkrat vidi,
kako vodo morajo piti na tisoče došli romarji na Brezjah. Upajmo, da se sedaj stori še
kaj druzega v korist dohajajočim romarjem.
V prvi vrsti naj se popravi nekaj cesta in potov, ki vodijo na Brezje. V prvi vrsti seveda
občinska pot, ki polja od glavne ceste Črnivec-Kranj, dalje bliţnjica iz Radovljice —
posebno oni del od mošenjske cerkve do vrh klanca. To je prava kriţeva pot. Menda

ne prihajajo romarji na Brezje samo za to, da se jih muči in skube, pač pa zahteva ţe
čut hvaleţnosti, da se jim napravi nekaj človeških pota.
Mestno ţupanstvo je dalo zabiti most čez Savo, ki vodi preko nje na »Gmajni« pri
vasi Mošnja. Ker je most potreben temeljitega popravka in ker sluţi ravno ta most v
prvi vrsti Kamnigorici in Kropi, kjer sede najzvestejši pristaši večine sedanjega
deţelnega odbora, upamo, da podari majhen odlomek tistih deset milijonov kron, ki
jih ima na na razpolago za kmetiške potrebe. Prosimo!
Čaka nas še izreden uţitek ta mesec. 27. t. m. priredi gorenjski odsek telovadnega
društva »Orel« javno telovadbo v našem mestu. Upamo, da nas poselijo v tako
ogromnem številu, da bomo z veseljem zabeleţili ta dan kakor dan »zmage« in
»slavja«. Kje se vrši vsa slavnost, prilično. Beleţimo le suho dejstvo, kakor vestni
poročevalci.
Veselični odsek za razvitek »Sokolskega« praporja pridno in vestno deluje. Program
vsega razvitja je v večini določen, le neke malenkosti se morajo še podrobneje
izvesti. Prostor, kjer se vrši narodna veselica in javna telovadba, je ţe s količi
razdeljen. Izza kulis lahko povemo, da je za to slavje najeta polnoštevilna slovenska
»Filharmonija«. 11. julij obeta biti pravi narodni praznik za našo lepo Gorenjsko, in za
to vabimo vse one, ki so dobre volje in ki vedo ceniti velikanski pomen slovenskega
»Sokola«, na dan 11. julija v Radovljico. Vobče radovljiški »Sokol« krepko napreduje
in je tako rekoč srce, iz katerega srkajo moč njegovi trije odseki, izmed katerih se je
oni na Bledu ţe ustanovil kakor samostojno društvo. Pred kratkim je dobil odsek v
Kamni gorici najpotrebnejše orodje. Zanimivo in mnogo obetajoče jo bilo gledati brate
»Sokole« iz Kamne gorice, ko so prišli po telovadno orodje v Radovljico. Na njih
obrazih je bilo čitati, kaka zadovoljnost in kak ponos jih navdaja, ko imajo sedaj svoje
— svetinje. Uverjeni smo, da jih hočejo varovati in čuvati, kajti predobro poznamo
ponos in samozavest gorenjskega — mladeniča.
Radovljiški »Sokol« se je udeleţil tudi peš izleta v Borovlje na Koroško dne 19. maja
po lepi deputaciji — 13 bratov. Častno število, ki jasno priča, da se zaveda svojega
pomena
Vir: Gorenjec, 5. 6. 1909
Utonil je vsled neprevidnosti staršev ali otroškega varuha 2-letni sin Franca Šiherla iz
Lipnice pri Radovljici. Dobil ga je domači hlapec v ţivinskem napajališču v Kolnici.
Vir: Gorenjec, 5. 6. 1909
Radovljiške novice. — Radovljiški vodovod se je pretečeni teden podaljšal tudi v
Podmesto, in sicer s preostankom, ki se je prihranil pri radovljiškem vodovodu. Ker
smo ravno ţe pri vodovodu, moramo se dotakniti neke notice, ki jo je prinesel
»Slovenec« v svoji 129. številki pod naslovom: »Vodovod za Mošnje in Brezje«. Ker
je »Slovenec« tako brez potrebe in čisto krivično napadel v tej notici radovljiške
naprednjake, svetujemo piscu one notice, da se enkrat potrudi v Radovljico in tamkaj
naj se oglasi v ţupanstvu, kjer bo videl črno na belem, kaj so radovljiški naprednjaki
soglasno sklenili s pristaši »Slov. L. Stranke« glede vodovoda. Ako se mu pa zdi ta
pot predolga, naj vpraša deţelnega odbornika dr. E. Lampeta, kako so sklepali
naprednjaki v Radovljici zoper ta vodovod. Pravijo, da strast slepi človeka.
Občinske volitve na Lancovem so se vršile pretečeni torek. In sicer je prišlo v novi
odbor 10 naprednjakov in 8 pristašev »SI. L. Stranke«. Več o teh volitvah prihodnjič,
a toliko je ţe sedaj gotovo, da je dosedanjemu ţupanu odklenkalo. Omenjamo le še
to, da so prej sedeli v tem obč. zastopstvu sami pristaši »Slov. L. Stranke".
Procesija na dan sv. rešnjega telesa se je obnesla nadvse sijajno. Mesto samo je ta

dan obleklo pravo, pravcato prazniško oblačilo. Procesije se je udeleţilo
polnoštevilno c. kr. uradništvo, na čelu mu c. kr. okrajni glavar, občinski zastop z
mestnim ţupanom, šolska mladina, kjer smo opazili nenavadno veliko število belo
oblečenih deklic, dalje gasilno društvo, dekliška Marijina druţba s svojo zastavo in
telovadno društvo »Orel«, v skupnem številu 14 v kroju. Občinstva je bilo veliko
število tako domačinov, kakor tudi okoličanov. Sicer je grozil nekaj časa deţ, a
slednjič je vendar le premagalo solnce, da se je izvršila procesija v najlepšem redu.
Radovljiški »Sokol« vidno napreduje. Marljivo se goji telovadba, tako proste vaje
kakor tudi vaje na orodju. Pretečeni teden je dobil »Sokol« nekaj novega telovadnega
orodja, v kratkem bo telovadnica opremljena z vsem potrebnim orodjem. Te dni je bil
v izloţbi g. Jos. Pogačnika videti trak, ki ga pripne kumica na dne 11. julija t. l. razvito
zastavo »Sokola«. Trak je popolnoma bel z napisom: »Radovljiškemu Sokolu« —
»Kumica 11. 7. 1909.« — Zastava je tudi ţe v delu, razstavi se v kratkem.
Pripomnimo, da se pokrijejo stroški te zastave edinole z nabranimi prispevki.
Prihodnjič objavimo skupno število teh prispevkov, kar nam je sedaj še nemogoče,
kajti blagajnik ima dobiti nabrane prispevke še od nekaj dam. Ti prispevki bodo javne
priče, kake simpatije uţiva radovljiški Sokol.
Električni širši odsek je zboroval pretečeni torek v gostilni R. Kunstlja. Voljeni člani so
se zbrali polnoštevilno, a deţelni odbor je poslal k posvetovanju g. J. Klinarja. Glavna
točka tega posvetovanja je bilo vprašanje, se bo li rentiralo ali izplačevalo to podjetje.
Na podlagi zanimivih podatkov, ki jih je podal g. J. Klinar, je izplačavanje tega
podjetja zagotovljeno. Dalje so se sprejeli razni predlogi, ki nam dajo zagotovilo, da
se podjetje oţivi v najkrajšem času, če ne naleti na odpor onih činiteljev, ki bodo
slednjič dali celemu podjetju svoje potrdilo. Odsek deluje z nenavadno marljivostjo in
vstrajnostjo in upajmo, da bo delo imelo tudi svoj vspeh.
Letina obeta biti letos pri nas posebno ugodna. Vsi poljski pridelki kaţejo najlepše,
sadja bo dovolj, a tudi seno obeta najboljše. Menda ne bo treba letos dobivati
preleţanega sena iz Galicije s pomočjo drţavne podpore.
V Radovljici bo kmalu draţje, kakor na Češkem v Karlovih varih. Naj navedemo le
nekaj dokazil. V raznih časopisih se bere, da prodajajo letošnje češnje v Gorici po 10
h, v Ljubljani po 29 h in celo na Jesenicah po 40 h kg. Toda pri nas se je vgnezdila
običajna cena, ki je ne izpremeni ne dobra, ne slaba letina. Kajti v našem mestu so
se naselile neke Vipavke, ki delajo trţno ceno — po lastni volji. Prodajajo kilogram
češenj — beri in reci: 80 h — osemdeset h — ali 7 češenj za 2 v. To ceno imajo
sedaj vipavske češnje. Ko pa pridejo domače na vrsto, pokupijo te prodajalke lepše
domače po nizki ceni, a na trgu jim je stara cena — 80 h. Enaka draginja vlada pri
vsej drugi zelenjavi in pri vsem raznem sadju. Z ozirom na to svetujemo kakemu
podjetnemu človeku, naj se loti take kupčije, nastavi naj primerne cene in zagotovljen
naj bo, da bo dobro izhajal.
Vir: Gorenjec, 12. 6. 1909
Radovljiške novice. - Občinska seja se je vršila dne 14. t. m. ob 6. uri zvečer pod
predsedstvom ţupana dr. J. Vilfana. Overovateljem zapisnika imenuje občinska
odbornika Fr. Sajovica in Iv. Šego. Kakor prva točka je bilo poročilo o računskih
zaključkih, ki ga je podal občinski odbornik Iv. Vurnik. Računi so se odobrili v polnem
obsegu. Domovinska pravica se je pripoznala J. Juretiču, ki je začasno sedaj v Pezcu
na Ogrskem, čegar oče je bil Radovljičan. V mestno uboţnico je bil sprejet Fr.
Prosinger in njegova ţena. Kakor naslednja točka je bila ugovor na zavrnitev rekursa
na deţelno vlado radi vodovoda. Občinski odbor je soglasno sklenil, da se vloţi priziv
na ministrstvo ne le radi razveljavljenja tozadevnega sklepa, temveč se obenem

pritoţi radi samonemške izdaje dotične razsodbe deţelne vlade, kakor tudi radi
čudnega tolmačenja one točke s strani deţelne vlade, ki je mnenja, da pritoţba nima
odlašalne moči. Povdarjamo, da je bil ta sklep soglasno sprejet. Nekaj drugih točk se
je odloţilo na prihodnjo sejo.
V občinski odbor lancovške občine so bili voljeni naslednji gospodarji: Matevţ Koselj,
Janez Stiherl, Ivan Dernič, Nikolaj Bajţelj, Janez Aţman, Joţe Pogačnik, Lovro
Mulej, Janez Deţman, Franc Rozman, Jakob Deţman, Franc Zupanc, Ivan Skumavc,
Valentin Deţman, Janez Zupanc, Janez Rozman, Jakob Deţman, Janez Poţnik in
Janez Hrovat. Volitev ţupana in občinskih svetnikov se vrši v kratkem, in upanje je,
da se z dosedanjimi gospodarji temeljito pomede.
Radovljiška c. kr. pletarska šola krasno vspeva. Ravno te dni se je otvorila razstava
pletarskih izdelkov, ki je vsak dan otvorjena od 8. ure zjutraj do 6. ure zvečer. Izdelki
so naravnost vzorni in tudi najrazvajenejši ljubitelj pletarskih izdelkov lahko izbere po
okusu. Vabimo vse one, ki se zanimajo za take izdelke in ki hočejo spoznati, koliko
se doseţe ravno v pletarstvu v tako kratki dobi. Sprejemajo se obenem tudi ţe učenci
za bodoče šolsko leto. Stariši, ne zamudite lepe prilike in prepričajte se na lastne oči,
kako lep postranski vir dohodkov se vam nudi, ako pošiljate svoje sinove, ki jih
hočete obdrţati doma za gospodarje, v to šolo. Pouk traja le dve leti.
Sodišče je oprostilo Janeza Šturma, 20 let starega zidarja, rojenega v Vidmu na
Laškem, sedaj pri svojem očetu Joţefu, zidarskem mojstru v Radovljici, ker se je pri
napadu od strani Janeza Marchiolo, zidarja ravnotam, branil s tem, da je z obuto
nogo brcal proti njemu in ga pri tem tako nesrečno zadel v trebuh, da mu je predrl
črevo. Marchiolu se je jela gnojiti trebušnica, vsled česar je naslednjega dne umrl.
Sodišče je smatralo to dejanje kot silobran ter je obtoţenca oprostilo pregreška zoper
varnost ţivljenja.
Bela smrt je zahtevala ta teden kar dve ţrtvi. Uglednemu meščanu V. Hudoverniku,
gostilničarju in posestniku, je umrla nadepolna hčerka Ivanka v neţni starosti 5 let.
Ţalujočim staršem naše iskreno soţalje! — Umrla je slednjič ţena tukajšnjemu
pekovskemu mojstru J. Erjavcu, s katero je ţivel komaj leto dni v zakonskem
ţivljenju. Svetila jej večna luč!
Velikanski trobojni letaki, katere je natisnila naša tiskarna v Kranju, naznanjajo po
gorenjskih občinah, da se vrši dne 11. julija slovesno razvitje prapora radovljiškega
»Sokola«. Konečnega vspeha prostovoljnih doneskov za prapor ne moremo objaviti
še danes, ker nam primanjkuje še vspeh nabiranja ene dame, upamo, da nam bo
prihodnjič mogoče to storiti. Zastava je kaj krasno delo znane narodne firme
Drenikove v Ljubljani. Vidi se jo lahko sedaj še v Ljubljani v izloţbi tvrdke Gričar &
Mejač, a v kratkem jo bo videti v izloţbi tukajšnjega krojaškega mojstra Jos.
Pogačnika in takrat izpregovorimo obširneje o njej. Veselica samaobsebi obeta biti po
dosedanjih pripravah in po sedanjih priglasitvah nekaj velikanskega in nekaj
veličastnega. Izdati še ne smemo števila dosedaj priglašenih »Sokolov«, ki nastopijo
v kroju, a lahko rečemo, šteli jih bomo na stotine. »Sokolska« ideja je dobila na
Gorenjskem pač tako trdna tla in tako globoke korenine, da se bo razprostrla po vsej
krasni Gorenjski do zadnje zagorske vasi.
Vir: Gorenjec, 19. 6. 1909
Radovljiške novice. -- Dne 24. t. m. se je vršila volitev ţupana obširne občine
Lancovo pri Radovljici. Izvoljen je bil ţupanom znani tovarnar in posestnik Ivan
Dernič. Občini je čestitati, da je dobila vendar enkrat odločnega in delavnega moţa
za ţupana, kakor je ravno g. Iv. Dernič.

Lovska draţba lova občine Lancovo pri Radovljici za dobo pet let, t. j. od 1. julija
1909 do 30. junija 1914 se vrši dne 30. junija 1909 ob 11. uri dopoldne pri okrajnem
glavarstvu radovljiškem. Kjer so na razpolago tudi lovski pogoji. Ker je lov naravnost
kakor izbran za divjačino in bi se divjačine zaredile na izbero pri količkaj redni gojitvi
lova in ker tudi teren sam na sebi ni teţaven, opozarjamo slov. lovsko društvo na to
draţbo. Lovci, pozor!
Te dni sta se mudila v Radovljici visoka gosta, namreč poslanik grof Thurn
Valsassina in njegov brat. Visokima gostima se je poklonil naš ţupan, deţelni
poslanec dr. J. Vilfan, ţeleč jima v imenu mesta dobro došla. Znano je, da ima
imenovana rodbina obširna posestva v tej občini.
Novi prapor radovljiškega »Sokola« je videti v izloţbi tukajšnjega krojaškega mojstra
Jos. Pogačnika. Prapor je pravi umotvor, izveden do zadnje nitke umetniško
dovršeno, in sicer iz teţke svile. Na eni strani je moder in rdeče obrobljen, v sredi se
nahaja čudovito ţivo uvezen sokol s napisom: »Krepimo se«, a druga stran je rdeča,
modro obrobljena z napisom: »Telovadno društvo Sokol v Radovljici 1908-9.« Vrhu
droga pa kraljuje sokol, napol razprostrtih perutnic. Delo dela vso čast znani tvrdki
Drenik v Ljubljani, a brat R. Kunstelj lahko s ponosom in zadovoljnostjo zre na komaj
enoletni trud, v katerem času je zbral lepo vsoto 500 kron za nabavo tega praporja.
— Sodeč po dosedanjih pripravah bo razvitje praporja radovljiškega Sokola pravi
ljudski praznik, praznik, posvečen sokolski ideji. Z vso vnemo so se lotile dela naše
narodne dame. V četrtek popoldne se je zbral — lahko rečemo cvet gorenjskih
narodnih dam v gostilni brata R. Kunstlja, da si razdele podrobno delo tega dne.
Nočemo izdati nobenih tajnosti, vendar lahko rečemo, da je veselica proračunjena v
takem obsegu, v kakršnem se vrše slične veselice edino le v Ljubljani. In za to
upamo, da pribiti ta dan v Radovljico vsak, kdor le čuti v sebi trohico narodne
zavednosti. Kajti slovenski narod bo pač moral uvaţevati v najkrajšem času, da mora
postati ravno Radovljica srce gorenjskega slovenskega naroda, od koder bo prihajala
sveţa kri po ostalih gorenjskih krajih. Sprijazniti se bo treba z mislijo, da bode ravno
Radovljica ona postojanka, kjer se bo odbijal val nasilnega Nemca, bo teč graditi
most do Adrije. Počakajmo le otvoritev turske ţeleznice in nekaj let potem se bodo
naše besede uresničevale.
Vodovod Mošnje-Brezje so ţe pričeli kopati. Pa govore, da so Radovljičani nasprotni
temu vodovodu. Menda bi se dobila še kje kaka postava, ki takoj ustavi vse delo, ko
bi le hoteli Radovljičani. Kaj pravite?
Vir: Gorenjec, 26. 6. 1909
Radovljiške novice. — 11. julij bo pravi praznik slovenskega »Sokola«. In kakor je
po sedanjih oglasitvah sklepati, bo videla ta dan Radovljica celo armado »Sokola«,
kajti priglašenih je blizu 500 moţ v kroju, nevštevši naraščaja. Prihodnji teden se
prično graditi potrebni paviljoni in oder za javno telovadbo. — Naše vrle narodne
dame so si ţe razdelile podrobno delo, a tudi telovadci se pridno vadijo, da pokaţejo,
da jim je prišla »Sokolska« ideja v kri in meso. Iz Ljubljane in nazaj bo vozil posebni
vlak. — Imenik priglašenih bratskih nam društev objavimo prihodnjič.
V soboto so se peljali mimo Radovljice češki in koroški pevci na 25-letnico »Slavca«
v Ljubljano. Na kolodvoru se je zbralo ogromno občinstva, ki je ţeljno pričakovalo
došlece. Med zbranim smo opazili ţupana dr. J. Vilfana in skoro polnozbrani obč.
zastop. Ko je privozil v postajališče vlak, zadoneli so krepki »Ţivio« in »Na zdar« klici
v pozdrav došlecem. V imenu mestnega zastopa je izročila gdč. Minka Pretnerjeva
krasen šopek s trobojnim trakom, ki je nosil napis: »Mestno ţupanstvo Radovljica«

načelniku čeških pevskih društev dr. Mojtlju, nakar se je le-ta navdušeno zahvalil. Ko
se je vlak pričel pomikati dalje, ni hotelo prenehati navdušeno klicanje »Na zdar«!
Na nedeljo 27. junija napovedana veselica in javna telovadba gorenjskih »Orlov« se
ni in se je vršila. Jutranji naliv je odvrnil večino »Orlov« od potovanja v Radovljico,
pač pa so prišli oficijelni govorniki iz Ljubljane, »savska delavska godba« in okrog 35
»Orlov« v kroju. Da si okrajšajo čas, napravila jim je godba na vrtu gostilne Bastl mali
koncert. V večjem obsegu se bo vršil ta zlet v začetku meseca septembra, kar se bo
itak še posebej oznanilo po raznih cerkvenih lecah.
Birmovanje se ta in prihodnji teden vrši v našem kraju, in sicer v nedeljo dne 4. t. m. v
Begunjah, v pondeljek 5. t. m. v Mošnjah in v nedeljo dne 11. t. m. v Kamni gorici.
Prvo sv. obhajilo tukajšnjih šolarjev se vrši v nedeljo dne 11. julija po prvi sv. maši.
Škoda, da se je odpravil šolski praznik sv. Alojzija, kajti ta dan je bil pač
najpripravnejši za prvo sv. obhajilo. Upajmo, da ga sedanji deţelni šolski svet zopet
vrne šolski mladini.
Vsem slovenskim trgovcem sirom naše krasne Gorenjske javljamo, da ima glavno
zastopstvo znanega mila tovarne Ign. Focka iz Kranja trgovec Oto Homan. Čisti
dobiček je namenjen druţbi sv. Cirila in Metoda. Pred kratkim je izročil imenovani
tovarnar druţbi 400 kron kakor dobiček prodanega mila. Torej, slovenske gospodinje,
zahtevajte povsod in vselej edino le Fockovo milo. Mal poloţi dar, domu na altar!
Velikodušen dar. Preblagorodni gospod cesarski svetnik Iv. Murnik, bivajoč sedaj na
počitnicah tu, je daroval radovljiškemu »Sokolu« za nabavo novega prapora znaten
znesek 50 kron. Velikodušnemu darovateiju iskrena hvala z ţeljo, da bi našel mnogo
posnemalcev.
Naši »Orli« se tudi pridno gibljejo. Navajamo le sledeča dejstva: Telovadimo dvakrat
na teden, in sicer v torek in četrtek; povprečni obisk na uro 18. Pri vaji 11. m. m. nas
je iznenadila deputacija radovljiških deklet, gospodičen Terezije Kapus, Amalije
Šlibar in Josipine Bogataj, ki so nam poklonile krasno ovenčan rog. Navdušil nas je
tudi lepi nagovor gospodične Terezije Kapus, ki je sledeče nagovorila »Orle«: »Dragi
»Orli«! Posnemajoč dekleta drugih krajev, sklenile smo tudi me podati našim
»Orlom« kaj v spomin! Zato, dragi, sprejmite to darilo, ta rog, ki ga poklanjamo
radovljiška dekleta po trudu gospice Pepice Bogatajeve v dragoceni znak in bodrilo.
Naj vas vedno navdušuje ter naj privabi še mnogo »Orlov« v vaš krog, da tako
vztrajate in zvesto izpolnjujete dano vam lepo nalogo v čast in ponos naše mile
slovenske domovine. V to pomagaj Bog! Ţiveli »Orli«! »Na zdar!« Nato se zahvali
brat načelnik Josip Bogataj deputaciji in vsi telovadci smo se v zahvalo odzvali s
krepkim Na zdar! Nato poda načelnik rog bratu A. Balohu.
Vir: Gorenjec, 3. 7. 1909
Iz Begunj pri Lescah. Danes, 30. junija, smo pokopali tukaj po obdukciji 44 let
starega dninarja Franceta Debeljaka iz Dvorske vasi, kateri se je sprl dne 27. m. m. v
gostilni Alojzija Stroja v Zapuţah z dvema mladima, 18 let starima fantinoma iz
Zapuţ. Po njegovi lastni izpovedbi sta ga čakala na poti proti Dvorski vasi, potem
napadla in, kakor dokazano, poškodovala s tumpastim, najbrţe z ţeleznim drogom
na glavi nad levim očesom, vsled česar mu je bila prebita lobanja, tako da je vsled
okrvavljenja na moţganih včeraj zjutraj umrl. Nikakor pa ne moremo zamolčati, da se
ţali bog nahajajo tu še gostilne in trgovine, ki se za odredbo glede zaprtja gostiln,
točenja ţganja čez določen čas, tudi oddaje ţivil iz prodajaln čez omenjene ure tako
malo ali popolnoma nič ne brigajo, v katerih se shajajo ob takih časih naravnost
rečeno mladi, ne na najboljšem glasu se nahajajoči ljudje, kateri napadajo čestokrat
tudi tuje, tu bivajoče osebe brez vsakega povoda. Da to gotovo ni za naš, kot

letovišče za tujce priznani kraj v korist in povzdigo, tako da se isti, ako se jim
naznanijo take razmere, ne vrnejo več semkaj, drugič pa je v kvar poštenim trgovcem
in gostilničarjem, katerim se mora častno priznati, da ravnajo glede zaprtja gostilo in
oddaje ţganih pijač ter drugih ţivil strogo in popolno po predpisih. Ţeleti je edino, da
bi se glede zgoraj navedenih nedostatkov po nadzorovalnih organih stroţje pazilo in
se omenjene napake odpravile enkrat za vselej, ker ne sluţijo v povzdigo in korist
občine begunjske.
Vir: Gorenjec, 3. 7. 1909
Oj ti preklicani radovljiški liberalci. Z Jesenic nam pišejo: Dne 27. junija je bila
napovedana »velika« veselica gorenjskih »Orlov«, ki bi se vršila v Radovljici in pri
kateri bi naj sodelovala naša delavska godba. Soditi po vremenu, ki je razsajal v
nedeljo v jutru, je morala na vsak način odpasti veselica. A ker se je proti 9. uri
dopoldne pričelo jasniti, jo je naša godba ubrala na kolodvor, da se popelje v
Radovljico. Kapelnik je sicer dobil brzojavko, da se ne vrši veselica, a bistra glava si
je mislila: — Ker ne nosi brzojavka nobenega podpisa, je to brzojavko gotovo
odposlal kak radovljiški liberalec nalašč, da nam zmeša štreno in na ta način prepreči
to slavnost, zato hajd v Radovljico. — A kako razočaranje. Dospevši v Radovljico so
povedali bratje »Orli«, da so pač oni odposlali brzojavko, a brez podpisa. Pač kazen
boţja!
Vir: Gorenjec, 3. 7. 1909
Telovadno društvo »Sokol« v Radovljici vabi na slavnostno razvitje društvenega
prapora dne 10. in 11. julija 1909. Spored: 10. julija ob pol devetih zvečer serenada z
godbo kumici prapora gospej Jeli dr. Vilfanovi; koncert Slovenske filharmonije iz
Ljubljene na vrtu restavracije brata Rudolfa Kunstelja; 11. julija ob pol devetih in
desetih sprejem bratskih društev na kolodvora, zajtrkovalni koncert Slovenske
filharmonije na vrtu restavracije br. Kunstlja, ob pol dvanajstih slovesno razvitje
prapora na glavnem trgu, obhod po mestu; ob treh popoldne javna telovaba, nato
ljudska veselica, oboje na občinskem travniku za ljudsko šolo. Vstopnina: k vrtnem
koncertu dne 10. julija zvečer: za osebo 60 vin., za rodbino obstoječo iz treh oseb 1
K 20 vin., k zajtrkovalnemu koncertu dne 11. julija dopoldne: za osebo 30 vin., za
rodbino, obstoječo iz treh oseb 60 vin., k javni telovadbi in k ljudski veselici: za osebo
50 vin., za rodbino, obstoječo iz treh oseb 1 krono. Sokoli v kroju vstopnine prosti.
Vir: Gorenjec, 3. 7. 1909
Učiteljske vesti. Voditeljsko mesto v stalno nameščenje na enorazrednici na Dobravi
pri Kropi (okraj Radovljica) do 15. Julija t. l. – Obolelo učiteljico Jerico Bizjak v Boh.
Srednji vasi nadomešča učiteljica Helena Kačič.
Vir: Gorenjec, 3. 7. 1909 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Na zdar!
V pesti sila!
V srcu odločnost!
V mislih domovina!
Velepomemben praznik praznuje jutri, dne 11. julija naša idilična, bajnokrasna
Gorenjska, ki pa bo obenem praznik slovenskega Sokolstva: Radovljiški »Sokol«
razvije ta dan svoj prapor.
Mlado je še radovljiško telovadno društvo »Sokol«. Komaj dobro leto staro. A kljub
svoji mladosti je pokazal ravno radovljiški »Sokol«, da ima v sebi ţivljensko moč, da

ima v sebi ono energijo, ono odločnost, ki je ravno potrebna, da se ohrani, okrepi in
razširi sokolska ideja ne le v društvu samem, v oţjem njegovem krogu, temveč da se
ta ideja, ideja Sokolstva ponese v najoddaljenejšo, najzakotnejšo vas naše svetovno
znane Gorenjske.
In radovljiški »Sokol« je izpolnil v teku svojega obstanka vse one pogoje, ki so si jih
začrtali njegovi ustanovitelji ob njegovem rojstvu. Ustanovil je v tem kratkem času tri
podruţnice, in sicer na Bledu — ki je sedaj ţe samostojno društvo, na Bohinjski
Bistrici in v Kamni gorici.
O potrebi radovljiškega »Sokola« pisati bi bilo pač odveč. Kajti, kdor pozna poţeljivo
hrepenenje po krasni Gorenjski naših oholih sosedov Nemcev, ki si hočejo najkrajšim
potom zagotoviti svoj most od Balte do Adrije v dosego svojega konečnega cilja —
»nach Osten«, ve, kako vaţno, a obenem silno teţko nalogo ima vršiti ravno
radovljiški »Sokol«. Stati mu bo treba na braniku proti mogočnemu, gmotno dobro
podprtemu sovraţniku, Nemcu, ki se ne straši tudi najpodlejših sredstev v dosego
svojih ciljev, a braniti mu bo tudi oni duševni zaklad, katerega je stvarnik v tako obilni
meri podelil ravno našemu čilemu — Gorenjcu — zavest po samoohranitvi in zavest
po samostojnosti.
Svoj prapor razvije na dan 11. julija radovljiški »Sokol«. — In na ta praznik prihitite Vi,
bratski nam Sokoli, iz cele Slovenije. Dobro nam došli v lepi Gorenjski. Prepričali se
bodete, da je ta del naše lepe Slovenije biser v pravem pomenu besede, in ta biser
ohraniti materi Sloveniji, bodi naša najsvetejša naloga — naš prvi cilj. Ako pade ta
biser v naročje nenasitnemu molohu Nemcu, potem izgubi Slovenija svojo svetovno
slavo.
Gorski velikani, pokriti ravnokar s sneţeno odejo, ki obdajajo idilično Radovljico, bodo
priča one svete prisege, ki jo store na dan 11. julija slovenski in — lahko rečemo —
slovanski Sokoli pri svojem najmlajšem praporu, da hočejo varovati in čuvati ta biser
do zadnje svoje kaplje krvi po reku:
da srca zvesta kakor zdaj,
ostala bodo vekomaj.
In v tej nadi, v tej vroči ţelji sprejmite, vsi v Radovljico došli nam bratje Slovani, naš
krepki, sokolski »Na zdar!«.
Vir: Gorenjec, 10. 7. 1909
Radovljiške novice. — Osebne vesti C. kr. naučno ministrstvo je imenovalo pravim
učiteljem na obrtno-nadaljevalni soli v Radovljici gg. A. Grčarja, lv. Šego in Fr.
Jakliča. — Častni kanonik Iv. Novak in ţupnik M. Seigerschmid iz Lesec sta
odpotovala pretočeni pondeljek na Špicberge.
Umrl je 9. t. m. daleč na okoli znani mesar in posestnik Joţe Ješe. Bolehal je dalj
časa. Pogreb je bil v soboto dne 10. t. m. Lahka mu zemljica!
Blagoslovljenje koče na Begunjščici se vrši dne 25. t. m., kjer bo daroval sv. mašo
begunjski ţupnik J. Kleindienst. Ker je koča preskrbljena z vsem potrebnim in ker je
flora ravno v tem času na višku razvitja, vabimo vse prave turiste, da pobite ta dan k
otvoritvi. Vsa tura je jako hvaleţna in dostopna tudi vsakemu salonskemu turistu, le
malo dobre volje je treba in malce močnejše čevlje, pa se pride na vrh, kjer je prelep
razgled po lepi naši Gorenjski. Na svidenje dne 25. t. m.
Vir: Gorenjec, 17. 7. 1909
Umrla je dne 9. julija zvečer v Kropi gospa Marija Jalen, p. d. stara Jamova mati.
Vir: Gorenjec, 17. 7. 1909

Krasna častna diploma je te dni razstavljena v izloţbi g. L. Fürsagerja v Radovljici.
Napraviti jo je dalo učiteljsko društvo za radovljiški okraj, da jo pokloni gospodu
nadučitelju Andreju Grčarju V Radovljici v znak hvaleţnosti za zasluge, ki si jih je on
pridobil kot bivši šestnajstletni predsednik tega društva. Ker je ta diploma izdelana na
poseben, nov način in bodo brez dvomno še tudi drugje začeli posnemati naš izum in
vzgled, naj o njej tu izpregovorimo nekoliko obširnejše. Diploma je povečana
fotografija v barvi kakor bi bila risana s črno kredo in predstavlja ta-le prizor v šolski
sobi IV. razreda ljudske šole v Radovljici: Za katedrom sedi slavljenec gospod Grčar
v svečani obleki in steza desnico v pozdrav šesterici članov vodstva učiteljskega
društva, ki so vsi enako oblečeni v salonsko obleko, ravno vstopili skozi odprta vrata
v šolsko sobo in se bliţajo slavljencu, da mu čestitajo in izrazijo svojo hvaleţnost
Med vrati stoji izumitelj diplome v razgovoru z g. učiteljem iz Lesec in kaţe z roko na
šolsko tablo, kjer je s kredo napisano besedilo častne diplome, ki daje poseben
pomen pričujočemu prizora. Pod besedilom so lastnoročni podpisi šesterih navzočih
članov društvenega vodstva. Na sprednji stranici katedra sta napisani letnici 1803—
1909 in nad njima se blišči zvezda. Ta znak je obdan z lipovim vencem in kaţe, kateri
čas je bil slavljenec društveni predsednik. Po stenah in na omari za vrati so
razvrščeni v okrasek primerni šolski predmeti. Diplomo diči lep secijonističen okvir z
vzbočenimi modernimi črtami in kolobarčki ter s lovorjevima vejicama ob straneh. Ta
znamenita diploma s okvirjem vred je izvršena natančno po načrta in pod
nadzorstvom g. Frana Rojca, ki je napravil tudi besedilo na diplomi in okraske na
okvirju. Fotografično delo je izvršil g. A. Vengar, gol okvir pa se je izdelal iz
roţičevega lesa v naravni barvi v delavnici g. Ivana Pogačnika. Vsem trem se je delo
dobro posrečilo. V kratkem se bodo dobile tudi fotografično razglednice razstavljene
diplome po 20 vin.
Vir: Gorenjec, 17. 7. 1909
Iz Lesec. V ponedeljek po noči je dosedaj še neznan kruteţ na Studenški gmajni
posestniku J. Kapusu, po domače Rajhu iz Studenčic prerezal z neko ostrino celo
stegno kobili. Pred nekaj leti mu je ravno na tej paši nekdo zaklal kobilo, šele 3 leta
staro, zjutraj je našel mrtvo, poleg nje je pa leţal 8 tednov star ţebiček. Čuditi se je,
ko je vendar zgoraj omenjeni jako priljubljen ter varčen gospodar, da mu nekdo dela
tako krivico. Ţeleti bi bilo, da bi se dobil tisti škodoţeljneţ in da bi se ostro kaznoval.
Slavne oblasti bi prosili, da bi se potrudili z natančno preiskavo, zakaj to mora biti
nekdo, ki je to storil ţe drugič.
Vir: Gorenjec, 17. 7. 1909
Pivovarna v Lescah. Piše se nam: Čuje se, da namerava pridobiti to pivovarno neka
slovenska druţba. Ako se to vresniči, potem bo točka »slovensko narodno
gospodarstvo« pomnoţena za jedno vaţno pridobitev. Morda se Slovenci vendar
slednjič zdramimo, ker zabavljati je eno — delati za narod pa — drugo!
Vir: Gorenjec, 17. 7. 1909
Iz fnančne sluţbe. Gospod Alojzij Huth iz Radovljice je imenovan za prov. finančnega
komisarja.
Vir: Gorenjec, 17. 7. 1909
Podpore obrtnim nadaljevalnim šolam na Gorenjskem. Minister za javna dela je
dovolil za leto 1909 podpore sledečim obrtno-nadaljevalnim šolam: Škofje Loka 310
K, Kranj 300 K, Trţič 800 K, Radovljica 300 K, Kamnik 260 K.

Vir: Gorenjec, 17. 7. 1909
Od obtoţbe oproščen. Zvečer dne 25. majnika t. l. sta se v Predtrgu pri Radovljici
suvala radi nekega prepira laška zidarja Janez Starina is Vidma na Laškem in Janez
Marchiola. Ker je bil slednji precej agresiven se je prvi branil proti napadalcu s
nogami, ker so ga za roke drţali njegov oče in drugi tovariši. Pri tem je pa zadel
Marchiola tako nesrečno v trebuh, de mu je predrl črevo, kar je povzročilo, gnojenje
trebušniče, vsled česar je tudi Marchiola dragi dan v deţelni bolnici umrl. Sodišče je
ta čin smatralo kot opravičen samobran, ha ga jo od obtoţbe oprostilo.
Vir: Gorenjec, 17. 7. 1909
Umrla je v Lescah gospa Marija Legat, rojena Ţvokelj, posestnica v Lescah in v
Ljubljani.
Vir: Gorenjec, 24. 7. 1909
Mrtvega so našli na srenjskem pašniku tik hudega jarka nad Lešami 46-letnega
Janeza Rozmana, čevljarskega pomočnika is Dvorske vasi. Ob mrtvaškem odru
mlinarja Joţefa Kleindiensta je zavţil toliko alkohola, da ga je bilo preveč.
Vir: Gorenjec, 24. 7. 1909
Radovljiške novice.. — Osebne vesti. Premeščen je tukajšnji kaplan g. Jos. Gostiša
in sicer v Smlednik, a na njegovo mesto pride g. Martin Drolc z Iga pri Ljubljani.
Darovi. Deţelni odbor je naklonil »društvu za privabitev tujcev« znesek 60 kron v
svrhe poprave savske brvi na »Gmajni«. Naučno ministrstvo je pa darovalo obrtnonadaljevalni šoli znesek 300 kron.
Dne 17. t. m. pride v Radovljico 60 vojaških akademikov, ki so sedaj na potovanju iz
strategičnih ozirov po Avstriji.
Kakor vestni poročevalci, ki jim je pravi blagor natega mesta pri srcu, opozarjamo na
kritiko, ki jo je dnevnik »Slovenec« objavil o prazniku radovljiškega »Sokola«
povodom razvitja društvene zastave. Čitati naj bi jo vsi udeleţniki, ki so prisostvovali
tej krasni prireditvi. Še tukajšnji klerikalci se zgraţajo nad njo.
Redna občinska seja se je vršila dne 23. t m. ob 6. uri zvečer. G. ţupan konstatira
sklepčnost in imenuje overovateljem zapisnika odbornika gg. L. Fürsagerja in Iv.
Šega. Prva točka je bila podelitev ustanov vdovam in sirotam iz daru preblagorodne
gospe Jos. Hočevarjeve. Sklene se soglasno, da se podele ustanove dosedanjim
vdovam v tistih zneskih. Druga točka je bila kanalizadja mesta po načrtih inţenirja
Štembova, ki bo veljala 42.000 K, oziroma 31.600 K. Sklene se soglasno, da se
poveri pregled predlaganega načrta odseku, sestoječem iz gg. odbornikov V.
Resmana, Iv. Sartorija in Iv. Vurnika, ki ima pri prihodnji seji poročati o celi zadevi.
Kakor nadaljna točka je bila telefonska zveza Bled-Radovljica, ki bi veljala po načrtih
poštne direkcije 4000 kron. Pri obravnavi te točke je prišel k seji g. okrajni glavar, ta
se je prav toplo zavzel za to moderno napravo. Občinski, zastop jej soglasno sklenil,
da se pridruţi akciji in da je pripravljen prispevati na njega pripadajoči znesek.
Izmed raznih nasvetov omenjamo, da je občinski zastop daroval snujoči se
podruţnici »Glasbene Matice« v Kranju 50 kron. — V tajni seji so se rešile nekatere
osebne stvari, nakar zaključi predsednik sejo, zahvalivši se iskreno g. okr. glavarju, ki
se tako zelo zanima za razvoj radovljiškega mesta.
Vir: Gorenjec, 24. 7. 1909

Praznik radovljiškega Sokola. Nehote smo se zamislili onega pomembnega dne,
ko se je vršil ustanovni shod radovljiškega »Sokola« v prostorni restavraciji brata R.
Kunstlja pred dobrim letom. Bili smo takrat idealno navdušeni in izpregovorila se je
pri oni priliki marsikaka navdušena beseda. Toda v srcu nam je bilo nekako tesno, ko
smo se zamislili v bodočnost, ko smo se zamislili — da je šlo ţe toliko lepih in velikih
idej na Slovenskem po vodi. A naš notranji dvom je docela izginil ravno v tisti dvorani,
ko nas je neizprosni deţ segnal v sicer obširno, a za ta večer desetkrat premajhno
dvorano brata Kunstlja. V nedeljo 11. t m. zvečer, ko smo bili priča vseh onih
navdušenih govorov, ki so nam jih govorili bratje Sokoli ne le iz vse Slovenije, temveč
celo zastopniki bratskih nam sokolskih društev iz bajno lepe Opatije, mejnega
Sušaka, kraške Like, divnega Krka in ţilavih Čehov in ko smo bili priča one resnične
navdušenosti, ki valovi edinole po ţilah tako krepkih in mišičavih sinov matere
Slovenije »Sokolov«. — In pogled na ono četo ţilavih in zdravih telovadcev, ki je
nastopila ta dan na telovadišču radovljiškega »Sokola«, nam je zadosten pojav, da
slovenskega naroda ne zatre nobena sila, da je slovenskemu narodu odkazan še lep
kos ţivljenja in da nam teh lepih in slikovitih pokrajin, ki obdajajo ravno našo
Gorenjsko — ne izmakne noben, še tako nasilen sovraţnik. Porok za to so nam
krepke pesti slovenskega »Sokolstva«.
Z zlatimi črkami ostane začrtam 11. julij ne le v zgodovini radovljiškega »Sokola«,
temveč tudi v dušah vsega prebivalstva krasne Gorenjske. To je bil v resnici praznik,
praznik narodne zavesti, narodnega ponosa.
Mlad je še radovljiški »Sokol«, mlad po svojem obstanku, a velik po svojih delih. Dve
podruţnici, a eno samostalno društvo, to je delo radovljiškega »Sokola«; in ako nas
znamenja ne varajo, snuje ravnokar zopet dve podruţnici. A krono svojemu
delovanju si je postavil z razvitjem svojega praporja, in da mu je priznalo to zaslugo
vse slovensko, lahko rečemo slovansko »Sokolstvo«, priča dovolj izrazovito
velikanska udeleţba »Sokolstva«, ki je prihitela iz cele Slovenije na ta praznik. 450
beri: štiristopetdeset bratov »Sokolov« je slovesno priznalo, da vrši radovljiški
»Sokol« svojo nalogo pravilno, štiristopetdeset bratov je priseglo, da je pripravljenih
priskočiti radovljiškemu »Sokolu« na pomoč vsaki trenutek.
Pogled v bodočnost nam je miren in upa poln!
Radovljiško mesto si je nadelo ţe v soboto, 10. t. m., popoldne praznično odejo in
nebroj slovenskih trobojnic je pričalo, da radovljiško meščanstvo ve ceniti pomen
takih slavnosti, kakršna je bila ravno na dan 11. julija. Dvojica hiš je pač pričala, da
njih lastniki nimajo niti toliko soli v glavi, kolikor se jo zahteva od navadnega hribovca,
ki gotovo ne bo ostal pokrite glave, ako se slučajno nahaja v druţbi večjega števila
omikancev, ki spoštljivo pozdravljajo došlega gosta.
Prvi bratje in gostje so pričeli prihajati ţe v soboto opoldne, oziroma popoldne, da
prisostvujejo serenadi kumici gospej Jeli dr. Vilfanovi. — Slikovit je bil izprevod, ki se
je pomikal po mestu do stanovanja kumice. Deputacija jo je navdušeno pozdravila in
ji izročila krasen šopek v znak svojega spoštovanja. — Po dokončani serenadi se je
vršil na krasno okinčanem vrtu restavracije brata Kunstlja koncert slovenske
filharmonije, ki je bil kmalu zaseden do zadnjega kotička. Zabava je bila nad vse
prisrčna, kajti pozdravljali smo v svoji sredini drage nam brate iz Opatije, Sušaka,
Gorice in deloma tudi ţe iz Trsta in Gorenjske. Omenjati moramo pri tej prilike, da je
radovljiško meščanstvo dalo »Sokolu« na razpolago prav lepo število prenočišč in
sicer brezplačno.
V nedeljo dopoldne se je vršil sprejem dohajajočih gostov in bratov. Vsak vlak je
privedel prav mnogo bratov. A glavni dohod se je vršil pač s prihodom posebnega
vlaka, ki je pripeljal ljube udeleţence iz slovenske metropole, iz bele Ljubljane. — Po

zajtrkovalnem koncertu v salonu brata Kunstlja se je zbralo 170 moţ v Radovljico ţe
došlih »Sokolov«, ki so odkorakali skupno z godbo na čelo na postajo, kjer je bilo ţe
zbrano ogromno število občinstva. Nepozoben je bil trenutek prihoda posebnega
vlaka. Med krepkimi zvoki »sokolske koračnice« in burnim navdušenim
pozdravljanjem občinstva, je pripeljal posebni vlak — kljub neugodnemu vremenu —
v Ljubljani je lilo ob obhodu vlaka kakor iz škafa — lepo število gostov — preko 700
—, ki jih je brat starosta dr. J. Vilfan pozdravil najiskreneje. Odgovarjal mu je zvezni
načelnik brat dr. V. Murnik. Razvrstile so se nepregledne vrste in odkorakale na
slavnostni prostor na glavni trg, kjer ae je vršilo razvitje. Tu je bil postavljen v namen
z zastavami, zelenjem in cvetjem okrašen oder.
V četverostopih so prikorakale čete »Sokolov«, kjer so bila zastopana sledeča
društva a šesterimi prapori, namreč: Trst, Gorica, Prvačina, Vis, Volosko-Opatija,
Sušak, Maribor, Breţice, Metlika, Novo mesto, Idrija, Ribnica, Krško, Črnuče,
Ljubljana, Ljubljana I., Ljubljana II., Vič, Št. Vid, Vrhnika, Logatec, Kamnik, Jesenice,
Javornik, Loka, Bled, Ţelezniki, Kranj, Trţič, Šiška.
Radovljiško društvo je prineslo še zavit prapor in na slavnostnem odru so se zbrali
starosta s praporščakom in zastopniki prisotnih društev, nakar se je pripeljala kumica
v druţbi draţestnih druţic, ki jih je občinstvo pozdravljalo z navdušenim »ţivijo-klici«.
Starosta radovljiškega »Sokola« brat dr. J. Vilfan je navzoče pozdravil z navdušenim
govorom. Očrtal je v kratkem zgodovino mladega društva, razjasnil njegovo vspešno
delovanje in povdarjai zavedno nalogo, okrepiti se v sokolski ideji in jo v podrobnem
delu od tod prenesti med narod na deţelo. Omenil je javne znake, ki nam vedno
pričajo in kaţejo, kaj dotični mislijo, v kateri smeri delajo in zakaj ţrtvujejo svoje sile in
moči. Zato ima tudi »Sokol« svoje znake. Pred seboj vidimo njihove prapore, pod
katerimi se zbirajo in ki jih vodijo in bodre v narodnem delu. Primerno je bilo torej in
potrebno, da imamo tudi mi svoj prapor, ki naj pokaţe javno naše navdušenje za
sokolsko idejo, pod tem praporom se bomo lahko zbirali k zavednemu delu. — Ni
dragocen in najdraţji, a dostojen je in kaţe to, česar se mora »Sokol« drţati.
»Sokolski« znak je znak slovenski in slovanski. Na praporu blesti napis »Krepimo se"
kot bodrilo za prvo nalogo »Sokola«, a pod njim se vije slovenska trobojnica. Pod
modrim-beiim in rdečim znakom sluţimo in delujmo zvesto in zavedno naši slovenski
in slovanski domovini. Zbrani bratje in gosti, ki vas prisrčno pozdravljam, bodite priče
slovesni obljubi in nas bodrite, da zvesto in častno sluţimo pod novim praporom
sokolski ideji in naši mili slovenski domovini. — Obrnivši se k zastavonoši bratu
Kunstlju mu izroči prapor z ganljivim nagovorom, da ga naj čuva in brani zvesto in
udano, in da ga le smrt more prisiliti, da da prapor iz svojih rok. — Praporščak vidno
ginjen, stori nato slovensko obljubo, da hoče varovati izročeni mu prapor do smrti.
Kumica g. dr. J. Vilfanova priveze na prapor krasen trak in med gromovitim
pozdravljenjem bratov in občinstva ter ob zvokih sokolske koračnice zaplapola visoko
nad svojim društvom novi prapor. Tiho, a tim iskreneje se pobrati novi prapor s
svojimi pobratimi v znak, da hoče tudi on nevstrašeno korakati na čelu svojemu
društvu. In ta prizor je vidno učinkoval na navzoče občinstvo in brate. Videli smo
obtičali v mnogoterem očesu solze pravega ganotja in navdušenja in spoznali smo v
teh solzah dušo našega naroda, ono dušo, ki je v svojem prirojenem stanju tako
dostopna višjim idejam, a ţal, da ravno to, po prirodi tako mehko dušo, izkušajo
gotovi ljudje omrziti ter jo privesti do neke zakrknjenosti, da bi pričel sovraţiti ono, kar
je stvarnik dal vsemu stvarstvu — moč v lastni jaz.
In kakor so prikorakale sokolske čete na slavnostno razvitje, tako so odkorakale
mimo novega prapora in vseh zastopnikov posameznih društev na telovadišče, kjer
so se razšli po posameznih gostilnah na obed. Umevno je, da so bile krepko

korakajoče sokolske čete takorekoč posipane od zavednih Radovljičank raz oken s
samimi gorskimi cvetkami in da so bile te čete predmet najsrčnejših ovacij na tisoče
navzočega Občinstva. (Konec prih.)
Vir: Gorenjec, 24. 7. 1909
Praznik radovljiškega Sokola II.. Popoldne, točno ob 4. uri, se je pričela javna
telovadba na občinskem travniku za ljudsko šolo in sodnijo, ki je bil ta dan prav
bogato okrašen. To delo je kaj povoljno izvršil znani mojster Iv. Dernič. — Občinstva
se je zbralo ta dan na tisoče na tem prostora in lahko rečemo, da Radovljica dosedaj
še ni kaj tacega videla, bo pač minulo zopet dokaj let, predno se vprizori zopet tako
dovršeno in v tem obsegu vprizorjeno javno telovadbo. Na obrazih navzočega
občinstva si lahko čital, kako nestrpno je pričakovalo prvega nastopa in ko so se
pokazale na ograjenem telovadišču mišičaste postave »Sokolov telovadcev«, ni
hotelo ponehati navdušeno ploskanje in odobravanje. 96 telovadcev je dovršeno
izvajalo teţke celjske proste vaje in sicer v dvanajsterostopih. Vsaki vaji je sledilo
frenetično odobravanje in to bi videli našega preprostega kmetiča, s kakim
zanimanjem je sledil vsakemu gibu, vsakemu obratu nastopajočih telovadcev.
Sklepno so izvršili še nekaj rajalnih vaj. — Za njimi je nastopil deški naraščaj
radovljiškega in kranjskega »Sokola« v skupnem številu 38 pod vodstvom bratov
Aţmana in Brovča. In kako ljubko je bilo gledati te mlade korenjake, kako navdušeno,
spretno — in resno so vršili svojo nalogo. Odobravanje je doseglo višek in čuli smo
na lastna ušesa, ko se je priprosti kmetič izrazil, da bi takoj moral njegov sin pristopiti
tem telovadcem, ako bi ne bil tako oddaljen. Mladi telovadci so v polni meri zasluţili
priznano jim hvalo. — Na odru je nastopil Škofjeloški ţenski naraščaj, ki je izvajal
dovršeno vaje s kiji. In sedaj bi morali videti ljudstvo! Obkroţilo je tako tesno prostor,
da smo se naravnost bali kake nesreče. Umevno je, da so ţele vrle telovadkinje
zasluţeno odobravanje.
Kakor naslednja točka je bila telovadba na orodju v raznih skupinah. Postavili so 4
droge, 4 bradlje, 2 konja, 1 mizo, dalje so izvajali skok na višino in dolţino. — Vsa
izvajanja so bila pač najpopolnejša in v zadregi bi bili, ko bi se nas vprašali, kateri
skupini pripada prvenstvo. Bil je izreden uţitek, in občinstvo je bilo naravnost
presenečeno pri pogledu teh krepkih in ţilavih telovadcev, s kako lahkostjo in krasoto
so izvajali najteţje vaje. In ko so se pričeli vrstiti telovadci k odhodu, čul se je
marsikak vzdih, škoda, da ţe odhajajo. — Višek telovadbe pa smemo imenovati
francoski boks, ki ga je izvajala uzorna vrsta ljubljanskega »Sokola« pod osebnim
vodstvom zvezinega načelnika brata dr. Murnika. Te krasne vaje so ţele tudi ono
priznanje, ki so ga pač zasluţili telovadci, in ploskanja ni hotelo bili konec, spremljali
so odhajajoče gromoviti nazdar-klici. — in nebo, ki je bilo skoro ves dan zakrito s
teţkimi oblaki, razjasnilo se je — hoteč tudi ono videti trud, ki ga je doprineslo
slovensko sokolstvo s to javno telovadbo. Ravno nad telovadiščem se je pokazala
krasota nebesne modrine, a gorske velikane so zakrivali teţki oblaki. In dozdevalo se
nam je, da ţalujejo ti gorski velikani nad onimi zaslepljenimi ljudmi, ki hočejo tudi
idealno sokolsko idejo porabiti za svoje sebične namene, posnemajoč prav po opičje
vse ono, kar si je sokolstvo pridobilo v teku dolgih let.
Po telovadbi se je razvila kaj ţivahna zabava pred okusno opremljenimi paviljoni, kjer
so stregle vrle narodne dame radovljiške in iz bliţnje okolice. Po posameznih
paviljonih so kraljevale obdane od ljubkih druţic sledeče gospe: pri cvetlicah gospa
Chladekova, pri šampanjcu gospa F. Ahlinova, pri pivu gospa Sajevčeva in gospa
Rojčeva, pri sladoledu gospa Šegova, pri pecivu in kavarni gospa Huthova; gostilno
pri »veselem Kranjcu« sta v zakupu imela gospa Koroščeva in gospod L. Jerše, a

jestvine gospa J. dr. Vilfanova. Ţal, da je nastopivše deţevje okrog 7. ure razgnalo to
veselo vrvenje in ţivljenje. Vendar tudi hudi naliv ni mogel pokvariti dobre volje došlih
izletnikov. V vseh radovljiških gostilnah je na mah zavladala ona ţivahna zabava, ki
jo je mogoče videti le pri takih izletih, ki jih napravijo enakomisleči in enakočuteči
ljudje, ki ne poznajo nobenega hlinjenja in nobene zahrbtnosti. Središče vsemu temu
vrvenju je bila pa vendar le restavracija brata R. Kunstlja. Tu se je vgnezdila
»Filharmonija« in vrstilo se je petje, godba in navdušeni govori. Vseh govorov ne
moremo omenjati, ker to bi presegalo prostor, namenjen našemu poročilu. Edina
napaka je bila pač ta, ker je čas prehitro minil in treba je bilo misliti na odhod.
Radovljiški »Sokol« lahko s ponosom zre na to slavje. Namen, ki ga je hotel doseči
radovljiški »Sokol« s to prireditvijo, se je dosegel v polni meri. Vspeh je tu in ta vspeh
bo obrodil prej ali slej oni sad, ki bo koristil vsej Gorenjski.
Izmed raznih došlih pozdravov omenjamo le sledeče: Bratska ţupa iz Pfeloüc,
Češko: K razvitku prapora kličemo ţiveli!
Ţalski »Sokol«: Radi otvoritvene slovesnosti sokolskega doma Celje udeleţba
nemogoča. Novi prapor podvizaj, zbiraj nove vrste. Na zdar!
Pripravljalni odbor kočevskega »Sokola«: Prisiljeni braniti svojo osebo in premoţenje,
ne moremo prisostvovati vašemu slavlju, prepričani pa smo, da nam prihitite na
pomoč, kadar kočevski »Sokol« dvigne svoj prapor. Na zdar!
Starosta graškega »Sokola« je poslal sledeče pismo: Ob Vašem slavlju se veselim
tudi jaz, ţalibog v tujini, ker mi ni mogoče priti danes v Vašo sredo. Komaj je preteklo
poldrugo leto po ustanovitvi Vašega društva, ţe je mladi in čili »Sokol« pokazal toliko
sile v sebi, da je razširil sokolsko idejo po celi gorenji Gorenjski. Vršili ste svojo
sokolsko dolţnost in zato naj se prapor, ki ga danes razvijate, ovije krog Vaših glav
kot venec priznanja izvršenega sokolskega dela in naj v bodoče hodi pred Vami kot
glasnik in buditelj tudi onim, kateri danes še ni v Vaših vrstah. V duhu prisostvujem
Vašemu slavlju, kakor sem tudi vedno sledil Vašemu delu in razvoju. V svojem imenu
in v imenu graškega »Sokola« Vam kličem krepki »Na zdar!« in »Naprej«.
Vir: Gorenjec, 31. 7. 1909
Radovljiške novice. - Redna seja c kr. okrajnega šolskega sveta v Radovljici dne
29. julija 1909. C. kr. okrajni glavar g Fr. Ţupnek pozdravi v iskrenih besedah
navzoče, proseč jih, de ga podpirajo v njegovem dela, da delujejo sloţno za blagor
šole in učiteljstva. V imenu c. kr. okraj. šolskega sveta odzdravlja drţavni in deţelni
poslanec g. Josip Pogačnik, a v imenu učiteljstva pa nadučitelj g. A: Grčar. - Prizna
se III. petletnica učitelju Iv. Šegi. — Predlagajo se sledeči učitelji oziroma nadučitelji
za nagrado v poljedelskem pouku v šolskem letu 1908/9: J. Šemerl, Lesce, Joţe
Lampe, Ovsiše, Jos. Korošec, Mošnje, I. Ţagar, Dobrava pri Kropi, Jos. Pleničar,
Kropa. — Za pouk dekliških ročnih del, da se jim prizna nagrada, se priporočajo:
Pavla Markošek, Ljubno, Marija Labernik, Leše, in Marija Šemrl, Lesce.
Otvoritev Vilfanove koče na Begunjščici. Pretečeno nedeljo se je slednjič posrečilo
radovljiški planinski podruţnici, da je otvorila slovesno kočo na Begunjščici, ki nosi
ime njenega prezasluţenega, dolgoletnega predsednika, deţelnega poslanca in
ţupana dr. Janka Vilfana. Pretečeno leto je silni naliv preprečil dvakrat to slovesno
otvoritev, a tudi letos je vse kazalo, da hoče vreme ponagajati. — Koča sama na sebi
se kaţe kakor jako lična in praktična stavba, ki zadostuje tudi najrazvajenejšemu
turistu. Stoji na prostornem ravnišču v visočini 1564 m in je razdeljena v dve spalni
sobi, eno gostilniško sobo, kuhinjo in veţo. Pod veţo je jako prostorna klet, a
podstrešje da lahko zavetišče 30 ljudem. V spalnicah se nahaja 8 postelj. Razgled je
od tu krasen in na veliki vrh se pride prav lahko v poldrugi uri. Stavba je jako solidno

delo, le ţal, da nista mogla osebno prisostvovati tej pomenljivi slovesnosti moţa, ki
sta se največ trudila, da je koča postala kri in meso, namreč pokojna D. Pohiin in F.
Sodja. Krije ju zemlja. — Prvi turisti so začeli dohajati ţe v soboto popoldne, a glavni
pritisk je bil v nedeljo zjutraj. Akoravno je vreme obetalo najbolje, vendar se je
nagloma pooblačilo okrog 4. ure v jutru na nedeljo in bati se je bilo najhujšega. Megla
je bila tako huda, da se ni videlo niti 10 metrov daleč, a vendar ni ta nepridiprav prav
nič pokvaril dobre volje došlih turistov. — In udeleţba je bila naravnost ogromna.
Našteli smo skoro 300 udeleţnikov, izmed katerih je bilo pribliţno 100 domačinov.
Osrednji odbor je zastopal dr. Švegelj, litijska podruţnica je poslala pod načelstvom
ţupana Iv. Slanca 15 zastopnikov in 1 zastopnico, a trţaško podruţnico je zastopal
znani botanik, nadučitelj R. Justin, ki se je hotel prepričati, ako še cvete po njem
najdena cvetka iz vrst »centaurej«. — Ob 10. uri je daroval mašo begunjski ţupnik g.
J. Kleindienst, ki je imel slavnosti primeren nagovor. V imenu osrednjega odbora je
govoril dr. Švigelj, ki je očrta! pomen gorskih koč ter je končno proglasil kočo
otvorjeni. Zahvaljeval se je obema dr. J. Vilfan, ki je povdarjal, da je ta koča
namenjena v prvi vrsti onim turistom, ki se hočejo navţiti krasnega razgleda in
čistega gorskega zraka brez smrtnih teţkoč, a obenem tudi občudovati boţjo naravo,
ki je tu pač na višku svoje popolnosti. — Med govori se je oglasilo ubrano petje ,ad
hoc' sestavljenega zbora. Radovljiški podruţnici je čestitati, da si je ravno tu zbrala
prostor za stavbo svoje koče in slovenskim in sploh turistom priporočamo najtopleje
izlet na Begunjščico. — Končno omenjamo, da je skrbel za lačne in ţejne ţelodce
prav skrbno g. V. Šturm iz Poljč. — Delavni radovljiški podruţnici pa kličemo: Krepko
naprej po začrtani poti v prospeh mile nam slovenske domovine!
Mlad samomorilec. Pretečeno nedeljo se je obesil na skednju svojih starišev v
Predtrgu poleg Radovljice 15 letni čevljarski učenec Janez Erman. Fantič je bil vedno
jako dostojnega in mirnega obnašanja in tisto nedeljo je bil še pri prvi maši. Okrog
poldneva so ga dobili domači obešenega na skednju. Pred smrtjo se je še slekel do
nazega. Vzrok samomora je bila hipna blaznost.
Vir: Gorenjec, 31. 7. 1909
Veselica na Dobravi pri Podnartu. Opozarjamo na veselico, ki jo priredi v nedeljo dne
1. avgusta podruţnica Ciril in Metodove druţbe za Dobravo, Ljubno, Podnart, Kropo
in Kamno gorico v priljubljeni gostilni g. Filipa Pogačnika na Dobravi. Kdor se hoče ta
dan razvedriti in se drugače dobro zabavati, naj ne zamudi priti na Dobravo. Poleg
godbe in petja je toliko raznih zabavnih točk, da se občinstvo gotovo ne bo
dolgočasilo. Srečolov je tako bogato opremljen, da mora dobiti skoro vsak listek. Ker
je ta veselica v tem času velikega pomena, naj vsaka zavedna Slovenka in vsak
zaveden Slovenec stori svojo narodno dolţnost. Tem potom se vsa društva
naprošajo, da vpoštevajo ta dan ter se udeleţe veselice.
Vir: Gorenjec, 31. 7. 1909 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Kaj je to, ţupan lancovški, g. Ivan Dernič? V »Slovencu« čitamo poročilo o shodu, ki
se je vršil v Spodnji Lipnici in na katerem je govoril deţelni poslanec ţupnik Piber. Na
ţupanov predlog je bila sprejeta zaupnica dr. Šušteršiču ter vsem drţavnim in
deţelnim poslancem S. L. S. Ali se to strinja z Vašimi načeli?
Vir: Gorenjec, 31. 7. 1909
Z Dobrave pri Podnartu. Silno se je prav po nepotrebnem repenčil minulo nedeljo
kurat Vrankar nad nedolţno veselico podruţnice sv. Cirila in Metoda. Zabavljal je na
priţnici in slikal ljudem to prireditev kot nekaj pohujšljivega, nedopustnega. Da tega

tiča dobravski ţupljani natančneje spoznajo, jim mi, ki smo ţe več let zasledovali
njegovo delovanje, pa kot pošteni ljudje do sedaj nismo hoteli izvajati posledic,
orišemo tega kričača, kako se je vedel na Koprivniku, kjer je pasel svoj čas duše.
Naši čitatelji vidijo tega moţa v pravi luči v naslednji notici.
Vir: Gorenjec, 7. 8. 1909 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Kurat Vrankar je hud, toda zelo naiven in zarobljen klerikalen fanatik. Na Koprivniku
v Bohinju je prevračal take kozolce in uganjal take prismodarije, da so ga bili ţe čez
glavo siti vsi ondotni, tudi najbolj nevedni in nazadnjaški kmetje. »Gorenjec« se je
takrat v več dopisih pečal z njegovim pastirovanjem, ki dela pač čudno čast
duhovniškemu stanu. Vrankar je mislil, da bo s svojo topo bučo vse preobrnil na
Koprivniku, kakor bo njemu vgajalo, ali koprivniški hribovski kmetje so bili bolj
pametni kakor on in so rekli: »Far je zavoljo nas tukaj, ne pa mi zavoljo njega. Mir
nam naj da! Smo znali ţiveti, ko njega nismo poznali, pa bomo ţiveli, ko se bo pobral
od nas!« Koprivniškega gostilničarja Korošca je vedno toţil in naznanjeval okrajnemu
glavarstvu v Radovljici če je le zaslišal glasno govorjenje in smeh iz gostilne, če je
tam kdo domačih nekoliko potegnil za domačo harmoniko, ali če se je bolj pozno v
noči zasvetlila luč v gostilniški sobi, pa je ţe dobil gostilničar vabilo od glavarstva, da
mora iti v Boh. Bistrico na uradni dan zagovarjat se zaradi prestopka policijske ure.
Gostilničar je bil seveda vselej oproščen, ker pameten človek pač ne bo hodil v
farovţ popraševat, kaj sme delati v svoji hiši! Ali nepotrebna pota in stroške pa je
gostilničar vendar imel in Vrankar, če je pošten kristjan, mu ima to škodo poravnati!
Nazadnje pa se je miroljubni koprivniški kurat še toţaril v imenu ţupne cerkve zaradi
neke poti z gostilničarjem Korošcem. Tudi v tej pravdi je far imenitno pogorel, stroške
plačal s cerkvenim denarjem, meţnarja pa, ker je v pravdi kot priča izpovedal
resnico, ki je bila v korist Korošcu, to je, ker ni hotel pričati po krivem v korist
Vrankarju, je on pognal iz meţnarske sluţbe. Čez vse pikantno pa je, kar je počel z
mlado provizorično koprivniško učiteljico B., ki je bila na farovţu na hrani in sploh
ondi pri Vrankarju kuhana in pečena. »Gorenjec« je leta 1905. okoli boţiča ali
novega leta prinesel dopis iz Bohinja, da je dal koprivniški kurat Vrankar koprivniško
učiteljico ostriči po meţnarju. Vrankar in naši katoliški listi so na ta dopis molčali
kakor grob. Ali mi bi vseeno radi izvedeli, iz kakega pametnega ali prismojenega
katoliškega nagiba je dal Vrankar ostriči učiteljico. Menimo, da je to čudno zagonetko
pač najbolje rešila vaša »Osa#, ki jo prinesla o tem dogodku v 3. številki pesemco:
Ostriţena učiteljica.
Kaj si zmislil je naš pop?!
Dal učitelj'co na klop —
potlej pa, potlej pa
je poslal po meţnarja ....
Meţnar v farovţ prikrevsal.
Far pa mu ukaz je dal:
»Zdaj pa le, zdaj pa le
brţ ostriţi ji lase!
Za dolge lase se vrag
rad obeša, meče v zrak
in ven v svet in ven v svet

naših več spelja deklet!
Ko ta punčka bo brez las,
le pri meni bo vsak čas,
ker jo sram, ker jo sram
bo hoditi v vas drugam!
Torej, meţnar, zdaj pa le
v roke škarje za ovce,
in trdo, prav trdo —
Kuhar'ca, ti primi jo!«
Kuharica okrog roke
si ovija nje lase;
meţnar pa, meţnar pa
stiska škarje, kar se da!
Kitica na tleh leţi,
deva milo zaječi:
»Kakšna sem, kakšna sem,
kam zdaj s to tonzuro smem?!«
Far tolaţi jo lepo,
kitico ji da v roko:
»Na oltar, na altar
nesi jo Mariji v dar!«
Te pesmico prinašamo nekoliko popravljeno tudi mi v razvedrilo in pouk našim vrlim
Gorenjcem. Poje se po aspevu narodne pesmi:
Naš pes nima repa več,
kdo ga je odsekal preč?
Jaz pa vem, jaz pa vem,
pa povedati ne smem.
Prihodnjič pa se kaj več, ako je to našim bralcem in bralcem všeč
Vir: Gorenjec, 7. 8. 1909
Ciril-Metodova veselica na Dobravi pri Podnartu se je minulo nedeljo izvršila v
vsakem oziru prav povoljno. Dasiravno sta zjutraj v cerkvi hujskala ţupljane
dobrovski Vrankar in kroparski fajmošter Polak, zbralo se je na sto in stotine broječe
občinstvo iz Krope, Kamne gorice, Podnarta, Radovljice, Kranja in domače vasi, ki je
pazljivo poslušalo govor učitelja Skulja kot zastopnika glavne druţbe, ubrano petje
kroparskih pevcev pod vodstvom nadučitelja v Kropi in marljive godbe iz Krope.
Priznana dobra gostilna g. Filipa Pogačnika pa je ustregla vsem raznovrstnim ţeljam
obiskovalcev.
Vir: Gorenjec, 7. 8. 1909
Vse, kar ja pravi. »Narodni Dnevnik« piše: V nedeljo vršilo se je blagoslovljene
Vilfanove koče v Begunjščici pri Radovljici. Slavnost je precej kvarilo krmeţljavo

vreme, ki je z meglo zastiralo vsak razgled. Sicer se je vršilo vse kot sploh pri takih
prilikah. Le eno naj omenimo: vsaj na hribih, kamor pride človek po oddih, po sveţ
zrak in po nove sile, naj nam prizanašajo one ţalostne figure, ki ţe zjutraj
navsezgodaj v obliki Bahovi kvarijo človeku gorsko ozračje; in če tudi so te ţalostne
postave akademiki. — Ko smo se vračali črez Prevalo planino, so nam za liter
sirovega mleka zaračunali 40 vin. Na Dunaju ga dobimo po 32 vin., kolikor ga ţelim,
na planini pa zahtevajo 8 vin. več. Vse, kar je prav
Vir: Gorenjec, 7. 8. 1909
Trdovraten samomorilec. V sredo 4. t. m. se je slednjič vendar posrečilo znanemu
samomorilcu Al. Ţelezniku iz Radovljice, da si je ugasnil luč tega sveta. Po kosilu se
je odpravil proti pokopališču, tam je poiskal kozolec posestnika Vurnika, na to pa je
slekel havelok in suknjič, slednjič zavratnik in zavratnico, vse to je zloţil lepo na kup,
pokril s klobukom in hajd, cukrov motvoz za vrat in obvisel je med nebom in zemljo.
Sicer ga je omenjeni posestnik takoj našel, mu prerezal motvoz, a bela smrt ga je ţe
odvedla v svoj regiment. Pokopali so ga v petek brez zvonenja in blagoslova — prav
po domače.
Vir: Gorenjec, 7. 8. 1909
Hrvatski poslanec na Dobravi pri Podnartu. Piše se: Letos imamo na Dobravi
odličnega gosta. Prišel je namreč semkaj poslanec v hrvatskem saboru in v
drţavnem zboru v Pešti dr. Pero Magdič iz Varaţdina. Ostane tu več tednov.
Dragega gosta, ki je eden izmed najboljših prijateljev nas Slovencev, iskreno
pozdravljamo.
Vir: Gorenjec, 7. 8. 1909 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Sestanek trţiških in jeseniških namčurjev v Lescah. V nedeljo so imeli trţiški in
jeseniški nemčurji sestanek v Lescah v Legatovi gostilni. Sprva so bili tihi in poniţni.
Ko pa so se pošteno nalezli plemenitega ječmenovega soka, so postali hrabri in jeli
»hajlati«, da so bolela človeka ušesa. Posebno so kričali in vpili pri odhodu, ko so se
pijani kakor muhe nalagali na voz. Čudimo se, da so Leščani mirno trpeli to
nemčursko izzivanje.
Vir: Gorenjec, 7. 8. 1909
Pri volitvi v pridobninsko komisijo za radovljiški okraj je bil izvoljen v IV. razredu g.
Joţe Bogataj, klobučar in posestnik v Radovljici; v III. razredu je bil izvoljen g. Oton
Homan, trgovec in posestnik istotam.
Vir: Gorenjec, 21. 8. 1909
Radovljiške novice. V našem idiličnem mestecu vlada letošnje poletje prav ţivahno
ţivljenje. Tujcev je nenavadno veliko, znamenje, da jim ugaja kraj. Upajmo, da obdrţi
mesto to privlačno moč tudi v bodoče.
Mnogo ţivljenja so prinesli v naše mesto vojaki, ki so letos imeli tu svoje vaje, namreč
bili so tu nastanjeni skoro 14 dni dragonci 6. polka, ki nosi ime ruskega carja Nikolaja
I. — Nekaj dni se je mudil tu tudi oddelek kolesarskega oddelka, ki je bil nastanjen v
ljudski šoli. Ti vojaki so nas zapustili v sredo 25. t m., ker so se podali na vaje proti
Škofji Loki in potem dalje na Notranjsko.
18. t. m. se je praznoval kaj slovesno rojstni dan našega vladarja. Radovljičanje so
okrasili svoje hiše s cesarskimi zastavami, a v stolnici se je darovala maša, katere so

se udeleţili poleg c. kr. uradništva mnogi meščani. Vojaštvo je imelo pa skupno mašo
na prostem v Lescah na polju pri Selcih.
22. t. m, so je vršila na obširnem polju pri Lescah, v bliţini Selc tekmovalna dirka
dragoncev 5. polka car Nikolaj I. Distančna jeţa je bila odmerjena na 8700 m. Dirka
se je pričela ob pol 4. uri popoldne, ob jako slabem vremenu. Gledalcev je bilo na
tisoče in kdor je pogledal to pestro mnoţico ljudi, dalje nebroj voznikov, avtomobilov,
koles in drugo, spomniti se je moral nehote na redne dirke, ki se vrte po velikih
mestih ali pa svetovno znanih letoviščih. Dirka sama na sebi je mudila marsikaj
zanimivega in vzburljivega, a za nas priproste smrtnike niso, kajti tu se ravno vidi,
kako malo se pravzaprav ceni človeško ţivljenje, kajti najmanjši dobitek je znašal
poleg kolajne še 5 kron. In da je v resnici tu marsikako ţivljenje takorekoč na nitki,
pričajo dovolj jasno nezgode, ki so se ravno tu pripetile. Dragonec Sprochar je bil
tako nesrečen, da je obleţal nezavesten, a širijo se trdovratne govorice, da je umri ţe
v nedeljo ponoči, drugi zopet trde, da se nahaja v bolnici v Ljubljani. Pač bi bilo
umestno, da vso zadevo pojasne merodajni faktorji, da se prebivalstvo pomiri. Pomnil
bo to dirko tudi nadporočnik grof Auersperg. Dobil je prav teţke poškodbe, kajti konj
se je pri padcu parkrat na grofu obrnil.
16. t m. je umrla obče čislana soproga vpokojenega davkarja g. I. Šubica v visoki
starosti 79 let. Pogreb se je vršil v sredo popoldne ob 4. Ogromna udeleţba je
pričala, da je bila blaga pokojnica kaj priljubljena v našem mestu. Zapuščenemu g.
soprogu naše iskreno soţalje!
Naše mesto napreduje v vsakem oziru. Mestna hranilnica napravlja ravnokar okrog
svoje hiše in okrog svojega sveta moderno, prav lično ograjo. A naš umetnik g. Jos.
Pavlin je napravil v pročelju svoje hiše poleg Zalarjeve gostilne ob glavni cesti proti
Lescam soho sv. Cirila in Metoda v naravni velikosti. Delo je pravi umotvor, ki priča o
lepih zmoţnostih našega domačega mojstra. Opozarjamo posebno vse one, ki
prihajajo v naše mesto, da si ogledajo to soho. — G. dvorni svetnik I. Dralka je dal
ravno te dni prav okusno prenoviti svojo hišo, kjer je nastanjena pošta. Hiša ima prav
praznično obleko, kazi jo edinole firma c. kr. pošte. Upajmo, da nam c. kr. poštni erar
preskrbi tudi nov napis, ki bo odgovarjal razmerju kranjskega prebivalstva. Pri tej
priliki izraţamo tudi ţeljo, da dobi c kr. poštni urad tudi »uradne ure« — a ne samo
»Amtsstunden« — na vratih namreč.
Naš »Sokol« se vrlo giblje. Telovadi redno, a udeleţuje se tudi prav pridno raznih
prireditev bratskih društev. Korporativno je pohitel v Št. Vid, v Trţič; večje deputacije
je pa poslal na Vrhniko, v Krško, na Opčine.
Brv na »Gmajni« preko Save je te dni pričel popravljati tesarski mojster Iv. Dernič. V
nekaj dnevih bo zopet odprta javnemu prometu. Največjo zaslugo ima tu »društvo za
promet tujcev«, posebno pa njegov načelnik g. L. Fürsager, ki je storil marsikak
korak, da je zbral potrebno vsoto za popravljanje.
Utopljenca je iz Save potegnil pri ravnokar imenovani brvi v soboto, 21. t. m. zvečer
okrog 8. ure g. učitelj Iv. Sega. V utopljencu so spoznali delavca Fr. Trkmana, doma
v postonjskem okraju, ki je delal zadnji čas pri posestniku in ţagarju Fr. Zupancu,
vulgo »Cajhnu« z Lancovega. 8. t m. zvečer je bila večja druţba v znani gostilni pri
Muleju poleg kolodvora in tej druţbi se je priklopil tudi imenovani delavec. Prisedši na
savski most na Lancovem je pričel vpiti Trkman, da mora v Savo. Druţba ga je
pogovarjala, misleč, da se norčuje. A moţ je bil trden v svojem sklepu in s klicem:
»Adija Avstrija!« je skočil v deročo Savo, kjer je kmalu zginil izpred oči prestrašene
druţbe. Umevno je, da se ni nihče upal pomagati samomorilcu, kajti bila je trda noč,
a Sava vsled hudih nalivov nenavadno deroča. Pokopali so ga v ponedeljek
dopoldne.

5. septembra nas čaka izreden uţitek. Ta dan prirede gorenjski telovadni odseki
»Orel« javno telovadbo. Spored bo nekak tak-le: Zjutraj skupno obhajilo na Brezjah,
opoldne skupno kosilo v Radovljici, a popoldne javna telovadba. Upajmo, da ne bo
deţja.
Letina letos dobro kaţe. Posebno mnogo bo jabolk in hrušk. A tudi poljski pridelki
obetajo mnogo. Ne vemo pa, bo-li to kaj vplivalo na cene posameznim pridelkom, ali
bode ostala cena stalna, kakršna je sedaj. Upajmo, da ne!
Vir: Gorenjec, 28. 8. 1909
Poţar. V sredo, dne 25. t. m., popoldne je v Begunjah gorelo. Pogorela je Gregorju
Obreza št. 56 hiša in svinjak. Ugoden veter in vojaki 47. pešpoika, ki so tu na vajah,
so veliko pripomogli, da se ogenj ni razširil na sosedna poslopja. Zaţgali so otroci.
Vir: Gorenjec, 28. 8. 1909
Gasilno društvo v Begunjah priredi v nedeljo, dne 5. septembra ob 3. uri popoldne v
gostilni g. Valentina Šturma v Poljčah tombolo.
Vir: Gorenjec, 4. 9. 1909
Pri Mariji Pomagaj na Brezjah je zborovala dne 2 t. m. »Slomškova zveza«.
»Slovenec« je nesramno lagal, da je bilo udeleţencev 400, med temi 250 učiteljev,
50 pa jih je poslalo brzojavne čestitke. V resnici pa je bilo vseh zborovalcev 143,
izmed teh 32 duhovnikov, 41 učiteljic in učiteljskih soprog, 14 dijakov, 1 meţnar in 57
odraslih lajikov, med zadnjimi kakih 25 učiteljev. Samo 5 brzojavov je došlo od
učiteljev, pismeno pa je pozdravil te novodobne romarje le »najuglednejši« kranjski
nadzornik, prečastiti gospod Ljudevit Stiasnv. Zborovanje je bilo zvečina posvečeno
naprednim učiteljem in »Zavezi«. Slomškar A. Pirnat je proglasil bojkot »Učit.
Tovarišu« ter vsem narodnim in naprednim učiteljem. Slučaj je menda hotel — saj
tako se pripoveduje —, da je med tem, ko se je povzpel predsednik Jaklič do
gorastasne trditve, da loči klerikalno učiteljstvo od liberalnega samo sveti kriţ, dobil
nek ljubljanski učitelj ekspresno pismo, v katerem se mu poroča, da ga preganja
sodišče zastran šolskih tiskovin, katere je čudnim potom prenesel iz »Učiteljske
tiskarne« v »Katoliško tiskarno«; prav takrat pa se je drugega istotako strogo
krščanskega Slomškarja obvestilo, da je postal srečni — nezakonski oče. Res, samo
izmeček se zbira pod Slomškarijo. In taki ljudje, v katerih je sposobnost in značajnost
ţe davno zamrla, naj bi uglednemu naprednemu učiteljstvu napovedovali druţabni
bojkot?
Vir: Gorenjec, 11. 9. 1909
Vljudno vprašanje do vodstva pletarske šole v Radovljici; 1.) Je li resnica, da pod
naslovom Vase šole prodajate tudi izdelke tujih pletarskih tvrdk in ve li za to Vaša
direkcija na Dunaju i. t. d. 2.) Je-li resnica, da je zelo nadarjeni učenec Ferjan zapustil
Vašo šolo in se šel učit v trgovino, ko je ţe dovršil dveletni tečaj in ker ga Vi niste
hoteli oprostiti, kakor nekatere druge učence, čeravno je c kr. učni delavnici
predpisan samo dveletni tečaj? Zakaj mora mladenič izgubiti dve leti svojega ţivljenja
In pričeti zopet iznova? 3) Je-li resnica, da je na Vasi šoli nastavljena za poučevanje
ţenskega tečaja neka — dama, ki nima sposobnosti in izpita kakor je predpisano in
zakaj bi pri tem pičlem številu Vaših obiskovalcev ne mogli razdeliti pouka tako, da ne
bi bilo treba drţavi plačevati za par učenk te posebne učiteljice? — Prosimo
odgovora v prihodnji Številki »Gorenjca« / Radovedneţ.
Vir: Gorenjec, 11. 9. 1909

Umrl je v Predtrgu pri Radovljici zlasti lovskim krogom dobro znani bivši gostilničar g.
Egidij Hirschmann v starosti 69 let. N. v m. p.!
Vir: Gorenjec, 11. 9. 1909
Proti ţupnišču je nekdo streljal v Mošnjah pri Radovljici. Ena krogla je strla steklo v
pritličju, dve ste pa obtičale v okviru okna.
Vir: Gorenjec, 11. 9. 1909
Umrla je po daljšem bolehanju dne 15. t. m. v Kamni gorici v 26. letu svoje dobe
gospa Milica Pleničar, rojena Kappus pl. Pihlstain, učiteljica v Kropi in soproga g.
Joţefa Pleničarja, nadučitelja v Kropi. Dne 17 t. m. ob ½ 11. uri dopoldne se je vršil v
Kamni gorici pogreb prerano umrle pokojnice, ki je bila obče priljubljena zaradi
svojega ljubeznivega značaja. Počivaj v miru blaga gospa, obiteljima Kappus pl.
Pihlstain in Pleničar pa nate iskreno soţalje!
Vir: Gorenjec, 18. 9. 1909
20. september v Radovljici. Pišejo nam. Naše mesto je praznovalo spomin
septembrskih ţrtev z razobešanjem trobojnic z ţalnim trakom. Narodno občinstvo je
nosilo ţalne kravate. Ras večine hiš so plapolale ţalne zastave, vendar so bile tudi
izjeme precej številne. Spomnili smo se ob pogledu na bile teh izjem na ţalno slavijo
lanskega leta, ko so visele ţalne sestave ras vse hiše brez izjeme, tudi ras bile ljudi,
o katerih smo vedeli, da jih obhajajo pri spominu na ljubljansko tragedijo vsa druga
čustva, kakor čustvo ţalosti. Ţe lani smo vedeli, da zastava na teh hišah niso znak
ţalosti, temveč le znak strahu pred gospodarskim osamosvojnim gibanjem, strahu
pred nastajajočo slovensko grosistično tvrdko Štiglic in Šmit, strahu za preljubi denar
neljubega jim slovenskega ljudstva. Letošnji 20. september nas je poučil, da smo
imeli lani prav. Tvrdke Štiglic in Šmit ni več in — na hiši tvrdke Friedrich Homann po
20/9. 1908 je prišla nad trgovino na drugo mesto tudi tabla »Friderik Homann« in na
hiši tvrdke Otto Homann (moţ je izvoljen od narodnih naprednjakov v občinski odbor
in je celo občinski svetovalec), na hišah, raz katere so ob prihodu čukarije v
Radovljico vihrale mogočne zastave, dne 20/9. t I. ni bilo zastav. Morda pride zopet
čas, ko se zopet začnete tresti za slovenske groše in začnete zopet praviti, da ste
Slovenci in tekati od Poncija do Pilata po pomoč pred »preganjanjem »Gorenjca«,
tedaj se bomo prav od srca smejali. Danes se ne smejemo, preveč smo disgustirani
nad hinavščino, katero ste 20. sep. priznali. — Tvrdki Friedrich in Otto Homann
priporočamo narodnim odjemalcem, g. Ottona Homanna pa še specialno radovljiškim
narodnim občinskim volilcem. — Med drugimi hišami, ki niso razobesile zastave,
omenjamo le hotel »Bastl«.
Vir: Gorenjec, 25. 9. 1909
Pozen cvet. Na vrtu g. Ivo Pokorna, posestnika na Zgoši pri Lescah, cvete ta teden
hruška.
Vir: Gorenjec, 2. 10. 1909
Za mošenjski vodovod ministrstvo noče izplačati podpore.
Vir: Gorenjec, 2. 10. 1909
Radovljiške novice. O izletu »Orlov« v Radovljico dne 5. sept. t. l. ne moremo
poročali čisto nič vaţnega, kajti še »Slovenec« se je omejil na celih pet vrstic. Edino

to moremo povdarjati, da so »Orli« ta dan pili izključno pivo iz nemške pivovarne v
Lescah, mesto da bi podpirali domače — in celo njih stranke — podjetje, pivovarno v
Mengišu, ki ima svojo zalogo v Lescah. Narodnost na jeziku, narodnost v dejanju.
Obletnico 20. septembra smo tudi v Radovljici obhajali. Sicer res ni bilo posebno
veliko črnih zastav razobešenih, a kar jih je bilo, so jih razobesili ljudje značajni, brez
vabljenja, brez pritiska. Prepričani smo, da bo drugo leto drugače, če bo količkaj
agitacije.
Radovljiški »Sokol« vidno napreduje. Povemo lahko tajnost, da šteje društvo 117
članov, da se redno telovadi, a najnovejša akcija društva je ta, da je pričelo prav
pridno zbirati sklad za lastni dom. Vso zadevo so vzeli v roke pravi bratje in navdaja
nas zavest, da bo radovljiški »Sokol« v teku dveh let otvoril svoj lastni dom. — Na
izvanrednem občnem zboru dne 16. septembra je bilo voljenih devet delegatovodposlancev za občni zbor sokolske zveze, ki se vrši v kratkem v Ljubljani. —
Omenjamo še to, da priredi »Sokol« letos vinsko trgatev, ki obeta biti nekaj
posebnega.
Zadnja seja občinskega zastopa je bila dne 14. sept. Skoro edina točka vse seje je
bilo vodovodno vprašanje. Deţelni odbor je sporočil, da se namerava podaljšati
vodovod do Studenčic in do Ljubnega, a glavarstvo je razpisalo dan vodovodne
razprave v Ljubno na dan 21. sept. — Sklenilo se je soglasno ugovarjati načrtu, da
se za podaljšanje tega vodovoda porabi radovljiški vodovod in v odsek, ki se je imel
udeleţiti komisijske razprave v Ljubnem, so se volili odborniki gg. T. Sušteršič, I.
Vurnik, I. Sartori, O. Homann in L. Fürsager. Upamo, da bo občinski zastop sedaj
imel nekaj let mir z vodovodnimi zadevami, odkar je ministrstvo reklo, da ne da nič za
vodovode na Kranjskem. Čudna so pota usode. Slednjič se je sklenilo soglasno, da
morajo biti vse občinske table le slovenske.
17. sept se je pričelo s poukom na tukajšnji petrazrednici. Kakor je čuti, je letos pritisk
vnanjih učencev v tukajšnjo šolo izvanreden, najboljše znamenje, da je naš priprost
narod prav dovzeten za šolo in da ve, koliko koristi mu donaša dobra šola.
Radovljiškemu učiteljstvu je pa le čestitati, da uţivajo tako zaupanje med ljudstvom,
kajti drugače bi ne silili vnanji starši svojih otrok v to šolo!
4. oktober, god našega dobrega vladarja, se je slovesno obhajal. Ob 9. uri je bila
slovesna sv. maša, ki jo je daroval častni kanonik g. I. Novak. Navzoče je bilo
polnoštevilno c. kr. uradništvo, na čelu mu g. c. kr. okraj, glavar, dalje šolska mladina
in mnogo občinstva. — Raz nekaj hiš so plapolale tudi cesarske zastave.
Naš kaplan g. I. Drolc je napravil te dni ţupnijski izpit. — Razpisana je sluţba
tukajšnjega organista. Dosedanji organist odide na Dolenjsko.
Električni odsek je dovršil svoja dela. V kratkem se bo zaznamovalo, ako bo iz te
moke kaj kruha.
Radovljica menda pridobi zopet nekaj, kar jo bode povzdignilo in ji prineslo dovolj
prometa. Govori se, da merodajni faktorji delujejo na to, da se nastane v mestu
oddelek ţrebčarjev. To bi bila velika pridobitev za gorenjsko konjerejo. Upajmo, da
postanejo besede dejanja.
Letina je letos tu prav dobra. Vsega je dovolj, posebno so obrodile tepke, a tudi
jabolk je še dovolj. Le ţal, da je toliko prekupcev in voz za vozom roma v Lesce na
postajo. — Ljudje so prav zadovoljni z letošnjim letom — radovedni smo le, ali bo
cena raznim pridelkom kaj padla.
Vir: Gorenjec, 9. 10. 1909
Mošenjski vodovod dela skrbi mošenjskim moţem, a še več jeze. Sedaj se nam
odpirajo oči, da nimajo klerikalni širokoustneţi toliko moči in veljave, kakor so nam

vedno trobili po raznih shodih, po priţnicah in izpovednicah. Deţelnemu odboru
svetujemo, da prime frančiškanski samostan za mošnjo, tam imajo cvenka na
pehare.
Vir: Gorenjec, 9. 10. 1909
Radovljiške novice. - Zasluţeno odlikovanje. Naš zvesti pristaš g. Josip Pogačnik,
krojaški mojster in obč. svetovalec, je bil odlikovan na mednarodni obrtni razstavi, ki
se je otvorila dne 1. oktobra v Londonu za razstavljeno salonsko obleko s častno
diplomo, zasluţnim kriţcem in zlato kolajno. — Odlikovancu naše iskrene čestitke,
slovenskemu občinstvu pa v vednost, da je imenovani odlikovanec pravi veščak v
svojem obrtu, da zadosti v polni meri tudi najrazvajenejšemu ukusu, torej izvajajmo
geslo: »Svoji k svojim«.
Dr. J. Vilfan, ţupan in poslanec našega mesta, se je pri razgovoru o mošenjskem
vodovodu v deţelnem zboru zavzel z vso vnemo za ta vodovod. Tako stališče je bilo
pač pričakovati od njega. Neumevno pa se nam zdi, čemu sta ga tovariša poslanca
gg. dr. E. Lampe in Josip Pogačnik zavračala, da zavzema tu drugače stališče, kakor
doma pri občinskem zastopu. Z ozirom na to konštatiratno le to, da bi omenjena gg.
poslanca gotovo opustila tako sumničenje, ko bi se prej dobro poučila pri svojih
pristaših, ki so vsega spoštovanja vredni moţje in vneti za splošni blagor mesta
Radovljice, da je moral ţupan dr. J. Vilfan storiti le to, kar je bilo soglasno in po
vsestranskem preudarku sklenjeno. Lahko bi se omenjena gg. poslanca tudi poučila
iz sejnih zaupnikov, kako stvar stoji. — Poudarjamo pa tudi, da bo ţupan umaknil le
tedaj one ugovore, ako ga v to pooblasti občinski zastop.
»Mestna hranilnica« dobiva ravnokar novo ograjo okrog svojega sveta. Ograja se
nam dozdeva malce prerazkošna, predraga in z ozirom na lego hranilničnega
poslopja neumestna. Kajti ko bi poslopje bilo bolj odmaknjeno od glavne ceste in
zidano »nadzemsko«, potem bi še bilo; a tako bo vedno imel vrtinec svoj ples tam v
tistih kotih. Slednjič se nam zdi ograja tudi predraga, kajti 5000 K, beri peltisoč kron,
utakniti v ograjo, je pa vendar malo preveč, ko ima vendar mesto toliko potreb in
potrebnih stvari, ki čakajo podpore in olepšanja. Omenjamo, da bi se par stotakov od
teh 5000 K lahko namenilo v olepšanja prostora pred dekanijsko cerkvijo i. t. d. Prav
je in skrajni čas je tudi bil, da je upravni odbor se odločil ograditi hranilnični svet, toda
napravila bi te lahko ličnejša, modernejša in cenejša ograja, kakor je ta.
G. kr. pletarska šola deluje izvrstno. Nad vse pametna je bila misel uvesti tudi ţenski
pletarski tečaj. Izdelki, ki se izdelujejo ravno v tem tečaju, so nam porok, da je taka
metoda kakor tudi vestnost poučujoče učiteljice na pravem mestu. Edina napaka tega
zavoda je, ker dela zavod premalo reklame zase. Dozdeva se nam, da je vodja tega
zavoda g. L. Patik mnenja, da se dobro blago samo hvali. Istina! A reklama je danes
neobhodno potrebna. Zavod ima svojo zalogo na Bledu pri trgovcu Iv. Rusu. Slednjič
omenjamo, da so letos domačini zasluţili precej drobiţa pri prodaji vrbovega protja, ki
ga kupuje imenovana pletarna.
Naš vodovod izborno deluje. Vsi Radovljičanje so sedaj nekako veseli in zadovoljni,
da je mesto dobilo tako hitro vodovod, posebno se sedaj ta zadovoljnost javno čuti,
ko je bilo brati, da je ministrstvo tako zadrgnilo svoj mošnjiček, da ne bo padel niti
belič več iz njega za kranjske vodovode. — In če bi naš ţupan dr. J. Vilfan ne storil
za Radovljico nič drugega, kakor le to, a nam je pridobil vodovod, je vreden, da se
mu izkleše spominsko ploščo na vodovodni spominek, ki stoji na trgu.
In ker smo ravno pri vodovodu — še sledeče: Vodopivci opazujemo in okušamo, da
ima voda iz vodovoda prav pogostoma nek čuden, po petroleju dišeč okus, ki je prav
zoprn. Mislimo, da ta okus prihaja odtod, ker se še vedno in vedno ustavljajo tu in

tam pipe, a dotični monterji ne pazijo dovolj na snago. Menimo, da imamo
davkoplačevalci pravico, zahtevati od vodovodnega odseka, da ukrene kaj proti temu
početju. Hočemo čiste vode!
Pri nas vlada precejšnja draginja, posebno kar se tiče ţivil. Ministrstvo je pred kratkim
sklenilo, da hoče sklicati nekak odsek, ki naj se posvetuje, kako bi se draginja ţivil
zmanjšala. Misel dobra! Kaj bi pa bilo, ko bi tudi v Radovljici merodajni faktorji sklicali
tak sestanek in rekli: naše plače so take, cena ţivil je taka. Radovljica je izključno
uradniško mesto in menda uradnik ni zato tu, da se ga oskube do zadnjega perja.
Torej ... .?
Potres pretočeni petek smo tudi tu precej dobro čutili. Točno ob 11. uri dopoldne je
pričelo tresti, bolj občutljiv je bil v gorenjih delih hiš. Sunek je bil navpičen in brez
grmenja. Škode ni napravil nobene, samo plašljivce je malo razburil.
Šolarsko kuhinjo smo imeli do sedaj vsako zimo. Glava ji je bil c. kr. vladni svetnik O.
Detela, ki je odšel v Ljubljano. Upamo, da jo tudi letos dobimo.
Vir: Gorenjec, 16. 10. 1909
Boţja pot na Brezje, ki so jo napravili letošnje počitnice »Slomškarji«, je imela slab
vspeh. Glavni referent o preosnovi šolskih postav, nadučitelj Bregar je zahteval v
svojem poročilu odpravo krajnih šolskih nadzornikov, češ, da je to unikum na svetu.
Referat se je z navdušenjem in ploskanjem sprejel, in sicer soglasno. No, glasovanje
v deţelni zbornici povodom šolskih postav je pa pokazalo moţatost predsednika
»Slomškove zveze« Jakliča kakor tudi odbornikov Jarca in Ravnikarja, da so
glasovali proti predlogu poslanca Gangla, ki je zahteval edinole to glede krajnih
šolskih nadzornikov, kar so sklenili »Slomškarji« na Brezjah. — Ali vas imajo za …?
Vir: Gorenjec, 16. 10. 1909
Iz Begunj pri Lescah. Ko smo v št. 401 »Domoljuba« brali dopis iz Lesec, smo bili
zares prav radovedni, kdo so oni hvaleţni Leščan, katere bi z dopisnikom vred na
prste ene roke našteli, ki so odhajajočemu ţupniku v toliko hvaleţni za spretno
gospodarjenje, katero jo najbolj izkazal s tem, da ni hotel odriniti prej, dokler ni imel
vseh poljskih pridelkov spravljenih. Sploh bi pa svetovali Leščanom, kakor je svoj
čas, ko je prejšnji ţupnik tu iz Begunj odšel, leski ţupnik oskrboval tudi begunjsko
faro do prihoda sedanjega ţupnika, da naprosijo našega ţupnika, da sedaj tudi leško
faro oskrbuje, da mu ne bode toliko dolg čas kot do sedaj, tako da je srečen trenutek,
če ga sedaj v cerkvi, v ţupništvu ali šoli najdeš, ker si mora zmeraj iskati zabave v
jahanju, lovu ali gostilni, ter da na so praznik na priţnici in z zvonenjem oznanjene
maše zadnji trenutek zavoljo neke poroke več ne odpove? Istotako bi tudi, ako se še
kot ţe enkrat volk pritepe v leško občino, imel bolj priloţnost zasledovati ga, mogoče
še tudi streljati.
Vir: Gorenjec, 23. 10. 1909
Radovljiške novice. Osebne vesti. Sodnijski avskultant, g. H. Deu je Imenovan
sodnikom v Konjicah. — Tukajšnji c. kr. ţivinozdravnik, g. Jos. Stegu je nastopil daljši
dopust ter se je podal na Dunaj, da spopolni svoje znanje v svrho, da se vrne kakor
diplomiran doktor vsega ţivinozdravništva.
Umrla je soproga vpokojenega glavarstvenega sluge I. Velepeca, ki sedaj biva v
Šiški, po dolgi bolezni. Pogreb je bil v petek popoldne; prepeljali so jo v Št. Vid. Blag
jej spomin!
Lep čin pijetete je storila naša posojilnica s tem, da je postavila na grob prerano
umrlega in nepozabnega Dragotina Pohlina lep nagrobni spomenik. Izvršil ga je

znani kamnosek France Kocijančič iz Črnivca. Spomenik je visok 2 m 80 cm, ima
obliko piramide — kraški marmor in ima poleg običajnega napisa še liro in uglasben
začetek večno lepe Ipavčeve pesni: »Domovina«.
28. t. m. smo imeli običajni ţivinski sejm, ki je bil srednje dobro obiskan. Kramarji so
ponujali v večini ţe zimsko robo, a kupca je bilo malo. Posebnost tega sejma je bila
ta, da smo pogrešali tistih po ceni Ţidov, ki prodajajo vsakovrstni drobiţ »pol
zastonj«, »pol za denar«. Prav bi bilo, da se jim zapro vrata enkrat za vselej. Ţivine
se je prignalo, in sicer 168 goveje in 150 buš. Cena jim je bila stara, kupčija slaba —
malo raje so segali po bušah, znamenje, da se bliţa čas »mesenih klobas«.
Odlikovanec g. Jos. Pogačnik je razstavil v svojem izloţbenem oknu ravnokar prejeta
odlikovanja, ki jih je prejel, kakor znano, na obrtni razstavi v Londonu, in sicer častno
diplomo, zasluţni kriţec in zlato kolajno. Odlikovanja so kaj lepo in okusno delo ter
vredna, da si jih ogleda vsakdo, ki pride slučajno v Radovljico.
Vir: Gorenjec, 30. 10. 1909
Nemška pivovarna A. Zimmermana v Lescah je - kakor nam pišejo z Gorenjskega naprodaj. To nam je povedal shod, ki ga je sklical sedanji lastnik na dan 28. t. m. ob
3. uri popoldan. Vabil je na ta shod vse »neodvisne gostilničarje« s posebnim
dvojezičnim vabilom, ki ima to posebnost, da se je tiskal v Gradcu - pomislite ljudje
boţji v nemškem Gradcu, v tiskarni I. Khil v dveh jezikih - in da slovenski oglas kar
mrgoli jezikovnih napak. Tako beremo n. pr. da se snuje »gostilničarska zadruţna
pivovarna planinskih deţel«, da je pivovarna »pripadajvče«, da »računamo lahko na
našo korist« i. t. d. Slednjič je podpisan na oklicu nek Simon Quantschnigg,
restaurateur »Inţni kolodvar« Celovec.
Shoda se je udeleţilo precejšnje število slovenskih gostilničarjev in sedem
gostilničarjev s Koroškega. Namen tega shoda je bik prav prozoren in čast
slovenskim gostilničarjem, da niso sedli na te limanice. Koroški nemški gostilničarji so
upali, da kupijo s pomočjo slovenskega kapitala nemško pivovarno na slovenskih
tleh, da postanejo oni s pomočjo rajhovskih mark neomejeni gospodarji te zadruge, a
da jim bodo slovenski gostilničarji kakor zadruţniki nosili dobiček v njih mošnjiček ter
tako redili gada na svojih prsih i n pomagali zidati nemški most do Adrije.
— Malo dokazov: Poslovni jezik na tem shodu je bil večina nemški. V »načrtu pravil«,
ki so ga dobili vsi gorenjski gostilničarji v pregled, stoji v § 1. črno na belem, da ima
zadruga svoj sedeţ v Lescah. No, gospodje s Koroškega so zahtevali na shodu, da
bodi sedeţ v Celovcu. Zakaj, menda uganete! — V pravilih ni najti v vseh 82
paragrafih točke, k bi govorila, kak bodi poslovni jezik. Značilni pa je § 59, točka 3, ki
se glasi: »Privoljenje nadzorništva je potreno - - v sledečih slučajih: za porabo
zaklada v splošne izobraţevalne namene«. Jasno dovolj! Načelništvo v Celovcu,
namestništvo tam kje blizu - potem pa ţe vemo, za kaka izobraţevalna društva bi šel
eventualni preostanek. Rosegger - kje si! Slovenski gostilničarji so zapustili kmalu
zborovanje, kajti prehitro so izpoznali »človekoljubni namen« »Grṻndungkomitee-ja«
Čast jim! - Mnenja smo tega-le: ako hočemo imeti gorenjski gostilničarji lastno
pivovarno, kupimo jo z lastnim denarjem, kjer bomo obenem tudi lastni gospodarji na
lastnih tleh, kjer bomo lahko nastavljali slovenske delavce, podpirali slovenska
društva in razpravljali v slovenskem jeziku . . . V mislih imejmo vedno in pri vsaki
priliki izrek »nemško - avstrijskega orijenskega kluba«, ki se glasi »Naša bodočnost
je na jugu«.
(Opomba uredništva: naše mnenje pa je, naj bi slovenski gostilničarji marljivo pokupili
čim več akcij. - Saj - kakor se nam poroča - se je menda tudi vsled tega preloţil

zadnji občni zbor. Mnenje današnjega »Slov. Naroda« je v tem oziru popolnoma
napačno.)
Vir: Gorenjec, 30. 10. 1909 / V mapi Lesce v starih časopisih
Postajališče v Radovljici ima še vedno samonemški pečat. Občinski zastop, zgani sel
Vir: Gorenjec, 30. 10. 1909
Radovljiške novice. — Osebne vesti. V kratkem se poroči c. kr. davčni pristav g. B.
Ţeleznik z gdč. Pepico Vošnikovo. Bilo srečno!
Na praznik vseh svetnikov je bilo kaj ţivahno na pokopališču. Mnogobrojno ljudstvo
je bilo ta dan na pokopališču, ki je pohitelo na grobove svojih dragih. Opazili smo
mnogo grobov prav krasno okrašenih. Ob treh popoldne je zapelo tukajšnje pevsko
in bralno društvo »Trigla« dovršeno pretresljivi ţalostinki »Na grobih« in »Nad
zvezdami«. Upamo, da se ohrani ta običaj i nadalje.
Občinska seja mestnega zastopa se je vršila dne 3. t. m. ob 6. uri zvečer. G. ţupan
pozdravi navzoče, konštatira sklepčnost ter imenuje overavateljema zapisnika
odbornika gg L. Fürsagerja in Iv. Šego. — Prva točka je bilo poročilo, da je darovala
mestna hranilnica v mestne namene 6850 K, in sicer omenjamo, da 3000 K za
kanalizacijo in 1000 K za vzdrţevanje petega razreda na tukajšnji ljudski šoli. G.
ţupan predlaga, da se zahvali pismeno. — Na to poroča g. ţupan, da je izstopil iz
izvrševalnega odbora za elektrarno, in navaja vzroke za ta svoj izstop, povdarja, da
ne more sprejeti zopetne volitve, nakar se voli mesto njega občinskega odbornika g.
T. Sušteršiča. — Is obširnega letnega proračuna omenjamo le, da ostanejo doklade
tiste, namreč 46% in za pregledovalce in poročevalce proračuna se volijo sledeči
odborniki gg. V. Resman, T. Šušteršlč, Iv. Vurnik in L. Fürsager. O proračunu
poročamo podrobneje, ko ga občinski odbor odobri.
Telefonska zveza. Občina Lesce je odklonila prispevek za telefonsko zvezo BledRadovljica in vsled tega priporoča c. kr. glavarstvo, da prispeva radovljiška občina
ves donesek. Občinski zastop sklene soglasno, da prepušča ţupanstvu vso zadevo v
nadaljno proučevanje. — Zanimivo je bilo odsekovo poročilo o kanalizaciji mesta.
Odsek odobrava v večini predloţene načrte z malimi izpremembami. Kanalizacija bo
veljala okroglo do 50.000 K. Ker je pa ţe nabranih skoro 15.000 K za ta namen, se
sklene soglasno, najeti posojilo pod najugodnejšimi pogoji v višini 30.000 K.
Prošnja Jos. Ješeta ml., za prepis gostilničarske obrti se priporoča, ravno tako se
priporoča premestitev gostilničarske obrti Otona Homanna. — Zavrne se soglasno
nekaj pritoţb proti odmeri vodovodnih prispevkov in pasjega davka. Pri tej priliki je bil
sprejet predlog občinskega odkornika g. L. Fürsagerja, da mora plačati vsak
letoviščar pasjo takso, ako ima psa nepretrgoma 6 tednov tu. — Ugodi se slednjič
nekaterim prošnjam za podporo kakor se tudi reši zadeva glede stopnic pri hiši V.
Hudoevernika in enega izlivka v Podmestu. — V odsek za pregledavo ceste proti
Lescam za klavnico se volita odbornika g. R. Kunstelj in T. Šušteršič. — S tem je bil
dnevni red rešen.
Oznanjevalci hude zime so tu. V okolici radovljiškega okraja se je pojavilo nenavadno
veliko »krivokljunov«. Ljudje ţe ne pomnijo dolgo časa, da bi opazovali to redko
severno ptico tu pri nas. Ravno tako je bilo opazovati te dni ob Savi mnogo malih
ponirkov ali malih severnih potapljalcev. Vsekakor znamenje, da se bliţa stroga zima.
V tolaţbo zmrznjencev pa povemo, da cveto na raznih krajih ţe telohi in marjetice, a
tudi vijolice skušajo premotiti svet. Tudi ščinkovec poje svoj »griču« menda je ţe čul,
da se v Ljubljani oglašajo. — Prav kraška burja razsaja te dni po našem mestu in

nekaj kozolcev je ţe tudi popravila. Ako nas ne varajo vremenska znamenja, je zima
s svojo belo obleko pred durmi.
Gorenjec, 06. 11. 1909
Radovljiške novice. Osebne vesti. C. kr. glavarstven kancelist Jurij Hočevar je
premeščen v Ljubljano, a na njegovo mesto je imenovan c. kr. narednik Anton Šega.
Prvi Radovljičan, ki je pristopil h »Ciril Metodovemu obrambnemu skladu in vplačal
200 K, je g. L. Fürsager, trgovec in svetnik trgovske zbornice. Ţivel! Da bi našel
mnogo posnemovalcev!
Bralno in pevsko društvo »Triglav« je pričelo z rednim javnim predavanjem. Prav
tako! — Prvo tako predavanje se je vršilo dne 12. t. m, in sicer je predaval g. I. Tomc,
c kr. davčni pristav, o jako zanimivi temi »Zvezdoslovje«. — G. predavatelj se je v
svojem predavanju, ki ga je nadaljeval v soboto — najprej dotaknil kakor uvod —
postanka t j. kako nastane posamično tresenje molekilov, dalje je omenjal sestavo
naše zemlje, nastankov potresa. Razloţil je obenem bistvo in sestavo sejzmografov
in potresnih opazovalnic. Nato je orisal v podrobnejših potezah naše osolnčje in sicer
solnce, zemljo, Saturna, Neptuna, Merkurja, Jupitra s svojimi štirimi trabanti, Urana s
svojimi štirimi lunami. Slednjič se je dotaknil tudi naše rimske ceste — in dragih
osolnčij. G. predavatelj je ţel za svoje skoro uro trajajoče predavanje zasluţeno
pohvalo. — S tem predavanjem je torej prebit led. Upamo, da društvo »Triglav«
vztraja na začeti poti in da vpelje sistematično tedensko predavanje. Predavateljev
bo ţe dobilo. — Pogoji so vsi dani. Šola ima krasen skioptikon, malo agitacije in stvar
mora iti. — Predavanje se je vršilo v risalnici tukajšnje šole.
Gorenjec, 13. 11. 1909
Pletarska šola v Radovljici. Piše se nam: Ta drţavna institucija, ustanovljena s
plemenitim namenom osrednje vlade prihiteli bednemu ljudstvu na pomoč, — hira in
umira, namesto da cvete in uspeva kakor bi na tako vaţnem mestu uspevati morala,
— zakaj? Ker ni učencev, ker med našim ljudstvom ni spoznanja za svoje dobro, ker
ni interesa za to lepo koristonosno stroko! In tako trosi vlada lepe novce za par
učencev in učenk in vzdrţuje šolo, ki ne izpolnjuje v polni meri svoje zadače. Kje ste
torej, merodajni faktorji? Ganite se, poskrbite, da nam ta lepa naprava ostanel Saj se
je baje izvolil neki kuratorij treh gospodov, ki naj čuva nad blagrom šole, naj kuratorij
torej stori svojo dolţnost! — Našemu ljudstvu pa priporočamo, da se topleje zanima
za to obrt in pošilja v šolo svojo sposobno mladeţ! Dostavek urednštva. O pletarstvu
in sedanjih pletarskih šolah nam je došel s druge strani velezanimiv in poučen
članek, katerega objavimo v kratkem.
Gorenjec, 13. 11. 1909
Leška pivovarna je prišla v roke posebnega konzorcija, oziroma akcijske druţbe. V
odboru, ki se je vršil na ustanovnem zboru, dne 11. t. m. na Jesenicah, sedi polovica
nemških in slovenskih odbornikov. Sedeţ je pač v Celovcu, a glavna stvar je to, da
bo eno perijodo predsednik v Celovcu, a drugo perijodo na Kranjskem. Jezikovna
enako-pravnost izvrševala se bo v vseh zadevah in to je tudi pokazal takoj n
ustanovnem shodu glavni zastopnik koroških nemških gostilničarjev, gospod
Quantschnigg, ko je tolmačil pivovarnarski poloţaj tudi slovensko. Sicer je šlo teţko,
a šlo je vendar. Slednjič omenjamo še to, da se bodo slovenske sodne zadeve
izvrševale na Kranjskem, a koroške na Koroškem.
Gorenjec, 13. 11. 1909

Radovljiške novice. - Pretečeno soboto 19. t. m. je umrl upokojeni sodni sluga
France Prešeren v lepi starosti 72 let. Pogreb je bil v ponedeljek ob ½ 4 uri popoldne.
Pokoj njegovi blagi duši! Ţalujoči rodbini naše soţalje!
V ponedeljek, 15. t. m. je nadaljeval g. Iv. Tome svoje predavanje o »zvezdoslovju«.
Predavanje je bilo obče prav zanimivo, kajti bilo je spojeno s prikazovanjem raznih
skioptičnih slik. G. predavatelj je obširno pojasnjeval razne prikazni solnca, njegovo
obliko, vsebino i. t. d. Ravno tako smo se natančno seznanili s sosedinjo luno in
drugimi nebesnimi telesi. Ţal, da se je predavanje koncem malo prehitro prekinilo,
kajti skioptikon je dobil svoje muhe. — Predavanje je bilo prav dobro obiskano. Med
poslušalci opazili smo tudi c. kr. okr. glavarja, g. Ţupneka in deţelnega poslanca,
ţupana g. dr. Vilfana. Upamo, da to ni bilo zadnje predavanje, temveč, da nam
poskrbi društvo »Triglav« še več takih predavanj. Sedaj je baš najpripravnejši čas
zato in naše ljudstvo je ţeljno nadaljne izobrazbe. — G. predavatelju iskrena hvala za
izreden uţitek.
Naš »Sokol« čvrsto koraka po začrtani poti. Da se pridno telovadi, je umevno. A
napravil si je tudi ţe načrt za najbliţjo bodočnost. — V kratkem se prično redne
plesne vaje, kar se še posebno oznani s posebno okroţnico. — Sklenil je dalje
prirediti običajno Silvestrovo veselico z raznoterim zanimivim vsporedom. Da pa
priredi tudi predpustom svoj ples na najširši podlagi, je umevno. Čas in vspored tem
veselicam priobčimo pravočasno.
Šolarsko kuhinjo dobimo tudi letos. Vso zadevo je poprijel c. kr. okrajni glavar g.
Ţupnek. Upamo, da ostanejo tej šolarski kuhinji naklonjeni i letos vsi oni dobrotniki, ki
so jo lansko leto tako krepko podpirali.
C. kr. pletarna prav vrlo napreduje pod spretnim vodstvom g. S. Patika. Naročil ima
vedno mnogo, a tudi učenci so marljivi, da jih je veselje gledati, kako jim gre delo
izpod rok. Da dobiva c. kr. pletarna vedno več privrţencev med ljudstvom in da vedo
ljudje ceniti blagodejnost te naprave, priča dejstvo, da so pričeli prav pridno zasajati
svoja močvirna polja s vrbovimi sadikami. Lep vzgled je dal v tem g. R. Kunstelj, kajti
ravno sedaj zasajajo obširen travnik v bliţini »Lesjaka« z vrbovimi mladikami. Da bi
našel še mnogo posnemovalcev!
Podjetni trgovec g. Oton Homann otvori v kratkem takozvano »zajtrkovalnico«
nasproti svoji trgovini v nekdanji prodajalni Ane Volfove. Prostor je te primerno
prenovljen in mnogim, ki se mude po opravkih v našem mestu, bo ta naprava dobro
došla. Mnogo obiskovalcev!
Pregovor: »Na sv. Martina dan solnce, tri dni potem sneg,« se letos ni natančno
izpolnil. Toda izpolnuje se! Prvi sneg se je ţe pokazal in sicer na sv. Elizabete dan. V
ravnini je pač takoj izginil, a mnogo ga je po sosednjih planinah, in tudi Jelovica je
dobila svoj zimski plašč. Toda če nas znamenja ne varajo, ostanemo najbrţe še ta
mesec brez bele odeje — vsaj po dolinah. Škodovalo bi ne, ker kmet ima še po
mnogih njivah tako repo kakor tudi še korenje.
19. t. m. v spomin pokojne naše cesarice Elizabete so imeli šolarji sv. mašo in sicer
ob pol 9. uri dopoldne, čutili smo se tej mnoţici šolarjev, ki smo jih opazovali tako v
cerkev kakor iz cerkve grede. Naše ljudstvo ima vendar še smisel za duševno
naobrazbo svoje bodočnosti, kajti dobro ve, kako teţak je boj za vsakdanje ţivljenje,
ako nima človek vsaj najpotrebnejše izobrazbe. In to nam daje nado v boljšo
bodočnost našega naroda. V izobrazbi je temelj samostojnosti.
Občina Predtrg je dobila novega, odločno naprednega ţupana g. Ivana Kristana.
Občini Predtrg je čestitati, da si je izabrala tako vsestransko naobraţenega in
izkušenega moţa ţupanom, a novemu ţupanu kličemo: čvrsto na delo!
Gorenjec, 20. 11. 1909

Električna ţeleznica na Triglav. Dr. Steiner in Planinski sta napravila načrt za
električno ţeleznico na Triglav. Od Bohinjske Bistrice do Velega Polja bo vozil
avtomobil, od tu pa bo izvedena električna ţična ţeleznica na vrh Triglava.
Gorenjec, 27. 11. 1909
Radovljiške novice. Običajni vsakoletni »Miklavţev večer« letos odpade. Sicer ne
vemo, kaj je temu vzrok, vendar pripomnimo, da naj merodajni faktorji v bodoče
zopet oţive to prelepo navado, ki prinaša naši mladini, našim otrokom vendar toliko
veselja in upanja. Pustimo otrokom vsaj še nekaj poezije in ne povedimo jih prehitro v
pusto vsakdanjost, ki nam nudi toliko razočaranj.
Lov predtrške občine, ki ga je imel dosedaj v zakupu g. P. Lavrenčič, je dobil v roke
g. R. Kunstelj in sicer ga je g. Lavrenčič prostovoljno odstopil g. Kunstelju. — Ker ima
sedaj g. Kunstelj tako radovljiški kakor tudi predtrški lov v najemu, upamo, da ga bo
pravilno izvrševal in izkušal v njem zarediti vsaj medvede, ko bo prišel zajc na boben
po novem lovskem zakonu.
»Rdeči Prapor« piše v svoji 130 št. z dne 30. nov. 1909 sledeče: »Gorenjska
ţeleznica ima nekoliko pod Radovljico predor. Napravljen je bil, ko se je ţeleznica
gradila, samo zato, ker bi sicer ne imela nobenega. Dejstvo 1: Sedaj ta predor
popravljajo ţe precej dolgo. Vlaki s veliko previdnostjo in še večjo počasnostjo vozijo
skozi. Tudi to je dejstvo. Delo v predoru pa pravzaprav ţe dolgo časa stoji. In zakaj?
Ker podjetnik ne more dobiti delavcev, ki bi si upali delati v predoru; kajti pravijo, da
je nevarnost v predoru velika, da jih pri delu zaloti smrt, da jih podsuje. Tudi to je
dejstvo. Sedaj pa vprašanje na pristojno politično oblast: ali ni naravnost nevarno za
človeška ţivljenja, če smejo vlaki dan na dan voziti skozi ta predor, ki ga nič treba ni
in ki vsak čas lahko zagrebe stotine ljudi!? Če se kdo malo širše prestopi na cesti ali
če voznik ne priţge o pravem času svetilke pri svojem vozu, ga udarijo takoj paragrafi
prug-patenta ali pa kazenske postave po glavi. Tukaj pa, ko je nevarnost očitna in
velikanska, ne vidi nobena oblast ničesar ... Dobro, da so se Mladoturki zadnjič peljali
le do Jesenic po naši Gorenjski; če bi se bili peljali do Ljubljane, bi se jim bilo v
radovljiškem predoru lahko pripetilo kaj zelo staroturškega . ..
Čemu smo posneli te vrstice? Uverjeni smo trdno, da ukrene naše c. kr. okrajno
glavarstvo v najkrajšem času vse potrebno, da se vzame radovljiškemu občinstvu
bojazen, da ne bo v večnem strahu, da stori ta ali oni meščan grozno smrt v tem
tunelu. Tudi ţupanstvo naj vloţi na pristojno mesto svarilen glas, kajti nevarnost
postaja vsak dan večja.
Občinska seja bo v pondeljek 9. t m.
C. kr. pletarna ima vedno več naročil — in sicer iz vseh krajev. Učenci zasluţijo prav
lepe denarce vsak teden, kajti plačo dobivajo od kosa in po delu. Ker bo v kratkem
nekaj vajencev prostih, opozarjamo starše, da dajo svoje sinove učit pletarstva.
Sprejme se tudi več deklic. — Posebno pa opozarjamo slovensko učiteljstvo, da
opozori starše učencev na to pletarno.
Vir: Gorenjec, 4. 12. 1909
Umor na Begunjščici. Iz Begunj nam pišejo o umoru Jakoba Roţiča to-le: Tukaj se
je zgubil dne 23. septembra t. l. Jakob Roţič, tukajšnji 20-letni posestnik. Šel je na
Begunjščico po kosilno orodje, ki ga je rabil par tednov prej pri spravljanju sena. Šel
je in ni ga bilo več nazaj. Ljudje so sprva mislili, da je kam odpotoval, a ko se le ni
vrnil, so ga začeli iskati po Begunjščici in po sosednjih gozdih. Toda najti ni bilo
nobenega sledu. Okrajno glavarstvo je nato ukazalo novo rešilno akcijo. Preiskali so

še enkrat vse gorovje ob Begunjščici. Tudi ta akcija ni imela vspeha in zdelo se je, da
ne bo mogoče dognati, kam je izginil Roţič. A pregovor pravi: Nič ni tako skrito, da bi
ne bilo kdaj očito. Tako se je zgodilo tudi v tem slučaju. Oblasti se je namreč javila
priča, katere izpoved je postavila skrivnostni slučaj v jasno luč. Ta priča je pravnik
Štefan Šink, doma is Stare Loke. Ta je bil 24. septembra v Vilfanovi koči »Slov.
planinskega društva« na Begunjščici. Tu se je našel z Roţičem, ki je imel flobertovo
puško. Šla sta kakih šest metrov po Begunjščici po lovu barona Friderika Borna.
Tukaj sta nekaj časa stala na skali in uţivala krasen razgled, ki se nudi z
Begunjščice. Jakob Roţič je zapazil krasno planinko ter splezal po pečevju, da jo
utrga. V tem trenutku je počila puška kakih 160 korakov niţje. Kroglja je frčala mimo
glave g. Šinka, ki se je prestrašen zgrudil na tla. Nato je strel počil drugič in Jakob
Roţič se je prekucnil po pečevju in je padel v globočino kake 4 metre. Šink je opazil
spodaj Bornovega lovca, ki je puško nameril nanj. Tedaj je planil pokoncu ter beţal
preko skalovja po Begunjščici proti Zelenici in odtod domov. Ker je menil, da je bil
Roţič samo lahko ranjen, je o dogodku molčal in se par dni kasneje napotil na Dunaj,
kjer je končal svoje jurídične študije. Prišedši na Dunaj, je Šink zvesto prebiral
slovenske časopise, ki bi kaj poročali o ustreljenem ali ranjenem Jakobu Roţiču. Ker
pa ni bilo o Roţiču nobene vesti v Iistih, je mislil, da je ta le lahko ranjen, zato ni dalje
govoril o stvari. Ko pa je sedaj po preteku dveh mesecev čital, da Jakoba Roţiča ni
nikjer, je takoj naznanil okrajnemu glavarstvu v Radovljici svoj doţivljaj meseca
septembra na Begunjščici. To je takoj stvar oddalo okrajnemu sodišču, ki je takoj
odredilo strogo preiskavo. Dne 28. m. m. je bil komisionalni ogled na mestu uboja.
Baron Bornovega lovca Eiseapassa (ne kakor pišejo listi Eisenpart), doma nekje na
Zgornjem Štajerskem je sodišče dalo aretirati in ga pripeljati na lice mesta. Lovec je
sicer obstal, da je streljal na Roţiča in Šinka, ni pa hotel povedati usodnega kraja,
marveč se je trudil komisijo izvabiti daleč s kraja umora na drugo stran. Ker pa je
Šink točno označil okolico, kjer je bil Roţič ustreljen, se komisija ni dala speljati na
led. Kmalu nato so našli J. Roţiča mrtvega — brez glave. Odrezana je bila z lovskim
noţem. V telesu ni imel nobene rane. Zadet je bil v glavo, zato mu jo je potem
odrezal, da bi se ne moglo dognati, da ga je ustrelil. Ne daleč od trupla so našli
klobuk; bil je prestreljen, krvav, le nekoliko mesa na njem. Pogreb se je vršil v
pondeljek ob petih popoldne. Pokojni je bil priden, tih in marljiv fant; sluţil je poprej
več časa za hlapca pri domačem ţupniku. Nagle smrti mu je umri oče in letos tudi
mati, našli so jo mrtvo v hlevu. Pokojnik ima še dve mladoletni sestri. Ravno nekaj
mesecev pred smrtjo je prevzel doma gospodarstvo. Dodatno k temu se nam še
poroča: Sodnijska komisija z dne 29. novembra popoldne je dognala prilično
raztelesenje umorjenca Jakoba Roţiča, da mu je bila glava odsekana. Glave do
sedaj še niso našli. Truplo je bilo pokrito s snegom in ţe precej objedeno od črvov.
Baron Bom menda hoče poloţiti kavcijo, da mu sodišče izpusti lovca. Pa menda ne
bo šlo. O baronu Bornu poročajo, da je baje ukazal svoječasno svojim lovcem, da
morajo vsakega, ki ga zalotijo v njegovem lovišču, brez pardona ustreliti. Lovec
Eisenpass se je ravnal po tem povelju. Ko je ustrelil Jakoba Roţiča, je menda o tem
javil oskrbniku Ehrenzieherju, ki pa ni smatral za potrebno, da bi to naznanil oblasti.
Oskrbnik Ehrenzieher, kakor se neki piše, je bil te dni poklican v Ljubljano. Zaprti
Esenpass odklanja dati vsako pojasnilo, da li je on Roţiču odrezal glavo ali kdo drugi.
Skrajno je razburila in razkačila ljudstvo frivolna predrznost, nezaslišana — naravnost
ţivinska ravnodušnost zverinskega Bornovega lovca morilca. Ko je ponosno
stopajoč, gnan po štirih oroţnikih, skozi vas Begunje in nadaljne vasi — vsemogočno
pušil iz svoje velike pipe, je zaničljivo metal poglede na ob cesti zbrane slovenske
mnoţice ljudi — ter izpušal mogočne kolobarje dima zdaj na levo, zdaj na desno in

zopet zdaj kvišku — ne vem ali bal njemu — milostIjivemu nebu? — in zaničljivemu
nasmehu na njegovih predrznih ustnicah. Tako je dajal duška svojemu zverinskoţivinskemu sovraštvu do nas Slovencev. Ali res ni v Avstriji nobenega zdravilnega
pripomočka za takšni izvrţek človeštva do nas Slovanov?
Vir: Gorenjec, 4. 12. 1909
Planince In divje lovce je treba Iztrebiti — potem bo imela divjačina mir po naših
gorah, se je izrazil baron Bom proti neki uplivni osebi v Begunjah. In po tej zahtevi se
je ravnal morilec Eisenpass, ko je ustrelil nesrečnega Roţiča. Upamo, da bodo rekli
Begunjci v najkrajšem času: nemški baroni in nemški lovci z naših planin — potem
bomo varni ţivljenja na naših planinah.
Vir: Gorenjec, 4. 12. 1909
Iz Begunj se nam piše: Znani renegat, čigar starši so svoje dni prodajali Slovencem v
Ljubljani vsakovrstno blago — dr. Eger je kupil znano vilo »Mir«. Moţ menda misli
postaviti par stebrov za nemški most — do Adrije. Pričel je loviti tudi ţe stranke,
umevno, da mu diše edinole slovenski, groši. Tako se čuje, da je ţe prevzel
zastopstvo neke znane firme v Radovljici, ki jo obiskujejo skoro izključno slovenski
odjemalci. Treba bo gotovim ljudem malo krepkeje na prste stopiti. Menda še ni
pozabljen 20. september.
Vir: Gorenjec, 4. 12. 1909
Radovljiške novice. Zopetno odlikovanje. Podjetni krojaški mojster in posestnik g.
Josip Pogačnik je bil zopet odlikovan in sicer na mednarodni obrtni razstavi v Parizu
za razstavljeni salonski frak, im sicer je dobil častno diplomo, zlat zasluţen kriţec in
zlato kolajno. Zavednemu obrtniku nate iskreno čestitanje!
»Sokol« ima svoj običajni občni zbor dne 6. januarja 1910 ob 3. uri popoldne v
restavraciji brata Kunstlja. Dnevni vspored navadni. Na Silvestrovo pa priredi »Sokol«
zabavni večer za svoje člane. Ker obeta biti večer jako zabaven, upamo, da bo
privabil mnogo občinstva.
Dne 6. t m. je bila redna občinska seja in sicer ob 6. uri zvečer. G. ţupan dr. Vilfan
otvori zbor, konttatira sklepnost ter imenuje overovateljem zapisnika odbornika g. I.
Šego. — O proračunu za l. 1910 poroča občinski odbornik g. Iv. Vurnik. Iz njegovega
obširnega poročila posnemIjeno, da znašajo dohodki 4140 K 74 v, a troški 7343 K 36
v, primanjkljaja 3202 K 62 v, ki se 1 pokrije z 46% za vse direktne davke v znesku 10
604 K 70 v in z 25% uţit. doklado v znesku 4000 K, tako da ostaja konečno pribitka
121 K 69 v. — Izmed troškov omenjamo te sledeče postojanke: razsvetljava mesta
420 K, snaţenje ulic in odprava snega 500 K, poprava potov 200 K, šolske
pottrebščine 2966 K 36 v, Glasbeni Matici v Kranju podpora 50 K. — Kljub temu, da
je mesto dobilo toliko potrebnih stvari, da se je napravil vodovod, da se projektirajo
načrti za kanalizacijo, vendar so ostale obč. doklade tiste kakor prej, namreč 46%,
najboljši dokaz, da je občinsko gospodarstvo v spretnih rokah ţupana dr. J. Vilfana.
Za uboţni zaklad znašajo dohodki 754 K 22 v, stroški 1228 K 07 v, primanjkljaj se
pokrije iz občinskih dohodkov. — Proračun se je soglasno odobri!
O vodovodnem računskem sklepu spregovorimo prilično, omenjamo da je bil
vodovodni odsek mnenja, da se za leto 1910 pobira poleg predpisane vodarine še
25% naklade.
Dalje se je razdelila ustanova gospe Hočevarjeve za nakup potrebne obleke in
obuval 12 revnim šolarjem.

Nadaljna točka je bila sprememba pravil mestne hranilnice. Na predlog g. ţupana se
je sprejelo, da se izpremene pravila v toliko, da sestoji upravni odbor mesto
dosedanjih 10 odbornikov iz 15. Sprejeto soglasno. — Ostale točke se vsled pozne
ure rešijo v prihodnji seji. — Izmed eveatualij omenjamo le to, da se napravijo nove
stopnice za znano restavracijo V. Hudovernika in da se naprosi g. ţupana, da stori
vse potrebne korake kakor deţelni poslanec, da se nekoliko popravi savski breg v
Rakovniku, kajti tu dela Sava opasno škodo, ker je ţe vzela nekaj metrov sveta.
Sejem je bil v Radovljici 12. t. m. na dan sv. Lucije.
Vreme se je sprevrglo. Imeli smo prej deţevne dneve, prava pravcata jesen, a 8. t.
m. je pričelo sneţiti, kakor bi cunje trgal, dobili smo ga 5 cm; a zadnje dva dneva
kaţe solnce zopet svoje prijazno lice — in naše planine se kaţejo v vsej svoji krasoti,
odete s belo tanjčico, ki se leskeče v nebrojnih biserih.
G. kr. pletarska šola dnevno napreduje. Pridobila si je s svojimi prelepimi izdelki in
dobro in ceno postreţbo skoro ţe svetovno ime. Dela toliko, da ga komaj zmaguje. V
najnovejši dobi ima prav mnogo naročil celo iz Bosne. — Slovenske stariše ponovno
opozarjamo na to prekoristno napravo, da dajo svoje sinove učit pletarstva.
Dne 8. t m. je priredilo »Katol. slov. izobraţ. društvo v Radovljici« gledališko
predstavo v prostorih gostilne »BasteI« igrokaz v treh dejanjih »Fernando, strah
Asturije, ali izpreobrnjenje roparja«. Vstopnina je bila I. in II. vrsta po 1 K, ostali
sedeţi 60 h, stojišča 30 v.
Iz seje c kr. okrajnega šolskega sveta v Radovljici. Vršila se je dne 9. t m. ob 10. uri
dopoldne. — Opravičena gg. drţavni poslanec J os. Pogačnik in c kr. okr. šol.
nadzornik za nemško šolo A. Schrantzer. —- G. predsednik c. kr. okr. glavar Fr.
Ţupnek poroča o rešenih zadevah. — Priporočilo o pomaknjenju 3 učnih moči v višji
plačilni razred se priporočilno odstopi c. kr. deţ. šol svetu. — Sestavi se
ternopredloge za izpraznjena mesta Kropa, Ovšiše in Koroška Bela.
100 kron deţelne podpore podpore je dobila naša poţarna hramba in sicer za l.
1909.
Leška pivovarna se izdatno poveča! S tozadevnimi razširjatvami se prične v bodočih
dneh. Upamo, da bo konzorcij uredil pivovarno tako, da bo res zadostovala vsem
zahtevam in da ostane na strogo nevtralnih tleh
Vir: Gorenjec, 11. 12. 1909
Kako so snovali pri Kropi »katoliško Izobraţevalne društvo«. — Bilo je pretečeno
nedeljo. Naš g. ţupnik je povabil v ţupnišče svoje verne farane, da jim ustanovi
»katoliško izobraţevalno društvo«. — Prišlo jih je še dokaj. — Pogovor nanese na
točko, kako naj se krsti društvo. Nekdo zaupije: »Sokol« — Bučen smeh. — Drug
predlaga: »Petelin«. — Zopet smeh. — Ostalo je kar pri »kat. izobraţ. društvu. — Ko
pa pozove ţupnik svoje ovčice, da naj pristopijo h društvu, hajdi vsi — razen enega
— iz sobe in — pastir je ostal brez ovčic Ej, prijatelji, svita se svita — sicer počasi —
a gotovo.
Vir: Gorenjec, 11. 12. 1909
V Lescah je izvoljen ţupanom z 11 glasovi dosedanji ţupan g. Ivan Ţark. Čestitamo!
Vir: Gorenjec, 11. 12. 1909
Odlomek iz nedeljske pridige na Dobravi pri Kropi. - „Dragi v Kristusu! Dve nedelji
sem pobiral za našega svetega očeta papeţa in nabral sem 2 K 84 vin. Sicer ni
veliko, a vendar je nekaj. — Premišljeval sem dolgo, dolgo, odkod prihaja ta mrţnja
do svete cerkve. Slednjič sem prišel do spoznanja, da je pravi vzrok tej mrţnji najbrţe

škofova knjiţica, ki so jo liberalci vrgli med vas. Tudi jaz sem jo ţelel dobiti v roke.
Dobil sem jo. Prebral sem jo s premišljevanjem počasi in s pozornostjo; a povedati
vam moram, da še nisem bral v svojem ţivljenju nekaj tako nedolţnega in
nepohujšljivega. Sicer pa som mnenja, de kdor je nedolţen, ne bo zastopil te knjige,
a kdor je pa ţe pohujšan, se ne more pohujšati več. Berite torej to knjigo! Brrr!
Vir: Gorenjec, 18. 12. 1909 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Radovljiške novice. Šolarska kuhinja se je otvorila dne 13. t. m. na dan sv. Lucije, in
dobiva vsak dan 35 revnih šolarjev iz daljne okolice gorko kosilo, tako, da jim ni treba
biti ves dan ob suhem kruhu in vodi. Da je to človekoljubna naprava, more presoditi
pač le oni, ki je sam skušal, kako britko in otroškemu razvitku škodljivo je, če se more
otrok, ki največ hrane potrebuje — ves ljubi dan postiti. Skoro nemogoče je, da naj bo
potem lačen otrok pazljiv pri pouku. Ko mu ţelodec dela preglavice in se vedno
zglaša po hrani. Kakor smo se prepričali iz nabiralne pole, so se radovljiški meščani
skoropolno številno odzvali pozivu tega prispevanja mesečnih doneskov. Upajmo, da
ostanejo zvesti do konca.
Na dan sv. Lucije. 13. t. m. smo imeli sejm. Prignalo se je 165 glav ţivine. Kupčija je
bila srednje dobra, a blago je obdrţalo stalno ceno. Sejmarjev je bilo dokaj in dobro
kupčijo so delali kramarji in trgovci.
Občni zbor pevskega in bralnega društva »Triglav« se je vršil dne 23. t. m. z
običajnim dnevnim vsporedom. Podrobneje poročilo objavimo prilično. — Omenjamo,
da je pevski zbor tega društva prav krepak in da nastopi kmalu javno.
Naš »Sokol« pridno deluje. Na Silvestrovo priredi v gostilniških prostorih brata R.
Kunstlja svoj običajni večer. Posebnih vabil ne bo, za to smo overjeni, da zdruţi ta
večer vse one prijatelje in znance, ki v istim čutijo narodno in ki ţele preţiveti zadnji
večer tega leta v prijateljskem pogovoru. Dobro došli!
15. januvarja l. 1910 pa priredi »Sokol« svoj ples tudi v prostorih brata R. Kunstlja.
Ker je ta ples veljal vedno kakor nekak elitni ples za nas Gorenjce, upamo, da tudi
sedaj ne zaostane ta veselica za sličnimi prireditvami prejšnjih let. Sosednja društva
pozivamo, da urede svoje prireditve času primerno, da ne bo preveč dobrega vse na
eni isti dan. Kdor ţeli imeti dobro zabavo, naj se udeleţi plesa.
Vir: Gorenjec, 24. 12. 1909
Mengiška pivovarna na prodaj? Prejeli smo naslednjo okroţnico, katero razpošilja
neki osrednji odbor: Na mnogostransko ţeljo, da bi bilo potrebno v svrho razjasneja
interesiranim slojem, imeti tudi podrobnejši cenilnik o vrednosti mengeške pivovarne
pri rokah, vam naknadno k priposlanim okroţnicam dopošljemo danes še po
veščkakih dognano cenitev te pivovarne, ki je sledeča: Stroji večinoma novi K
61.104, sodi K 171.576, vozovi in vozne oprave K 20000, mobiljar tj. notranja oprava
K 24 000, zaboji K 23 000, terjatve, garantirano ne izgubne K 148 000 stavbe in
druga posestva (realije) K 473.572, skupaj torej K 921.252. Nadalje pride k temu še
ţivina, zaloga piva, malca i . t. d. Med realijarai so štele tudi stavbe zalog, ki so: v
Ljubljani v Zalogu pri Ljubljani, v Motniku, Zagorju. Moravčah, Lescah, Škofji Loki,
Javorniku, Šmartnu pri Litiji in Št. Vidu pri Zatični. Pripomni se pri tej priliki, da se
smejo tudi privatniki ne samo gostilničarji, pripustiti k podpisovanju za eventuelni
nakup deleţev In ni v tem pogledu nobene omejitve. Le stopite z veseljem na delo.
Vir: Gorenjec, 24. 12. 1909
lz Begunj nam pišejo: Da ima Bornov lovec Eisenpass na vesti umor na Begunjščici,
dokazuje pač dejstvo, — katero se je sedaj izvedelo, da je prišel parkrat v gostilno h

Tratarju ter vpraševal, ako so ţe dobili pogrešanega mladeniča in kaj ljudje govore o
tem dogodku. — Zakaj je hodil poizvedaval, je lahko umljivo.
Vir: Gorenjec, 24. 12. 1909
Radovljica. Radovljiški cestni odbor se za cesto, ki pelje skozi naše mesto, prav malo
ali nič na briga. Blata imamo do gleţnjev, posebno veliko ga je od Fürsagerja do
pošte. Vse druge ceste nasipljejo z gramozom tako, da so ceste trdne in brez blata,
le v mestu njim ne privoščijo lepe ceste. Cestar je tak komodneţ, da nikoli ne postrţe
blata. Pretočeno zimo so leţali kupi gramoza po mestu, a kljub opominu in prošnji od
strani ţupanstva in drugih, se cestar ni zmenil, da bi bil lansko jesen posul z
gramozom cesto. Letošnjo jesen je pa cesto posul le tako malenkostno, da oni
kamenčki ne pridejo niti v poštev ter se to sploh ne more smatrati za posipanje ceste.
Radovljica plačuje izmed vseh občin skoro največ doklad za cestni odbor, a cestni
odbor je tako hvaleţen, da Radovljičanom ne privošči lepe ceste skozi mesto.
Radovedni smo, čemu so neki zastopniki radovljiške občine v cestnem odboru?
Zahtevamo od njih, da so pri prvi priliki odločno potegnejo za lepše in boljše
vzdrţevanje okrajne ceste in sicer od gasilnega doma dalje skozi mesto. /
Davkoplačevalec.
Vir: Gorenjec, 31. 12. 1909
Imenovanje. Davčnim oskrbnikom v IX. činovnem razredu so imenovani davčni
oficijali: Josip Ahlin in Alojzij Ipavitz v Radovljici ter Albert Rooss v Trţiču; davčnim
oficijalom pa v X. činovnem razredu davčna asistenta: Tomaţ Tavčar v Radovljici in
Anton Brilli v Kranju; provizoričnim davčnim asistentom: Ivan Cerkovnik, Ciril Pezdič
in Josip Badjura iz Kranja ter Stanko Košir v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 31. 12. 1909
Zgodovinski in slovstveni pregled – skozi vse leto!
::::::::::::::::::::::::::
Radovljiške novice. Bela smrt je pobrala dne 30. Dec. 1909 Ivana Zobca, bivšega
ribniškega ţupana in posestnika v lepi starosti 73 let. Pokojnik je prebival sedaj pri
svojemu sinu, ki ji tu sodnijski sluga. Pogreb, ki se ga je udeleţilo lepo število c. kr.
uradnikov in mnogo meščanstva, se je vršil dne 1. januarja 1910. Pokoj njegovi duši!
— Dne 2. januarja je pa zaspal v gospodu obče čislani meščan Ivan Mali, v visoki
starosti 72. let Pokojnik je bil načelnik zdravstvenega okroţja radovljiškega in
odbornik »mestne hranilnice v Radovljici«. Mnogobrojno število pogrebcev, kjer so
bili zastopani vsi c. kr. uradi, polnoštevilai obč. sestop, na čelu mu ţupan, deţelni
poslanec dr. J. Viifan in obilica meščanstva, je bil dokaz, da je pokojnik uţival
vsestransko zaupanje in spoštovanje širom gorenjske strani. Mirno počivaj blaga
duša, ţalujočim sorodnikom naše soţalje.
Osebne vesti. Davčne vesti: za davčna oskrbnika v IX. činovnem razredu sta
imenovana davčna oflcijaia Josip Ahlin in Alojzij Ipavitz; za dav. oficijala v X č. r.
Tomaţ Tavčar in Alojzij Kreina, a za proviz. davč. asistenta davčni veţbenik
Stanislav Košir. — Bogato novoletno darilo! — Čestitamo!
Vir: Gorenjec, 8. 1. 1910
Silvestrov večer radovljiškega »Sokola se je dobro obnesel. Spored je bil nadvse
zanimiv in prav mnogovrsten. Mnogo smeha so vzbudile »ţive slike«, ki so jih

uprizorili naši domači umetniki. Sicer je naše mestece majhno, a vendar je njega
prebivalstvo vsestransko nadarjeno. Umevno je, da se je boginji plesa tudi daroval
potrebni dar, godbo so nam preskrbeli zopet domači umetniki. Ob polnoči je imel
navdušen govor starosta radovljiškega »Sokola«, brat dr. I. Vilfan. V svojem
dovršenem govoru se je dotaknil najprej onih svetovnih dogodkov, ki so pretresovali
svetovno ozračje, prešel je na to na domače ozemlje, a zaključil s krepkim pozivom
na brate Sokole, voščeč vsem navzočim srečno in veselo novo leto, ţeleč, da naj
bode to leto posvečeno popolnoma sokolskim idejam In sokolskemu delu. —
Nagovor je vzbudil glasno odobravanje in burnemu vzklikanju »Na zdar« ni hotelo biti
konca.
Vir: Gorenjec, 8. 1. 1910
Radovljiške novice. Četverica čvrstih Radovljičanov, obstoječa iz gg. A. Hutha, St.
Koširja, Iv. Kristana in dr. M. Trillerja je pohitela praznovat novoletnico na našega
očaka Triglava, in sicer v Kredarico, ki ima lepo visočino 2556 m. Izlet, ki je bil spojen
s precejšnjim teţavami, je bil prav zanimiv. Upamo, da dobimo natančnejši opis tega
izleta. Krepkim planincem naš pozdrav!
5. t. m. je priredilo društvo »Trta« prav kratkočasno veselico v gostilniških prostorih g.
Rud. Kunstlja. Akoravno je bila veselica omejena le na vabIjene, vendar se je nabralo
toliko občinstva, da je bilo teţko dobiti prostora v širni dvorani omenjene gostilne.
Zabava je bila v resnici nadvse priprosta, a toliko srčnejša, dokaz, da »Trtarji« uţivajo
mnogo zaupanja v Radovljici. V tem zaupanju krepko naprej.
»Sokol« ima svoj običajni ples v soboto, dne 10. t. m. v prostorih brata Kunstlja.
Razkošnih vabil »Sokol« letos ne bo razpošiljal, temveč prav prosta, navadna, a
toliko presrčneje bo sprejemal došle brate in prijatelje, ki pohite na ta ples. Ako kdo
pomotoma ne prejme vabila, naj oprosti, dobro nam došel kljub temu. Na
mnogobrojno svidenje. Na zdar!
»Sokol« je imel dne 6. t. m. svoj redni letni občni zbor. Zborovanje so počastili s svojo
navzočnostjo bratje iz Kranja in Trţiča, in sicer E Sajovic, Marinček, Peharc in Roblek
ml. — Brat starosta dr. J. Vilfani je otvoril s kratkim nagovorom zbor, brat tajnik Jaklič
je podal obširno in vestno sestavljeno poročilo; brat blagajnik J. Sajovic je poročal na
podlagi suhih številk, da je bil denarni promet to leto nenavaden, kajti dosegel je lepo
število skoro 6000 K, a konečno je presenetil občni zbor, da nima društvo ni vinarja
dolga, kljub temu, da ima uzorno opravljeno telovadnico, temveč ima še premoţenja
okrog 100 K. — Brat načelnik Janc je bil jako obširen v svojem poročilu, kjer je na
podlagi statistike pokazal, da sokolska ideja napreduje. — Volitev se je vršila z
vzklikom in sicer so bili voljeni bratje: dr. J. Vilfan, starosta; Fr. Dolţan, podstarosta; I
Kapus, načelnik; praporščak R. Kunstelj, njegov namestnik P. Kavčič. Odbornikom so
bili izvoljeni bratje: J Brovč, A. Chladek, Fr. Rihteršič, Fr. Sajovic, I. šega in M.
Valenčak. Namestnikom brat T. Kavčič. Pregledovalcema pa brata T. Tavčar ih I.
Primoţič. — Izmed raznoterosti omenjamo da je daroval znani dobrotnik Vidmajer iz
Ljubljane 50 K za obrtni naraščaj. — Delegatom na občni zbor gorenjske ţupe so bili
voljeni bratje: dr. J. Vilfan, I. Janc, J. Brovč in I. Kapus; a delegatom na zvezno
zborovanje bratje: J. Brovč, P Kavčič, I. Kapus, R. Kunstelj, I. Rihteršič in dr. J. Vilfan.
- Društvo šteje 120 članov in ima podruţnico v Kamni gorici.
Naša c. kr. pletarna vspeva nepričakovano dobro. Dela toliko, da ga zmagovati ne
more, vsled tega je tudi zasluţek nenavadno dober. Učenci, ki delajo šele nekaj
mesecev, zasluţijo ţe prav lahko tedensko po 5-10 kron, a izučeni delavci tudi do 20
kron. Ker je sedaj ravno nekaj učencev prostih; sprejme vodstvo pletarne vsak čas
večje število učencev. Učna doba traja le dve leti, a učenec si lahko zasluţi ţe prve

mesece za hrano in stanovanje. Vsa potrebna pojasnila daje vodstvo. Ker je pa
krajevni odbor te pletarne, voljan preskrbeti na novovstopivšim učencem ceno
stanovanja in ceno hrane, opozarjamo na to posebno slavna šolska vodstva in pa
slavna načelstva »društev za oskrbo sirot«.
Deţelni odbor priredi v teku tega leta posebne gospodarske m gospodinjske tečaje.
Čudili smo se, da nismo opazili v dotičnem seznamku krajev tudi Radovljice. Mislimo,
da je Radovljica kakor nekako naravno središče Gorenjske, kakor nalašč kraj, kjer bi
bilo pričakovati mnogobrojne udeleţbe. Merodajni faktorji, na delo!
Velika smrtna nesreča. Predzadnji petek okrog petih popoldne se je ponesrečil
smrtno nevarno v tovarni Ivana Derniča na Lancovem tesarski vajenec,
devetnajstletni Iv. Grohar. Pri ţaganju na vodno ţago ga je po nesreči zadela
preţagana deska tako nesrečno po spodnji čeljusti, da je odletel par korakov nazaj,
kjer je obleţal nezavesten. Reveţ se bori s smrtjo, ko pišemo te vrstice. Domači g.
kaplan je pri hitel ponesrečenem s svetotajstvi na pomoč. Nesreča pač ne počiva
nikdar! / (Je ţe umrl. Op. uredn.)
Napredek povsod! Radovljica postane slavno znana. Ker se nam obetajo čudne
nebesne prikazni takole meseca marca in aprila, celo konec sveta nam ţuga, dobimo
v Radovljico v kratkem lastno zvezdarno, nekak observatorij. Potrebni daljnogledi so
menda ţe na potu. To bo »ferker«.
Vir: Gorenjec, 15. 1. 1910
Radovljiško kolo. (Glej sliko na vodnjaku!) - Velikanska je bila moč Slovencev v
sedmem in osmem stoletju. Srečno so v tej dobi potolkli naši korenjaški predniki vse
svoje mnogoštevilne sovraţnike okrog sebe, se otresli njihove gospodoţeljnosti ter
svobodno zavladali čez svojo zemljo, ki se je takrat raztezala daleč tja preko sedanjih
ogrskih ravnin, niţje- in gornjeavstrijskih pokrajin, čez gorato Tirolsko, Istro in tja dol
preko sedanje italijanske meje. Takrat seveda niso bile te prostrane slovenske deţele
tako gosto obljudene kakor dandanes. Bile so po večini zaraščene z gostimi
starodavnimi gozdovi in prebivalci so se poleg kmetijstva in pastirstva močno pečali
tudi z lovom; kajti v gozdnatih goščavah je bilo mnogo različne divjačine in zverjadi z
okusnim mesom in gorko koţuhovino.
Prvotno so si stari Slovenci stavili svoja selišča in domove najraje po gričih in
planotah, ob bregovih rek In dolin, da so se tu laţje branili nadleţnih zveri in
nepoklicanih gostov, ki so po gostoma prihajali z oboroţenimi pestmi od sosednjih
tujih narodov. V mirnem času so bili radi dobre volje in bili so gostoljubni proti
vsakomur, ki ni prihajal k njim z oboroţeno silo. Častili so več bogov in boginj in
verovali so v razna nadnaravna dobra in hudobna bitja.
Svoja nova selišča so imenovali po posebnih lastnostih in vnanjih oblikah dotičnih
krajev ali pa so jim dali imena, ki so jih naredili po imenih svojih slavnih moţ in bogov.
Njih bog gostoljubnosti se je zval Radogost; imeli so pa tudi več osebnih imen s
koreniko Rado, n. pr. Radivoj, Radisiav, Radimir, Radovan, Radosava, Radonica,
Radonja i. t. d. Po teh imenih so imenovali mnogo svojih selišč, in še dandanes je na
Slovenskem več vasi, ki imajo taka imena. Na podoben način je dobilo svoje ime tudi
gorenjsko mesto Radovljica.
Ime mesta Radovljice je torej pristno slovenskega izvora in bi najbrţ še dandanes ne
poznali za to mesto drugega spačenega imena, ako bi ne bili Slovenci kakor tudi
drugi Slovani ţe od nekdaj udarjeni s prokleto neslogo in z lastnostjo, da raje vidimo,
da se dobro godi našemu najhujšemu narodnemu sovraţniku nego krvnemu rojaku.
Kakor v sedanjih bratomornih časih, tako so se tudi nekdaj Slovenci klali in preganjali
med seboj Lokavi sovraţniki, zlasti Nemci pa so znali spretno porabiti neslogo

Slovencev v svojo korist, so jih z zvijačo še bolj razdvojili, podkupili izdajalce ter
nazadnje tako oslabeli slovenski narod premagali in podjarmili brez posebnih teţav.
Tedaj se je začelo ponemčevanje Slovencev na vseh koncih in krajih. Naselili so se v
vseh slovenskih deţelah nemški katoliški knezi in škofje in ti so potem z mečem in
kriţem v roki več stoletij uničevali Slovence in krčili njih meje z velikim uspehom.
Zdaj, ko smo se srečno iznebili teh tujih zatiralcev, pa opravljajo njih započeto delo
naši domači izdajalci za dobro plačilo - na katoliški podlagi!
Ko so Nemci spoznali slabosti in napake Slovencev, radi katerih se jih more tako
lahko tlačiti in uničevati, so sklenili, da jih morajo popolnoma iztrebiti s sveta in
izbrisati vsak njihov sled z zemeljskega površja. V ta namen so začeli z veliko vnemo
povsod mazati in uničevati slovenska krajevna imena. Nekatera so prevedli na svoj
jezik, druga so pa popačili po svojem pravopisu. Nekdanja naselbina Radovljica pa je
dobila za namestek svojega lepega slovenskega imena prav čudno nemško
spakedranko. Ker se ime Radovljica prične s koreniko "Rad", kar se pravi po nemško
"kolo", so napravili iz tega namišljenega nemškega kolesa ime "Radmannsdorf", ki se
glasi, dobesedno prestavljeno v slovenščino: Vas kolesnega moţa.
Ko so nemški objestni modrijani tako srečno prekrstili slovensko Radovljico, takrat se
jim pač še ni sanjalo, da bo ta ponemčena vas nemškega kolesnega moţa kdaj
postala zopet slovenska in da se bo še celo smela imenovati mesto. Še pred
nedavnim časom je bila Radovljica res močno ponemčena in šele lani so odstranili z
radovljiškega trga star, napol razpal vodnjak, ki je imel na kamenitem obodu poleg
letnice vsekan napis: Gegründet. Drugega se v zadnjem času ni bralo na tem
vodnjaku, a tudi to je govorilo še vedno dovolj glasno strmečemu nemškemu
popotniku! Toda pred več leti je bil ta edini radovljiški javni vodnjak brez vode pokrit z
lepo rdečo kapo iz kositarja, ki je bila močno podobna pruski pikelhavbi. Stari
Kunstelj, ki je vsipal izborne dovtipe kar iz rokava, pa se je celo vedel spominjati, da
je nekdaj ta pikelhavba imela na vrhu svoje mogočne bučke lepo, tudi iz kositarja
izrezano podobo, ki je predstavljala ime Vasi kolesnega moţa. In kaj mislite, kaj se je
videlo na tej podobi! Moţa s kolesom v roki in njemu pri nogah vas! Ali ni bilo to res
salomonsko modro in učeno? Le vzvišeni nemški duh more iz nebeških višav
poklicati na zemljo take imenitne rebuse!
Pa vseeno so izginili ti slavni nemški spomini iz zopet slovenske Radovljice. Kako je
bila ta nekdaj nemška, priča to, da je imela pristno nemške mestne očete, ki so tako
ljubili svoje nemško kolo, da so si ga dali celo narisati v svoj grb in ţupanski pečatnik.
Zares plemeniti rodo- ali kolesoljubi so bili ti mestni očanci! Če pa je kdo vprašal
starega Kunstlja, zakaj je v radovljiškem grbu in ţupanskem pečatniku naslikano
kolo, je hudomušno odgovoril: "Ker so imeli naši nekdanji mestni očetje eno kolo
premalo v glavah, zato so ga dejali v svoj grb." In morda je imel stari Kunstelj prav!
Na radovljiškem ţupanskem pečatniku se še sedaj vidi podoba kolesa. V Leškem
predmestju se je pred nekaj leti sezidala lepa dvonadstropna hiša in nad vrati ji je
stavbenik Hronek napravil podobo nemškega kolesnega moţa, to je moţa s kolesom
v roki. Čemu vse to? Ali je to delo nevednosti, brezbriţnosti ali pojemajočega
nemškega duha? Pa posezimo še nekoliko nazaj! Pred nekaj leti je bila v Radovljici
skupščina druţbe sv. Cirila in Metoda. Takratni druţbeni predsednik g. Tomo Zupan
se je pri slovesnem sprejemu na mestnem trgu spomnil tudi radovljiškega mestnega
grba, rekoč: "Mesto Radovljica ima v svojem grbu kolo, ki pomeni napredek. Kakor
se kolo suče naprej, tako hiti tudi to mesto za napredkom naprej in naprej!"
Čemu te prazne laskajoče besede, ki niso resnične! Kolo se sicer res suče naprej, a
obrne se lahko tudi nazaj in včasih zadostuje le par takih obratov, in ves tovor
zaropota v jarek ter se razbije na drobne kosce! Poglejmo še podobo sv. device in

mučenice Katarine, ki ima poleg sebe tudi kolo! A kaj pomeni to kolo! Tiranstvo in
krutost brezsrčnih ljudi, ki so dali do smrti treti in mučiti ubogo Katrico s kolesom!
Podoben pomen ima tudi radovljiško kolo ki, so ga nam zapustili v spomin nekdanji
nemški mučitelji in tlačitelji slovenskega ţivlja v Radovljici. Kolo v radovljiškem
mestnem grbu in ţupanskem pečatniku torej ni za nas častnega, temveč sramotnega
pomena, ker nas spominja na nemško tiranstvo nad Slovenci! Zatorej proč s tem
nesrečnim polomljenim nemškim kolesom! Tako kličemo ob desetletnici vrlega
"Gorenjca" naprednim slovenskim Radovljičanom, ki j im ţelimo resničnega napredka
v duhu časa in Slovanstva, a ne po izgledu nemškega kolesa! / F. S-i.
Vir: Gorenjec, 15. 1. 1910
Radovljiške novice. Ples, ki ga je priredil naš »Sokol« dne 15. t m., se je
nepričakovano dobro obnesel. Obisk je bil naravnost ogromen; posebno so se
postavili vrli Blejčani in tudi bliţnja okolica je bila častno zastopana. Prvo četvorko, ki
je bila odločena le za brate »Sokole« je plesalo 24 parov, a zadnjo pa celo še 16
parov. Uzorno je vodil četvorke brat Sajovec. Zabava je bila tako neprisiljena in
domača, da so se hoteli ljudje ravnati kar po svetopisemskih besedah namreč ..
naredimo tri... A tudi gmotni vspeh te veselice bo prav zadovoljiv. Bratom »Sokolom«
kličemo: hvala za uţitek, le krepko naprej! Na zdar!
Dne 16. januarja, to je v nedeljo, je priredilo »kat. izobraţevalno društvo« v gostilni
Bastl predstavo »Repoštev«, ki so jo igrali nekateri tukajšnji pomočniki. Obisk je bil
prav lep, posebni niţji slojevi so bili dobro zastopani. »Frakarije« po »Slovenčevi«
izjavi ni bilo. Verujemo! Vsakemu svoje!
»Poţarna bramba« ima svojo običajno vsakoletno veselico dne 23. t m. Vabila, prav
lična, so ravnokar razposlana. Vstopnina je 60 h, godba domača. Veselica se vrši v
gostilniških prostorih Bastl.
Z ozirom na oklic c kr. pletarske šole obljavljamo še, da ostane lahko vsak izučeni
pletar v delu pletarne, a kdor bi hotel iti malo sveta pogledat, mu preskrbi vodstvo c
kr. pletarne tu ali tam primerno sluţbo, kajti povpraševanje po dobrih pletarskih
delavcih je prav pogosto.
Vir: Gorenjec, 22. 1. 1910
Omizje »Trta« v Radovljici priredi na pustno nedeljo, dne 6. svečana svoj drugi plesni
večer z komičnimi prizori i. t. d. v restavraciji gosp. Legata v Lescah. Začetek ob 6.
uri zvečer. Vstopnina 40 vin. za osebo. Ves pobrani denar se pošlje v obrambni
sklad. K tej domači neprisiljeni zabavi najuljudnaje vabijo rodoljubi.
Vir: Gorenjec, 29. 1. 1910
Radovljiške novice. »Plesni venček« naše poţarne brambe se je obnesel dne 23.
pret. meseca v vsestransko zadovoljnost, najboljši dokaz, da društvo uţiva vseobče
zaupanje. Obisk je bil nenavadno mnogobrojen in društveni blagajnik je lahko
zadovoljen z gmotnim vspehom te prireditve.
Gospodinjski tečaj se priredi menda letošnje leto v našem mestu. Prošnjo za tak tečaj
je vloţilo »Katol. počit. društvo za rad. okraj« na deţelni zbor. Podrobneje o tečaju
poročamo prilično.
Radovljiški obrtniki so prišli na dobro idejo. Dne 2. februarja so priredili sijajen ples v
znani gostilni Hiršman v Predtrgu in sicer je bil čisti dobiček namenjen tukajšnji
obrtno-nadaljevalni šoli. Obisk je bil naravnost nepričakovano mnogobrojen. Vstopnic
se je izdalo skoro 300. Izmed odličnjakov, ki so pohiteli na to veselico, omenjamo le
deţelnega poslanca in ţupana dr. J. Vilfana s soprogo, c. kr. okraj. glavarja Ţupneka,

c. kr. okraj, komisarja E. Kordina, a tudi ostalo uradništvo je bilo kaj častno
zastopano. Zabava je bila v resnici prav prisrčna in domača. Ţelimo le, da se priredi
slična veselica vsako leto. Gmotni vspeh je prav povoljen, kajti obrtno-nadaljevalna
šola dobi lep prispevek v znesku 106 kron.
Ţrtev alkohola. Pretečeni četrtek so pokopali znanega prijateljčka ţganja Golmajerja
Franca. V pondeljek zvečer se je nauţil malo preveč »tega daru«, a v torek zjutraj so
ga dobili mrtvega.
23. pret. meseca so hoteli prirediti jeseniški diletantje Halbejevo igro »Mladost«.
Okrajno glavarstvo je pa prepovedalo vprizoritev te igre z odlokom, ki ga doslovno
prijavljamo po »Slov. Narodu« št. 1551.: »Vaše naznanilo z dne 20. januarja t. l.
došlo tu sem dne 21. januarja t. l., da nameravate vprizoriti dne 23. t. m. ob pol 8. uri
zvečer v dvorani restavracije Kunstelj v Radovljici v prid druţbi sv. Cirila in Metoda v
Ljubljani tridejansko dramo »Mladost«, se ne more vzeti na znanje, ter dotično
dovoljenje za diletantsko predstavo, za katero še prosili niste, izdalo, ker niste
predloţili dotičnega eksemplarja igre, dalje, ker niste dokazali, da imate pravico
vprizorjati gledališke predstave po Kranjski, dalje, ker ni dokaza za cenzurno
dovoljenje c. kr. deţelnega predsedstva, dalje, ker ni dokazano, da je izbrani lokal za
vprizoritev gledaliških predstav sposoben, končno, ker ni odkazano, da imate pravico
društvo sv. Cirila in Metoda v Ljubljani zastopati v Radovljici in slednjič, ker ni
dokazano, da ima navadno društvo pravico vprizoriti gledališke predstave potujočih
igralcev in diletantev ... Ţupnek.«
Znano omizje »Trta« priredi dne 6. svečana zabavni večer v hotelu Legat v Lescah.
Čisti dobiček je namenjen druţbi sv. Cirila in Metoda za protiroseggerjev sklad.
Upamo, da bo obisk temu namenu primeren.
G. kr. pletarska šola ima sedaj mnogo pletarskih izdelkov v zalogi in naprodaj.
Poţivljamo slovensko občinstvo, da seţe po teh izdelkih po geslu: Svoji k svojim!
Vir: Gorenjec, 5. 2. 1910
V Lescah bo na pustno nedeljo velika plesna veselica v prostorih restavracije
»Triglav«. Čisti dobiček je namenjen tamburaškemu društvu »Lipa« v Lescah.
Vir: Gorenjec, 5. 2. 1910
Radovljiško novice. Plesni venček, ki ga je priredila zadruga leške pivovarne dne 5.
t. m. v prostorih gostilne R. Kunsteli, se je izborno obnesel. Udeleţba je bila prav lepa
— posebno častno je bila zastopana okolica —, domača, tako neprisiljeno domača,
da gre po deţeli le en glas, ob letu zopet kaj takega, ljubljanski salonski orkester je
kaj neumorno igral, priporočamo ga vsem onim društvom, ki hočejo imeti dobro in
ceneno godbo. Uresničila se je tista pesem, ki pravi: »Prej pa ne gremo dam, de se
bo delal dan — tje prot Ljubljan'.«
Znano omizje »Trta« je imelo svojo plesno zabavo v nedeljo, 6. t. m., v gostilni Legat
v Lescah. Zabava in udeleţba imenitna, zopetni dokaz, da naši trgovski komiji uţivajo
vsestransko zaupanje. Druţba sv. Cirila in Metoda je lahko zadovoljna z našimi fanti,
kajti naklonili so ji lep dar 50 K 17 vin. Ţiveli!
Odhodnico sta obhajala v četrtek dne 10. t. m. Radovljico zapuščajoča davčna
uradnika g. T. Tavčar in g. St. Košir v znani gostilni »Lectar«. Kako priljubljena sta
bila imenovana gospoda v Radovljici, pokazal je ravno ta večer, kajti zbralo se je
okrog 40 udeleţencev, ki so se hoteli še enkrat posloviti od odhajajočih gospodov. Ta
večer se je izrekla marsikaka navdušena beseda, a iz vseh je zvenela resnica, da sta
bila imenovana gospoda moţa na svojem mestu, ki sta vedno in povsod kazala svoje
pošteno srce, svoje značaje, da jih je rodila slovenska mati na slovenskem ozemlju.

Odhajajočima gospodoma kličemo pri odhodu: Ostanite vedno taka in simpatije
slovenskega naroda Vaju bodo spremljale povsod. Omenjamo sklepno le še to, da se
je na tej odhodnici nabralo 16 kron za druţbo sv. Cirila m Metoda kakor odgovor na
znani »Slovencev« članek, a v protirozegerjev sklad se je pa votiralo 30 kron.
Glavna druţba sv. Cirila in Metoda mora biti ponosna na zavedne Radovljičane; kajti
v teku enega tedna smo nabrali za njo tele doneske: na plesnem venčku leške
pivovarne se je »napelo« 10 K 53 h, omizje »Trta« natisnila 50 K 17 h, na odhodnici
se je zbralo 16 K, tedaj skupno 76 K 70 h, a v čepu je pri občini »vse glih« ţe toliko,
da se pošlje v kratkem 200 kron v protirozegerjev sklad. Upajmo pa, da se še kaj
zbere. Ţiveli posnemovalci!
Znani slovenski mecen Ata I. zaplotniške knjiţevine se je v svoji velikodušnosti
spomnil radovljiškega »Sokola« ter mu poslal po svojem ministru vseh antrig lep dar
50 kron. Upajmo, da ni bil to prvi in zadnji dar Njegovega stanja, temveč da je to šele
pričetek.
Vir: Gorenjec, 12. 2. 1910
Glas občinstva. Iz Radovljice. Nekaj radovedneţev si usoja slavni odbor ljudske
knjiţnice prav uljudno vprašati, zakaj se ne kupijo za knjiţnico nove knjige in zakaj se
nevezane knjige, kakor »Zvon« in druge ne dajo vezati? Knjige, ki so sedaj v
knjiţnici, so skoraj vse prebrane, a za nove pa nihče ne poskrbi. Tudi se ne ve, kaj je
z denarjem, ki se nabere pri izposojevanju knjig; vprašamo torej, v čigavo dobro gre
ta denar? Gospodje! Ako vam je mar napredek ljudske knjiţnice, vzdramite se!
Vir: Gorenjec, 12. 2. 1910
Iz Zapuţ pri Lescah se nam piše: Pri nas na Gorenjskem smo letos precej zaspani.
Tukajšnji vozniki so letos priredili svojo veselico pod imenom »lipov bal«. Zabava je
bila izboroa. Naša dekleta in fantje so zapeli do belega jutra. Nekaj zanimivega je bil
tudi ples dveh starčkov (70 in 72 let), ki sta plesala z dekleti »štajriš« z bokalom vina
na glavi z mladeniško iskrenostjo. Naj tej veselici se je tudi produciral — po mojih
mislih — redek kavopivec, ki je dosegel v tej stroki gotovo rekord. Izpit je namreč
tekom petih ur 20 porcij črne kave, in to ne morda kakih čašic, kakršne nam nudi
hotel »Union« v Ljubljani, temveč to so bile prave četrtiitrske steklenice, katere je
med najboljšim humorjem praznil.
Vir: Gorenjec, 19. 2. 1910
Ali res hočete nekaj človeških ţrtev? V neposrednji bliţini Radovljice se nahaja
»slavno znani« ţelezniški predor, katerega flikajo in flikajo noč in dan, a je vendar
nekaka večna smrtna past za potujoče občinstvo. O tem predora se je pisalo ţe
mnogo, a kljub temu se naša slavna uprava c. kr. drţavne ţeleznice zmeni za te
opomine — kakor za lanski sneg. — Pretečeno nedeljo je vozil skozi ta predor vlak,
ki prihaja na Jesenice okrog polnoči, polţje počasi. Komaj dospe dobro v tunel,
zahrešči in zaropoče nekaj, začuje se neko padanje, kakor da bi na posamezne
vozove padal pesek, in vlak obstoji. — Potniki — vlak bil je dubkoma poln, posebno
veliko je bilo ţensk — misleč, da so predor podira, zaţeno pretresljiv krik in vik, jok in
kletev vsevprek je bilo nametano. Sprevodniki, nevedoč, kaj se je zgodilo in smrtno
bledi so pač skušali pomiriti potnike, a zaman. In v tem strašnem, negotovem
poloţaju smo morali prebiti dobrih pet minut, sicer kratek — a za nas celo večnost
trajajoči čas — da se je pričel vlak zopet pomikati. — Mislimo, da je bil ta slučaj
dovolj jasen in glasen opomin upravi c. kr. drţ. ţeleznice, da stori potrebne korake
pravočasno brez človeţkih ţrtev! — Našemu drţavnemu in deţelnima poslancema

pa polagoma na srce prošnjo, da storita potrebne korake na merodajnih mestih.
Gorenjskim občinskim sestopom pa kličemo! Vloţite energičen protest na ţelezniško
ministrstvo, da odpravi to človeško past. / Eden, ki se je vozil tisti čas.
Vir: Gorenjec, 19. 2. 1910
Iz Dobrave pri Podnartu. Odkar smo dobili na Dobravo dušnega pastirja, ki ni
zadovoljen samo s tem, kar mu da njegov višji pastir, ampak si jemlje sam od svojih
ovac in jim striţe volno, vera pri nas res peša. To se je videlo pred nekaj dnevi, ko je
g. ţupnik na priţnici dekleta podil iz njihovih mest v cerkvi, namreč da naj se ne tišče
fantov, ampak naj gredo bliţje njega, da bodo laţje gledale njegove mučeniške in
izpostene oči, nakar so se res nekatera dekleta dalje pomaknila, a od zadej so se
zaslišali glasovi: hejs, hejs. Ni zameriti našim fantom, če se je kdo tako daleč
izpozabil, ampak le pastirju, ki hoče vse prenarediti in uničiti stare navade. Od naših
deklet gotovo nobena ni imela kakšnega slabega namena. — Tudi v šoli se g. ţupnik
rad izpozabi in namesto krščanskega nauka poučuje zemljepis. Pravil je pred kratkim
šolarjem, kje je Pariz in da je tam grozna povodenj, ki bode vse mesto uničila –
seveda vzrok – so zopet ti nesrečni liberalci. No, in ker jo je ţe tako polomil sam,
poklical si je misijonarje na pomoč, da rešijo Dobravo. Kar ni napravila škofova
brošura, hočejo gg. misijonarji sami. Mnogo vaščanov se je zgraţalo nad pridigo, kajti
tako se je pridigovalo, da so starejši ljudje strmeli, bila je seveda polovica cerkve z
otroci napolnjena. Če bi kdo drug kaj takega kje drugod govoril, gotovo ga precej
kaznujejo, seveda z lece se sme vse govoriti. In radi izpovedi, gospod ţupnik,
svetujemo vam zadnjič, da odnehate s temi loterijskimi lističi. Če kdo drug razpor
trosi med ljudstvo, se kaznuje, a če vi mislite, da se bodete z mazali, pa se zelo
motite. Ali mislite, da smo mi tisti osel, ki se mu denejo zelena stekla na oči, da je
oblance za seno? Dobro vemo, zakaj da ima vsak izpovedni listek številko, zato da
nas kontrolirate in če koga ne bode, vrţete ga s priţnice med ljudi, češ, glejte
grešnika, še pri spovedi ga ni bilo. Upamo, da prenehate kmalu manevrirati, kajti mi
imamo tudi jezik in zobe.
Vir: Gorenjec, 26. 2. 1910 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Radovljiške novice. Osebne vesti. Deţelni vladni koncipist dr. R. Strictius je
prestavljen v Ljubljano, a na njegovo mesto pride Oton Kette is Ljubljane. — Daljši
dopust je nastopila učiteljica M. Huth radi bolezni, nadomestovala jo bo Kenda
Angela is Kamnika.
Darovi. 5000 K drţavne podpore je dobila naša ţupnijska cerkev v pokritje stroškov
pri prezidavi stolpa. — 400 K deţelne podpore dobi pa znana cerkvica v Bodeščah
pri Ribnem za ohranenje zgodovinsko vaţnih fresk. Te treske je jako zanimivo opisal
v lanskih »Muzejskih izvestjih« znani raziskovalec cerkvenega slikarstva I. Dostal.
Društveno ţivljenje. V soboto, dne 5. marca priredi tukajšnje društvo »Triglav« svoj
prvi koncert v prostorih R. Kunstlja. Na dnevnem vsporedu bo petje in godba. Obeta
se nam lep uţitek. Upamo, da sedanje gorko pomladno solnce vzbudi tudi one
dremajoče zaspance, ki se odlikujejo pri vsaki prireditvi s svojo odsotnostjo. — Dne
13. marca vprizori »ţenska podruţnica sv. Cirila in Metoda« znano Murnikovo burko
»Bucek v strahu«. — O obeh prireditvah spregovorimo prilično več.
»Zveza slovenskih izobraţevalnih društev v Ljubljani« prične — kakor se čuje —
prirejevati redna svoja predavanja tudi v Radovljici. Pričakujemo, da bodo ta
predavanja bolje obiskovana, kakor so bila ona predavanja, ki smo jih doţiveli ţe
nekaj.
Občinska seja se vrši v pondeljek dne 28. svečana ob 6. uri zvečer

Vir: Gorenjec, 26. 2. 1910
Ţenska podruţnica sv. Cirila in Metoda v Radovljici priredi v nedeljo, dne 13. marca t.
l. ob polu 8. uri zvečer v salonu g. R. Kunstlja zabavni večer. Vspored: Igra Bucek v
strahu. Petje. Godba. Vstopnina 60 v za osebo. Zanašamo se na obilno udeleţbo, da
se z večjim prispevkom primerno odgovori napadom naših bratov na Ciril - Metodovo
druţbo.
Vir: Gorenjec, 5. 3. 1910
Lične razglednice, predstavljajoče novi savski most v Kranju, novo Radovljico in
vodnjak na glavnem trgu v Radovljici je zaloţila naša tiskarna. Oddajo se le na
debelo.
Vir: Gorenjec, 5. 3. 1910
Radovljiške novice. Osebna vest, Kot sodnijski avskultant je premeščen dr. N.
Celestina iz Novega mesta v Radovljico.
Občinska seja se je vršila dne 27. svečana ob 6. uri zvečer. Proračun za I. 1910 se
da v pretres odseku treh odbornikov, da ga pregledajo in poročajo o njem v prihodnji
seji. Dolgi dopis deţelnega odbora, ki na dolgo in široko opisuje in »zaukazuje«, kako
se mora voditi vse občinske poslovanje, posebno pa blagajna, se je dal lepo ad acta,
kajti v obč. odboru mesta Radovljice se posluje ţe davno po vseh pravilih rednega
knjigovodstva, menda ţe prej, kakor je sedanja večina deţ. odbora imela kaj pojma o
knjigovodstvu. Dozdeva se nam pa, da deţelni odbor pozna svoje »junake« v raznih
javnih korporacijah. V obč. zvezo se sprejme posestnika M. Zalarja. Tvrdki Kunc se
da na razpolago, da nastopi toţnim potom proti obč. zastopu. Ko se resi še nekaj
prošenj za podpore, zaključi ţupan obč. sejo.
Bralno in pevsko društvo »Triglav« je priredilo svoj prvi letni koncert v soboto dne 5. t.
m. in sicer s prav povoljnim vspehom. Ugajale so tako pevske kakor tudi godbene
točke. Prvi ta nastop je pokaral, da razpolaga pevski zbor društva »Triglav« s prav
dobrimi močmi, posebno ţenski zbor obeta še mnogo. Pevske točke, ki so se
proizvajale ta večer, so dela naših najpriljubnejših skladateljev, tedaj bi bilo odveč
zgubljati kaj besedij o njih. Ţeleli bi edinole to, da ni to prvi in zadnji koncert, da nas
pevski zbor »Triglava« razveseli s svojim petjem še večkrat, a da nam tedaj poda kaj
posebnega. Mimogrede pa opomnimo, da bi bilo dobro malo Hubadove šole. Obisk
je bil za radovljiške razmere lep, boljši bi bil pač lahko. Posebno častno je bila
zastopana naša poţrtvovalna okolica. Omenjamo le še to, da je nabrala gdč. Ţarkova
za »Cirilmetodarijo« lep znesek 28 kron.
Kneţje volilo pokojnega Karola Kotnika je vzvalovilo srca vseh čutečih Radovljičank
in Radovljičanov. »Pol miljona kron« je šlo od ust do ust in naš ponosni »Sokol« je
poslal kakor pozdrav in zahvalo tej blagi duši deputacijo z društveno zastavo, da ga
sprejme na zadnji poti.
C. kr. drţavna ţeleznica ima pa res smolo v bliţini Radovljice. Ni dovolj, da ji tisti
»slavnoznani« tunel dela toliko preglavice, ker morajo delati noč in dan, prišla je še
druga nesreča na njo. Pretečeno sredo, to je 9. t m. je odletela iskra iz vlaka, ki
prihaja v naše mesto ob 1 uri in 7 minut in vţgala je nasade na takozvanih gozdnih
parcelah »Na Stanu«. Štirim posestnikom je napravila precej škode, najbolj je pač
prizadet ţupan Predtrški Iv. Kristan. K sreči, da so v bliţini delali ravno ţelezniški
delavci, ki so pogasili še dokaj hitro poţar, kajti drugače bi bilo joj. Radovedni smo,
kako se bo obnesla ţeleznica. Menda se ne bo pustila rubiti.
Neizprosna smrt je zopet iztrgala našemu »Sokolu« marljivega brata Antona Varla iz
Predtrga v najlepši dobi 20 let. V torek ponoči je pokojnik izdihnil svojo blago dušo.

Dasi sin priprostih starišev, se je pokojnik oklenil z dušo in telesom takoj početkoma
»Sokola« ter mu ostal zvest do zadnjega diha. Vsled tega mu je pa tudi »Sokol«
pokazal, kako ljub član mu je bil. Kajti pogreb njegov je bit prava manifestacija
sokolske ideje v Radovljici. Spremilo ga je na poslednji poti lepo število »Sokolov« v
kroju, 45 po številu. Celo daljni Bled je bil zastopan po častnem številu. Mnogobrojno
je bilo tudi zastopano radovljiško prebivalstvo. »Sokol« mu je poloţil na rakvo lep
venec s slovensko trobojnico s pomenljivim napisom »bratje bratu«, a pevski zbor
»Triglava« mu je zapel pretresljive posmrtnice. Mir Tvoji duši!
»Radovljiška poţarna bramba« ima v nedeljo svoj redni občni zbor.
»Sokol« ima svoj izredni občni zbor v nedeljo 13. t. m. ob pol 7. uri zvečer v prostorih
brata Kunstlja. Na dnevnem redu je kakor edina točka: Volitev enega odbornika in
enega namestnika v odbor gorenjske ţupe.
»Ţenska podruţnica sv. Cirila in Metoda« priredi v nedeljo 13. t. m. ob pol 8. uri
»zabavni večer« v prostorih R. Kunstlja. Na dnevnem vsporedu je godba in nastopi
prvikrat domači godbeni zbor, menda še v civilu, kakor tudi pevski zbor »Triglava«, a
za smeh preskrbi »Bucek v strahu«. Upamo, da nas ta večer zdruţi vse one, ki res
čutimo, da smo na onem divnem Gorenjskem, ki je svetovno znan kraj, a po katerem
sega te nenasilljivi tujec. Naj bo ta večer posvečen spominu največjega slovenskega
sina Karola Kotnika.
Vir: Gorenjec, 12. 3. 1910
Odbor radovljiškega učiteljskega društva ima svojo sejo v četrtek, dne 13. t. m. ob 3.
uri popoldne pri Wuchererju, Lesce. Tovarišice in tovariši dobro došli. Pomenimo se
kaj o dobrih in slabih časih. Na svidenje! Predsedstvo.
Vir: Gorenjec, 12. 3. 1910
Begunje na Gorenjskem. Prebivalci Begunj smo prav radovedni, čemu nas obiskuje
naš presvitli škof Anton Bonaventura tako pogostoma. Šepeče se, da bodi
spreobračat našega ţupnika, — drugi zopet hočejo vedeti, da zbira snov za svojo
knjiţice, ki jih meni napisati za moške, to je za mladeniče in za dekleta. Napačno bi
ne bilo, ko bi se oglasil tudi malo na Brezjah ?!? — Se bolj čudom se čudimo
Begunjci, ker ne beremo čisto nič, zakaj še ni prišel oni Bornov lovec Eisenpart, ki je
streljal na Begunjščici po nedolţnih ljudeh pred poroto v tej dobi. Smo li še v ustavni
drţavi? Imajo li baronovi lovci druge postave kakor pa mi navadni zemljani?!
Zahtevamo pojasnila. / Begunjec.
Vir: Gorenjec, 12. 3. 1910
Občni zbor konjerejske zadruge v Lescah se je vršil dne 17. m. m. v Lescah pri
Wuchererju. Glasom poročila načelstva je štela zadruga ob koncu poročilne dobe 50
članov. Denarni promet je znašal 4486 K 86 v; dohodkov je bilo 1707 K v izdatkov pa
995 K 85 v, čisti prebitek 712 kron 12 v. Zadruga je v času svojega delovanja vzela v
najem 40 oralov obsegajoč pašnik, kjer imajo zadruţniki proti mali odškodnini
upašene konje. Pašnik se je deloma ţe zboljšal z umetnim gnojili. Po sklepu občnega
zbora namerava zadruga v letu 1910 prirediti konjsko razstavo in premovanje konj.
Zadruga je za razvoj konjereje velikega pomena. Če nadalje upoštevamo, da
poljedelsko ministrstvo pri podelitvi podpor v prvi vrsti upošteva zadruge in se tudi
samostojni konjerejski odsek kmetijske druţbe pri oddaji in nakupu plemenskih kobil
ozira največ na člane zadruge, je jasno, da je pristop k zadrugi za vsakega konjerejca
velike vaţnosti.
Vir: Gorenjec, 12. 3. 1910

Čuki v Radovljici so na robu propada. Da bi se še vzdrţali na površju, poskušajo vse
mogoče načine, da bi pridobili Sokole, oziroma Sokolski naraščaj za svojo
organizacijo. Ustanovili so tudi svoj naraščaj. Ker pa nimajo nobenega telovadca v
svojih vrstah, kateri bi imel vsaj trohico znanja o pravilni telovadbi, so začeli
podkupovati Sokolski naraščaj z obljubo, da bode dobil dotični, kateri izda, oziroma,
kateri zapusti Sokolski naraščaj, ter prestopi k njihovi organizaciji, tako darilo, da
bode celo svoje ţivljenje srečen. Radovedni smo, kakšno darilo bode to, mogoče
tako, kakršno je dobil neki čuk od nekega patra iz Brezij in proti katerima teče sedaj
pri c kr. deţelni sodniji v Ljubljani preiskava radi hudodelstva proti nravnosti. Res so
tudi speljali nekega vajenca, kateremu so bile ljubše obljube, kakor svoje prepričanje.
Sedaj se pa repenčijo in izzivajo po Radovljici, češ, ves sokolski naraščaj bo pristopil
k nam, kar jih pri vas ne marate za člane, pri nas bodo pa takoj lahko člani. Hvala za
take člane. Preljube čukuladarje radovljiške pa opominjam samo na to, da ste lepo
tihi in mirni in da ne boste nikdar več naš naraščaj podili spat, ker potem ne bode več
zadostovalo, da se beseda prekliče, temveč jih bodete dobili po jeziku, da si ga ne
bodete nikdar več upali stegniti proti Sokolom. Pa tudi tebi, preljubi kaplanče v
gospodu, polagam na srce besede Kristusove: »Ljubite svoje sovraţnike« in ne kakor
ti učiš: »obrekujte svoje sovraţnike«, ker bodeš sicer tudi ti dobil odgovor, kakršnega
niti v sanjah ne pričakuješ. Pusti v prihodnje naše napredne gostilničarje, kateri so ţe
davno pod zemljo v miru, ter glej da kmalu prekličeš svojo ţalitev, katero si v svoji
besni zagrizenosti izrazil v šoli, sicer bode beseda meso postala, kakor se je zgodilo
vašemu bratcu predniku in kar bi vaši maziljeni osebi znalo precej škodovati. Tudi ti
svetujem, da ne poskusiš nikdar več zabavljati proti »Sokolu« ter imenovati našo
telovadnico za pohujševalnico, ker bi ti sicer dokazali, da je ţupnišče na Brezjah in še
kje drugod precej pohujšlivejše, kakor pa naša telovadnica! Capito!!
Vir: Gorenjec, 12. 3. 1910
Radovljiške novice. Gregorjev semenj se je še precej dobro obnesel. Ţivine se je
prignalo 148 kosov, kupčija je bila srednje dobro. Boljši promet so imeli kramarji in
razni — čifuti.
Drugi kamen k obrambnemu skladu je vzidala radovljiška »Posojilnica«. Vestno
zasledujemo, kdaj se zglase radovljiški bogataši, a naše pričakovanje nas pušča na
cedilu. Malo častno je v istini za naše mesto, da je dobila druţba sv. Cirila in Metoda
od tu šele dva kamena. Zdramite se, udje boţji.
Ţenska podruţnica sv. Cirila in Metoda nam je priredila uţitka poln večer pretečeno
nedeljo. Naši gledališki diletantje so uprizorili Murnikovo burko »Bucek v strahu«. Igra
je bila dobro naštudirana, igralci so izborno rešili svojo nalogo, ţal, da je bila izbira te
igre popolnoma ponesrečena. Mnenja smo, in to nam mora pritrditi vsakdo, kdor je
videl nedeljsko igro, da bi se tako dobrim igralskim močem pač spodobila taka igra,
kjer bi te naše izborne moči prišle do popolne veljave, in ki bi zadovoljila tako izbrano
občinstvo, kakršno je bilo zbrano to nedeljo. Našim psevdo-reţiserjem bi pač moralo
biti vodilo pri prireditvah raznih iger ravno po deţeli izrek gledališkega velikana
Ibsena, da igra ne zadovoljuje le one ţivce, ki povzročajo smeh, temveč vsaka igra
vpliva vzgojevalno in poučno. — In takih iger imamo na izbere. Samo poiskati jih je
treba. A tu pač velja starodavno pravilo, da več glav več ve. A to le mimogrede. —
Obisk je bil v istini naravnost presenetljiv. Domačinov toliko, kakor po navadi — a
častno je bila zastopana — naša zlata okolica. In ravno vsled tega — vsled te naše
zlate okolice — pričakujemo v bodočem času, da prirede naši marljivi diletantje take
predstave, ki bodo odgovarjale ţrtvam naših vztrajnih okoličanov. — Pevske in

glasbene točke so ugajale popolnoma. Pevski zbor je nastopal ta večer jako sigurno
— in pohvala po vsaki pevski točki je bila pač zasluţena. Tudi naši goslači so bili na
mestu. Hvala jim iskrena! Po oficijelnem delu se je razvila prav domača zabava, ki je
trajala do ranih ur. Z vspehom bo menda »Cirilmetodarija« zadovoljna.
Naši marljivi diletantje pripravljajo — kakor se čuje — maloznano, a lepo igro »Moč
uniforme«. Kdaj se igra uprizori, objavimo še pravočasno.
Podjetni naš trgovec Oton Homann otvori v soboto, 19. t. m. prav moderno
opremljeno zajutrkovalnico, kjer se bo dobilo vse, kar poţeli srce. — Ker nam je
obljubil g. O. Homann, da daruje 10% čistega skupila naši prekoristni
»Cirilmetodariji«, smo prepričani, da bo to podjetje prinašalo naši druţbi lepe
dohodke.
Naša c. kr. pletarska šola vidno napreduje. V kratki dobi je vstopilo na novo več
učencev, a izdelki in naročila odhajajo, oziroma prihajajo dan na dan v vedno večji
mnoţini in če bo šlo tako naprej, bo treba izdatno razširiti to podjetje. Tudi nasadi vrb
vspevajo izborno in kakor kaţe zanimanje raznih posestnikov, bo število teh nasadov
v kratkem dokaj poskočilo.
Leška zadruţna pivovarna ima v torek 22. t. m. svoj prvi redni občni zbor. Na tem
občnem zboru predava g. Iv. Janc o pivovarnah sploh. Omenjamo, da podjetje prav
dobro vspeva.
Vir: Gorenjec, 18. 3. 1910
Prostovoljno gasilno društvo v Begunjah priredi v ponedeljek, 28. marca 1910 v
Gasilnem domu gledališko predstavo s petjem. Spored: Petje. Nemški ne znajo.
(Burka v enem dejanju.) Starinarica. (Veseloigra v enem dejanju.) Začetek ob pol 8.
uri zvečer. Vstopnina: Sedeţi I. vrste 1 K 20 v, sedeţi II. vrste 80 v, stojišča 40 v.
Čisti dohodek je namenjen za društveno blagajno. K obilni udeleţbi vabi odbor.
Vir: Gorenjec, 26. 3. 1910
Konjerejska zadruga v Lescah je imenovala na občnem zboru častnim članom
gospoda Antona Čopa, c. kr. dvornega svetnika v poljedelskem ministrstvu na
Dunaju, in gosp. Josipa Ableitingerja, c. kr. podpolkovnika in načelnika ţrebčarskega
oddelka v Gradcu.
Vir: Gorenjec, 26. 3. 1910
Pevsko in bralno društvo »Triglav« v Radovljici priredi na belo nedeljo, dne 3. aprila
1910 v dvorani g. R. Kunstlja burko s petjem v treh dejanjih. Moč uniforme. Spisal
Jakob Stoka. Vglasbil H. O. Vogrič. Začetek točno ob 8. uri zvečer. Vstopnina:
Sedeţi 1 K, stojišča 60 h. Igra se za izpopolnitev odra. Po igri, godba in ples.
Vir: Gorenjec, 26. 3. 1910
Radovljiške novice. Osebna vest. Sod. avskultant g. dr. R. Celestina je imenovan
sodnikom v Črnomlju. — Na njegovo mesto pride J. Romold iz Ljubljane.
Umrl je dne 28. marca t. I. grajski vrtnar M. Volk, ki je oskrboval daleč po slovenskem
svetu znani vrt »Paradiţ«. Pogreb je bil v torek popoldne. Svetila mu večna luč!
Velikonočna procesija izvršila se je na velikonočno soboto zvečer prav dostojno.
Vsled lepega vremena je bila udeleţba ljudstva tako iz mesta, kakor tudi iz okolice
jako častna. Procesije se je udeleţila: šolska mladina, poţarna bramba polnoštevilno,
14 moţ telovadnega odseka »Orel«, Marijina druţba, uradništvo kakor tudi občinski
zastop.

Iz mestnega občinskega zastopa je izstopil obče spoštovani meščan g. Iv. Vurnik radi
bolehnosti. Dasi je moţ pristaš S. L. S., vendar ga je napredna večina občinskega
zastopa zbog njegovega vedno konciljantnega in treznega nastopa jako čislala in ga
volila v vse odseke in zastope ter mu poverjala mnoga častna mesta. Le škoda, da
so taki zlati značaji tako redko sejani med pristaši S. L. S. Čuje se, da se misli g. Ivan
Vurnik popolnoma odtegniti javnemu ţivljenju.
Naši marljivi diletantje vprizore v nedeljo zvečer ob 8. uri zvečer v prostorih R.
Kunstlja — po Kranjskem malo znano igro s petjem »Moč uniforme«. Obeta se nam
prav prijeten večer. — Ker pa nastopi v tej igri nekaj — prav vporabnih novih igralk in
igralcev — upamo, da pribiti na to predstavo vse ono občinstvo, ki čuti narodno. Po
predstavi se pa zavrtimo do belega dne.
Vremensko prerokovanje:«V Boţiču na solncu, v Velikinoči pri peči« se uresničuje. V
četrtek, dne 31. marca smo dobili snega ravno 12 cm in sicer v ravnini, a po gorah in
planinah pa nad pol metra. A kakor kaţejo vremenska znamenja, nam bo krivec še
delal preglavico. Ubogi ptički!
Vir: Gorenjec, 2. 4. 1910
Obravnava zaradi umora na Begunjščici. Danes se vrši v Ljubljani pred deţelno
sodnijo obravnava proti lovcu Eisenpassu radi ustreljenega Boţiča. Več prihodnjič.
Vir: Gorenjec, 2. 4. 1910
Starši, varujte svoje otroke. Velikonočno sredo se je dogodila v Lescah grozna
nesreča. Ţena Štef. Bonte je šla na delo ter pustila svojo 3 ½, letno hčerko Anico,
spečo samo doma. Ko se vrne mati po preteku par ur domov, najde svojo hčerko
mrtvo pri vratih, v sobi pa polno dima. Ko se je otrok prebudil, je prišel do ţveplenic,
se uţgal ter je zgorel. Ko je pričela goreti, je imela še toliko moči, da se je priplazila
do vrat, a tu je onemogla in našla smrt. Pogled na otroka je bil grozen. Kos
spečenega mesa.
Vir: Gorenjec, 2. 4. 1910
Gasilno društvo v Begunjah ponovi v ponedeljek, 4. aprila 1910 v Gasilnem domu
gledališko predstavo s petjem. Spored: 1. Petje. 2. Nemški ne znajo. 3. Starinarica.
Začetek ob pol 8. uri zvečer, vstopnina; Sedeţi I. vrste 1. K, sedeţi II. vrste 70 vin.,
stojišča 40 vin. Čisti dohodek je namenjen za društveno blagajno. K obilni udeleţbi
vabi odbor.
Vir: Gorenjec, 2. 4. 1910
Umor na Begunjščici. Naši javnosti je gotovo še v ţivem spominu skrivnostni slučaj,
ki se je primeril dne 25. septembra 1909 na Begunjščici. Takrat je brez sledu izginil
20 letni kmečki mladenič Jakob Roţič, katerega so šele po dveh mesecih dobili v
gorovju nad Begunjščico mrtvega. Truplo je bilo se precej razjedeno; glave ni bilo
nikjer. Bilo je očividno, da jo je nekdo od trupla odreza! Po daljšem poizvedenju se je
slednjič dognalo, da je provzročil Roţičevo smrt lovec barona Borna, Pavel
Eisenpass. Drţavno pravdništvo je uvedlo proti Etsenpassu preiskavo, ki pa se je
vršila tako čudno, da je stal moţ zadnjo soboto pred navadnim sodnim senatom,
namesto da bi prišel pred porotnike. — Eisenpassa je zagovarjal slovenski odvetnik
dr. Krisper. Obtoţnica se glasi: Proti Pavlu Eisenpassu, rojenemu v Adrijaha pri
Frohnleitnu na Štajerskem vlaga drţavno pravdniltvo to-le obtoţbo : Pavel Eisenpass
je 25. septembra 1909 na gori Begunjščici v lovišču barona Borna ustrelil v
nesovraţnem namenu v smeri proti Jakobu Roţiču. S tem je storil dejanje, o katerem

je moral biti prepričan, da bo ţe po svoji naravi povzročilo za vsakogar lahko vidljive
posledice, to je, da je tako dejanje sposobno povzročiti nevarnost za ţivljenje in
telesno varnost dotičnega človeka. Ker je to dejanje imelo za posledico smrt Jak.
Roţiča, je s tem zakrivil pregrešek proti varnosti ţivljenja v smislu § 335. k. z., kaznjiv
po 2. odst. tega zakona. Razlogi: Visokošolca Štefan Šink in Josip Kremenšek sta
stanovala preko poletja deloma v takozvani knapovaki koči, deloma v Vilfanovi koči
na Begunjščici. Ob pobočju te gore imajo lovišča razni posestniki, Vilfanova koča se
nahaja v lovišču g. Val. Šiurma, vzhodno od tu je lovišče barona Borna. Baron Bom
se zlasti trudi, da bi svoje lovilce očistil tatinskih lovcev. Val. Šturm je tako Šinku
kakor Kremenšeku dovolil, da smeta loviti v njegovem revirju. Oba sta imela puške,
Šink je imel risano, Kremenšek pa navadno Flobertovo puško. Popoldne dne 24.
septembra je prišel po orodje v Vilfanovo kočo, ki jo je oskrboval preko poletja 1909
Anton Pogačar, kočarjev sin Jakob Roţič, ki je prej na gori sekal les in je potem
shranil orodje v tej koči. Če so Šink, Kremenšek, Pogačar in Roţič dne 24.
septembra hodili oboroţeni s puškami po lovišču barona Borna, se ne da dognati.
Lovca Pavel Esenpass in Anton Steffel zatrjujeta, da sta zvečer istega dne videla
hoditi po lovišču štiri moške, dve bolj v daljavi, dva pa v bliţini. Ta dva sta bila Šink in
Roţič; oba sta bila oboroţena s Flobertovimi puškami. Če sta se skupaj napotila, da
bi opravljali tatinski lov, se ne da dognati. Dočim zatrjuje Pogačar, da se je Roţič na
vsezgodaj odstranil ter vzel seboj Kremefnškovo puško, in da sta Šink in Kremenšek
kasneje skupaj odšla, naglasa Šink, da se ne more spominjati, ali je zapustil
Vilfanovo kočo sam ali z Roţičem. Nadalje zatrjuje Šink, da je hotel napraviti samo
kratek izprehod po Šturmovem lovišču. Ker pa je bilo jutro izredno krasno in ker je
zlasli vrh Begunjščice krasno odseval v jutranji zarji, je sklenil, predno zapusti svoje
letovišče, da se še enkrat povzpne na gorski vrhunec. Pot tja gori vodi preko
Bornovega lovišča. Da bi ne imel nobenih neprilik, je petelina na puški ovil in s
trakom povezal. V Bornovem lovišču se je slučajno srečal s Roţičem; prej pa mu je
veter odnesel klobuk, ki ga je pozneje našel Kremenšek in ga prinesel domov. Šink in
Roţič sta sedla na neko skalo in se jela razgovarjati. Tu ju je presenetil Eisenpass.
Kaj se je nato zgodilo, se ne da dognati s popolno gotovostjo. Gotovo je to, da je v
hipu, ko sta, nič hudega sluteč, sedela ob skali, počil strel, ki ni zadel nikogar.
Eisenpass zatrjuje, da je imel puško pripravljeno, ker je pričakoval odpor. Njegov pes
je potegnil za vrv in puška se je nepričakovano izproţila. Vsled strela sta Šink in
Roţič prestrašena zbeţala vsak v drugi smeri. Kmalu nato je počil drugi strel, in ko se
je Šink obrnil, je videl, da je Roţič padel v globel. Eisenpass je tekel za Šinkom,
dvignil puško, kakor da bi hotel pomeriti, vendar pa ni izproţil. Šink je v svojem strahu
beţal naprej, skril puško pod neko skalo, kjer so jo kasneje našli z obvezanim
petelinom, ter se je vrnil okrog poldneva v knapovsko kočo. Šink in Kremenšek nista
o dogodku ničesar pripovedovala, zato so se pričele šele v oktobru poizvedbe po
Roţiču, ki je istega dne izginil brez sledu. Šele 28. novembra 1909 jo sodna komisija
na licu mesta, kjer se je odigral dogodek, našla mrtvo Roţičevo truplo. Mrtvec je bil
ţe docela segnit in sneden od črvov: glava je manjkala in je ni bilo mogoče najti.
Najbrţe je odgnila, se odtrgala od telesa ter se zatrkljala- nizdol po strmem pobočju
ali pa so jo ţivali-roparice odnesle, kakor se to često zgodi pri poginulih srnah in
divjih kozah, kakor to uči izkušnja. Ne more se dvomiti, da je Roţiča zadel drugi strel
in ga usmrtil. Na telesu so ni dognala nobena okvara, ki bi jo povzročil strel; glave ni,
zato ni dvomiti, da je bil Roţič zadet v glavo. Na to kaţe dejstvo, de je Roţič, kakor je
Šink izpovedal, brez glasu padel v globel. Na licu mesta najdeni klobuk je preluknjan;
ne da se sicer direktno dognati, kaj je povzročilo to luknjo, toda na podlagi

strokovnjaških mnenj in izvršenih strelnih poizkušenj ni dvomiti, da je to luknjo v
klobuku provzročila krogla.
Če se nadalje uvaţuje, da ni nikakor utemeljeno domnevanje kakega drugega
načina, smrti, preostaja samo sigurni sklep, da je dotični strel usmrtil Roţiča.
Kavzalna zveza je s tem dokazana. Sedaj nastane vprašanje, ali je Eisenpass ravnal
v sovraţnem namenu. Temu vprašanju ni mogoče pritrditi. Priča Šink ne more
povedati, oziroma potrditi, da bi Eisenpass meril na Roţiča. Eisenpass sam sicer
priznava, da je ustrelil, ugovarja pa, da bi imel sovraţen namen. On je sicer videl
moţa, da je skočil nizdol, vendar pa se zanj ni brigal, ker je hitel za drugim. Da bi bil
strel zadel prvega, na to ni mislil, zato se tudi zanj ni več brigal, marveč se je napotil
domov. Ta zagovor ni mogoče izpodbiti. Šink sicer zatrjuje, da je njega preganjajoči
Eisenpass tekel tako blizu onega mesta, kjer je leţal Roţič, da bi tega moral videti.
Toda te Šinkove trditve so zelo nezanesljive. Kajti Šink sam je bil v največjem
razburjenju in strahu; tekel je proč, kolikor je mogel, nemogoče je torej, da bi bil
mogel količkaj presojati krajevno situacijo, zlasti še v tako razdrapanem gorovju. Šink
sam ni vedel, da je Roţič zadet in zato tudi ni napravil nikake ovadbe. Ni mogel torej
nikakor videti, kje je Roţič leţal. Ogled pa je pokazal, da je Roţič padel s svojega
stojišča precej daleč v spodaj se nahajajočo kotlino. Če je Eisenpass pazil na Šinka,
ni mogel videti Roţiča. Gotovo bi ga bil moral videti, ako bi bil pogledal v kotlino, to
se pa ne da dokazati. Nikakor se namreč ne da dognati zanesljiva črta, po kateri je
lovec Eisenpass tekel za Šinkom, kajti kaj takega je sploh nemogoče dognati.
Eisenpasova trditev, da je videl, ko je Roţič skočil v kotlino, in da je mislil, da je
potem tekel naprej, je torej zelo verjetna. Zagovor pa je podprt tudi z drugimi
momenti. Eisenpass je malo dni pozneje popolnoma nepristransko poročal svojemu
gospodarju o dogodku, katerega torej ni prav nič zakrival. Eisenpass je doslej sluţil
pri razni gospodi na Štajerskem, in je bilo njegovo vedenje povsod vzorno. Tudi
kaznovan še ni bil. Mora se torej smatrati, da je streljal samo zato, da bi z
ţviţgajočimi kroglami ustrašil divje lovce in da je bil pri temu Roţic po nesreči zadet.
Sovraţnega namena torej ni bilo, pač pa vsebuje obtoţenčevo dejanje vse znake
pregreška v smislu § 835. K. z. To je skrajna malobriţnost streljati za človekom le v
pribliţni smeri samo zato, da se ga ustreli, ker se v takih slučajih nikakor ne more
vedeti, kam bo krogla zadela. Kot lovec bi bil moral Eisenpass vedeti, da se s takim
dejanjem lahko provzroči nesrečo. On je torej odgovoren za smrt Roţiča.
Sodišče je obsodilo Eisenpassa na 140 kron, oziroma v slučaju neizterljivosti na 14
dnevni zapor.
Vir: Gorenjec, 9. 4. 1910
Iz Begunj. Tukajšnje gasilno društvo je priredilo pod zelo spretnim vodstvom
nadučitelja in tajnika gasilnega društva g. Zavrla z izdatno pomočjo njega gospe
soproge dne 28. marca t. l. v gasilnem domu gledališko predstavo s petjem. Spored
je bil sledeči: 1. Petje. 2. »Nemški ne znajo« in 3. »Starinarica«. Ker je bil naval
občinstva k tej predstavi naravnost velikanski, tako da skoro polovica došlecev ni
dobila vstopnic in je bil tudi gmotni uspeh za društvo dokaj povoljen, je sklenil odbor
ponoviti to predstavo, kar se je dne 4. aprila t. l. tudi zgodilo. Pri obeh predstavah so
se pevci kakor tudi igralci, kateri so sploh prvikrat nastopili na odru, izvrstno obnesli
in ţeli tudi občo pohvalo. Ker je zanimanje občinstva za enake predstave jako veliko
in tudi društvo potrebuje še dokaj drobiţa, bi bilo ţeleti, da bi se g. nadučitelj s svojimi
pevci in igralci kmalu pokazal s novimi igrami na našem jako okusno napravljenem
odru. Seveda, kakor je ţe sploh v poedinih občinah na Kranjskem navada, se tudi
dobe ljudje, ki bi takorekoč moralično se morali zanimati za uspeh gasilnih društev,

oziroma njih blagostanje, ne jim pa naravnost nasprotovati. Naše mnenje je, da stoje
gasilna društva nad strankami in so v obče jako blagodejne; zato se nam zdi, da te ni
lepo ali vsaj ne umestno. Vam pa, g. nadučitelj, pevke, pevci, igralke, igralci in gasilci
kličemo: Drţite se, na pomoč! / Več prijateljev društva.
Vir: Gorenjec, 9. 4. 1910
Radovljiške novice. Vrli diletantje društva »Triglav« so vprizorili v nedeljo 3. aprila t.
l. Štokovo burko »Moč uniforme«, in sicer v priznano narodni gostilni R. Kunstlja. —
Igra sama nasebi ima sicer dokaj pogreškov, kajti pisatelj je pač prebujno
karakteriziral posamezne osebe — po našem mnenju take osebe s tako izrazovitimi
napakami vobče ne eksistirajo, a ker je pisatelj Štoka hotel na vsak način pričarati
pred občinstvo karikature, ki sploh ne ţive, — da v teh karikaturah pokaţejo igralci
svojo sposobnost, svojo izurjenost — smo uverjeni, da pisatelj Štoka ni nikakor imel s
svojo igro namena ţaliti posameznih stanov, temveč hotel je imeti osebe, da se jim
gledalci smejejo, to v to je moral pač vzeti take osebe, ki jih najčešče srečujemo na
deţeli. — In igralci so popolnoma umeli namen te burke. — Igra je ugajala
vsestransko. Igralci so bili vsi na mestu. Vendar pa moramo dati prvenstvo v igranju
Mileku, ki je igral, kakor se sploh igrati mora. Vsa njegova igra je bila tako naravna,
tako izrazita, da lahko pričakujemo od njega, da nam pripravi se večkrat tak uţitek. In
Pavel Cvirn, no, rojen komik. Prepričani smo, da se občinstvo, ki je prihitelo to
nedeljo k predstavi še ni tako prisrčno smejalo, kakor se je nedeljskemu »Cvirnčku«.
In Agatka, ta Agatka — upamo, da ne bo v stojam resničnem ţivljenju igrala tako
dovršene Ksantipe, kakor jo je tu. Edina njena napaka je ima pač ta, da je izgledala
za to vlogo premlada in prelepia. Prepričani pa smo, da bi je celo »mazač« iz
dvornega gledališča ne mogel prestvariti — je pač teţko — iz lepote napraviti
odurnost. — Dobra sovrstnica Mileku je bila vsekakor naša ljubka znanka Lizka. Si le
morete misliti lepšega dueta kakor je bil duet koncem igre: Milek in Liza. Dobra v
petju kakor tudi v igri sta bila eksekutor in Majer, agent, škoda le, ker je oder tako
neakustičen, kar vpliva precej mučno na poslušalce. Dozdeva se nam pa, da je bila
vloga eksekutorja preborna za igralca eksekutorja. Originalna jerhovina z
Gorenjskega je bil hlapec Jernej s svojim vivčkom. Dobra kopija naših podeţelnih
občinskih sej je bila občinska seja v tretjem dejanju. Vendar se nam je pa zdel strah
pred Agatko, čeravno je bila razvpita kakor blazna, malce prehud. Gorenjski kmet
menda ne zleze tako naglo pod mizo. Malo zarobanti, krepko pljune, pa se postavi v
kot stisnjenih pesti. Po razpoloţenju mnogobrojnega občinstva je bilo znati, da bi
hotelo vztrajati najmanj še dve dejanji, akoravno se je igra vsled predolgih odmorov
med posameznimi dejanji precej zavlekla. Igralkam in igralcem kakor tudi reţiserju
iskrena hvala... Občinstva se je šeslo na ta večer toliko, da je bila obširna dvorana in
restavracija R. Kunstlja natlačeno polno. Običajnih domačinov ni bilo, a častno se je
odzvala naša prebujena in poţrtvovalna okolica. Bila je zastopana celo Ljubljana.
Omenjamo tudi se to posebnost, da je osebno prišel pogledat naše gledališče pisatelj
Štoka. Moţ je bil s svojo igro zadovoljen. — Sklepno le tole: V Radovljici imamo
sedaj gledališče, da smo lahko zadovoljni. Ali bi ne hoteli ti naši podjetni igralci stopiti
tudi nekoliko v našo okolico, kjer bi naj priredili nekaj ljudskih iger za ljudstvo, recimo
takole tja v poletju. Prvič bi to bila jako hvaleţna naloga in drugič za naše preprosto
ljudstvo neprecenljive izobraţevalne vrednosti. Torej...
Naš umetnik in vešči opazovatelj narave g. Franc Rojec je razstavil v izloţnem oknu
trgovca Fürsagerja jako ljubko plastično, iz naravnih objektov sestavljeno tablo
»vstajenje v naravi«. Podoba primeroma v velikosti 25 krat 30 je nekako takale: v
ozadju vidiš naše sneţnobele planine, na desni strani je črešnjevo drevo, a poleg

tega košček narave, kjer prevladuje pomladno rastlinstvo kakor mah, vresje, razne
inačice in drugo. Umevno, da po tem cvetju mrgoli vse polno ţuţelk, a tudi štirje
metulji kaţejo svoja pisana krila. Popolnoma v ospredju pa sedi na kurjem jajcu
palček, ki obdeluje s kladivom drugo jajce, iz katerega pa ţe gleda rumeno kepčasto
pišče. Okvir je tudi okrašen s naravnimi okraski. Kdor delo ogleda natančneje, lahko
presodi, s kako ljubeznijo in vestnostjo je to delo napravljeno in vsakdo mora priznati,
da je g. Fr. Rojec pravi veščak v tej stroki in da ne hodi zavezanih oči po tem boţjem
svitu. Podoba je naprodaj!
Radovljica se lepša. Na občinskem svetu za ljudsko šolo zasaja ravnokar »Društvo
za promet tujcev« kostanjev drevored. Ker je ravno tam najlepši razgled proti Bledu
in njegovi okolici, bo drevored prav dobro sluţil tujcem. A tudi novo ograjeni vrt
mestne hranilnice se urejuje. Škoda je le ta, da se dela tu menda brez vsakega
pravega načrta. Upamo, da le nismo prepozni — tedaj prosimo — najprej načrt,
potem delo.
»Tiček je ušel« v sredo iz tukajšnjega preiskovalnega zapora, imenom Martin Juriia
ter je odfrčal tja proti Jelovci. Akoravno mu je bila ţandarmerija takoj za petami,
vendar jo je popihal brzih nog preko Save v prostrane jelovške šume.
Igro »Moč uniforme« ponove v nedeljo, dne 17. t. m. ob 4. uri popoldne pri zniţanih
cenah.
Vir: Gorenjec, 9. 4. 1910
Nove zveri so se pojavile po gorenjskih planinah. Zasledili so jih najprej po
Begunjščici in njeni okolici. Podobne so afrikanskim hijenam in ljudje so jih krstili za
»novegorske hijene«. Baje so jih ţe zasledili na begunjskem pokopališču, ko so
izkopavale mrliče. Dobro bi bilo, ko bi deţelni odbor poslal svojega veščaka dr.
Mantuanija, da preišče natančneje ta zanimiv pojav.
Vir: Gorenjec, 9. 4. 1910
Radovljiške novice. V pondeljek, 11. t. m. smo pokopali prerano umrlega
posojilniškega uradnika Petra Praprotnika v najlepši moški dobi 28 let. Pogreb je bil
nad vse sijajen, kar dovolj jasno priča, da je pokojnik vţival vsestransko zaupanje
radovljiškega prebivalstva in okolice. Ker je bil pokojnik zvest član »Sokola«, izkazal
mu je le-ta tudi zadnjo čast v polni meri. Poleg domačega »Sokola« je prihitel tudi
»Sokol« z Bleda in Kamnegorice. — O ţalostni smrti tega nadebudnega moţa se je
vnela med ljubljanskima dnevnikoma cela vojska. Resnici in javnosti na ljubo
izjavljamo tu, da sta to tragično usodo provzročili na eni strani hudomušnost, a na
drugi strani vročekrvnost. Znano je bilo vobče, da je bil ranjki jako hudomušen in v tej
svoji navadi je nahrulil tudi tukajšnjega gostilničarja Iv. Kleindiensta, a ta ga je po
nesreči tako udaril po nosu, da je priletel z glavo ob zid, a potem je padel na tla in tu
je dobil tako poškodbo, da je umrl po preteku 14 dni. V koliko zadene tu krivda Iv.
Kleindiensta, , pokaţe prihodnjost. Pokojniku blag spomin!
Občinska seja mestnega zastopa se je vršila dne 11. t. m. ob 6. uri zvečer. — O
mestnem proračunu kakor tudi o računskem zaključku pretečenega leta poroča
občinski odbornik T. Šušteršič, ki predlaga, da se da tako ţupanstvu, kakor tudi
blagajniku absolutorij. O proračunu samem prihodnjič več. G ţupan dr. Vilfan prebere
na to pismo, ki ga je pisal iz odbora izstopivši odbornik J. Vurnik, ki naznanja, da
izstopa vsled bolehnosti in se zahvaljuje za kolegijalnost, ki jo je vţival v mestnem
zastopu. Dalje poroča ţupan, da je deţelni odbor dovolil najeti 30.000 K za
kanalizacijo. — V občinsko zvezo se sprejme tri prosilce, odkloni se neka prošnja za
zvišanje prispevkov. — V naborno komisijo se volita meščana Mulej in Megušar.

Burka »Moč uniforme« se ponavlja v nedeljo, dne 17. t. m., in sicer kot ljudska
predstava ţe ob 4. uri popoldne ob zniţanih cenah, namreč sedeţi 50 v, a stojišča 30
v. — Ljubitelji zdravega humorja se vabijo, da posetijo to predstavo. Nikomur ne bode
ţal!
Naš »Sokol« je napravil v nedeljo svoj prvi letošnji peš-izlet, in sicer Kamnagorica Dobrava - Podnart - Radovljica. Udeleţba je bila prav povoljna in izlet zanimiv.
Grozen poţar je uničil dne 15. m. m. celo vas Brdo v neposrednji bliţini Radovljice. V
petek je nenadoma švignil rdeči petelin iz hiše posestnika Olifčiča ter mahoma vţgal
sosednje hiše in gospodarska poslopja, tako da je bilo v kratkem, še predno so
prihitele sosednje poţarne straţe in okoličani na pomoč, uničenih sedem hiš in okoli
deset gospodarskih poslopij. Ker je bila večina prebivalstva Brda na polju, se ni dalo
skoro nič rešiti in ogenj je grozno gospodaril. Ponesrečenci so rešili edinole to, kar so
imeli na sebi. Obleka, ţiveţ, hišna oprava, poljsko orodje, a tudi mnogo ţivine je bilo
ţrtev ognja. A obuboţani prebivalci Brda objokujejo tudi eno človeško ţrtev. Ţena
posestnika Aţmana, videč, kako neusmiljeno dela ogenj, je z največjo pogumnostjo
hitela reševat ţivino; toda pri rešitvi se je sama ponesrečila. Udrl se je nanjo goreč
strop in le zavesti svoje hčere se ima zahvaliti, da ni ostala v ognju. Ta jo je vso
gorečo potegnila iz ognja, a revica je bila tako strahovito oţgana in opečena, da je v
groznih bolečinah popoldne okoli 5. ure, previdena z zadnjo popotnico, umrla. Čast
junaški ţeni! Na pogorišče so prihitele poţarne brambe z Bleda, Radovljice, Begunj,
Ribnega, Kamnegorice, Mošenj in Krope. Rešiti se je dalo le dve hiši in dve
gospodarski poslopji. Beda je velika. Ljudje so potrebni nujne podpore. Na pomoč!
Kako je nastal ogenj, se še ne ve.
Vir: Gorenjec, 16. 4. 1910
Radovljiške novice. »Moč uniforme«, ki so jo ponavljali pretočeno nedeljo naši
marljivi diletantje, je vspela vsestransko. Ocene ne pišemo podrobneje, omenjamo,
da nam je »Občinska seja« bolj ugajala, kakor zadnjič, ker so se odborniki obnašali
bolj »leseno« ali recimo po naše, naravneje. Obisk je pokazal, vreme je bilo
naravnost »grozno«, da je naše Ijudstvo dovzetno za predstave — in to naj bo našim
vztrajnim diletantom v spodbudo, da nadaljujejo svoje pričeto delo.
Letošnji nabor za radovljiški okraj se vrši v dneh 28., 29. in 30. aprila. Kako izpade io
koliko jih bo »tavglih«, prihodnjič.
Naša »liberalna« in »pristranska« »Posojilnica« je priskočila prva na pomoč hudo
prizadetim pogorelcem na Brdih z izdatnim doneskom 1000 K, beri: tisoč kronami.
Ako vpoštevamo, da je pogorelo popolnoma 7 gospodarjev in dva le deloma, tedaj se
morajo pogorelci veseliti tega velikanskega daru — povprečno so dobili posamezniki
100 do 200 K in to tembolj, ker smo prepričani, da priskočijo tem nesrečneţem še z
izdatnejšimi darili na pomoč vse one mnogobrojne posojilnice, ki se kar tope od
krščanske ljubezni do svojega bliţnjega in teh je na Gorenjskem precej. — Imenovani
dar sta takoj razdelili posojilniška odbornika gg. Iv. Sartori in Fr. Mrak. Tu je pač veljal
pregovor: Kdor hitro,dá dvakrat da!
Afera Praprotnik-Kleindienst pred sodiščem. 19. t. m. se je vršila pred tukajšnjim okr.
sodiščem obravnava proti Ivanu Kleindienstu iz Pretrga radi udarca, ki ga je na
velikonočno soboto dal pokojnemu Petru Praprotniku. Sodišče ga toţi piestopka po §
431 k. z. tedaj radi lahke telesne poškodbe. Zastopnik vdove umrlega Praprotnika dr.
M. Triller (pisarna dr. Vilfana) je predlagal, da se odstopijo vsi akti posvetovalni
zbornici c. kr. deţelne sodnije v Ljubljani, da se izrazi o daljnem postopanju. O izidu
obravnave poročamo pravočasno.

Poţar smo zopet imeli in sicer dne 19. t. m. Goreti je pričelo ob 2. uri zjutraj v sredini
vati Zgoše, občina Begunje nad Radovljico pri posestniku I. Gašperinu po domače
»Jajcetu« in sicer je ogenj nastal v skednju. Ker je bil ravno takrat velikanski vihar,
bati se je bili, da pogori cela vas in vsa znamenja so kazala, da dobimo v najkrajšem
času ţalostno pogorišče. Plamen je hitro švignil na hlev in hišo imenovanega
posestnika in tu je bila vsa pomoč zastonj. Ţrtvovati se je moralo to skupno poslopje
ognju in vsa delo mnogobrojnih sosedov kakor tudi takoj pohitevših poţarnih
brambovcev iz Begunj se je osredotočilo na varovanje sosednjih hiš, ki so v preteţni
večini krite s slamo. Toda ves napor bi bil zastonj, ko bi ne imeli Zgošani vodovoda te
nekoristne naprave. Zgošani morajo biti iz srca hvaleţni vsem onim zastopom, v prvi
vrsti radovljiškemu mestnemu zastopu, posebno pa dr. Vilfanu, ki se ni plašil
nobenega dela in nobene poti, da smo dobili v tako kratkem času tako drag vodovod
— da ne objokujejo take nesreče, kakršno je zadela sosedne Brdjane. — Klub
silnemu naporu zdruţenih delavcev niso mogli rešiti v neposrednji bliţini se
nahajajoče lesene in s slamo krito hišice soseda Goričnika. Reveţ je ob svojo hišico.
Ko so pa prihitele na gorišče poţarne brambe iz Mošenj, Bleda in Radovljice, je bila
vsa nevarnost odstranjena, kajti v šestih mogočnih curkih je brizgata vola na
onemoglo pošast. — Oba pogorelca sta bila zavarovana, seveda samo sa vstrešje,
drugo je ţrtev ognja in trpela bodeta mnogo škode, posebno je prizadet Gašperin.
Moţ si je bil namreč pretečano soboto prekril vse poslopje s cementno opeko, imel je
nad 50 stotov sena in vsa sobna oprava je deloma vţgana, deloma po vodi uničena.
— Kako je nastal ogenj, se še ugiba. Nečloveška se nam zdi obdolţba, da je zaţgala
neka beračica, ker so ji odrekli pri Gašperinu prenočišče. No, ko bi ta ţena povsod
tam zaţgala, kjer so ji ţe odrekli prenočišče, potem bi radovljiškega okraja ne bilo
več. Bolj verjetna se nam zdi sumnja, da je ogenj nastal po neprevidnosti, ker je
menda Gašperinka spravljala pepel, ki ga je silni vihar oţivil in vsled tega je nastal ta
usedepol ogenj.
Vir: Gorenjec, 23. 4. 1910
lzpod Begunjščice. Škof Bonaventurov materjalizem in njega vpliv na priprosto
ljudstvo. Kam plovemo? Razmotrivajoč velik poţar v sosednjem Brdu, kjer je
siromakom vse zgorelo in je pri reševanju ţivine ponesrečila posestniku Aţmanu tudi
njegova ţena, pripominja k temu pogovoru popolnoma resnega obraza posestnik J.
V. iz B. okrog njega stoječim: »Aţmanove ni toliko škoda, saj si bo Aţman lahko
drugo ţeno dobil in z njo še — denar; pač bo po rajnki moral pogreb plačati, pa to bo
ţe vtrpel; druga pa je, kako si bo siromak zopet nabavil krave, junce, teleta in
prašiče«. Ah ni to vzvišeno, neţno, dušno-čuteče?
Škof Bonaventura — papeţ. Na to se zasuče pogovor na škofa Jegliča, kakor znano
na tukajšnjega oţjega rojaka. Naš škof so pa res »kerlc« meni I. I. iz B. Z Dunaja so
dobili kar pol miljona »za šenkengo«, v Ljubljani pa so jim dali tudi 25.000 K, tako jih
imajo radi: kmal' bode tudi še «naprej prišli« — naredili jih bodo še za — papeţa. Ali
se je čuditi navzlic takemu materijalizmu in taki zavednosti našega preprostega
ljudstva?! — Ne. Ni čuda, da se ljudje kar na javnih prostorih pobijajo liki nadleţne
muhe. Gospodje duhovniki, to so sadovi vaše nestrpnosti, vašega neprestanega
hujskanja. Prognali ste iz hramov boţjih nauk o Kristusovi ljubezni, mesto njega pa
ste zasejati v ljudska srca sovraštvo, maščevalnost, srd in jezo. ln tem ostudnim
lastnostim pa ste dali za podlago grd materijalizem, čigar načelo je: pohlepnost po
denarju za vsaka ceno.
Vir: Gorenjec, 23. 4. 1910

V kaznilnici v Begunjah je dne 10. t. m. umrla v 31. letu Friderika Zeller, znana po celi
naši monarhiji izza leta 1906 izvršenega umora ba Sermeringu. Porotno sodišče v
Ljubnem na Štajerskem jo je obsodilo na smrt na vešala, a cesar jo je pomilostil v 20
letno ječo. Sedaj ji je smrt olajšala dolgoletno ječo. Stara je sedaj 31 let.
Vir: Gorenjec, 23. 4. 1910
Radovljiške novice. Osebne vesti. G. sodni predstojnik Fran Regally je dobil
šestmesečni dopust da posloveni »sodnijski zakonik«. Nadomeščat ga pride g. Josip
Prevc iz Logatca. — Stotnik g. Izidor Hrašovec je postal major. Čestitamo!
Darovi pogorelcem na Brdih. Cesar je daroval iz svojega premoţenja 1000 K, a
deţelni in drţavni poslanec Josip Pogačnik je izposloval drţavne podpore 8000 K.
Glavnim porotnikom za letošnje drugo porotno zasedanje so izţrebani: Franc Dolţan,
posestnik in gostilničar, Josip Pogačnik, posestnik in krojaški mojster, oba v
Radovljici, in Anton Mrak, posestnik v Predtrgu.
Občinski seji sta bili ta teden kar dve. V seji dne 25. aprila so se rešile nekatere nujne
zadeve, a v seji dne 28. aprila, ki je bila nekako slavnostna, kajti kakor edina točka je
bila: volitev novega upravnega odbora v mestno hranilnico. Navzočih je bilo 12 obč.
odbornikov. Volitev se je vršila z listki. Povdarjati moramo, da je večina naprednih
odbornikov volila v upravni odbor mestne hranilnice po razmerju strank, zastopanih v
obč. zastopu, a trije zastopniki »S. L. S.« so volili svoj odbor, ki nikakor ne odgovarja
temu razmerju, Za dobo petih let so voljeni v upravni odbor mestne hranilnice sledeči
gg.: Franc Čebulj, Franc Dolţan, Martin Drolc, Alojzij Mali, Ivan Novak, Vinko
Resman, Alfred Rudesch, Franc Sajovec, Ivan Sega in Tomaţ Šušteršič.
Novačenje vojaških novincev se vrši te dni. V četrtek je bil na vrsti prvi razred in sicer
je bilo »tavglih« od 160 poklicanih mladeničev 46, in sicer 42 domačinov in štirje tujci.
V petek so spoznali godnih izmed 163 fantov 42. Danes, v soboto pridejo zadnji na
vrsto. Splošno se opaţa, da se naborniki obnašajo veliko dostojneje, resnega
pretepa ni bilo nobenega, le malo vriskanja in razglašenega petja. — Pripomnimo, da
je bilo vzetih tudi nekaj »Sokolov«, umevno, da med njimi tudi načelnik radovljiškega
»Sokola«, Jos. Kapus. — So pač fantje za to!
Tudi dar. Deţelni odbor kranjski je daroval Predtrškemu ţupanstvu enega bika.
Menda bo sedaj mleko malo ceneje, a tudi telečje meso.
Vreme se je sedaj naredilo. Po planinah je zapadel sneg dokaj nizko, vsled tega
vlada precej hud mraz; vendar imamo naravnost krasno pomlad. Kdor hoče videti
našo krasno Gorenjsko, naj pride sedaj sem, ko slavi pomlad svoj prihod. Prve
lastovice smo opazili ţe 9. t. m., a prva kukavica se je oglasila 16. aprila.
Vir: Gorenjec, 30. 4. 1910
»Društvo za promet tujcev v Radovljici« ima svoj letošnji občni zbor v Lescah pri
Wuchererju dne 12. t m. ob pol 6. uri popoldne. K obilni udeleţbi vabi odbor.
Vir: Gorenjec, 7. 5. 1910
Radovljiške novice. Osebne vesti. Premeščen je davčni asistent Ernst Kramaršič iz
Pulja v Radovljico. - Poštna praktikantinja Alojzija Zemme je imenovana poštni
oficijantinji.
Občinska seja se je vršila dne 9. t. m. Kakor edina točka je bila volitev treh
odbornikov v kuratorij »Mestne hranilnice«, ker so ţe voljeni odborniki M. Drolc, Iv.
Novak in V. Resman odpovedali. Voljeni so bili: Iv. Avguštin, Fr. Magušar in Aleks
Roblek.

Mestna hranilnica je dobila v četrtek svojo glavo. Ta dan je prevzel novo voljeni odbor
za dobo petih let delo v mestni hranilnici. Predsednikom je bil voljen Franc Dolţan,
posestnik in gostilničar, v ravnateljstvo pa: Aleks Roblek, lekarnar in posestnik, ki je
obenem načelnik ravnateljstva, notar Al. Rudesch kakor pisarniški ravnatelj,
odbornikom pa: Franc Čebulj , Franc Dolţan in Tomo Sušteršič. Novemu odboru
ţelimo mnogo vspeha v prospeh in povzdigo našega ljubega mesteca.
»Društvo za promet ptujcev« je imelo svoj letošnji redni občni zbor dne 13. t. m. ob
pol 6 uri popoldne v gostilni Wucherer v Lescah. Udeleţba je bila prav povoljna, kar
kaţe, da vlada zanimanje za to prepotrebno društvo. Društveni predsednik g. L.
Fürsager pozdravi presrčno navzoče, se spominja v toplih besedah umrlega
odbornika begunjskega ţupana Sodje. Iz tajnikovega poročila posnemljemo, da je
imelo društvo pretečeno leto 46 udov. Delo je bilo v tem letu vsled pičlih dohodkov
burnejše, vendar je storilo mnogo za tujce. Skrbelo je za reklamo po raznih listih za
lepoto radovljiškega okoliša, dajalo pojasnila letoviščarjem o stanovanjih, popravilo
temeljito brv preko Save na »Gmajni«, zasadilo jubilejni drevored, postavilo več klopi
i. t. d. Blagajnikovo poročilo svedoči, da je bilo dohodkov v tem letu 599 K 80 h, med
temi lepa podpora »radovljiške posojilnice« 100 K in obljubljena podpora slavnega
deţ. odbora 60 K. Stroškov je bilo 482 K 84 h, preostanka 116 K 96 h. V odbor za
dobo treh let so bili voljeni z vsklikom sledeči gospodje: predsednik L. Fürsager,
njegov namestnik V. Šturm-Poljče, tajnik Iv. Šega, blagajnik Fr, Jaklič; odborniki: Fl.
Janc za Radovljico, ţupan Iv. Ţark za Lesce, ţupnik A. Kleindienst za Begunje, za
Ţirovnico Iv. Krţišnik in Fr. Kunaver. Namestnika: Čop, Moste in A. Kosmač,
Radovljica; pregledovalca računov: Iv. Legat, Lesce in Iv. Erţen, Zapuţe. Izmed
raznih nasvetov omenjamo le, da izda društvo v kratkem prav ličen prospekt in da
napravi za zimske »letoviščarje« idealno lepo sankališče v Ţirovnici. — Sklepno
omenjamo le še to, da je duša temu društvu vztrajni njegov predsednik L. Fürsager.
Njegovemu geslu: vztrajno, brez hrušča do cilja, pritrjujemo popolnoma.
Poroči se 19. t. m. V. Šmigovc, obč. tajnik s gdč. Malči Vrečko is Ponikve na Sp.
Štajerskem. Bilo srečno!
Izlet v Trţič, čez Begunje v Radovljico so napravile gojenke II. letnika ljublj. učit.
pripravnice pretečeno soboto pod vodstvom profesorjev Fr. Oroţna in A. Dekleve.
Izletnicam se je naše mesto v svoji čarobni legi prav dopadlo, škoda je le, ker so
imele tako malo časa na razpolago, da si niso mogle natančneje ogledati vse naše
okolice.
Naš »Sokol« je dobil pretečeno nedeljo obisk. Obiskal ga je kranjski »Sokol« na
svojem prvem letošnjem izletu v Vintgar-Jesenice. Kranjskemu »Sokolu« se je
pridruţilo 28 radovljiških »Sokolov«, in do Jesenic je četa narastla na 78 moţ. Izlet je
bil lep, še več takih. S tem se krepi naš narod. Na zdar!
Gledališka predstava v Radovljici. Člani slovenskega gledališča v Ljubljani prirede
pod vodstvom reţiserja Danila na binkoštni pondeljek, 16. t. m. v Radovljici gledališki
večer s petjem, komičnimi prizori in burko »Poljub« Začetek predstave ob pol 8.
zvečer. Predprodaja vstopnic pri g. Kunstlju v Radovljici. Opozarjamo na ta zabavni
večer vse okoličane.
»Kmetska hranilnica in posojilnica« s sedeţem v Radovljici, se je ustanovila
pretečeni teden. V odboru so: Iv. Bulovec, Radovljica; Drolc Martin, Radovljica; Flor.
Jane, Radovljica; A. Kalan, Predtrg; A. pl. Kappus, Kamna gorica; Iv. Novak,
Radovljica, T. Potočnik, Breznica; J. Resman, Gorica (Mošnje)j I. Trunk, Begunje, in
Leop. Varl, Radovljica. — Zavod prične s svojim delovanjem menda ţe s 1. junijem.
Izlet v Vintgar so napravili pretečeni torek učenci tukajšnje c. kr. pletarne. Učenci so
bili prav očarani po krasoti Vintgarja, škodi le, ker je vreme nekoliko nagajalo.

Novim posojilničnim tajnikom je imenovan g. Viktor Rabič iz Radovljice. Sluţbo
nastopi dne 1. junija.
Binkoštni torek imamo sejm. Ako bo vreme po volji, pričakujemo dosti blaga in dosti
kupcev.
Vreme v majniku je prav čudno. Deţ, solnce, vihar — po planinah sneg. Huda
nevihta je razsajala v sredo okrog 1. popoldne. Vihar je divjal, da smo mislili, konec
sveta se bliţa, oziroma, da prihaja komet. Polomil je vihar nekaj plank, pometal
precej opek s streha, razbil več oken, po gozdih pa je prekopicnil tudi dokaj dreves.
— Sava je vsled vodnega deţevja prav močno narasla in kdor si jo hoče ogledati v
njeni mogočnosti, naj ne zamudi prilike, je pač nekaj divje veličastnega.
Halleyev komet se nam noče še pokazati; to pusto vreme nam ga vselej zakrije. Kdor
ga hoče pa kljub zastrtemu nebu videti, naj stopi v Oton Homannovo prodajalno, tam
si lahko ogleda, a tudi kupi ta komet.
Vir: Gorenjec, 14. 5. 1910
Tečaji za gozdne in za lovske čuvaje v Radovljici. Kranjsko primorsko gozdarsko
društvo bo priredilo v mesecih julij-avgust 1910 v Radovljici šestedenski tečaj za
gozdne in enotedenski tečaj za lovske čuvaje v slovenskem učnem jeziku. V ta tečaj
se bodo sprejemali izključno le na Kranjsko pristojni in v prvi vrsti taki prosilci, ki ţe
sluţijo kot gozdni ali lovski čuvaji. Podelilo se bo obiskovalcem šesttedenskega
gozdarskega tečaja 8 podpor za 70 K in obiskovalcem enotedenskega tečaja za
lovsko pazništvo 10 podpor po 20 K. Prošnje, ki se morajo vloţiti najpozneje do 20.
julija 1910 pri kranjsko-primorskem gozdarskem društvu v Ljubljani, morajo biti
lastnoročno pisane od prosilca samega in ima prosilec v njih dokazati: 1. Da je
dopolnil 18. leto. 2. Da je dovršil ljudsko šolo in da je vešč slovenskega jezika v
govoru in pisavi. 3. ima doprinesti nravstveno izpričevalo. 4. Od gospodarja (pri
katerem je usluţben), izdano spričevalo o dosedanji gozdarski in lovski sluţbi. 5.
zdravniško izpričevalo o sposobnosti za sluţbovanje v gorskih krajin, poslednje pa
velja le za one prosilce, ki do sedaj še niso v gozdarski ali lovski sluţbi. 6. Potrjeno
uboţno spričevalo v slučaju, da nameravajo prositi za podporo. 7. Od vseh prosilcev
brez izjeme se pa zahteva od c. kr. notarja ali od občinskega urada poverjeni reverz,
s katerim se zaveţe prosilec, da se bo preţivljal za dobo tečaja na lastne stroške.
Šesttedenski tečaj za gozdne paznike se prične z 18. julijem 1910 in enotedenski
tečaj za lovske paznike z 22. avgustom 1910 v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 14. 5. 1910
Gasilno društvo na Begunjah ponovi gledališko predstavo v nedeljo, dne 15. majnika
1910 v gasilnem domu. Spored: 1. Petje; 2. Dragocena ogrlica; 3. Brat Sokol.
Začetek tečno ob pol 5. uri popoldan. Vstopnina: Sedeţi 1. vrste 1 K, sedeţi II. vrste
70 vin., stojišča 40 vin. Čisti dohodek je namenjen za pogorelca na Ţgoši in
društveno blagajno.
Vir: Gorenjec, 14. 5. 1910
Radovljiške novice. Osebne vesti. Doktorjem prava je bil promoviran dne 6. maja
nas rojak I. Olip is Podmesta. Mlademu doktorju naše iskrene čestitke.
Za »druţbo sv. Cirila In Metoda«. Slavno znana občina »Vse glih«, ki ima svoj
delokrog v znani domoljubni gostimi »Lectar«, je odposlala 200 K za »en obrambeni
kamen«, a tukajšnji trgovec in svetnik obrtne zbornice g. L. Fürsager je izposloval pri
nekem »noče imenovan biti« domoljubu tudi 200 kron. Radovljica razpolaga tedaj do
sedaj s štirimi kamni. Upajmo, da jih dobimo še več.

Sejm na binkoštni torek je bil bolj slab. Ţivine se je prignalo okolu 130, kupčija je bila
bolj slaba, ţivina pa preklicano draga. Mnogo smo opazili tako zvanih ţidovskih
bazarjev vse po 10 kr.« — toda »kšeft« je bil slab. — Je pač čas neugoden.
Ribji trg. V petek je prinesla neka ţena od blejskega ribiča čedno številce rib na naš
trg. Ker je bila cena primerna in ribe lepe, šla je kupčija dobro. V kratkem je bil poln
koš prazen. Svetujemo onemu ribču, da naj svojo kupčijo tako uredi, da postavi ribe
na trg ţe v jutro. Ţupanstvu kakor tudi merodajnim faktorjem priporočamo, da vse
potrebno ukrene, da se obdrţi ta »novotarija«.
»Moška podruţnica sv. Cirila in Metoda« je imela svoj občni zbor v petek dne 20. t.
m. ob pol 8. uri zvečer v gostilni R. Kunstelj. Udeleţba zadovoljiva. Poročilo obširneje
prihodnjič. Odbor je bil voljen z vzkiikom stari in sicer: predsednik dr. J. Vilfan, tajnik
Iv. Šega, blagajnik L. Primoţič, namestnik Fr. Sajovec, odbornika Fr. Sajovec in dr.
M. Triller. Kakor zastopnik glavni skupščini je bil voljen L. Primoţič. Društvo šteje 1
pokrovitelja, 3 ustanovnike in 54 letnikov.
Posojilnica je ravnokar izdala tiskano letno poročilo. O tem spregovorimo prihodnjič,
ko dobimo v roke še poročilo »Mestne hranilnice«, obširneje.
Tujci se ţe pridno oglašajo. Kakor je čuti, ima Gorenjska precejšnjo privlačno moč pri
Čehih, kar je popolnoma prav.
Halleywv komet tudi nam Radovljičanom »fige« kaţe. Opazovali smo ga več jutrov,
toda zastonj, pokazal je le »rep«, glavo je skril. Mnoge »astronome« je premotila lepo
vzhajajoča večernica, da so jo zamenjali s kometom. Upajmo, da se nam pokaţe
komet v svojem krasu na večernem nebu, čeravno trde dunajski astronomi, da je
komet pobegnil v vesoljstvo. Je pač naša zemlja pregrešna in zbal se nas je
grešnikov.
Vir: Gorenjec, 21. 5. 1910
Radovljiške novice. Dne 31. t. m. se vrši kolavdacija radovljiškega vodovoda. Dobro
bi bilo, ko bi se ta ali oni, ki ima kako pritoţbo, zglasil pravočasno v ţupanstvu, da se
more spraviti vsa zadeva v red.
Električno centralo in sicer »menda« deţelno — dobimo Gorenjci ob Završnici. Tako
vsaj sodimo, ker imajo trije inţenirji strokovnjaki ţe dokaj časa opravila ob savskem
obreţju v radovljiški občini. Dozdeva se nam pa, da bo še precej Save odteklo mimo
Radovljice, predno se uresniči ta projekt. — Nam se dozdeva ta projekt tak, kakor
svoje dni projekt pokojnega Wagenführerja, ko je gradil zvezo med Donavo in
Jadranskim morjem. Na papirju je bil izveden, a v resnici je padel v Donavo. Ako se
motimo, nas bo prav veselilo.
Procesija na dan sv. Rešnjega Telesa se je izvršila v najlepšem redu, pri najlepšem
vremenu. Poleg šolske mladine, poţarne brambe, pomnoţenega telovadnega
odseka Orlov Radovljice-Brezje in druţbe Marijinih devic se je udeleţilo procesije
polnoštevilno c. kr. uradništvo, kakor tudi občinski zastop po svojem odposlanstvu.
Pa smo ga le videli, namreč »komet«, v vsej svoji obseţnosti, Pokazal se nam je 26.
t. m. okrog desete ure zvečer. Gledalcev je imel dovolj, a vsakdo se je čudil, da ta
»kometič« ni bil toliko vreden, kakor tisti papir, ki ga je porabila naša c. kr. osrednja
vlada, ko je razglasila ono poučilo o »nevarnosti« njegovi.
»Demonstracijo« posebne vrste so danes vprizorili vsi oni očetje, ki so bili klicani na
odgovor na c. kr. okrajno glavarstvo, ker niso pripeljali svojih otrok, da bi jim cepili
koze. Ker menda v Avstriji še ne obstoja zakon, da se mora dati otroku pred vstopom
v šolo cepiti koz, so se zbrali vsi oni, ki so bili klicani vsled tega odpora na c. kr.
glavarstvo na glavnem trgu, tu so zapeli nekaj narodnih pesem, nabrali so nekaj
drobiţa — menda za druţbo sv. Cirila in Metoda — in potem so odkorakali

korporativno na čelu godbe — proti Lescam. Bili so po večini delavci z Javornika,
Jesenic in Koroške Bele.
1000 kron je darovala »Mestna hranilnica« za pogorelce na Brdih. Denar razdelita
osebno gg. Fr. Sajovec in Alojzij Mali.
Vir: Gorenjec, 28. 5. 1910
Na Bledu je umrl dne 26. t. m. stavbeni podjetnik Josip Hronek. Bil je daleč na okrog
znan kakor ljub druţabnik, podpiratelj vseh narodnih društev. Pogreb se je vršil dne
28. t. m. ob pol treh. »Sokol«, blejski kakor tudi iz vse okolice mu je skazal zadnjo
čast. Lahka mu zemljica, zapuščeni druţini naše soţalje!
Vir: Gorenjec, 28. 5. 1910
Občni zbor radovljiškega okrajnega učiteljskega društva se vrti dne 9. t m. ob 8. uri
popoldne pri Wuchererju v Lescah. Poleg običajnih točk je na dnevnem sporedu
predavanje: Skioptikon v ljudski šoli. K obilni udeleţbi vabi odbor.
Vir: Gorenjec, 4. 6. 1910
Za pogorelce v Lancovem je dal cesar 1000 K in notranje ministrstvo 8000 K.
Vir: Gorenjec, 4. 6. 1910
Proda se kmetija v Otočah ki meri okrog 26 do 28 oralov. Celo posestvo je v
najboljšem stanu. Zraven sta dva deleţa mostu, ki neseta lepe mesečne doneske.
Proda se skupno ali pa le nekaj k hiši. Več o tem se izve v posredovalnici L. Rebolja
v Kranju.
Vir: Gorenjec, 4. 6. 1910
Radovljiške novice. Občinska seja mestnega zastopa vrši dne 13. t. m., ob 6. uri
zvečer.
Naš »Sokol« čvrsto koraka po svoji poti. Za ţupni izlet na Jesenice se pridno vadi in
takrat postavi radovljiški »Sokol« lepo število »Sokolov« v ţupno vrsto gorenjskega
»Sokola«. — Na ţupni izlet v Ljubljano »Sokolaa I.« 13. t m. pošlje deputacijo, a tudi
na ţupni izlet primorskih društev 19. t. m. v Gorici bo zastopan po večji deputaciji. —
Koncem tega, oziroma začetkom prihodnjega meseca namerava pa prirediti naš
»Sokol« veselico z javno telovadbo. Dan in vspored se objavi pravočasno. Na zdar!
V »izloţbi« trgovca L. Fürsagerja je razstavil tukajšnji podobar I. Pirih Gregorčičevo
sliko, ki je v krasno izdelanem okvirju. Okvir je delan v secesijonističnem slogu, v
ogluse nahajajo lavo lavorikove vejice a v sredini spodnjega in zgornjega dela se
nahaja besedilo in note — rezano plastično — večno lepe pesmi »Nazaj v planinski
raj«. Delo hvali mojstra in je vredno, da si ga vsakdo ogleda.
»Pletarska šola« izborno napreduje. Mnoga naročila pač dovolj jasno pričajo, da
morajo biti odjemalci zadovoljni z delom, kajti geslo »c. kr. pletarske šole v
Radovljici« je dobro, trpeţno in ceno blago. Na jesen se bo sprejelo zopet več
učencev in učenk. A tudi nasadi vrb, ki jih je ali platama sama zasadila oziroma, ki so
jih zasadili posamezni posestniki kaţejo prav dobro in »rezatev« bo dobra. Posetnike
Radovljice opozarjamo, da si ogledajo pri obisku Radovljice našo c. kr. pletarno,
ogledati si je dovolj.
Znano je, da vlada v Radovljici v nekaterih zadevah precejšnja draginja. Posebno
znano drago predajajo takozvani Ipavci in Ipavke, ali pravzaprav Goricijani, ki
predajajo tudi pri nas razno zelenjavo in sadje. Mislimo, da so cene vendar pretirane,
ako prodajajo 1 kg čreienj 80 v, grah po 48 v kg i. t. d. Dobro bi bilo, ko bi ţupanstvo

tukaj ukrenilo, in dalo napravili kakemu domačinu »štant«, kjer bi lahko prodajal
potrebno zelenjavo. Prosimo!
Naše mestece je dobilo prav čedno lice, posebno prijazen je novi del mesta, ki se
razteza proti Lescam. Edino skazo dela tista čudna grmada med občinsko tehtnico in
šolo. Čuje se pa, da je ona grmada pripravljena za kres v čast sv. Cirila in Metoda.
Ako je res, naj se šele nanosi na kup, da bo večji kres in več gorkote.
Vreme je letos prav čudno. Vsak dan gromenje, vihar in deţ, več ali manj. Ako se
vresniči pregovor, da kakršno vreme na Medardovo, tako bo 40 dni, potem nam bo
prekmalu minulo poletje. Letina obeta biti jako dobra, posebno seno kaţe izvanredno
lepo. A tudi poljski pridelki rasto, da je veselje. Sadje obeta mnogo. Da bi le kakih
posebnih nezgod ne bilo.
Našim trgovcem prav toplo priporočamo, da naj imajo vedno na razpolago in sicer
blago, ki se prodaja v prid druţbi sv. Cirila in Metoda in sicer: Peresa (zaloga Jernej
Bahovec v Ljubljani), svinčniki (Ivan Bonač v Ljubljani), pralno milo (A. Gabršček v
Gorici), čistilo za kovine in tla ter vazelina za čevlje (Golob in Volk v Ljubljani),
svalčični papirčki in svalčični ovitki (Adolf Jacobi na Dunaju VIII), krema za usnje in
črevlje (Ivan Kober v Ljubljani), kavine primesi ali cikorija (Kolinska tovarna v
Ljubljani), cilindri za svetilke (Fr. Kollmana v Ljubljani), čaj in rum (Fr. Kovač in Ig.
Novak v Ljubljani), zagumbnice in igle za gospode, gumbi za zapestnice, priveski k
veriţicam, broške za dame (P. Magdič v Ljubljani), vţigalice (Ivan Perdan v Ljubljani),
droţe (Makso Salokar v Ljubljani), platno (A. E Škaberne v Ljubljani), tekoči klej in
črnilo (Vilko Weiksl v Mariboru).
Vir: Gorenjec, 11. 6. 1910
Nova domača industrija. Iz Lesec nam pišejo: Naš kraj ima za gospodarski razvoj
Gorenjske veliko pomena. Prikladnega sveta za snovanje novih podjetij je okoli
Lesec obilo in, kar je glavno, Lesce imajo svojo tovorno ţelezniško postajo. V
zadnjem času je poleg za pivovarno, jako mnogo zanimanja za novo opekarno, ki se
bo zgradila v bliţini Lesec. Druţba, ki pospešuje to podjetje, obstoji iz domačih in
vnanjih slovenskih rodoljubov.
Vir: Gorenjec, 11. 6. 1910
Ogenj. V sredo ponoči okrog 12. ure je pogorela Mačkova opekarna v Podgori pri
Begunjah. — Ker je opekarna na prostem in ni bilo nobene nevarnosti za sosede, so
jo pustili usodi da je zgorela. Reševati itak ni bilo nič. Kako je nastal ogenj, se ne ve.
Vir: Gorenjec, 11. 6. 1910
Na Begunjščici je otvorjena dr. Vilfanova koča, in sicer od 4. t. m. Ima lastnega
oskrbnika in je preskrbljena z vsem potrebnim.
Vir: Gorenjec, 11. 6. 1910
Poštne razmere na Bledu (18. 6.)
Radovljiške novice. Občinski zastop je imel v ponedeljek 13. t. m. svojo redno sejo.
Zupan dr. J. Viilfan poroča na to o došlih ulogah. C. kr. okraj, glavarstvo poroča na
tozadevni dopis z l. 1908 glede meščanske šole, da se je izreklo 9 občin za
meščansko šolo v Radovljici, a 11 občin je proti in sicer se nekaterim občinam zdi
taka šola nepotrebna (?!), druge jo hočejo same imeti, a nekatere se zavzemajo za
obrtno-strokovno šolo. Soglasno se sklene, da povabi ţupanstvo vse ţupane na
posvetovanje in sicer v najkrajšem času. — Podaljšanje vodovoda v Zgošo in še par

drugih vodovodnih zadev se odstopi vodovodnemu odseku v poročilo. — V obč.
zvezo se sprejmeta dva prosilca. — Poprava ceste proti Mlakarju se da v pregled
obč. odbornikoma V. Resmanu in T. Sušteršiču, da poročata o njej v prihodnji seji. —
O oddaji »glence« na obč. svetu se sklene, da mora vsak domačin plačati po 20 h od
truge. V odsek, ki ima pregledati in pretresti vprašanje o snaţenju mesta, o pobiranja
smeti, o škropljenju cesta i. t. d. se volijo odborniki Dolţan Franc, Fürsager Leop. in
Resman Vinko — V odsek za kanalizacijo se voli mesto iz obč. odbora izstopivšega
Iv. Vurnika obč. odbornik Jos. Pavlin. Koncem seje interpelira obč. odbornik Fr.
Sajovec radi kanalizacije. Ţupan pojasni, da se stvar prične v kratkem, vendar pa
upa, ker bo vsa zadeva veljala okrog 30.000 K, da se ne bo ta projekt porabljal pri
prihodnjih občinskih volitvah kakor bojno sredstvo proti sedanjemu obč. zastopu. — S
tem je bil dnevni red izčrpan.
Korna častniška šola je bivala dva dni v našem mestecu. Častniki raznih branţ in
narodnosti so se prav pohvalno izrezovali o našem mestecu. Po številu jih je bilo 25.
17. t. m. so napravili skupen izlet v Vintgar.
Ne samo Ljubljančanje temveč tudi Radovljičanje so posebni ljubitelji cvetlic. To nam
jasno kaţejo okna naših hiš. Tu je cvetja toliko in tako raznobojnega, da se ga oko
kar nagledati ne more. Ako bo občinski zastop razpisal kdaj kako nagrado za najlepši
okras svojih oken, bo dobil to nagrado brez dvombe podjetni meščan in gostilničar
»Lectar«. Da bi našel le mnogo posnemovalcev!
Umrla je dne 15. t. m. gospa Antonija Sila, vdova c. kr. okraj, narednika v 64. letu
svoje starosti. Blaga pokojnica, dasi je ţivela v Radovljici nad 30 let, vendar ni mogla
zatajiti svojega pokolenja, bila je rodom Dalmatinka. Pogreb je bil v četrtek ob 6. uri
popoldne, Vrli pokojnici bodi lahka slovenska zemljica!
Nai »Sokol« priredi dne 10. julija 1910 veselico pri bratu R. Kunstlju z raznovrstnim
vzporedom. Več pravočasno in prihodnjič.
Grajski vrt, znan pod imenom »Paradiţ« je dobil novega vrtnarja. Ker je moţ znan kot
strokovnjak v svojem obrtu, ga toplo priporočamo vsakemu, kdor hoče imeti domačo
zelenjavo in lepe cvetice. Grajsko oskrbništvo je s tem korakom veliko pripomoglo k
udobnosti radovljiškega prebivalstva, ki ne bo sedaj več tako navezano in odvisno od
raznih goriških prekupčevalcev.
Firma »Rumpel« je slednjič vendar enkrat podrla svojo »lepo« barako. Ker je tudi g.
O. Homann obljubil, da ţrtvuje tisto grmado tam poleg šole za kres »sv. Cirila in
Metoda« — bo naše mestece res ljubko in lepo.
Vir: Gorenjec, 18. 6. 1910
40 let je, odkar opravlja c. kr. poštni urad v Podbrezjah gosp. Fran Črnivec, učitelj v
pokoju. Le po njegovi zaslugi smo dobili poštni urad, katerega je opravljal 24 let v
šolskem poslopju, sedaj pa v Pavlinovem. Zivio, 82 letni starček!
Vir: Gorenjec, 18. 6. 1910
Iz Lesec. Konjerejska zadruga v Lescah priredi dne 23. t. m. konjerejsko razstavo in
premovanje plemenskih konj. Podrobnosti se razvidijo iz letakov.
Vir: Gorenjec, 18. 6. 1910
Radovljiške novice. Naš čili »Sokol« priredi dne 10. t. m. prav domačo veselico z
izbranim sporedom pri bratu R. Kunstlju. Nastopijo telovadci in obrtni naraščaj. Videti
bo le marsikaj zanimivega in zabavnega. Vse prijatelje »Sokola vabimo: Dobro nam
došli! — Vabil ne bo posebnih razpošiljal »Sokol«, pač pa veljajo letaki, ki se jih
prične razpošiljati zadetkom prihodnjega tedna — kakor vabila.

Ljubitelji »Kresov« so imeli dne 23. t. m. smolo. Vreme jim je popolnoma skvarilo to
starodavno veselje, tu pa tam so vendar vţigali napravljeni kres, toda šele okrog 11.
ure. Na Kresnikovo jih je bilo videti več. Upamo, da jih bomo videli na predvečer
praznika naših prvih slovanskih apostolov sv. Crila in Metoda več.
Z dnem 30. junija je sklenila radovljiška c. kr. pletarska šola svoje šolsko leto, ki ga
prične dne 15 septembra. Pri tej priliki omenjamo, da bo z novim šolskim letom zopet
več mest za učence praznih. Starše, kakor tudi vse merodajne faktorje, v prvi vrsti
učitelje, opozarjamo, da pošljejo fantiče, ki se hočejo izučiti te stroke v to šolo.
Zasluţek je ţe po preteku nekaj mesecev dokaj lep, a krajevni odbor rad preskrbi
ceno stanovanje in hrano.
Mleko so podraţili radovljiški posestniki in tudi predtrški pa kar za 4 h pri litru Prej je
bil veljal liter mleka 16 h, sedaj velja 20 h, toda treba ga je iti še iskat na dom. Govori
se, da hočejo uradniki ukreniti potrebne korake, da se preneha taka draginja, ki je
sedaj zavladala na vseh koncih in krajih. O uspehih poročamo.
Vreme je letos v resnici »preklicano« slabo. Deţ in deţ, malo solnca, vihar, naliv, to
je dan na dan. Ljudem precej prede, ker ne morejo tako sušiti sena, kakor bi ga radi.
A vendar obeta letina, da bo sena dovolj in lepega.
Radovljica napreduje! Na Vidov dan nas je presenetil nov list »Triglav«, ki ima na
naslovni strani pisano, da je sedeţ uredništva v Radovljici, a sedeţ upravništva v
Lescah. Po dolţnosti vestnih kronistov pristavljamo, da list ne dočaka obletnice.
Vir: Gorenjec, 2. 7. 1910
Iz Begunj nam poroča: Letošnji praznik sv. Petra in Pavla se je slabo obnesel,
posebno gostilničarji so obsedeli. Obč. zastop, ki ga vladata Trunk In ţupnik, je
sklenil modro postavo, da ne sme biti godbe po gostilnah. In posledice: prazne
gostilne. A slavna davkarija ne vpraša, kake dohodke imaš, temveč plačaj in molči.
Vsaka popustljivost se maščuje!
Vir: Gorenjec, 2. 7. 1910
»Znat' se mora!« Dan 3. julija obeta postati slovenski narodni praznik, kajti v
Ljubljano pojde vse, kar leze In gre. A modre frančiškanske glavice na Brezjah, ki
mislijo, da mora vsak Slovenec nositi le v njih »pehar«, so jo stuhtale. Pri gostilničarju
Pezdiču prirede ti ptički veselico s petjem in tamburanjem. A tej veselici so dali tale
modri naslov: »Vabilo k veselici, ki se vrši povodom Ciril-Metodove slavnosti dne 8.
julija 1910 pri Pezdiču na Brezjah.« Ali ste kalini!
Vir: Gorenjec, 2. 7. 1910
Radovljiške novice. Drţavna podpora za podaljšanje radovljiškega vodovoda. C. kr.
poljedelsko ministrstvo je dovolilo 40 odstotni drţavni prispevek v znesku 32.000 K k
podaljšanju radovljiškega vodovoda v Hraše, Studenčice, Pretrg in Ljubno. — Ker je
vodovod ţe vpeljan do Dobrega polja, bodo Ljubenčanje kmalu spoznali vso dobroto
radovljiškega vodovoda, in takrat, ko bo ves ta velikanski vodovod srečno pod streho,
bo pač na mestu, da imenujemo vse one občine, ki uţivajo in ki bodo uţivale ta
vodovod onega moţa svojim častnim občanom, ki je poloţil takorekoč temelj temu
vodovodu in ki je storil vse potrebne korake, da se je v tako kratkem času zvršilo to
drago podjetje, la ta moţ je radovljiški ţupan in deţelni poslanec — dr. Janko Vilfan.
Naš »Sokol« priredi dne 10. t. m svojo prvo javno telovadbo — da pokaţe, kako
stremi za svojim ciljem. S to javno telovadbo bo zdruţena tudi veselica z
raznovrstnim vsporedom. Iz posebne prijaznosti sodeluje tamburaški zbor
jeseniškega »Sokola«. Vsa prireditev se vrši na obširnem vrtu brata R. Kunstlja.

Začetek ob 4 uri popoldne. Vstopnina je le 40 h za osebo. Kdor ţeli prebiti nekaj
veselih in prijetnih uric današnjo nedeljo, pridi v Radovljico. Na svidenje in krepak
»Na zdar«!
»M|ečna vojna«. Kakor ima Krems svojo mesno, Dunaj svojo mlečno vojno, tako se
tudi nase mestece pripravlja na svojo mlečno vojno. Kakor smo ţe javili, so
predmestni, predtrţni in deloma tudi mestni posestniki skočili s prvim julijem s ceno
mleka in sicer od 16 h na 20 h. To podraţenje je ţe drugo od I. 1897. Takrat je bil l
mleka še po 12 h, potem je skočil na 16 h, a sedaj pa kar od 16 h na 20 h.
Uredništvo, kakor tudi obrtniki so sklenili, da ne plačujejo l mleka po 20 h, temveč
mleko naj ostane pri stari ceni letos, ko je toliko sena. Ako ne odnehajo posestniki,
dobivati hočejo mleko od drugod. Čudno je to, da nosijo Mošnjani mleko v svojo
mlekarno l po 11 h, a posestniki, oddaljeni komaj pol ure od Močenj zahtevajo pa kar
20 h za l mleka. Morda je pa tu vmes kaka nepoklicana roka, ki hoče v kalnem
ribariti?
Na predvečer praznika sv. Cirila in Metoda, 4. t. m. smo opazili v bliţini Radovljice
ravno 8, beri in piši osem kresov. In sicer na pobočju Stola dva, proti Trţiču dva, na
Jelovškem pogorju dva, a za radovljiško šolo, na občinskem svetu tudi dva. Drugače
je pa vladala prava pravcata egiptovska tema. Nikjer nismo mogli zapaziti nobenega
kresa več, čeravno je razgled od našega mesteca tako lep in prostran. Vidi se vsa
blejska dolina, tja do Triglava proti Ljubljani celo do Št. Jošta nad Kranjem. — Je pač
čudno znamenje to .
V Belgrad, na slavje »Ljubljanskega Zvona« je šel iz našega mesteca edini g. L.
Fürsager. Naj ponese iskrene pozdrave našim slovanskim bratom tja v svobodno
Srbijo.
Nova udobnost. Podjetni naš »Lectar« je napravil pri svoji gostilni prav lično lopico za
svoje goste. Prvič sluţi ta lopica v kras mesta, in drugič nudi gostom priliko, da
uţivajo v hladni senci, v sveţem zraku rujno kapljico priznane gostilne.
Vreme vedno nagaja. Vsakdan mora biti »mokro". Ako je jutro jasno, moči večer; Če
je pa jutro »oblačno«, je večer »suh«. — Po planinah se vedno kaţejo bele kapice,
vsled tega imamo prav prijetno hladne večere in hladna jutra. Letina obeta biti
izredno dobra, prvi krompir kaţe lepo, ravno tako grah, a ţito dozoreva, da se klasje
kar šibi. — Le sadja bo malo, posebno jabolk.
50 kron je poslala »moška podruţnica sv. Cirila in Metoda« mesto brzojavnega
pozdrava na glavno skupščino »sv. Cirila in Metoda« v Ljubljano dne 3. julija 1910.
Vir: Gorenjec, 9. 7. 1910
Radovljiške novice. Visoki gostje. V sredo so prihiteli v Radovljico grofa Douglas in
Turn s soprogama. Ogledali so si natančno vso Radovljico, ugajala jim je posebno
radovljiška okolica, grad kakor tudi grajski vrt. Po ogledu so se odpeljali na Bled, kjer
so se nastanili v hotelu Malner. Kakor znano, so ti grofje posestniki obširnega
posestva v Radovljici, gradu, lepega grajskega vrta; dalje so patroni mošenjske in
brezniške fare.
Mlečna vojna, ki so jo bili razni posestniki tako brezpotrebno vprizorili, se je
ponesrečila popolnoma in oni posestniki, ki so dobivali prej lepe denaren za mleko,
morajo sedaj kisati mleko, ga šariti ali pa maslo delati. Po čem bo vrgel l mleka na ta
način, bodo pač posestniki zvedeli koncem meseca, prepričani so lahko, da bodo
dobili v najboljšem slučaju 8-10 h za l mleka. Sedaj se pa lahko ti razočarani
posestniki najlepše zahvalijo onim, ki so jih zapeljali v to podraţenje.
»Triglav« se je sesul. A ne naš gorski velikan, temveč oni list »Triglav«, ki je zagledal
na »Vidov dan« beli dan v pravi pravcati amerikanski obliki. Tam je stalo črno na

belem, da list izida vsaki mesec dvakrat, a ker je v toku enega meseca izšla šele prva
številka, smo uverjeni, da ga je vzela »suša«, kljub temu, da imamo skoro vsak dan
»deţ«. Je pač res, da Slovenci nimamo smisla za »velike ideje«.
Pretečeni petek, 8. t. m. se je vršilo tu posvetovanje vseh ţupanov radovljiškega
glavarstva radi bodoče meščanske šole, ki se naj otvori v Radovljici. Ker so se izrekli
skoro vsi ţupani za tako šolo in so le malo navskriţ o posameznih predlogih, upamo,
da dobimo v doglednem ca u to prepotrebno šolo.
Iz stavbinske kronike. Sodni kanclist L. Primoţič si sezida jako lično hišo ob cesti
proti Lescam nasproti gostilne Zalar. S kopanjem temelja so ţe pričeli.
V pondeljek 18. t. m. se otvori v tukajšnji ljudski šoli tako zvana gozdarska šola, ki bo
trajala preko počitnic 6 tednov.
Vir: Gorenjec, 16. 7. 1910
Prijeli so 67 letnega Joţefa Pibrovca iz Krope, katerega ljubljansko deţelno sodišče
zasleduje v policijski tiralnici zaradi hudodelstva teţke telesne poškodbe. Policija ga
je izročila tjakaj.
Vir: Gorenjec, 16. 7. 1910
Baron Albori na Gorenjskem. V Poljče se je pripeljal na letovišče g. Šturma generalni
nadzornik čet baron Albori, kjer ostane par mesecev.
Vir: Gorenjec, 16. 7. 1910
Radovljiške novice. Osebne vesti. V pokoj je stopil vobče priljubljeni in spoštovani
nad učitelj g. A. Grčar. Moţ je osivel v naporni učiteljski sluţbi, kajti zre lahko s
ponosom in zavestjo, da se je pošteno trudil na polju ljudske vzgoje celih 43 let, nad
16 let samo v Radovljici. Prepričani smo, da najde to dolgo sluţbovanje tudi priznanje
na najvišjem mestu in da se mu uresniči znana prislovica, ki se tako rada vporablja
ravna pri učiteljskem stanu; Der Mohr hat …
Dne 10. t. m. je imel naš »Sokol« prav lep praznik. Priredil je veselico, zdruţeno z
javno telovadbo. »Sokol« je imel namen prirediti to svojo javno telovadbo v najoţjem
krogu, toda iz te skromne prireditve je nastala prava pravcata ljudska veselica v
največjem obsegu. Pač najlepši dokaz, da ima radovljiški »Sokol« neko posebno
privlačno moč. Obširni in bogato okrašeni vrt brata R. Kunstlja je bil ţe pred določeno
uro napolnjen občinstva. Prihiteli so mili gostje Ljubljančanje, a naša zlata okolica je
bila kakor vedno zastopana tako častno, da ji moramo izreči vse priznanje. A tudi
domačinov je bilo nenavadno mnogo. »Sokola« so je zbralo ta dan okroglo 100. Trţič
in Šk. Loka sta bila zastopana po častnih deputacijah, a lepo število telovadcev sta
postavila »Sokola« z Jesenic-Javornika ter Bleda. Umevno, da nismo pogrešali naših
krepkih Kamnogoričanov. O telovadbi pisati podrobno kritiko, bi bilo odveč. To je bilo
treba le videti. Ta telovadba je pač jasno pokazala, kako temeljito in smotreno goji
slovenski »Sokol« svojo veliko zadačo, svojo edino nalogo: telovadbo. In ko smo
gledali ta mišičasta telesa, te krepke roke, to vzorno disciplino, prešinila nas je neka
gorka samozavest, da slovenski narod le ni zapisan smrti, temveč njemu je usojeno
lepše, jasnejše ţivljenje. Ta krepka telesa so pač najboljša in najgotovejša obramba
našega naroda. Naraščaj radovljiškega »Sokola« je nastopil pod poveljstvom brata
Hrovata vzorno. Vaje s palicami kakor tudi konečna skupina so pokazale, da je to
prava pot, po kateri hodi brat vaditelj Hrovat, da vzgoji dovršene telovadce. Redni
telovadci so nastopiti najprej a celjskimi vajami tako dobro, tako dovršeno, da
občinstvo ni hotelo prenehati s zasluţenim ploskanjem. In brat načelnik radovljiškega
»Sokola« Kapus je lahko ponosen na svojo armado, čestitamo mu na teh vspehih in

danes mu te prerokujemo, da bo brat Kapus postal cvet slovenskega »Sokola«, ki bo
lahko tekmoval na svetovnih prireditvah. V zadregi smo pa, kateri skupini bi dali
prednost pri telovadbi na orodju. Telovadilo se je na dveh drogih, na bradlji in kozlu.
Nastopali so zase: blejski in jeseniški, zdruţeni s javorniškimi po v eni skupini,
radovljiški v dveh skupinah. Bratje telovadci, le po tej poti naprej in Vaša je
bodočnost. Po telovadbi se je razvila tako domača veselica, da se je človek nehote
zamislil v one čase, ko so naši pradedje ţiveli še v starih ţupah, kjer je veljalo geslo:
vsi za enega, eden za vse. Mnogo smehu je povzročilo šaljivo ţrebanje, in
tamburaški zbor jeseniškega »Sokola« je privabil boginjo plesa v prostorno dvorano
brata Kunstlja, kjer so se ji klanjali pari od cvetoče mladosti do pobeljene starosti.
Vspeh to prireditve ja bil popolen, občinstvo je bilo soglasnega mnenja. Še večkrat
kaj takega. A društveni blagajnik je brzojavno vprašal finančnega ministra, ako
potrebuje kaj cvenka. Na zdar!
Pretečeno sredo je obiskala Radovljico in okolico okrog 1. ure popoldne huda
nevihta. Deţ je lil kakor iz škafa, pomešan je bil z dokaj debelo točo. Škode ni ta
nevihta napravila v Radovljici nikake, a hudo so prizadeti kraji okrog Brezij, posebno
Črnivec in Mošnje. Fiţol in turšica sta popolnoma zbila, a tudi sadje, kar ga je bilo, je
trpelo. Sedaj so pa nastopili pravi pravcati pasji dnevi. Tudi letos se je uresničila
Medardova prislovica.
Cene ţivljenja je v Radovljici, kajti »novi« krompir predajajo tukajšnji ljudje ravno po
16 v kg, jajca so po 8 v komad i. t. d.
Vir: Gorenjec, 23. 7. 1910
Veselica gasilnega društva v Mošnjah se vrši na Črnivcu v gostilni Kocijančičevi v
nedeljo, 24. julija 1910 popoldne. Spored: 1. Srečkanje. 2. Šaljiva pošta in prosta
zabava. Pri veselici igra domača godba. K obilni udeleţbi uljudno vabi odbor!
Vir: Gorenjec, 23. 7. 1910
Gostilničar Kleidlenst iz Predtrga pri Radovljici, znan iz ţalostne afere s pokojnim
Praprotnikom, ima zelo dolg jezik, ki ga utegne še tepsti, zlasti ker sodnijska
obravnava zaradi udarca, ki ga je zadejal Praprotniku, proti njemu še ni končana. Ko
je namreč v njegovi krčmi sedela druţba, razgovarjajoč se o tem in onem, pravi nek
dostojen pristaš S. L. S.: »Čez Sokole nič ne rečem, čez čuke pa tudi ne, ker je tam
moj sin za nekaj viš'ga.« Bahavi Kleindienst pa se mu odreţe: »Kaj bodo Sokoli, če
ga enkrat kvofš, je pa hin«. Brez vsakega drugega komentarja.
Vir: Gorenjec, 23. 7. 1910
Ţupanstvo Predtrg pri Radovljici je prejelo v sredo obvestilo deţelnega odbora, da je
poljedelska ministrstvo dovolilo 40% prispevek za podaljšanja radovljiškega
vodovoda po Predtrgu, za Hraše, Studenčice in Ljubno. S tem je izpolnjena ţelja teh
vasi, da dobijo tudi preprotrebni vodovod.
Vir: Gorenjec, 23. 7. 1910
Iz Begunj nam pišejo. Pred kratkim časom je našla c. kr. ţandarmerijska patrulja na
Begunjščici v bliţini prostora, kjer je leţala ona ţrtev Eisenpassove krogle tisto
flobert-puško, ki jo je menda nosil Kremenšek. Po sodbi izvedencev je bila ta puška
prav pripravna za vrabce in gorske kavke. Zagonetka je vsem ta najdba, kajti čudno
je, da se je puška šele sedaj našla, ko je vendar ţe mnogo ljudi hodilo tam okrog. —
Na kraju »nesreče« vihra sedaj ţe nekaj dni mogočna slovenska trobojnica, ovita z

črnim »florom«. — »Tuji hribolazci«, posebno Nemci in Čehi se prav laskavo izraţajo
v vzorni ureditvi, lepi legi in skrbni postreţbi Vilfanove koče na Begunjščici..
Vir: Gorenjec, 30. 7. 1910
Glavo ustrel|enega Jakoba Roţiča na Begunjščici našli čez leto dni. Pred deţelnim
sodiščem je bila 2. aprila zanimiva obravnava. Zagovarjati se je moral Nemec Pavel
Eisenpass, lovec barona Borna, na katerem je leţal teţak sum, da je ubil Slovenca
Roţiča in mu potem odrezal glavo. Vsa slovenska javnost je bila o tem prepričana,
vse je bilo radi te bestjalaosti do skrajnosti razburjeno. Obtoţeni Eisenpass pa je bil
obsojen samo na 14 dni zapora, ker sodišče je bilo mnenja, da je ubil Roţiča
slučajno, brez sovraţnega namena, a glavo Roţičevo da je poţrla kaka zver!
Nihče ni tega verjel, ali: pravica je pravica in ljudje so sicer zmajevali z glavami, čudili
se, ali molčali, potem pa tudi pozabili na celo zadevo.
Roţičeva glava — najdena.
Te dni sta se pa javila oroţnika iz Trţiča sodišču v Radovljici, da sta našla glavo na
Begunjščici umorjenega Roţiča. Sodišče je odredilo, da se prenese glava v
mrtvašnico v Begunjah. Glavo sta našla oroţnika pribliţno 1000 korakov od mesta,
kjer so našli truplo umorjenega Roţiča. Glava je torej bila odrezana.
Nahajala se je nekako sredi »kopiš« Begunjščice v »grabnu«, 229 m 20 cm pod onim
prostorom, kjer so prejšnje leto našli truplo. Leţala je na levi strani, tako da je desna
stran ţe vsa od deţja izprana in obeljena, na levi strani pa se drţi še koţa in lasje na
polovico glave. Glava ima zadaj v črepinji luknjo v premeru okoli 6 cm. Zdrobljena je
tudi leva stran spodnje čeljusti, medtem ko je desna stran in gornja čeljust cela. Tudi
v levem sencu ima glava luknjo. — Čudni znaki!.
Upamo, da ne bodo sedaj »izvedenci« več trdili, da se ni tu izvršil zahrbtni umor in da
bodo prišli ti »izvedenci« do spoznanja, da na Begunjščici ni takih zverin, ki bi
odgrizavale glave in nosile skrivat. Ljubljanske časnikarje poţivljamo, da naj pazno
zasledujejo vso zadevo in da naj si dobro ogledajo dobljeno glavo. Uredništvo
»Jutra« pa opozarjamo, da pripravi razpisano nagrado 100 kronic za najditelja glave.
Vrla oroţnika bodeta prav hvaleţna, če prav kmalu dobita nagrado. Eisenpassa so
prijeli, pa jim je menda ušel. Kako se stvar razvije, bomo poročali.
Vir: Gorenjec, 6. 8. 1910
Iz Begunj nam poročijo: Naše vrlo gasilno društvo se prav marljivo giblje. Pretečeno
nedeljo je to društvo priredilo lepo vspelo veselico na takozvani »Ledevnici«, to je v
mičnem gozdiču med Begunjami in Radovljico pri Novi vasi. Da je veselica vspela v
vsakem oziru tako lepo in dobro, gre pač prva zasluga našemu lepemu ţupniku J.
Kleindieastu. Kajti očito je hujskal proti veselici in molil menda kar tri dni, da bi
deţevalo to nedeljo. Veselica je imela prav velikomestno obličje, kajti v petih šotorih
so prodajale brhke in ljubke Begunjčanke vse, kar ti je ţelodec poţelel, za zabavo so
skrbeli neumorni tamburaši društva »Stol«, boginjo plesa so draţili ciganski godci, a
za smeh so mnogo storili policisti in sodnik, sodbe so bile naravnost »krute«.
Veselica je bila prav mnogoštevilno obiskana, kajti poleg domačinov je prišlo mnogo
Radovljičanov, Blejcev, Brezjanov i. t. d. Nikakor ne smemo pozabiti, da je begunjski
mešani pevski zbor pod spretnim vodstvom našega nadučitelja prelepo prepeval ves
popoldan. Prireditev je v vsakem oziru vspela dobro. Društvena blagajna je prav
zadovoljna z dohodkom. Vrlim Begunjčanom kličemo: le po tej poti naprej! Konečno
omenjamo, da priredi na ravno tem prostoru svojo prvo veselico novo ustanovljena
»podruţnica sv. Crila in Metoda« Begunje-Breznica in sicer v kratkem.
Vir: Gorenjec, 6. 8. 1910

Radovljiške novice. Osebne vesti. Kakor ţe znano, je poklican v finančno
ministrstvo finančni komisar v Logatcu Valentin Ţun, ki je bil prej več let v enaki sluţbi
v našem mestu. G. Ţun je uţival ravno v Radovljici tako splošno spoštovanje vsled
svojega prikupljivega postopanja, da ga je meščanstvo volilo v mestni zastop. Tu je
bil najdejavnejši odbornik in ţupanu dr. Janku Vilfanu desna roka. Kaj je storil ravno
Valentin Ţun v občinskem odboru, ve le oni, ki je imel priliko delovati ţ njim v tem
odboru. In da je bilo njegovo sodelovanje v občinskem odboru v istini plodonosno,
dokazuje soglasna izvolitev njegova častnim meščanom, ko je zapuščal tako
priljubljeno mu mestece. Upamo, da g. Ţun ne pozabi tudi na svojem mestu našega
mesteca in da ga ohrani ravno tako v spominu, kakor se ga bo spominjalo radovljiško
prebivalstvo. Čestitamo! — Začasno vodstvo tukajšnje petrazredne ljudske šole je
poveril c. kr. okrajni šolski svet radovljiški g. Iv. Šegi. — Spiritual g. I. Bulovec, brat
tukajšnjega trgovca Iv. Bulovca, je obhajal pretečeni teden 25 letnico mašniškega
posvečenja. — Hišnikom tukajšnje »Posojilnice« je bil imenovan V. Tevţ.
Umrl je dne 14. t. m. ob 3. uri popoldne vpokojeni c. kr. dvorni svetnik Josip Dralka.
Pokojnik je bil svoje dni c. kr. okrajni glavar v Radovljici in vsled svoje delavnosti in
skrbi v prid radovljiškega mesta mu je podelil občinski zastop častno meščanstvo.
Pokojnik, ki je doţivel lepo starost 80 let je sicer ţivel v Ljubljani, a prvi poletni
toplotni ţarki so ga privabili vsako leto v naše mestece, kjer je ostajal do pozne
jeseni. Pogreb, ki se je vršil dne 16. t. m. ob 6. uri zvečer je bil najboljši dokaz, kako
priljubljen je bil splošno pokojnik. Pokoj njegovi duši!
Poročil se je dne 18. t. m. v tukajšnji farni cerkvi g. dr. J. Olip iz znane rodoljubne hiše
z gdč. Anico Megušarjevo iz Kamne gorice. Mlademu paru naše iskrene čestitke in
bilo srečno!
Cesarjevo 80 Ietnico je proslavilo tudi naše mestece najdostojneje. Na predvečer
tega redkega slavlja je odela Radovljica praznično obleko, kajti iz vseh hiš so
plapolale mogočne zastave, naše trobojnice in cesarske. A ko je napočil mrak,
zaplapolalo je nebrojno število lučic po oknih radovljiških hiš, da je bil mestni trg
dnevnosvetlo razsvetljen. — Dne 18. avgusta se je ob pol 10. uri dopoldne sluţila
slovesna sv. maša v tukajšnji farni cerkvi. Sv. opravila se je udeleţilo polnoštevilno
tukajšnje uredništvo, na čelu mu c. kr. okrajni glavar. Navzoče je bilo tudi častništvo
na vajah se tu nahajajočega vojaštva dragoncev in kolesarjev. Tudi občinstvo je v
mnogobrojnem številu pokazalo, da ve ceniti ta redek jubilej.
Vojake imamo v našem mestu kakor tudi v okolici in sicer ţe od dne 13., oziroma 14
t. m. in sicer nekaj eskadronov dragonskega regimenta car Nikolaj št. 5 iz Gorice in
kolesarskega polka iz Celovca. Vojaki so razdeljeni takole: Radovljica in Vrbnje imata
2. eskadron dragoncev 103 moţ in 100 konj ter kolesarsko kompanijo 93 moţ. V
Lescah je polkovno poveljstvo a poleg tega še tu, v Hrašah in Hlebcah 3. eskadron
140 moţ in 140 konj. V Zgošah, Novi vasi, Poljčah, Begunjah je 1. eskadron 100
moţ, 100 konj. V Smokuču, Rodinah, Studenčicah je 4. eskadron 100 moţ, 110 konj,
a v Ţirovnici, Selu in Mostah je 6. eskadron 110 moţ in 110 konj. Slednjič je 5.
eskadron tudi 110 moţ in 110 konj v Breznici, Doslovčah, Vrbi in Zabreznici. —
Priznati se mora, da je nastop tako moštva kakor tudi častnikov nad vse dostojno in v
vsakem oziru hvalevredno in da ni nikjer čuti, da bi bilo vojaštvo v nadlego kmetu. —
Vojaki kolesarji so kaj kmalu pokazali, da so na uslugo takoj pri vsaki nesreči. Ko je
udarila strela 16. t. m. v hlev ţupnika Fertina v Zasipu so bili takoj na licu mesta in
mnogo pripomogli, da se je ogenj tako hitro udušil. Domov grede je vojake kolesarje
zadela občutna nesreča. Kajti ponesrečil se je prostak Seidler ter se prav nevarno
ranil. Vendar pa to poškodovanje ni smrtno nevarno, ponesrečenec ţe hodi okrog,

seveda ves obvezan. Manevrerati bo moral nekaj časa pač le po postelji in njeni
bliţnji okolici.
Celjskega vseslovenskega sokolskega izleta se je udeleţilo tudi lepo število našega
»Sokola« in sicer z zastavo. Ravnotako se udeleţi naš »Sokol« prireditve blejskega
»Sokola«, ki se vrši v nedeljo, dne 21. t. m. na Bledu.
Naše mesto postaja polagoma svetovno znano; kajti skoro vsak teden se ustavi tu
kaka »potujoča zabava«. Koncem meseca julija smo se čudili izurjenim jahačem kar
dveh cirkusov, 30. julija je nas razveselil goriški dijaški tamburaški zbor, sedaj
gostujejo neki bavarski igralci, a da ne pogrešamo včasih kakega vrtiljaka in gugalnic
— je umevno. Zabava je le!
Tujcev imamo letos izredno veliko, ki so prav zadovoljni z vsem, kar jim more
Radovljica nuditi. Lepa okolica, dober zrak, toplo solnce, bistra Sava, prekoristen
vodovod, dobre gostilne in prijazni domačini, to so pač vsi pogoji, ki morajo zadovoljiti
tujca. Reklamno delo, ki ga vrši »društvo za promet tujcev« pod spretnim vodstvom
predsednika L. Fürsagerja — kaţe dobre vspehe.
Draginjo mesa čutimo tudi v Radovljici. Govedina je po 1 K 60 h, a teletina po 1 K 80
h - 2 K; in človek mora biti še vesel, če sploh kaj dobi. Ne dolţimo naših dveh
mesarjev, da onadva draţita meso temveč tu odločuje pač le draginja ţivine, ki je v
kratkem poskočila neverjetno visoko. Če bo šlo tako dalje, bo morala pač velika
večina radovljiškega prebivalstva posnemati one Lahe, ki so si, ko je bil sir predrag,
obešali košček sira nad mizo, a s polento so dregali v sir, češ, sedaj pa uţivamo sir s
polento.
Vreme je postalo stalno. Vročina prav pasja, tu in tam malo vetrovno, brez deţja in
poljski pridelki zore, da je veselje. Obeta se nam dobra letina.
Visok gost. Te dni se je mudil v Radovljici ekscelenca Albori. Povabil ga je na lov na
jerebice v svoj revir R. Kunstelj. Vabljenec se je rad odzval povabilu in bil je prav
zadovoljen tako s plenom kakor tudi z gostoljubnostjo g. R. Kunstlja.
Vir: Gorenjec, 20. 8. 1910
Radovljiške novice. Osebne vesti. Na dopustu se nahajajočega sodnika E.
Luschina nadomestuje g. A. Lajovec.
Dragonce so nam brzojavno vzeli pretečeno nedeljo. Pozvani so bili v soboto, da
morajo oditi takoj v Ljubljano, krotit nemirne Ljubljančane. V nedeljo ob 5. uri so
odhajali proti Ljubljani, kamor so došli ravno po 11. uri dopoldne. Radovljičanje jih
jako pogrešamo, kajti oţivljali so s svojo navzočnostjo mesto in okolica. Čuje se, da
ostanejo, v Ljubljani in da se ne vrnejo več v Radovljico. Ta nenavaden odhod je
provzročil po mestu mnogo govoric, a ena je bila bolj »strašna« kakor druga.
Domišljija je dosegla pač višek.
Občinska seja se je vršila dne 26 t. m. pod predsedstvom ţupana dr. Vilfana ob 6. uri
popoldne. Overovateljem zapisnika imenuje ţupan obč. odbornika L. Fürsagerja in Iv.
Šego. Podrobno poroča ţupan nato o stanju vprašanja o meščanski šoli, povdarja,
da so skoro vse občine za to, izvzemši dveh, a upa, da se pridobe še ti dve občini,
posebno ker dobe Jesenice svojo obrtno-strokovno šolo. — Iz Hočevarjeve ustanove
se podeli podporo revniim. »Društvu za promet tujcev« se nakaţe primankljaj za
popravo brvi na Gmajni 44.40 K. Volitev v sirotinski svet se odloţi na prihodnjo sejo,
ker se ne ve, kdo dosedanjih odbornikov odstopi. Posestima Ani Jeglič se prepusti
uţitek dosedanjega občinskega sveta proti letni odškodnini 10 vin. — V odsek proti
koleri se volijo odborniki F. Stegu, A. Bogataj in Iv. Šega. Slednjič se izreče »Mestni
hranilnici« zahvala za podarjeni dar 7000 kron.

Na naši pletarski šoli se sprejme le nekaj učencev. Pouk se prične 1. septembra.
Krajevni odbor rado voljno preskrbi ceno stanovanje in hrano revnejšim učencem.
Vsa potrebna pojasnila dajeta vodja c. kr. pletarske šole L. Patik ali pa tajnik
krajevnega odbora, Iv. Šega.
Vir: Gorenjec, 27. 8. 1910
Radovljiške novice. Osebne vesti. C. kr. davčni upravnik Josip Ahlin je premeščen v
enaki lastnosti v Kranj.
Vojaki-kolesarji so nas zapustili dne 29. avgusta. Ker so bili ti vojaki v preteţni večini
Slovenci, so bili prav priljubljeni. V mestu ni sedaj več tistega ţivljenja in vrvenja,
kakor prej.
Pouk v c. kr. pletarski šoli se je pričel dne 1. septembra. Priglasilo se je zopet več
učencev in učenk. Ljudje so pač pričeli uvidevati, da jim pletarstvo obeta dosti
dobička. — Nasadi vrb, ki se nahajajo ob Savi pri Radovljici, kaţejo prav lepo, in
rezatev obeta biti nad vse zadovoljiva.
Jesen ţe stopa v deţelo. Prve oznanjevalke so ţe tu. Podlesek se srameţljivo
prikazuje iz zemlje, lastavice se zbirajo okrog zvonika in višjih hiš ter se vadijo v
letanju. Kukavica in kobilar sta se ţe poslovila od nas. Gorski vrhovi so dobili malo
bele odeje in čez polje piha dokaj oster veter. Dijaki in tujci se ţe tudi polagoma
poslavljajo od nas, najboljši znaki jeseni.
Vir: Gorenjec, 3. 9. 1910
Roţičeva glavo, ki so jo našli na Begunjščici, je preiskala graška fakulteta in dognala,
da Roţičeva glava ne kaţe nobenih znakov, da bi bila zadeta od krogle, kakor tudi
nobenih znakov, da bi bila glava odrezana.
Vir: Gorenjec, 3. 9. 1910
Otoče. Naš gospod Urankar ga je zopet polomil. V Otočah ni bilo maše zaradi
malega plesa. Isto nedeljo se je pa plesalo na veselici Kat. izobr. društva in v
Podnartu v strogo klerikalni hiši — in sicer do ranega jutra. Seveda ima gospod
Urankar za take plese vedno zavezane oči in gluha ušesa. S tem, gospod Urankar,
vidimo, da nas prezirate in nakopali ste si brezdvomno sovraštvo mnogih faranov.
Da Bog vse vidi
Bog vse ve
Greh so delati ne sme
Pa če je Klerus tudi.
Vir: Gorenjec, 10. 9. 1910
Radovljiška novice. Zasluţeno odlikovanje. C. kr. ministrstvo za uk in bogočastje je
podelilo naslov »šolski ravnatelj« v pokoj stopivšemu nadučiteiju g. Andreju Grčarju.
Vrlemu šolniku iskreno čestitamo k temu odlikovanju z ţeljo, da bi do skrajne meje
človeškega ţivljenja uţival to odlikovanje.
Otroka povozil. Pretečeni torek je povozil nek voznik iz Brezij, ker je prehitro vozil po
ozki cesti v Predtrgu komaj triletnega fantička posestnika Golmajerja. Poškodbe so
teţke, kajti došli zdravnik je imel mnogo truda in dela, predno je malemu reveţu sešil
obraz in mu pritrdil skoro odtrgano uho. Starši, pazite na otroke. Takim voznikom bi
bilo dobro zabičati temeljito: na ovinkih vozite počasi.
Smrtna nesreča. Pretečeno sredo je povozil vlak, ki prihaja v Radovljico iz Ljubljane
ob 5. uri 14 minut med prvo in drugo čuvajnico proti Ljubljani prav lepo kravo
posestniku I. Mraku, po domače »Ţilhu« iz Predtrga ter je vso raztrgal. Krava je ušla

s pašnika na tir in za kazen jo je doletela smrt. Posestnik ima škode nad 300 kron.
Nauk: kmetje ne izročajte mladoletnim pastirčkom svoje ţivine!
Predtrg dobi vendar vodovod. V torek so imeli Predtrţani krajevni ogled radi
vodovoda, katerega sta se udeleţila tudi deţelni odbornik dr. E. Lampe in deţelni
stavbeni nadsvetnik Sbrizaj. Čudna so pota usode. Ko se je pripravljalo za vodovod v
Radovljici, je radovljiški ţupan dr. J. Vilfan skoro prosil Predtrţane, da se priklopijo k
temu podjetju, a premodri moţakarji so v svoji kratkovidnosti kratko malo odklonili to
ponudbo, češ — mi imamo dovolj vodnjakov — in menda so bili tudi prepričani, da
voda ne bo tekla »sama v breg«. Ko so pa ti moţakarji sprevideli, kako blagodejna
naprava je vodovod, so pa pričeli moledovati od Poncija do Pilata, da bi dobili tudi oni
vodovod. Slednjič se jim je vendar posrečilo dobiti to, kar so prej ošabno odklanjali.
V »Jutru« št. 185 z dne 4. septembra 1910 čitamo; »Iz Radovljice. Stan, kateri ima
najmanj postav in pravic in ki je eden izmed zelo teţkih, je stan trgovskega
sotrudnika. Upamo pa, da bode tudi tu solnce milejše zasvetilo. S 1. julijem t. l. je
stopil v veljavo nov zakon, ki določa 11 ur delavnega časa. Vsa čast onim, ki so ga
nam priborili. Toda, da bi se to tudi vpoštevalo, ker ţalibog do danes smo še pri
starem in šefi še delajo kakor hočejo. Zato pa treba nam prizadetim poskrbeti, da jim
to pride tudi v meso in kri, ne pa da bodemo imeli zakon samo na papirju. Mislimo pa
tudi, da nam ne bi bilo tega treba, saj zakon se mora izpolnjevati. Če pa stvar sedaj
opustimo, si bodemo to pozneje tem teţje izvojevali. Deţelna vlada je ţe razposlala
zakon okr. glavarstvom, to pa ţupanstvom, da naj stvar uredi. Ţupanstvo se je
seveda obrnilo do gospodov trgovcev za njih mnenje. Toda glejte čudo! Nekateri so k
temu sicer prikimali, drugi se pa protivijo. Eden se je celo izrazil, da imajo trg.
pomočniki ţe itak preveč časa. Sedaj pa pomislite, delamo namreč 15-16 ur
nepretrgoma. Jako ţalostno! Toda čemu bi zato beračili, saj smo mnenja, da se mora
vsak drţavni zakon spolnjevati, tako tudi ta. Gospodom šefom polagamo na srce naj
stvar uredijo, kajti to bo tudi v njih interesu, če se bode po vsej deţeli ob enem in
istim času zapiralo in odpiralo trgovine. Trg. sotrudnlk se dandanes pač ne more več
zadovoljiti s tem, da bo 16 ur v trgovini, 8 ur pa spal. Tudi on ima pravico ţiveti v
javnem in socijalnem ţivljenju — med ljudstvom. Zato pa še enkrat: gospodje, dajte
nam, kar je našega in vedite tudi, da smo mi tisti, ki vam pomagamo od zrna do zrna,
od kamna do kamna.« — Kakor vestni poročevalci objavljamo to.
Naš »Sokol« pohiti v nedeljo, 11. t. m. v Trţič, da s tem izpolni svojo dolţnost, da
vrne bratskemu društvu ljubav za ljubav in da podpre v vztrajnosti v teţavnem
poloţaju se nahajajočega boritelja »Sokola« v ogroţenem Trţiču.
Pouk na tukajšnji petrazredni ljudski šoli se prične 16. t. m. In sicer je ob 8. uri sv.
maša, potem je takoj redni pouk. 15. je vpisovanje in sicer od 9.-11. ure dopoldne.
Kakor se čuje, obeta biti letos pritisk vnanjih učencev precej velik. Pač najboljši
dokaz, da je radovljiška šola na dobrem glasu in da ţeli ljudstvo izobrazbe.
Letina obeta najbolje. Vsi poljski pridelki kaţejo najbolje, samo sadja bo bolj pičlo.
Otava bo obilna, da bi le vreme ostalo stalno, kajti do sedaj smo imeli ta mesec skoro
vsak dan malo »mokrega«.
Tudi lov obeta lovcem mnogo. Poljskih jerebic je mnogo, nekaj je tudi golobov, tu in
tam kaka prepelica, dokaj je pa »opankarjev«; samo to napako imajo te ţivalice, da
prehitro pokaţejo fige lovcem.
Vir: Gorenjec, 10. 9. 1910
Iz Beguni nam pišejo: Vsa vas se je čudila, ko smo zvedeli, da so izvedenci v Gradcu
izrekli svoje mnenje, da niso našli na najdem Roţičevi glavi nikakih znamenj, da bi bil
nesrečni mladenič ustreljen. Dozdeva se nam, da ti ljudje sami sebi ne verujejo, in

radovedni smo, kaj pomenijo tiste luknje tam v glavi in v klobuku. Menda niso bili
miši. »Slovenskemu lovskemu društvu« v Ljubljani toplo priporočamo, da napravi ţe
vendar lov na tiste čudne zveri, ki so odgrizle ono glavo. Če jo pošljejo potem v
lovsko razstavo na Dunaj, smo prepričani, da bo mahoma pokrit ves primanjkljaj, tak
bo naval obiskovalcev, ker bo vsak hotel videti to čudno zver.
Vir: Gorenjec, 10. 9. 1910
Vodovod za Ljubno se je začel graditi kot podaljšanje radovljiškega vodovoda. Vode
je dovolj. Ob Velikem Šmarnu, ko je bilo na tisoče romarjev na Brezjah, se je
opazoval učinek velike porabe na rezervoarjih, pa se je pokazalo, da je odtekala
preobilica vode, kakor po navadi. V kratkem bo izvršeno podaljšanje v Predtrg in v
Hraše in Studenčice pri Lescah. S tem bo ta veliki vodovod dogotovljen.
Vir: Gorenjec, 10. 9. 1910
Poročili so se: G. Ivan Pušljar, c kr. oroţ. straţmešter v Kropi, s gdč. Frančiško Kos,
hčerjo ţupana in mesarja v Borovnici; Josip Pleničar, nadučitelj v Kropi s gdč. Ano
Boţič, učiteljico v Kamni gorici, in Jernej Erman, deţ. oficijal, s gdč. Ivanko Jegličevo
iz Podbrezij. Čestitamo!
Vir: Gorenjec, 10. 9. 1910
Kmetijska podruţnica na Dobravi pri Podnartu vabi na veselico, ki jo priredi v nedeljo,
dne 11. septembra 1910 v gostilni g. F. Pogačnika na Sr. Dobravi pri Podnartu.
Spored: Eno uro doktor. Burka v enem dejanju. 2. Srečolov. 3. Šaljiva pošta. 4.
Prosta zabava. Začetek ob pol 4. uri pop. Vstopnina: I. sedeţ 1 K, II. sedeţ 60 v,
stojišča 40 v. Otroci plačajo polovico. Preplačila in darila se hvaleţno sprejemajo.
Čisti dobiček je namenjen za zgradbo kmetijskega doma, en del pa za popravo pota
iz Otoč na Dobravo in Kropo.
Vir: Gorenjec, 10. 9. 1910 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Novice iz Dobrave pri Podnartu. Veselica, katero je priredila naša kmet podruţnica
preteklo nedeljo, je vkljub neugodnemu vremenu jako povoljno izpadla. Poselilo jo je
mnogo domačinov in tujcev, med katerimi smo opazili celo več Radovljičanov in
drugih.
Burka »Eno uro doktor«, katero so predstavljali sami domači igralci, je nad vse
pričakovanje dobro uspela. Odkrito povemo, da nismo pričakovali take dovršenosti
od naših domačinov, ki so bili vsi razen enega šele prvič na odru. Ţeleli bi, da nam še
večkrat kaj pokaţejo, saj bo to njim kakor nam v korist.
Naša kmetijska podruţnica pa si je zopet opomogla z lepim številom kronic. Bo vsaj
mogoče popraviti pot na Otoče, saj se nahaja sedaj ţe res v zelo slabem stanju.
Omenimo pa naj, da našemu preljubeznivemu ţupniku ta veselica ni bila nič kaj všeč.
Mislil si je pač, ker nisem jaz prireditelj, naj bodo pa le drugi zraven, saj bodo brez
mene tudi lahko opravili.
Na praznik, dne 8. septembra pa se je naš Joţe celo raztogotil na priţnici. Tako je
udaril ob priţnlco, da ga je kar roka zabolela. Zato jo je potem tako ţalostno
ogledoval. Mi, farani pa smo si mislili: Joţe, zakaj tolčeš tako ob priţnico, si pokvaril
boš še roko. Kdo bo pa potem razbijal mesto tebe. Zaradi dveh punic, ki sta iz
Marijine druţbe izstopile, se pač ne izplača poškodovati rok. Torej pameti Punic je pa
še drugih dovolj!

Pa tudi dober pridigar je naš Joţe. Včasih nam na priţnici mesto boţje besede kar
prične razkladati zdravniško vedo. Upamo, da dohtarjem še ne bo s tem napravil »ta
velike«. Škode, čeprav je tako »študiran«.
V svojem izobraţevalnem društvu, ki ga je ustanovil v ta namen, da bi nas še bolj
neumne napravil, pa tudi ni na največje sreče. Pred nekaj časa je celo ukazal
nekemu mojstru, da mora dati svojega pomočnika stran, ker se noče dotični v
izobraţevalno društvo vpisati. Mislil si je, če ga da stran, bo pa brţ nas. To vse se pa
ni in se ne bo zgodilo tako kmalu, če se prav trikrat na glavo postavi.
Priporočamo pa mu, naj dobro pazi na člane svojega društva, da se mu le ti ne bodo
skujali kot oni dve »marinarici«, zaradi katerih bi si kmalu roko pokvaril.
Za danes upamo, da smo povedali zadosti. Ako bo potreba nanesla, povemo še več.
Gradiva imamo dovolj. Če ga nam pa zmanjka, ga nam bo pa ţe Joţe preskrbe!.
Kajne! / Eden izmed poredneţev.
Vir: Gorenjec, 17. 9. 1910 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Afera Kleindienst-Prarotnik pred sodiščem. Kakor smo ţe poročali, toţi zdaj tudi
drţavno pravdništvo radovljiškega Kleindiensta radi pregrešne malomarne usmrtitve
hranilničnega uradnika »Sokola« Praprotnika pred deţelno sodnijo. Zanimiva
razprava o tem slučaju, ki stoji v vrsti v zadnjem času se mnoţečih političnih ubojev,
se bode vršila v kratkem. Razprava je javna kakor porotne In vse druge obravnave.
Vdovo usmrčenega Praprotnika in njene odškodninske zahteve bo zastopal gosp.
odvetnik dr. Oblak, obtoţenca pa zagovarja gosp. dr. Furijan. O izidu bomo poročali.
Vir: Gorenjec, 17. 9. 1910
Umrl je v Kamni gorici dne 12. t. m. umirovljeni terezijanski prefekt gospod Peter
Novak v 63. letu svoje starosti. Pokojnik je bil vzoren rodoljub; izpolnila se mu je
zadnja ţelja, da v zemlji domači mu truplo leţi.
Vir: Gorenjec, 17. 9. 1910
Radovljiške novice. Pouk na tukajšnji ljudski šoli se je pričel dne 16 t. m. Ob 8. uri je
bila sveta maša, a po maši takoj reden pouk. Kakor smo se prepričali iz dolgega
sprevoda učencev in učenk, ki so korakali v cerkev, bo menda šolsko poslopje kmalu
pretesno za tako ogromno število šolarjev.
Dar. Ministrstvo je naklonilo obrtno-nadaljevalni šoli 600 kron za pokritje naraslih
stroškov. Pouk na tej šoli se prične prvo nedeljo v mesecu oktobru. Vse obrtnike
sploh opozarjamo, da naj ne oteţkočijo svojemu vajencu rednega obiska te
prepotrebne šole — ker je znano, da je reveţ oni obrtnik, ki je duševno zaplankan.
V izloţbi L. Fürsagerja je razstavil g. Rojec Franc plastično podobo, prestavljajoče
zimo. Delo je pač umotvor svoje vrste. Predmet te podobe je »zima« in je nekako
takole: v ozadju je zimska pokrajina, predstavljajoča del Gorenjske, v ospredju se
nahaja iz naravnih trav, vej, vejic, lubja itd. narejena zimska narava, a v sredi koraka
palček, noseč zeleno smrečico v eni, v drugi roki pa košarico, kjer se nahaja značilni
gorenjski dar »piščeta« iz lecta. — Kdor si ogleda podobo natančneje, vidi šele, kako
fino, naravno s čudovito natančnostjo je to delo dovršeno. Delo pač mojstra hvali!
Opomnimo, da je g. Rojec imel razstavljene dve taki podobi »zimo« in »pomlad«
letošnje leto na Bledu in da je takoj našel kupca za »pomlad«. Razstavljeni podobi
sta bili sicer razstavljeni kakor vzorec, a dotičnemu kupcu je podoba tako ugajala, da
ni hotel čakati, da se mu napravi drugo. Pač dobro znamenje.
Deţelna vlada je te dni potrdila pravila »Čebelarskega društva«, ki naj ima sedeţ v
Radovljici.

Vreme je letos prav muhasto. Pretečem teden smo imeli tako čudno vreme, da smo
mislili, zima je tu. Oblačno je, deţ, burja in megla — a ko se je nekoliko zjasnilo, se
nam je pokazala zima v vsej svoji beli krasoti — po naših planinah namreč. Le-te so
dobile do 1000 m niţine belo odejo — prav na debelo — kakor sredi najdebelejše
zime. la posledice? Ljube lastavice so nas hipoma zapustile, drevje otresa svoj zeleni
kras, a cvetke povešajo svoje ovenčane glavice — ljudje pa hite iskat gorkejšo
obleko. — Upajmo, da nas oktober odškoduje, kar nam je pokvaril september.
Vir: Gorenjec, 24. 9. 1910
Kmetijska podruţnica na Dobravi pri Podnartu je priredila v nedeljo, 11. kimovca t. l.
ob ½ 4. uri popolne veselico s predstavo: »Eno uro doktor«. V nedeljo, 18. kimovca
pa je isto ponavljala. Obakrat je bila veselica dobro obiskana, zlasti smo opazili veliko
Radovljičanov. Podruţnica je prejela za svoje namene lepo vsote. Igralke kakor
igralci so častno izvršili svojo nalogo, za kar naj jim je najiskrenejša zahvala. Obenem
se najuljudneje zahvaljujemo davčnemu oficijalu g. J. Pernetu iz Radovljice, ki je
veliko pripomogel, da je imela predstava boljši vtis. Zahvaljujemo se dalje tudi
slavnemu gasilnemu društvu iz Ljubljane, ki nam je blagohotno posodila kulise za
predstavo.
Vir: Gorenjec, 24. 9. 1910 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Iz Begunj. G. urednik! Nerad Vam poročam nekaj iz našega tako zaspanega kraja. A
ker so to krepkosti našega ţupnika, je vendar dobro, da jih otmem pozabljenju. Naš
ţupnik Vam je gotovo znan kot dober jahač, tudi kot vzornega lovca ga štejejo. Tudi
to ste ţe gotovo slišali, kako rad ponočuje in naš kmetič bi rekel, da je to pravi fant od
fare. Manj pa se briga za sluţbo boţjo in za naš dušni blagor. Tudi v šoli so naši
otroci v veroznanstvu tako izborno poučeni, da jih prekašajo ţe daleč njih rmeni
kitajski bratci. Ţupnik, ki je za časa kandidature za našo ţupnijo obljubljal in slovesno
izjavljal, da bo hodil po potih svojega prednika, ki je bil pravi vzor-ţupnik na deţeli, se
tako oddaljuje od njega kakor Halleyev komet od zemlje. Tako se je pred par dnevi
pokazal kot pravi Kristov namestnik. Umrl je otrok mizarja Bevca. Ţupnik je določil
dan in uro pogreba, pondeljek ob 5. uri popoldne. Številni pogrebci so se zbrali točno
ob določeni uri. Mrtvaški zvonovi so otoţno zabrenčali. Marsikateri ţupljan je pri
teškem delu vzkliknil, ko je slišal otoţno zvonenje: No, ta je saj prestal, nas pa še
čaka. In zvonovi so zvonili dalje. In v njih turobne glasove so se mešali vzdihi potrte
matere in ţalostnega očeta. Izprevod obstane pri farni cerkvi. Tam pa na svoje veliko
začudenje pogrebci izvedo, da ţupnika ni doma, ter da nihče ne ve, kje da je.
Pogrebci čakajo na ţupnika tri ure, pa ga ni bilo od nikoder. Mati otrokova, ki je pred
par dnevi šele vstala iz postelje, se je tresla od mraza, ostali pogrebci so kleli ţupnika
in ko je ţe Ave Marijo zdavno odzvonilo, so pogrebci krsto vzdignili iz cerkve, ter jo
ob zvonenju in luninem svitu odnesli v mrtvašnico, kjer naj bi čakala ţupnikove
vrnitve. Pogrebci so se z jezo v srcu in kletvami na jeziku razšli. Oče je šel nazaj v
ţupnišče k ţupniku, ki se je skoro vrnil. Vpraša ga, kako da vendar ni prišel pokopat
otroka. Saj čakajo ţe cel popoldan in še ni pokopan; naj ga bi bil saj obvestil, da ne bi
bil spravljal skupaj pogrebcev in zapravljal dragega časa. Ţupnik mu pa kar mirno
odgovori, rekoč: »Sem bil v prav fletni druţbi in sem prav pozabil, da imam doma
pogreb.« Drugi dan ga je pokopal ob 8. uri zjutraj. Nad temi dogodki se zgraţa vsa
okolica. Dovolj imamo še gradiva, pa še kakšnega, kar čudili se boste. In ravno prav,
da gre zima v deţelo, ko imamo več časa za pisati in brati. Dostavim dovtip nekega
klerikalca, ki je pravil, da bo ţupnik kupil Šturmovo ledenico v Poljčah, kamor bomo

nosili naše mrliče, ter jih tam shranjevali tako dolgo, da bo imel ţupnik čas in jih bo
pokopaval. Take so pač naše razmere.
Vir: Gorenjec, 1. 10. 1910
Lesce. Pretečeni teden se je zatekel nek uzmovič v našo cerkev ter temeljito
prebrskal v dveh nabiralnikih pri sv. Antonu po drobiţu. Koliko je dobil drobiţa v njih,
se ne ve; ravno tako se ne more natančno določiti, kdaj se je izvršil vlom. —
Draginja!
Vir: Gorenjec, 1. 10. 1910
Radovljiške novice. Dne 4. oktobra, na dan godu našega vladarja, se je vršila
slovesna sv. maša v stolni cerkvi, katere se je udeleţilo c. kr. uradništvo
polnoštevilno, na čelu jim c. kr. okrajni glavar, mestni zastop z deţelnim poslancemţupanom dr. J. Vilfanom, šolska mladina in mnogo občinstva. Raz mnogih hiš smo
opazili dokaj cesarskih zastav, ki so poveličevalo redko slavje našega vladarja.
Druga številka »Triglava« je zagledala beli dan po dolgi dobi. Sicer se tiska sedaj list
tam dol na Dolenjskem, v Krškem, a ker je uredništvo in upravništvo v Radovljici,
smo kot navdušeni Radovljičanje lahko nekako ponosni na to, da imamo tako izboren
list, ki nam obeta ţe tu na zemlji raj, kjer se bo cedilo mleko in med. List je pač neka
posebnost med slovenskimi listi in naše znanje je preskromno, da bi mogli določiti,
kam naj ga prištevamo. Samo to omenjamo, da se po dobrem kosilu prav dobro
prileţe. Svetujemo: vzemi ga in beri.
Elektrarno, in sicer deţelno, dobimo Gorenjci na vsak način, in sicer v neposredni
bliţini Radovljice — v Globokem. Pred štirinajstimi dnevi so ţe »glihali« za parcele, ki
pridejo v poštev, če se napravi jez na Savi pri Globokem. Cene so različne, a
stalnega se ni še nič kupilo. Nismo črnogledi in iz srca bi ţeleli, da se uresniči ta
misel, a kljub temu smo tako trdno uverjeni, da iz te moke ne bo kruha, kakor le kaj.
Prej bo Sava nazaj tekla, kakor pa da bo delala elektriko.
Naš »Sokol« je priredil pretečeno soboto, 2. t. m., odhodnico k vojakom odišlim
bratom, med temi je bil tudi načelnik. Od odhajajočih bratov se je iskreno poslovil brat
starosta dr. Vilfan, polagajoč jim na srce, da naj tudi pri vojaštvu ostanejo zvesti
»Sokolskim« načelom in mislim. Pri tej priliki so se razdelile tudi častne diplome
tekmovalne telovadbe na Jesenicah, ki so jih priborili bratje Kapus, Hrovat in Olip.
Večer je kaj hitro prešel in le prehitro smo se morali ločiti in posloviti od bratovvojakov. Slednjič omenjamo, da je odbor »Sokola« v svoji zadnji odborovi seji sklenil
prirediti tudi letos običajni Miklavţevi večer, dalje vprizori v kratkem zabavni večer z
igro in Silvestra hoče obhajati dostojno. Prostori brata Kunstlja bodo zopet zdruţili te
večera vse one, ki čutijo, da smo Slovenci. Na zdar!
Iz stavbene kronike. Lična vila sod. kancelista L. Primoţiča bo kmalu dovršena. V
njeni bliţini namerava postaviti hišo Iv. Fajdiga, a tudi nekaj druzih podjetnih
gospodov se pogaja za lastne strehe. Znamenje, da ugaja mnogim naše lepo
mestece.
Uradi verskega zaklada se menda preselijo s 1. novembrom is našega mesteca v
Bohinjsko Bistrico.
Vir: Gorenjec, 15. 10. 1910
Iz Begunj poročajo: Mošenjski lov, ki ga je imel do sedaj v najem naš ţupnik, a ga je
moral pustiti na pritisek ljubljanskega škofa — je prevzel France Kocijančič iz
Černivca.
Vir: Gorenjec, 15. 10. 1910

Nagrobni spominek odkrije umrli učiteljici Hačin iz Dobrave pri Kropi odkrije
radovljiške učiteljstvo dne 3. novembra t. l. v Velesovem pri Kranju. Podrobnosti se
objavijo pravočasno.
Vir: Gorenjec, 15. 10. 1910 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Iz Radovljice. Naše mesto je toliko srečno, da ima sedaj kaplana, ki hoče vpeljati
popolen terorizem pri nas. Posebno se je vrgel na šolsko mladino. Pred nekaj dnevi
Je vprašal vse šolske otroke, ali je ţe kdo pil vino, seveda je dobil od vseh odgovor,
da so ţe pili. To je bil povod, da je kaplan ustanovil društvo treznosti. Seveda
nimamo prav nič proti temu. Protestiramo pa le proti temu, da bi bilo to društvo
sredstvo za izţemanje ljudstva. Kaplan je govoril na priţnici, kaki pijanci da so
radovljiški otroci, in dejal, da morajo biti zato vsi člani društva treznosti. Vsi šolarji
morajo prinesti po 4 vinarje za imenovano društvo. Ne vemo pa, koliko za tiste
zamorčke. Deţelni šolski svet vprašamo, ali je dovoljeno siliti šolske otroke k temu?
Narodnega kolka druţbe sv. Cirila ta metoda se je v zadnjem času bolj malo prodalo.
Kje tiči vzrok temu? Malobriţnost in mlečnost bo temu morda največ kriva. Več
občinskih in drugih uradov se je svojedobno zavezalo, da bo kolekovalo svoja pisma
z narodnim kolkom. Teh p. n. naročnikov dacela pogrešamo. — Nekateri Slovenci
pritiskajo kolek na naslovni oddelek razglednic in dopisnic, prejemnik pa mora plačati
globo 10 vinarjev. Ali bi ne bilo bolje, da bi tiste vinarje dobila druţba sv. C. in M. ?!
— Kolek se nalepi na levi oddelek dopisnice ali razglednice in pa na ono stran, kjer je
prostor za koresondenco. Seţite torej znova po narodnem kolku.
Vir: Gorenjec, 22. 10. 1910
Radovljiške novice. Osebne vesti. Sodnim avskultantom na tuk. sodišču je
imenovan Jakob Luznar. — C. kr. deţelni šol. svet je imenoval izprašano učit.
kandidatinjo Apolonijo Zupanc kakor radovoljko na tuk. petrazredni ljudski šoli. —
Poročila se je preteklo soboto hčerka uglednega občana in grajskega oskrbnika Tom.
Šušteršiča Eta z Ot. Wagnerjem, knjigovodjem zastopstva Puntgamske pivovarne v
Ljubljani. Bilo srečno!
Iz zadnje mestne obč. seje poročamo: Prebere se zapisnik zadnje seje. Ţupan
imenuje overovateljera zapisnika obč. odbornika Sajovca in Šego. — Nasvetuje se,
da se obdari letos iz Hočevarjeve ustanove 12 revnih učencev. V sirotninski svet
mesto odstopivšega šol. ravnatelja A. Grčarja se voli odbornik Iv. Šega. — Sklene se
popraviti takozvano učiteljsko hišo, v ta namen se preskrbi natančen proračun in na
podlagi tega se bo ukrepalo dalje. — Prošnji A. Cngleta, izdelovatelja betonskih
predmetov v Podmestu, da mu odstopi mestni zastop primeren prostor poleg šole,
kjer misli napraviti nekako skladišče, se ugodi pod pogojem, da napravi tako
skladišče, da bo lično. V ta namen se voli trojica obč. odbornikov Homan, Kunstelj,
Praprotnik, da se pogodi s prosilcem. - Dopis c. kr. glavarstva radi popravo zidu
škarpe ob Dolu in onih dveh stebrov za »Ţanom« se reši tako, da se naprosi
grajščino, da ona po moţnosti oskrbi to popravo. - Občinski sluga dobi novo
adjustirungo. — Končna rešitev radi razširjenja ceste Podmestom se odloţi toliko
časa, da se dobi na vpogled načrte in proračun. — Prošnja radi podaljška vodovoda
v Begunjah se zavrne, ker ni nikakega sklada za take naprave. — Prošnji dveh
posestnikov, da se napelje vodovod tudi na Gradišče se ugodi v toliko, da se ne
more sedaj stalno skleniti, če napravi vodovod ali ne, ker se mora prej predloţiti
stroškovnik in načrt. - Prošnja Rdečega kriţa se zavrne v toliko, da se sedaj ne more
nič prispevati, ker je proračun za I. 1910 ţe skoro izčrpan, pač se bo pa po moţnosti

skušalo ugoditi prošnji pri proračunu za l. 1911. — S tem je bil dnevni red izčrpan in
ţupan zaključi sejo.
Sejem dne 28 oktobra je bil vobče dober. Ţivine se je prignalo do 150 glav, oziroma
repov, in tu je bilo prav mnogo hrvatskih buš. Cena ţivini je bila naravnost pretirana.
Kupci so prišli iz Koroškega in nekaj celo iz Tirolskega. A kupčija je bila ravno vsled
cen prav slaba. Boljše so imeli kramarji in razni bazarji.
Tudi v Radovljici smo opazovali dne 3. t. m. oni krasen meteor, o katerem so pisali
nekateri časopisi, in sicer tako okrog pol sedme ure zvečer. Smer mu je bila od
cerkve proti šoli. BiI je zelenkasto-rumene barve in je padal polagoma, kakih 25
sekund, puščajoč za seboj kakega pol metra širok sled. A tudi po zatonu meteorja se
je še lahko opazovala njegova sled na nebu še dokaj časa.
Pokopališče je bilo na vseh Svetnikov dan prav dostojno okrašeno. Mnogo grobov je
bilo prav okusno okrašenih in kar moramo posebno povdarjati, je pač to, da smo
opazili letos izredno mnogo sveţega cvetja na raznih grobovih. Ne motimo se
menda, ako štejemo to v zaslugo novemu grajskemu vrtnarju. Zelo, zelo pa smo
pogrešali letos — petja. Upamo, da bo drugo leto boljše.
Zabavni večer priredi na Martinovo nedeljo, dne 13. t. m. bralno društvo »Triglav« v
prostorih R. Kunstlja. In sicer je na dnevnem redu vse, kar poţeli srce. Igra »Trije
tički«, kjer nastopijo naši znani igralci; petje — pride iz Ljubljane »troperesna
deteljica«, ples in prosta zabava. Vabil posebnih ni, le lepaki so. Pričetek je ob 8. uri
zvečer, a konec, kadar kdo hoče. Kdor hoče preţiveti nekaj veselih uric — le ta dan h
Kunstlju. Menda ne izdamo preveč, ako povemo prav tiho javnosti, da naši marljivi
igralci pripravljajo igro »Rokovnjače«, ki se vprizori sredi decembra. Vţitek bo
izvanreden.
Samomor. V petek okrog 5. ure popoldne si je prerezal vrat v hipu duševne
zmedenosti tukajšnji posestnik in zidar Joţe Teran. Moţ je ţe dalj časa hodil okrog
otoţen in zamišljen in se je menda še pred več časom izrazil, da pojde v Savo.
Zapušča ţeno in dva nepreskrbljena otročiča. Raztelesenje, ki se je danes izvršilo, je
pokazalo, da se je moţu zmešalo in v tem duševnem stanu je poloţil roko sam nase.
Bog mu bodi milostljiv!
Vir: Gorenjec, 12. 11. 1910
Pevsko In bralno društvo »Triglav« v Radovljci priredi na Martinovo nedeljo, dne 13.
novembra 1910 v dvorani g. Rudolfa Kunstlja zabaval večer a siedečm vsporedom:
1) Trije Tički, burka v dveh dejanjih (Jaka Štoka) 2) Troperesca Deteljica, spevoigra.
3) Prosta zabava in ples. Vstopnina; sedeţi 1 K, stojišča 60 vin. Začetek ob 8. uri
zvečer.
Vir: Gorenjec, 12. 11. 1910
Triglavska ţeleznica. List »Elektrotechnik« poroča, da bodo od Bohinjske Bistrice do
Velega Polja vozili avtomobili z 80 konjskimi močmi, od Velega polja pa bo zgrajena
električna vzpenjača do vrha Triglava. Sozadevna akcijska druţba se snuje.
Vir: Gorenjec, 12. 11. 1910
Martinov večer se priredi jutri v nedeljo, dne 13. novembra v gostilni »pri Finţgarju«
na Brezjah. Začetek ob petih popoldne.
Vir: Gorenjec, 12. 11. 1910
Zahvala. Podpisana se iskreno zahvaljujeva v imenu »Radovljiškega okrajnega
učiteljskega društva« vsem onim, ki so pripomogli tako dostojno in lepo dovršiti zadnji

čin pijetete in kolegijalnosti pokojni tovarišici Mariji Hacinovi, namreč odkritje
nagrobnega spomenika.
V prvi vrsti iskrena hvala krajnemu šolskemu svetu na Dobravi pri Kropi za zdaten
dar 25 K, dalje velesovškemu Ţupniku gosp. J. Brešarju za brezplačno daritev sv.
maše zadušnice in za ganljiv zahvalni govor, gosp. Antonu Pogačniku, ţupanu na
Dobravi, za trud, ker se ni ustrašil dolge poti, pokazal je s svojo navzočnostjo, da ve
ceniti delo slovenskega učiteljstva. Slednjič tovariška hvala tovarišu J. Kalanu in
njegovi soprogi za vso prireditev. - Radovljica, dne 6. novembra 1910 / Predstojništvo
okr. radov. Učiteljskega društva. / Ivan Šega ,t. č. predsednik – Fran Jaklič, t. č.
tajnik.
Vir: Gorenjec, 12. 11. 1910 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Oglas. Proda se posestvo v Otočah št. 5 z gospodarskimi poslopji in orodjem. Več
pove lastnik Fr. Leskovec v Otočah.
Vir: Gorenjec, 12. 11. 1910
Radovljiške novice. Osebna vest. Premeščen je v Radovljico C. kr. davčni asistent
I. Pirnat iz Kranja na mesto tja odišlega c. kr. davčnega upravitelja J. Ahlina. — V
pondeljek je umrl posestnik J. Olifčič iz Podmesta. Svetila mu večna luč!
C. kr. pletarska šola prav dobro napreduje. Z veseljem in zadovoljstvom opaţamo, da
dobiva ta zavod med prostim ljudstvom vedno več zaupanja, in da so pričeli kmetje
pošiljati svoje hčere v pouk. Pač uvidevajo, da se tu lahko zasluţi mnogo in brez
posebnega truda. Prepričani smo, da postane ta zavod prej ali slej pravi blagoslov za
naš kraj.
Draginja! Ta glas gre po celi deţeli — a tudi pri nas jo čutimo na vseh koncih in
krajih. Ţivila bodo kmalu tako draga, da jih bo treba odtehtovati z denarjem.
Omenjamo le to, da ţugajo kmetje nastaviti mernik krompirja na 2 kroni i. t. d. A tudi v
prodajalnah je neznosna draginja. Čudimo se le temu, da pri nas raste cena vsemu
— če pa slučajno pade cena temu ali onemu blagu za toliko in toliko, ostanemo pri
nas pri starem. Omenjamo le to, da je na Dunaju padla črna sladkorju pred par dnevi
kar za 12 h pri kg, a v Radovljici smo še vedno tam, kjer smo bili prej. Imamo pač
mnogo še starega blaga? !?
Zadnje dni pa smo dobili tudi sneg. In sicer je pričelo prav pošteno mesti v petek, dne
18. t. m. zjutraj okrog 10. ure. No, in sedaj ga je ţe dobra pet. Kakor kaţejo
znamenja, se nam obeta dolga in huda zima. Ubogi naši ptički. Usmiljeni ljudje,
potresajte jim drobtince, saj veste, kako huda je lakota, dobrota se vam bo stotero
povrnila!
Vir: Gorenjec, 19. 11. 1910
Radovljiške novice. Osebne vesti. V pondeljek, dne 21. t. m. se je poročila tu
hčerka posestnika Mat. Kalana iz Predtrga z g. Joţefom Ambroţičem, posestnikom in
gostilničarjem iz Ljubnega. Bilo srečno!
Redna občna seja mestnega zastopa se je vršila dne 24. t. m. ob 6. uri zvečer pod
predsedstvom ţupana dr. J. Vilfana. — Prebere in potrdi se zapisnik zadnje seje.
Overovateljem zapisnika se imenuje obč. odbornik I. Šega. V pretres se vzame
proračun za l. 1911, a prej se še prebere dopis deţelnega odbora o sestavljanju obč.
proračunov. Iz proračuna posnemamo: Vseh dohodkov je proračunjenih na 4172 K
94 v, a stroškov pa 10 257 K 7 v. — Izmed stroškov omenjamo sledeče vsote:
razsvetljava mesta 400 K, snaţenje mesta 300 K, spravljanje snega 200 K, poprava
potov 200 K, šolske potrebščine 2917.84 K, obrtni šoli 100 K, gasilnemu društvu 100

K, za vzdrţevanje petega razreda skupaj 1200 K. (To vsoto povrne mestna
hranilnica.) — Primanjkljaj znaša tedaj 6084 K 13 v. Ta primanjkljaj se pokrije po
nasvetu ţupana tako: s 46% dokladami na direktne davke v skupnem znestu 10.625
K 83 v, kar da 4887 88 h, in s 25% doklado na uţitninski davek v znesku 4500 K, da
1125 K. Kljub temu dohodku se še dokaţe konečni primanjkljaj v znesku 71 K 25 v.
Na predlog obč. odbornika Iv. Šege se proračun soglasno sprejme, kakor ga je bil
predlagal ţupan. — Predlogi gospodarskega odseka se sprejmo, med temi je ta, da
se da spravljanje snega in smeti na javno draţbo. V občinsko zvezo se sprejme
hišnik mestne hranilnice A. Fister. — Ko se reši še nekaj prošenj, zaključi ţupan sejo.
Naši gledališki diletantje so nam pripravili prav izreden uţitek na Martinovo nedeljo,
dne 13. t. m. Vprizorili so znano Štokovo burko v dveh dejanjih »Trije ptički«. Sicer se
Štokove burke ne odlikujejo s posebno duhovitostjo in onim notranjim dramatiškem
zapletajem, ki bi nudile kak poseben uţitek, vendar so tako speljane, da drţe človeka
v nekakem dobrem razpoloţenju — kjer delujejo prav imenitno »smejalni ţivci«. In
burk za smeh potrebuje človek v današnjem napetem ţivljenju tako, kakor jetnik
zaduhlih ječ sveţega zraka. Kar se tiče vprizoritve igre same smo zadovoljni
popolnoma. Pač moramo dati tu prvenstvo izborno pogojenemu lončevezezcu.
Maska kakor tudi kretanje je bilo tu pač na onem vrhuncu popolnosti — kakršno
moremo zahtevati pri naših diletantih. Dober v igri je bil tudi krojač. Vendar se je
Nacetu Iglaču takoj poznalo, da vloga krojača ni posebno zanj prikrojena, temveč ta
lglač doseza popolen uspeh le v ulogi kakega kmetskega tipa — vzetega iz našega
gorenjskega ţivljenja. Urar je bil na mestu in popolnoma smo zadovoljni ţ njim, a tudi
tu moramo povdarjati, da so take uloge premajhne za takega igralca. Krčmar je dobro
predstavljal svojo ulogo, samo krčmarica se nam je zdela malce pretirana za
predstaviteljico onih oštirk, ki smo jih vajeni srečevati v naših gostilnah. Da so vsi
igralci dosegli lep vspeh, dovolj jasno priča glasen smeh, ki se ves čas igre ni hotel
poleči. Obisk je bil prav dober, gmoten vspeh tudi povoljen. Omenjati pač ni treba, da
so se tudi to pot odlikovali domačim po svoji nenavzočnosti, in častno, kakor vedno
— je bila zastopana naša prebujena okolica. — Upamo, da nam naši diletantje
prirede še kak tak večer. Seveda bi iskreno ţeleli, da se polotijo kake take igre, ki se
odlikuje po svoji notranji vrednosti, kjer se razrešuje kako zapleteno vprašanje
sedanjega socialnega ţivljenja. Po igri se je razvilo prav domače, neprisiljeno
ţivljenje, kjer ni bile čuti one smešne napetosti, ki je tako rada doma v naših malih
mestecih.
Tudi napredek. Tukajšnjo obrtno-nadaljevalno šolo obiskujejo letošnje leto tudi
učenke. Da prodira smisel za nadaljno izobrazbo našega ţenskega spola tudi v širše
sloje, dokaz temu ta, da je priglašenih tudi nekaj radovoljk.
»Sokol« priredi letos običajnega »Miklavţa«. Vsled tega prosi vse one starše, ki
hočejo obdarovati posebno svojo deco, da pošljejo pravočasno dotična darila bratu
R. Kunstlju.
Letos se nam obeta stroga zima. Ker pa goje skoro po vseh mestih kolikor toliko
drsanje, bi bilo jako umestno, da se tudi Radovljičanje malo zganemo in se
poprimemo toga zdravega športa. Menda bi bilo tu najbolj umestno to, da se snidemo
pri prvi priliki vsi prijatelji in prijateljice na kratek sestanek in se dogovorimo kako in
kaj. Vzel naj bi se kak primeren prostor v najem in zadeva bi bila rešena.
Kakor se čuje, priredi tukajšnja šolska mladina dne 2. decembra t. l. slovesnost v
proslavo osemdesetletnice našega cesarja in sicer z deklamacijami in petjem.
Naši pridni diletantje se pridno pripravljajo za igro »Rokovnjači«, ki se vprizori v
meseca decembru, in sicer v korist »Sokola«.
Vir: Gorenjec, 26. 11. 1910

Radovljiške novice. Osebne vesti. Radovoljka na tukajš. petrazredni ljudski šoli
Apolonija Zupanc je imenovana suplentinji na mestno ljudsko šolo v Postojni.
»Miklavţev« večer prirede radovljiški mladinoljubi v pondeljek, dne 5. t. m. v
gostilniških prostorih R. Kunstlja. Pričetek ob 6. uri zvečer. Starši, pripeljite svojo
deco, da. se malo poveseli nad nedolţno prireditvijo. — Dobro došel vsak prijatelj
mladine in otroškega veselja.
Vodovod v Predtrgu ţe kopljejo in bo v kratkem dovršen. Dela ga tvrdka Rümpel, ki
ima v delu okrog 40 delavcev. Radovedni smo, ako bodo sedaj verjeli vsi oni
neverjetni Tomaţi, da voda tudi vkreber teče, če se hoče.
Javno predavanje priredi dne 8. t. m. ob 3. uri popoldne »Gorenjska sokolska ţupa«
v prostorih R. Kunstlja, in sicer predava brat M. Marinček o »Sokol v zasebnem
ţivljenju«. Bratje Sokoli in prijatelji slovenskega Sokolstva, dobro došli.
Radovljiški diletantje prirede v kratkem, najbrţe ţe v nedeljo, 11. t. m. lepo narodno
igro »Rokovnjači« v znani gostilni R. Kunstlja. Igra obeta izreden uţitek. Za to igro se
delajo popolnoma nove kulise, tako da bo igra se lahko igrala dovršeno. Kdor hoče
preţiti nekaj kratkočasnih uric, naj pohiti ta dan v Radovljico.
Ljubko proslavljenje 80-letnice cesarjeve je obhajala dne 2. dec. šolska mladina
tukajšnje petrazrednice. Po lepem, otroškemu duhu in razumu primernem govoru
učitelja Šege, ki je opisal ţivljenje slavljenčevo, se je vršilo petje pod vodstvom
učitelja Jakliča in deklamacija, kjer so nastopili otroci vseh razredov v lepo okrašeni
risalnici. Po slavnosti so bili šolarji pogoščeni s štruklji in gorkim čajem. Slavnosti so
se udeleţili c. kr. okraj, glavar Ţupnek, kraj. šol. svet polnoštevilno, na čelu mu
njegov predsednik, ţupan in poslanec dr. J. Vilfan, kakor tudi lepo število staršev.
Splošna sodba je bila, prireditev je bila priprosta, a za to tem bolj prisrčna, ki ostane
otrokom gotovo v trajnem spominu. Kdor je prisostvoval tej prireditvi, mora priznati,
da se šolska mladina vzgaja v pravem duhu, po pravih načelih.
Za lovce. Pretečeno nedeljo so si hotele ogledati radovljiško mesto srne in divje koze.
V neposrednji bliţini, nekako za Vovesovo vilo, so se pasle dve srni in en srnjak, a
okrog »Šobčevega« mlina so se pa izprehajale tri divje koze. Ko so začutile, da
prihajajo radovljiški »strelci mladi«, so se ţivalce lepo poklonile in so odšle v zračne
visočine proti Begunjščici ter srečno odnesle pete.
Vir: Gorenjec, 3. 12. 1910
Radovljiške novice. Osebne vesti. Sodnik g. dr. Janko Polec je poklican na
sluţbovanje h kasacijskemu dvoru na Dunaju. Čestitamo! V višji plačilni razred sta
bila pomaknjena v zadnji seji c. kr. deţ. šol. sveta dne 5. t. m. učitelja gg. Frančišek
Jaklič in Ivan Šega.
»Rokovnjače« vprizore tukajšnji marljivi diletantje s pomočjo nekaterih okoličanskih
igralk in igralcev v nedeljo, dne 11. t m. ob 7. uri zvečer v znanih gostilniških prostorih
g. Rudolfa Kunstlja. Čisti dobiček je namenjen »Sokolu«. Vprizoritev bo pač nekaj
popolnega — a poleg tega si je omislil »Sokol« popolnoma nove kulise za to igro.
Obeta nam izreden uţitek, zato vabimo vse, ki v m bije srce za naš slovenski narod:
V nedeljo v Radovljico!
»Miklavţev večer« se je obnesel prav dobro. Udeleţba taka, da je bil obširni salon g.
R. Kunstlja natlačeno poln. Otrok — is vsega okoliša — je bilo nad 300, in »sv.
Miklavţ« ni delal nobene izjeme — delil je vsem, kdor je prišel. Vsaj je namenjeno
praznovanje »sv. Miklavţa« naši neţni mladini in blagor mladini, dokler se še veseli

darov »sv. Miklavţa«. To si naj zapišejo za uho vsi oni — ki so tako krčevito tiščali
svoj mošnjiček, ko se jih je prosilo za mal dar otročičem.
Predavanje, ki ga je imel na praznik, dne 8. t. m. brat Matija Marinček v hotelu g.
Rud. Kunstlja — namreč »Sokol v zasebnem ţivljenju« se je je obnesel popolnoma.
Tudi napredek! Podjetni gostilničar g. R. Kunstelj je nabavil za svoje goste biljard. Ker
je čisti dohodek namenjen v zgolj narodne namene, je vedno dovolj igralcev, ki
polagajo mal dar, domu na altar.
Na sv. Lucije dan imamo tu ţivinski sejm. Ako bo vreme po tem, upamo imeti dovolj
sejmarjev.
Vir: Gorenjec, 10. 12. 1910
Radovljiške novice. Osebna vest. Mesto na Dunaj odišlega sodnika dr. J. Polca je
prišel sodnik J. Šakovec.
»Rokovnjače«, narodno igro s petjem — ki jo je spisal po znanem Jurčič
Kersnikovem romanu enakega imena Fran Govekar — so vprizorili naši vrli diletantje
v nedeljo, dne 11. t. m. v lepem salonu R. Kunstlja. Kako priljubljena je ta igra in na
kako dobrem slovesu so naši gledališki igralci, pokazala je nedeljska udeleţba, kajti
obširna dvorana gostilne Kunstlja je bila natlačeno polna in mnoge ljudi se je moralo
vrniti, ker niso dobili vstopnic. Zastopan je bil pač ves okraj, od Kranja do Rateč si
lahko dobi znance in znanke. O igri sami ne moremo obširno poročati, kajti igralo se
je pač prav dobro. Glavne vloge so bile v prav spretnih rokah — tako, da se lahko
reče, da bo ta igra — ako se ponovi še parkrat, napolnila vselej dvorano. Mojster v
svoji vlogi je bil vsekakor Blaţ Mozol. Prava gorenjska korenina, po kretanju in
govorici kakor tudi po noši. Dober vrstnik mu je bil Nande s svojo ljubico Polonico;
Rajtguzen, Bojc kakor tudi Vlagar in Urša so dobro izpolnjevali svoje vloge. —
Zanimiv je bil prizor pri sodniku Gavriču, kjer so dovršeno igrali nastopajoče osebe, v
prvi vrsti Poljakovka, Štefan, Gavrič, dr. Burger in Rezika. — Slikovito je bil nastop v
Črnem grabnu, kjer sta glavno vlogo imela Nona s svojim ljubkim petjem in Vernjač s
svojim tako naravnim nastopom, da si ga lepše ne moremo misliti. Rokovnjači so
igrali dobro, le tu in tam je bilo opaziti še malo neokretnosti, znamenje, da so bili
nekateri šele začetniki, a čas in vaja popravita še to. — Omenjati še moramo, da si je
»Sokol« nabavil za to predstavo popolnoma nove kulise, ki so pač v čast njih
izdelovateljem. Mnogo hvale smo tu dolţni gostilničarju R. Kunstlju, ki tako rad in s
tako postreţljivostjo daje svojo lepo dvorano v take namene. Kakor se čuje, ponovi
se igra »Rokovnjači« na Štefanovo, in sicer ţe ob 6. uri zvečer. Prijateljem zabave
kličemo: pridite ta dan h igri, ne bo vam ţal.
Sejm na dan s v. Lucije se je — kar se ţivine tiče — slabo obnesel, kajti prignali so le
147 repov, pač pičlo število za ta sejm, ako se pomisli, da je bil pred leti ta sejm, ko
se je prignalo 300-400 glav. — Sejmi so najboljši dokaz, kako silno, silno nazaduje
pri nas ţivinoreja in kako kratkovidni so oni ljudje, ki vpijejo, da se v Avstriji ne smejo
meje za uvoz ţivine odpreti. — Kje bo pa dobil naš mali kmet ţivino, če je prodal ţe
davno zadnji rep iz hleva, a sedaj si ne more kupiti druge, ko je tako draga kakor
ţida. — Iz tal je ne bo koral. Še par let tako, pa bomo govorili po Gorenjskem, da
smo imeli včasih v hlevih tako in tako ţivino. — Na sejmu je bilo pač mnogo
kramarjev in ţidov s svojo preleţano robo — »vse po 10 kr.«, »vse za 1 krono«.
Dne 22. t. m. se vrši volitev zastopnikov v cestni zastop in sicer ob 9 uri dopoldne pri
c. kr. okrajnem glavarstvu.
C. kr. pletarska šola vidno napreduje. Vsega osebja ima sedaj zaposlenega 23, ki
komaj, komaj zmagujejo mnogobrojna naročila. — Na spomlad se bo zopet nasadilo
več dokaj obseţnih nasadov za vrbe.

Tudi napredek. Podjetni trgovec Fr. Štiglic noče zaostati za ljubljanskimi trgovci.
Kakor oni naročujejo vsak petek morske ribe za razvajene ljubljanske ţelodce, tako
bo zalagal tudi trgovec Štiglic Radovljico z morskimi ribami po taki ceni kakor v
Ljubljani. In čim več bo odjemalcev, tem večja bo izbera in boljša postreţba.
Vreme imamo prav čudno; naravnost pomladansko. Cvetje hiti iz zemlje kakor
meseca marca. Beli teloh se ti smeji izpod vsakega grma, rmene trobentice trobijo v
svet kakor o Veliki noči, a rdeča vresa vabi k sebi marljive čebelice — in tudi plučnik
in jetrnik nočeta zaostati. Izpolnil se bo pa najbrţe pregovor: O Boţiča na solncu, o
Veliki noči pri peči.
Vodovod v Predtrgu je dovršen! Ljudje so sedaj prav zadovoljni in tudi verujejo, da
voda lahko v breg teče. Predtrţani so sedaj pri volji — prodati svoje »štirne« ali jih pa
oddati kakemu muzeju proti primerni nagradi. Še boljše bi pa bilo, ko bi si s teh
»štirn« napravili spomenik v spomin one kratkovidnosti, ko niso hoteli poslušati
nasvetov radovljiškega ţupana dr. Janka Vilfana, ki jim je ponujal ţe takrat vodovod,
ko ga je dobila Radovljica.
Vir: Gorenjec, 17. 12. 1910
Radovljiške novice. Volitve v okrajni cestai odbor radovljiški se je vršila 22. dec. ob
9. uri dopoldne v pisarni tukajšnjega c. kr. glavarstva ob obilni udeleţbi opravičencev.
Iz kmetske skupine so bili voljeni: Resman Ivan, ţupan v Mošnjah, Dernič Ivan,
ţupan na Lancovem, Finţgar Iv., ţupan na Breznici, Trunk Iv. ţupan v Begunjah in
Anton Avsenek, posestnik v Vrbnjah. Namestnika sta Anton Pogačar, ţupan v
Podnartu in Franc Papler, posestnik v Doslovčah. Opravičenci mestne skupine so
soglasno izvolili svojim zastopnikom Otona Homanna, trgovca in posestnika, a
namestnikom Antona Praprotniks, godzilničarja in posestnika, oba iz Radovljice. — Iz
valeposestva sta voljena Ţark Ivan, ţupan is Lesec, namestnik, Šturm Valentin,
veleposestnik v Poljčah. — Veleindustrija je izvolila Leopolda Fürsagerja, trgovca in
svetnika trgovske in obrtne zbornice, namestnikom Franceta Dolţana, posestnika,
predsednika mestne hranilnice i. t. d., oba iz Radovljice.
Bralno društvo »Triglav« vprizori s prijaznim sodelovanjem naših marljivih diletantov
znano narodno igro »Rokovnjače« in sicer na Štefanovo, t. j. dne 26. t. m. ob 6 uri
zvečer v dvorani gostilne R. Kunstelj. Kdor hoče preţiveti nekaj lepih uric, na
Štefanovo v Radovljico!
Občni zbor bralnega društva »Triglav« se vrši dne 29 t. m. ob 7. uri zvečer v
društvenem prostoru.
Redna seja mestnega občinskega zastopa se je vršila dne 22. t. m. ob 6. ari zvečer
pod predsedstvom ţupana dr. J. Vilfana, ki je imenoval overovateljem zapisnika obč.
odbornika lv. Šego. Kakor prva točka dnevnega reda je bila volitev enega člana v
zastop mestne hranilnice mesto odsiopivšega člana Fr. Čebulja. Voli se soglasno v
odboru posestnika in gostilničarja Antona Kosmača mlajšega. — Sklene se dalje
zavrniti ponudba za spravljanje snega iz mesta, ker so previsoka, kajti najniţji
ponudnik zahteva 680 kron. Pač pa se sklene soglasno oddati spravljanje smeti
najcenejšemu domačemu ponudniku A. Trelcu za letni znesek 80 kron. — Pletarski
šoli se dovoli soglasne podporo 90 kron za stanarino. — Občinski odbornik L. Varl
ţeli, da ţupanstvo opozori posestnika Bahovca, da popravi ţlebove pri strehi svoje
hiše, kar ţupan obljubi. S tem je bil izčrpan dnevni red, nakar zaključi ţupan sejo.
Trgovcem v pomislek. — Ali bi ne kazalo, ko bi hoteli naši zavedni trgovci rabiti pri
svojih vsakdanjih računih plačilne listke »druţbe sv. Cirila in Matoda?« — O vspehu
poročamo prilično
Vir: Gorenjec, 24. 12. 1910

Ljubno pri Radovljici. Dne 2. decembra je bil pri zgradbi vodovoda v Ljubnem v
radovljiškem okraju zaposleni delavec Blaţ Rakovec iz Zavode zaradi nemarnosti
odpuščen. Vsled tega jezen, se je hotel maščevati nad delavskim nadzornikom
Pavlom Baruto, ki je baje provzročil, da je bil odpuščen. Zmerjal je Baruto z različnimi
psovkami, pograbil končno za teţek kramp ter zamahnil proti Baruti, ne da bi ga
zadel. Zvečer ga je v neki gostilni zopet napadal ter ga spravil v tak strah, da so ga
morali drugi delavci spremiti - domov. Naslednjega dne je Rakovec grozil zidarskemu
pomočniku Joţefu Braneju, da ga zakolje.
Vir: Gorenjec, 24. 12. 1910
::::::::::::::::::::::::::
Mestna hranilnica v Radovljici. V mesecu decembru 1910 je 315 strank vloţilo 87 522
K 76 vin. 301 strank vzdignilo 80.073 K 47 vin. 45 strankam se je izplačalo posojil
35184 K — vin. Denarni promet 581.702 K 86 vin.
Vir: Gorenjec, 7. 1. 1911
Radovljiške novice. Osebne vesti. Odvetniški kandidat dr. M. Triller te poda k sod.
praksi v Gorico. Njegovo mesto zasede dr. I. Rudeţ.
»Rokovnjače« so vprizorili naši marljivi diletantje na Štefanovo naravnost dovršeno.
Glavne vloge so se igrale v istini tako ţivo in izrazovito, da bi tudi najstroţji kritik
teţko dobil kak pogrešek. Blaţ Mozol je dosegel pač višek tvoje umetnosti. Nande in
Polonica sta nam jako ugajala, ker sta bila v vsem Igranju ţivahnejša in naravnejša
kakor prvokrat, vţivela sta se pač v svoji vlogi. — Prizor na Kolovcu je bil takrat lep,
gospa Polakova je bila tako v maski kakor tudi v igri prav dobra, tudi ostali igralci so
nam v obče ugajali, le Štefanu svetujemo, da v bodoče v enakih vlogah govori v malo
niţjem tonu; Rajtguzem se je dobro drţal, Bojc je bil prav dobro raspoloţen in pel je
kakor le on zna. Vobče rečemo, je bila igra izvedena dovršeno. Vsa čast in hvala
reţiserju, ki se je pošteno potrudil. Obisk te predstave je bil naravnost nepričakovano
mnogobrojen, obširna dvorana R. Kunstlja je bila natlačeno polna, dovolj
prepričevalen dokaz, da ljudstvo ţeli takih iger. Za to je naša iskrena ţelja in prošnja
do samih marljivih diletantov. Še večkrat vprizorite take igre! Vaš trud bo redil dober
sad. Kakor se čuje, se vprizori v kratkem zopet narodna igra in ako smo prav slišali,
se pripravlja igro »Deseti brat«.
Kroţek »Trta« priredi nedelje, dne 8. t, m. točno ob 7. uri zvečer v prostorih R.
Kunstlja plesni in zabavni večer. Vstopnina 60 v za osebo. Čisti dobiček je namenjen
za obrambeni sklad druţbe sv. Cirila Metoda. Kdor hoče preţiveti nekaj lepih uric,
potrudi se na ta večer v Radovljico! Dobro došel!
Sneg smo dobili na novega leta dan. Vsako noč nam ga nameče nekaj, menda ga je
sram, ker se podnevu ne upa na zemljo. Sedaj ga imamo 30 cm. Vozniki so prav
zadovoljni, ker lahko vozijo les z Jelovce.
Prememba posesti. Obe nekdaj Hudovernigovi hiši št. 7 in 11 v Radovljici je kupil
gosp. Leop. Fursager, trgovec v Radovljici, za kupno ceno 87.000 kron
Vir: Gorenjec, 7. 1. 1911
Fazani. Iz Lesec. Tukajšnji posestnik vulgo »Šobc« je imel te pred par tedni več
popolnoma udomačenih fazanov, dva stara in dvanajst mladičev, ki so imeli to
navado, da so se hodili past čet Savo proti Bodeščam. Moţ jih je hotel zaroditi v
lovišču občine Lesce. A glej junaštvo! Nekega dne pa napravijo neki »pravi lovci«,

tam po Ribniški gmajni lov, nastalo je pravo pravcati »pucanje« - pokalo je, da so se
gore tresle - a od onega dne ni več fazanov. Najbrţ so vsled strahu zbeţali vsi na
Bled. - Dober tek.
Vir: Gorenjec, 7. 1. 1911
Novice iz Begunj. Naš gospod fajmošter ne hodijo sedaj na lov, ker so dobili od škofa
zaradi tega dolg nos. Ampak sanjkajo in drsajo se cele dneve, zvečer pa sedijo po
stari navadi v »štiblcu«. Pred polnočjo tudi sedaj nimajo časa kot takrat, ko so naročili
ţeninu in nevesti, naj prideta okoli polnoči k izpraševanju.
Oče ţupan plava čisto v klerikalnem toku. Za eno roko ga vlači ţupnik, za drugo
Krofičev lemenatar. Pred letom nam je umrl občinski tajnik; dosti sposobnih ljudi za ta
posel je med Begunjci, ki pa imajo na sebi to napako, da niso zagrizeni klerikalci. Kaj
tedaj storiti? Gospod ţupnik so dejali, gospod lemenatar zaječali, oče ţupan pa je pri
odborovi seji prodrl s predlogom, da bo tajnikoval od sedaj naprej sam. Ţupan, tajnik,
mesogledec, cenilec, kmet, vse v eni osebi. Devet rokodelstev — saj poznate ta
pregovor. Begunjci pa moramo gledati sedaj ţupanove čirečare, občudovati njegov
izborni slog in spretnost v izpuščanja pik in vejic. Sramota za tako občino!
Pošta se bo spomladi morala seliti, a v Begunjah bo teţko dobila kar tako hitro
primeren prostor. Ţupanu, ţupniku in lemenatarju je pač vseeno, kje da je,
Begunjcem pa je zelo mnogo na tem, da ostane v Begunjah. Gospod ţupan,
pobrigajte se raje zato in ne iščite klerikalnega tajnika in organista širom sveta!
Pri nas ţivi čudna ţival. Ima sicer jako ljubeznivo in nedolţno ime — Begunjci ji
pravijo »Martinček« — skriva so pa pod imenom do sedaj v Begunjah ta nepoznana
pošast. Ta spada po nauku naravoslovcev v isto druţino ţivali kot martinček, njeno
pravo ime pa je kameleon, ţival, ki izpreminja svojo barvo, kot ji bolj kaţe. Če čepi na
drevju med listjem, je lepo satena, če bi sedla na rdeč socialno - demokratski nagelj,
bi postala rdeča, če bi se pa zaletela v črno farško suknjo, bi počrnela popolnoma.
Škodovati ne mora nikomur, ker je premala in preneumna. — Tak je tudi naš
Martinček. Bil je pred leti socialist, rdeč, ker jo zašel v Ljubljani mednje. Tedanje
njegova nazore o socializmu je očrtal prav zanimivo pisatelj Meško v »Koledarju«
pod naslovom »Socijalist«. Pozneje se je izdajal, za na prednjaka, a sedaj je hud
klerikalec, bolj papeški, kot papeţ sam. Vzrok: Ţupnik mu je obljubil dela pri
sestavljanju odra za klerikalno društvo. Begunjci mu pravijo tudi policaj, ker nihče ni
varen pred njim, da bi ga ne ovadil, opravdal ali oštel — Očrtal sem Vam danes
klerikalne korifeje in njih delovanje v naši fari, prihodnjič pa kaj dragega.
Vir: Gorenjec, 14. 1. 1911 / V mapi Begunje v starih časopisih
Na Črnivcu pri Mošnjah je umrl včeraj zjutraj g. Franc Kocijančič, kamnosek in
predsednik krajnega šolskega sveta. Zapustil je osmero nepreskrbljenih otrok. N. v.
m p.!
Vir: Gorenjec, 14. 1. 1911
Ljubiteljem sankanja. Na novico »Slov. Naroda« z dne 18. t. m. št. 14 se ljubiteljem
sankanja uljudno naznanja, da je sankanje na stari cesti pod vasjo Lancovo iz
varstvenih ozirov prepovedano. Ker pa imamo tukaj za sankanje dovolj enako
pripravah prostorov, se je v to svrho odredil prostor na prostem travniku nasrioti hiše
Fran Derniča in sicer celo na treh krajih, ki so sankačem vsak dan na razpolago.
Upamo, da smo s tem svoje storili in kolikor nam je mogoče bilo ustregli, ter vabimo
vse cenj. zanimatelje omenjenega športa, da se sankanja na novem prostoru v
čimvečjem številu udeleţijo. Dobro nam došli!

Vir: Gorenjec, 21. 1. 1911
Iz Dobrave pri Podnartu. Dolgo je ţe, odkar se ni nihče oglasil od nas v »Gorenjcu«.
Zato se pa oglašamo danes, da povemo cenjenim bralcem »Gorenjca« nekoliko o
našem Joţetu, ker on jim je ţe od prej dobro znan.
Da zna naš Joţe dobro klobasariti, je ţe znana reč, ni pa vsem znano, kaj in kako
klobasari.
O priliki zadnjih izpraševanj se je tako postavil, da smo se kar čudili njegovi modrosti.
14–16 letnim dečkom je razlagal zakrament svetega zakona. Povedal jim je, da se
morajo to dobro naučiti, ker bo eden ali drugi kmalu imel prilike stopiti v zakon.
Da se bodo kaj takega ti mladi »moţje« takoj naučili, se razume. Ni nam pa znano,
ali misli kaj teh »moţ« koj ta predpust poročiti. Radovedni smo tudi, če jim je Škofovo
rdečo brošuro ţe tudi razloţil.
Tudi ţenam je povedal pri izpraševanju dovolj mastnih. Nekatere je bilo kar sram,
vsaj take so nam same zatrjevale. Njim pa je pravil med drugim tudi o varstvu otrok.
Rekel je, da se dveletnega otroka sme brez v varha pustiti, 13 letnega pa ne. Da so
ga nekatere tako poslušale, da so bile kar zamaknjene, se samoobsebi razume. Ena
izmed njih pa je bila celo tako razvneta, da je kar cmokala, ne vemo pa, ali iz
navdušenja, ali pa vsled tega, ker je Joţe tako klobasaril.
Tudi premalo »Gorenjca« prihaja v naš kraj. Naj si ga vsak naroči, kdor čuti
napredno, saj ne stane več kot štiri krone na leto. Ako se oglasi kaj več novih
naročnikov od nas, bomo pa še bolj posvetili v naše razmere, saj gradiva imamo
dosti.
Vir: Gorenjec, 21. 1. 1911 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Občni zbor »Sokola«. Dne 15. t m. se je vršil občni zbor telovadnega društva
»Sokol« v prostrani dvorani brata Rud. Kunstlja ob obilni udeleţbi bratov Sokolov.
Ker sta bila tako starosta kakor tudi podstarosta radi pogreba Fr. Kocijančiča
zadrţana, je otvoril in vodil občni zbor brat tajnik Ivan Šega, ki je v prisrčnih besedah
pozdravil navzoče ter podal obširno poročilo o delovanju društva v pretečenem letu.
Iz tega poročila posnemamo, da je društvo marljivo delovalo. Odbor je imel devet sej,
kjer so se reševale tekoče zadeve. Med letom sta umrla dva brata, P. Praprotnik in A.
Jeglič, »Sokol« ju je častno spremil na zadnji poti. Ravnotako je pohitelo društvo k
zadnjemu spremstvu brata Hroneka na Bled. »Sokol« je napravil dve lastni veselici,
pretečeni predpust sijajen ples in meseca junija javno telovadbo, ki je vrlodobro
vspela. A v začetku decembra so priredili radovljiški diletantje narodno igro
»Rokovajače« v korist »Sokola«.
— Kake marljivo je gojil »Sokol« telovadbo, priča dejstvo, da so bili trije člani
radovljiškega »Sokola« odlikovani na ţupni tekmi na Jesenicah, in sicer bratje Kapus,
Hrovat in Olip. Poročilo je bilo z odobravanjem sprejeto. — Obširno in prav strokovno
poročilo o gojenju telovadbe, sploh o društvu in o izletih, je podal brat J. Brovč, ki je
bilo tudi sprejeto z odobravanjem. O poročilu samem prinesemo prihodnjič obširneje
obvestilo. Zanimivo in obširno je bilo poročilo brata blagajničarja Fr. Sajovca. Iz tega
posnemamo, da je imelo društvo v pretečenem letu dohodkov 1759.10 K, a stroškov
1307.06 K, Čistega tedaj 462.04 K. Čisto premoţenje znaša tedaj do konca leta 1910
1889.04 K. Poleg tega ima še odsek v Kamnogorica svoj lastni račun, ki kaţe tudi lep
napredek. Poročilo se je sprejelo z navdušenim ploskanjem in navdušenjem, najboljši
dokaz, da radovljiški »Sokol«lahko s ponosom gleda v bodočnost — Volitev se je
izvršila takole: Starosta br. Rud. Kunstelj, ker je brat dr. J. Vilfan odločno odklonil vsaj
za eno leto vsako izvolitev; podstarosta brat Fr. Sajovec, načelnik brat L. Hrovat,

praporščak brat Pavel Kavčič, odborniki bratje: Fr. Dolţan, Vek. Chladek, Kavčič P.,
Šmigovc V., Brovč Joţa, Perne Joţa. Namestnika brata Stergar in Jaklič Fr. V odbor
»Slov. Sok. Zveze« se volita brata Brovč in Hrovat, a v odbor »Gor. Sok. Ţupe« pa
bratje Brovč, Hrovat, Olip in Strgar. V izobraţevalni odsek brat Chladek in
namestnikom brat Valenčak. — Izmed raznih nasvetov omenjamo le predloga, da se
je iz letošnjih dohodkov darovalo skladu za »Sokolski dom« 200 K in volil se je odsek
5 članov, ki bo skrbel, da se čimprej sezida »Sokolski dom«, kajti navdušen prijatelj
radovljiškega »Sokola« je v ta namen ţe obljubil darovati potreben svet. Hvala mu! —
Ko so se sprejela še izpremenjena pravila soglasno, je bil zaključen občni zbor.
Društvu pa kičemmo : Rasti, cveti, rodil Na zdar!
Vir: Gorenjec, 21. 1. 1911 / V mapi Gostilna Kunstelj
Plesni venček kroţka »Trta«, ki se je vršil v nedeljo, dne 8. t. m., se je obnesel prav
dobro v vsakem oziru. Zabava je bila prav prisrčna, obisk imeniten in dohodek tako
lep, da bo sprejela glavna »Druţba sv. Cirila in Metoda« kmalu svoj obrambeni
kamen. Vrlim »Trtarjem« moramo biti prav hvaleţni za lep večer.
Vir: Gorenjec, 21. 1. 1911
Zimski šport »sankanje« obeta postati v Radovljici prav privlačna točka vsake zime.
In ravno Radovljica je vsled svoje lege kakor ustvarjena za ta »šport«, kajti ima toliko
naravnih strmin, kakor menda noben drug kraj na Gorenjskem. Prvi poizkus se je pač
napravil pretočeno nedeljo, ko je bil »saninc« tak, kakršnega si more ţeleti vsak pravi
sankač. In to ti je bilo ţivljenje pretočeno nedelja na sankališču v Podmestu in na
Lancovem. Prišli so »sankači« iz vsa okolice, celo Kranj je bil zastopan. Zastopane
so bile vse mogoče sanke — enosedeţne, dvosedeţne, lesene in ţelezne, a tudi
naše gorske «ratiče» so sijajno vršile svojo vlogo. Vsa slika, tako po svoji
mnogoličnosti, kakor tudi po drznosti sankačev ni menda zaostajala prav nič za
Bohinjsko. Da se pa ta šport popolnoma udomači in da bodo lahko zadovoljni tudi
najrazvajenejši sankači, se je zavzel naš podjetni lancovški ţupan Dernič ter napravil
imenitno sankališče. Kdor se hoče tedaj sankati in vţivati prelep razgled po naši lepi
Gorenjski, pridi v nedeljo v Radovljico! Ne bo ti ţal!
Vir: Gorenjec, 21. 1. 1911
Dne 11. svečana priredi naš »Sokol« svojo vsakoletno običajno veselico, ki obeta biti
po dosedanjih pripravah prav lepa in zanimiva. Bratska društva v okolici opozarjamo
na ta dan, da se nanj ozirajo pri svojih prireditvah.
Vir: Gorenjec, 21. 1. 1911
Radovljica. Vreme imamo prav krasno. Mraz, da vse škriplje, seveda samo ponoči, a
podnevi pripeka skoro pomladansko solnce. Naši gostilničarji, kakor tudi mesarji so
se ţe preskrbeli s ledom, da nam ne bo treba piti ob letni vročini pregorkega piva iz
leške pivovarne, ki obeta biti letos izredno dobro, odkar se je pivovarna skoro
popolnoma prenovila in odkar so dobili izvrstnega pivovarja. Podjetje prav toplo
priporočamo.
Vir: Gorenjec, 21. 1. 1911
Radovljiške novice. Osebna vest. G. kr.okr. ţivinozdravnik Fr. Stegu, ki si je stekel
mnogo zaslug za tukajšnjo konjerejsko zadrugo, je poklican v c. kr. ministrstvo na
Dunaj, čestitamo!
Umrla je dne 25. t. m. soproga tukajšnjega obče priljubljenega peka Andreja Brtonclja
g. M. Brtoncelj po kratki in mučni bolezni v najlepši dobi svoje starosti. Pogreb, ki se

jo vršil dne 27. t. m. ob 4. uri popoldne je bil lep dokaz, da je pokojnica vţivala
splošno priljubljenost. Pokoj njeni duši, ţalujočemu soprogu naše soţalje.
Novi izum. Tukajšnji ztdelovatelj orgelj gosp. Fr. Dernič je izumil nov samoigralen
stroj za glasovir, ki se ga goni a pomočjo meha. Stroj se lahko porabi pri vsakem
glasovirju, goni se ga a pedali kakor harmonij, a igra se lahko vsak poljuben komad
— le na valju navite note se mora dejati v stroj in poslušalec misli, da ima pred seboj
najizveţbanejšega igralca. Čestitamo gosp. izumitelju na njegovi iznajdbi. — Prilično
izpregovorimo več o tej velezanimivi napravi. Stroj je na ogled pri gosp. Rud.
Kunstlju.
Vir: Gorenjec, 28. 1. 1911
Naše sankališče postane kmalu svetovno znano. Sicer so naši dobri »Hostarji«
početkoma gledali to novotarsko podjetje malo pisano, a sedaj so se sami tako
navdušili za ta šport, da so njegovi največji zagovorniki. In pretečeno nedeljo je bilo
tako ţivahno ţivljenje na tem sankališču, da si ga ţivahnejšega niti predstavljati ne
moreš. Kaj Bohinj, kaj Semering! Tu ti je bila pestra slika v slikoviti pokrajini, kakršno
moreš videti le tu v naši ljubki radovljiški okolici. Sankališče samo je tako lepo in
naravno speljano, da si lepšega niti najrazvajenejši sankač ne more misliti A kar je pa
glavno, da je kljub ovinkom popolnoma varno. In ta izprememba, ki jo doţiviš, ako
sedeš na brze sanke pri slikoviti razvalini «Pusti grad« in zdrsneš proti Savi. Najprej
te obda lepo zarastel gozd, ki se ti pokaţe v vsej svoji zimski krasoti; ko preskočiš
okrajno cesto, dospel do naravnega studenca, kjer si lahko ugasiš ţejo, če si vpisan
v kakem društvu treznosti. Ko pa premagaš zadnji ovinek, se ti nudi prekrasen
razgled. Pod teboj se vije zelena Sava, takoj zanjo te pozdravlja prijazna Radovljica,
sezidana na strmem griču, a daleč v ozadju ti kipe proti jasnemu nebu s snegom
pokriti velikani Karavank, izmed katerih se posebno ponaša ostro grebenasti Storţič.
Če si pa utrujen, da ti duša uhaja, ko prijadraš na ravnino, naredi še par korakov in
znajdeš se pod gostoljubno streho Piţeve gostilne, kjer dobiš dobro in ceneno
postreţbo. - V nedeljo čaka vse sankače posebno iznenadenje. Vrli «Hostarji«, na
čelu jim podjetni ţupan Ivan Dernič, se niso ustrašili ne truda in ne stroškov, so
popolnoma prenovili sankališče, da gre kakor blisek, a tudi godbo bomo imeli, tako
da bo zabava popolna. Kdor se bo premalo zmučil pri sankanju, se bo zvečer lahko
malo zasukal. Kdor je dobre volje, v nedeljo v Radovljico!
Gorenjec, 28. 1. 1911
Sankališče Lancovo. Podpisano ţupanstvo daje s tem na splošno znanje, daje obč.
odbor z ozirom na mnoge obiske in premnoge prošnje v svoji seji dne 24. t. m.
svoječasno izdano prepoved sanjkanja na cesti «Pusti grad-Noš« razveljavil, ter isto
proti pobiranja vstopnine za sankališče porabiti dovolil. Vstopnina se je določila: za
vsako odraslo osebo 50, za dijake pa 20 vinarjev. Vstopnice se bodo ob nedeljah in
praznikih od pol ene do šeste ure popoldne na sankališču, ob delavnih dneh pa v
obč. pisarni prodajale. Za vodstvo in vzdrţevanje sankališča izvoljen je odbor
obstoječ iz predsednika, dveh odbornikov in blagajničarke, kateri ima po končani
sezoni zbrano vstopnino po odbitku stroškov obč. odboru izročiti. lsti potem vzevši v
pretres potrebe občine sklene v katero svrho je zbrano svoto porabiti.
Gorenjec, 28. 1. 1911
Iz Radovljice. Kakor kaţejo dosedanjo priprave in zanimanje, bode v nedeljo
velikanska udeleţba na sankališču na Lancovem pod Radovljico. Radovljiški fotograf

g. Vengar bode zopet prišel kakor pretečeno nedeljo fotografirat udeleţnike
sankališkega športa. Kdor hoče biti slikan v skupini, naj bode na svojem mesto točno
ob pol treh popoldne; kajti takrat bo fotograf sproţil svoj stroj na zbrano mnoţico in
kakor se bo takrat kdo drţal, tak bode tudi ostal na fotografiji ali razglednici v večni
spomin na prijetno lancovško sankališče, kjer bodo bovški godci godli take vesele in
poskočne, Piţeva mama pa bodo krepčali ţelodčke s tako dobro kapljico in s tako
okusnimi zaloţki, da bode lahko vsak udeleţnik na smeh zakroţil svoj obraz!
Gorenjec, 28. 1. 1911
Črna zahvalnost. Iz Brezja nem poročajo. Pred kratkim je umrl na Černivcu
občeznani kamnosek in posestnik France Kocjančič, zapustivši kopico
nepreskrbljenih otrok in ţalujočo ţeno. Dokler je moţ ţivel, se je ţrtvoval z dušo in
telesom klerikalni stranki, bil je njen zvest pristaš, a sedaj, ko je zapustil ta svet, se ni
našel niti en moţakar, ki bi napisal le par vrstic v »Slovenca« o ţivljenju pokojnega
Franceta. To je lepa hvaleţnosti
Gorenjec, 28. 1. 1911
Sankališče Lancovo pri Radovljici. Kdor je bil v nedeljo, dne 29. januarja t. l. na
Lancovem pri Radovljici, ta mora priznati, da se je naše, na daleč znano sankališče,
prav imenitno obneslo. Tople ţarke solnca in nadvse povoljno vreme je doprineslo,
da se je te uţitka polne zabave udeleţilo mnogobrojno število nje prijateljev.
Zastopana je bila razen mesta Ridovljca tudi cela naša lepa gorenjska okolica,
posebno, pa je za zabavo navdušeno mesto Kranj pokazalo, kako simpatične in
priljubljeno jim je naše sankališče, ker nas je vedno, posebno pa zadnjč z vetitim
številom udeleţencev počastilo. Sankališčni odbor smatra vsled tega za svojo
dolţnost se tem potom najtopleje zahvaliti v prvi vrsti veleugledni in vedno nam
prijazni gospej Minki Hrašovec, trgovki in soprogi majorja, katera je za obstanek tega
sankališča najbolj vztrajna delala in v tem ne le uţitek, temveč tudi vir povzdige
tujskega prometa gledala ter to tudi z dejanjem dokazala, ko nam je od lastnih
sredstev in od odličnih ji posnamalcev zbrani dar v skupnem znesku 50 K v ta namen
prijazno nakloniti blagovolila. Vrli gospej in cenj. gospodom bodi s tem izrečena naša
najtoplešja hvala! Hkratu se zahvaljujemo navdušenim sankačem mesta Radovljice,
kakor tudi vsem iz okolice, da so se sankanja na našem sankališča v tako lepem
številu udeleţili, in s tem ne samo sebi, temveč tudi gledalcem, toliko uţitka privoščili.
Dostavljamo, da smo ne samo ml, ampak tudi vsi občani za stvar navdušeno zavzeti,
ter da bomo vso skrb vloţili v to, da sankališče, dokler nam bode to vreme dovolilo, v
najboljšem stanju vzdrţimo. Skrbeli bodemo med drugim tudi za okrepčujoča
sredstva, dobro postreţbo in nadvse dobro zabavo. Upamo, da se na ta način
razcvete ta cvetka v popolno roţo - da naše sankališče v športnem svetu zašlo bi in
zavzame tisto mesto, ki ga radi svoje lege in slikovite okolice v polni meri zasluţi, ter
da za časa sankališčne serije ne mine nobene nedelje in praznika, da bi sankači od
blizu iz okolice ne pohiteli na naše lepo sankališče. Med tem vršeči priprave za
prihodnjo nedeljo kličemo vsem: »Na veselo svidenje v nedeljo!» Odbor sankališča
Lancovo.
Gorenjec, 4. 2. 1911
Mestna hranilnica v Radovljici. V mesecu januarju 1911 je 285 strank vloţilo 247 088
K 51 vin.. 256 strank vzdignilo 124.887 K 81 vin. 54 strankam se je izplačalo posojil
45.080 K — vin Denarni promet 780.417 K 74 vin.
Gorenjec, 4. 2. 1911

Afera Kleindienst - Praprotnik pred sodiščem. Pred ljubljanskim deţelnim sodiščem
se je vršila obravnava proti gostilničarju Ivanu Kleindienstu iz Predtrga pri Radovljici,
ki je, kakor znano, 29. marca 1910 udaril Petra Praprotnika, uradnika radovljiške
posojilnice, s tako silo po glavi, da je isti nato za bolečinami umrl. Obtoţenec je bil
obsojen po § 411 na 14 dni zapora, civilnopravni zahtevki toţitelja — vdove
pokojnika — pa so bili zavrnjeni.
Gorenjec, 4. 2. 1911 / V mapi Predtrg v starih časopisih
Radovljiške novice. Osebne vesti. Predstojniku c. kr. okraj. sodišča g. I. Regallyju je
pravosodni minister podaljšal dopust za 4 mesece, da dovrši prestavo drţav.
zakonika. — G. Fr. Sajovec, sodni kancelist, je imenovan oficijalom. Čestitamo. —
Izpraznjeno mesto c. kr. okraj. ţivinozdravnika je dobil g. Fr. Rihar, do sedaj v
Ljubljani. — G. kr. okraj. straţmojster g. I. Jurca odide v Postojno.
Občinska seja mestnega zastopa se je vršila dne 27. pret. meseca ob 6. uri zvečer
pod predsedstvom mestnega ţupana dr. J. Vilfana, ki je po pozdravu došlih občinskih
odbornikov imenoval overovateljem zapisnika obč. odbornika Jos. Pavlina in Iv.
Šega. — Po prečitanju zadnjega zapisnika se preide na drugo točko dnevnega reda:
odobrenje računskega zaključka za I. 1910. V ta namen se voli odsek treh
pregledovalcev, ki naj poročajo o tej točki pri prihodnji obč. seji, in sicer se volijo
soglasno odborniki: Jos. Pavlin, V. Resman In T. Šušteršič. — Ko se pretresejo
vsestransko le nekatere notranje občinske zadeve, zaključi ţupan sejo z opazko, da
se vrši prihodnja seja v najkrajšem času.
Gorenjec, 4. 3. 1911
Iz Begunj. Naše gasilno društvo ja vprizorilo dne 19. m. sv. v svojem lastnem
gasilnem domu znano narodno igro »Revček Andrejček«. Obupavali smo skoraj, da
bi se mogla ta igra vprizortti na tako majhnem odru. Toda gasilno društvo se ni
vstrašilo stroškov. Poskrbelo je za povečanje odra in za napravo potrebnih kulis. Po
zasluţenju marljivega in vsestransko za društvo vnetega g. nadučitelja in njegove
draţestne gospe soproge se je predstava v vsakem oziru popolnoma posrečila.
Igralo se je jako povoljno in tudi pevski zbor je bil zadovoljiv. Vse večje vloge so bile v
zelo spretnih rokah. Edina napaka je bila ta, da so nekateri igralci mestoma govorili
pretiho. Gasilnemu društvu samo čestitamo na tej priredbi in ţelimo, da nas se
večkrat na enak način razveseli.
Gorenjec, 4. 3. 1911 / V mapi Begunje v starih časopisih
Radovljiške novice. Osebna vest. Kakor c. kr. okraj. štratmojster je prišel Anton
Mohorič, dotedaj v Postojni.
Gorenjec, 11. 3. 1911
Plesni venček našega »SokoIa«, ki se je vršil dne 25. pret. m., se je obnesel
nadvse sijajno. Udeleţba je bila naravnost ogromna, kajti obširni prostori znane
gostilne brata R. Kunstija so bili natlačeno polni. Oddelek vojaške godbe iz Celovca
st. 17. je prav marljivo sviral in kar moramo z zadovoljstvom povdarjati — so bile na
vrsti edinole taka glasbene točke, ki so povsem ugajale. Prvo četvorko, takozvano
»Sokolsko«, kajti plesali so edinole »Sokoli« v kroju — je plesalo 30 parov; a zadnjo
je plesalo tudi še 24 parov. Pač lep dokaz, da je bila veselica vsem po godu. Z
gmotnim vspehom je »Sokol« popolnoma zadovoljen, kajti ostal bo — kljub
precejšnim stroškom — lep preostanek. »SokoI« je lahko ponosen na to prireditev,

kajti poleg domačinov je prihitelo na ples mnogo okoličanov — ne le iz bliţnje okolice,
temveč celo z Bleda, Jesenic, Javornika, Kranjske gore itd. - Hvala jim! »Sokol« je
pač še vedno privlačna moč.
Gorenjec, 11. 3. 1911
"Predpust, čas presneti" - ja kaj hitro minul, kajti imeli smo dokaj veselic, plesov i. t.
d. Vsak se je lahka naveseljačil, bodisi kmet ali gospod. Vsa čast v tem ozira se mora
dati "novi" gostilni pri Lancovem v postreţljivi hiši ţupana Iv. Derniča. Priredil je par
tako domačih večerov, da se jih vsakdo rad spominja z zadovoljstvom. Akoravno si
bil sredi med najhujšimi "Hostarji", počutil si se tako dobro - kakor doma med
najboljšimi prijatelji. - Dobra gostilna se pač sama priporoča.
Vir: Gorenjec, 11. 3. 1911
V našem mestu je zavladala neznosna draginja. Posebno meso je skočilo v ceni
tako, da bodo morali revnejši stani kmalu posnemati onega Laha, ko je hotel jesti
polento in sir, da je sir obesil na motvoz in drezal s polento vanj — češ, sedaj jem sir
in polento. Ne sodimo te tej draginji, kajti naša mesarja še delata prave čudeţe, da
spravita še toliko ţivine skupaj, da moreta postreči ljudem. Kajti vsled tako »razvite«
ţivinoreje, kakor jo ravno v našem okraju, kjer stoji v posameznih hlevih le par repov,
kjer bi lahko redili po deset in še več ţivinčet, je v istini čudno, da še sploh kaj dobita
za klavnico, a poleg tega še na vse kraje vsled kuge zaprtja. — Toplo bi svetovali
onim »papirnatim« modrijanom, ki tako lepo govore in pišejo o povzdigi ţivinoreje na
Gorenskem, naj prihite tedaj na Gorenjsko, potem bodo videli, koliko trpi ravno naš
srednje premoţni kmet vsled modre politične kranjske sedanjosti.
Kuga na gobcu in parkljih se je priklatila tudi v naše mesto in pojavilo se je par
slučajev. A vsled najstroţjih in najobširnejših varnostnih navedb je upanje, da se
kmalu zatre ta bolezen in omeji le na onih par slučajev.
Morske ribo prodaja podjetni trgovec Fr. Štiglic vsak postni dan in sicer po takih
cenah kakor se jih dobi n. pr. v Ljubljani. S tem hoče odpomoči nekoliko neznosni
draginji — a drugič hoče tudi pokazati, da Radovljica napreduje. Sezite po njih, ne bo
vam ţal.
Gorenjec, 11. 3. 1911
Radovljiška podruţnica slovenskega planinskega društva ima svoj občni zbor v
nedeljo, dne 12. t. m. ob 11. uri dopoldan v tukajšnjih prostorih občinske pisarne.
Gorenjec, 11. 3. 1911
Iz Begunj. Pretečeno nedeljo so priredili begunjski igralci prelepo narodno igro
»Revček Andrejček«, in sicer v gasilnem domu. Igra se je vprizorila naravnost
čudovito dobro, kajti ako se vpošteva vse one teţkoče, s katerimi se morajo boriti
igralci kakor tudi reţiser na takih odrih, kakršne premoremo sploh po deţeli.
Prvenstvo v nedeljski igri moram pač dati »Andrejčku«; maska in igra sta bili tako
dobro pogojeni, da bi si pač lahko v ponos šteli tudi večji odri, ko bi imeli tako spretno
moč, kakor je bil ravno »Andrejček«. Ţal, da nas ta igralec zapušča, ker si poišče
kruh v daljni deţeli. V dobrih rokah jo bila vloga Francke. Tak značaj smo si vedno
predstavljali vlogo Francke, čutečo srce, a trda zunanjost. Edino oni prizor, ko moli
Francka prod kriţem, bi ţeleli, da bi Francka bila malo bolj potrta in obupana. Dober
pajdaš ji je bil Pavle, pristna gorenjska korenina. Igra dobra in ne pretirana. Povse sta
nam ugajala trda grča Jeklen In kmetsko prebrisani Grešnik Vse kretnjo so bile teko
navadne - in neprisiljene, da bi pač mnogoterim svetovali — pridi se le učit. — In kaj

naj rečemo o Anţetu? Vsak gledališki oder bi se lahko ponašal ţ njim. Tudi manjše
vloge so bile v dobrih rokah. Seveda o vseh podrobneje poročati, bilo bi preobširno.
Ţelimo le, da se naj tako igralci kakor tudi igralke poprimejo z veseljem pričetega dela
in prepričani smo, da bo njih sloves zaslovel daleč po deţeli. Nikakor pa ne smemo in
ne moremo prezreti glavo in srce tega, za narodna izobrazbo tako potrebnega
podjetja, g. nadučitelja Zavrla in njegova soproge. Mnogo truda in skrbi sta imela — a
ne strašita se. Gmotne koristi na pričakujta, zadošča naj vama priznanje in ljubav, ki
sta si jo pridobila v begunjskem ljudstvu. Zato vama kličemo: Vrlo naprej pa začrtani
potil Na skorajšnje svidenje!
Gorenjec, 11. 3. 1911 / V mapi Begunje v starih časopisih
Zavednost pa taka I Prijatelj našega lista nam piše: Slučaj je hotel, da dobim v roke
poštno-hranilno poloţnico »Kroparske ţebljarske zadruge«, ki je pod pokroviteljstvom
»klerikalne zadruţne zveze« v Ljubljani, vsaj ona pobira ves denar. A nemalo sem se
začudil, ko naletim na drugi strani one poloţnice tole nemško besedilo:
»Geldsendungen, die In Ordnung gehen, werden nicht bestätigt, und dient dieser
Schein taueh alt Knpfaagsbestätigong unserseits. - Erste Natal- und EisenindustrieGenossenschaft Kropp. — — In to naj sedaj razume nas priprost kmet. Kje je toliko
hvalisana narodna zavednost?? O jerum, jerum ! — !! —
Gorenjec, 11. 3. 1911
Iz Dobrave pri Podnartu. Zopet smo morali dalj časa čakati, da se oglasi kak petelin v
»Domoljubu« iz našega kraja. Ker pa nam na naš zadnji dopis najbrţ nikdo ni upal
odgovoriti, smo se danes zopet oglasili, čeprav našemu Joţetu morda no bo všeč.
V prvo moramo omeniti, kar bi morali pravzaprav ţe zadnjič, kako hud da je bil naš
Joţe pretekli predpust na ples. Znosil se je posebno nad Podnartom. Ono nedeljo po
plesu je bilo črtanja in gromenja na priţnici, da je bilo joj. Rekel je med drugim celo,
da ga bo v teku enega leta od fare odločil Seveda naš Joţe kmetom in delavcem ne
privošči, da bi se malo pozabavali, dočim je plesala »višja« klerikalna gospoda v
Ljubljani po cele noči v hotelu »Union« in to celo pod pokroviteljstvom duhovščine.
Če kmet pleše, je greh, za katoliško gospodo pa ne. Kmetje in delavci, tu poglejte
vaše prijatelje! Seveda, kmet naj le moli, v cerkev hodi, daje pogostoma za maše,
odrajtuje z veseljem odkazano mu bero in pa, da le kaj navrţe, hodi pridno k
izpovedi, bere »Domoljuba«, voli, kadar ja potreba, klerikalne moţe i. t d. Povejte
nam, vi ljudski prijatelji, zakaj se ponekod rohni čez plot, drugod se pa ljudi s tem vabi
v klerikalni tabor?
Da bo pa na Joţe res odvrgel Podnart od fare, je pa kar pribito, samo to se še ve kje.
Mi pa pravimo, da bo prej šel on z Dobrave, predno pa Podnart od fare.
Naša Marijina druţba jo tudi ţe bolj pri kraju. Nekje se kaţe ţe celo nekaj takega, kar
Marijinim devicam gotovo ni v čast. Kaj več bomo o tem poročali rajši o priliki.
Tudi izvrstno pridigo je napravil minulo nedeljo naš Joţe. Povedal nam je nekaj od
izpovedi ter jo primerjal z metlo In smetišnico. Da spadata metla in smetišnica na
priţnico, je gotova stvar. Joţe, svetujemo vam, da se poboljšate, takih pridig kot je
bila zadnja, ne poslušamo radi. Če nas pa ţe mislite ravno pitati s tako duševno
hrano, vam pa svetujemo, namesto da zmerjate dopisnika »Gorenjca« z duševno
revo, da pomedete poprej pred svojim pragom.
Kakor čujemo, je razpisano mesto ţupnika v Kranjski gori. Od gotove strani pa smo
izvedeli, da namerava naš Joţe prositi za to mesto. To mesto mu mi z največjim
veseljem privoščimo, saj bo gor gotovo boljša fara kot pri nas.
Vir: Gorenjec, 18. 3. 1911 / V mapi Dobrave v starih časopisih

Radovljiške novice. Osebne vesti. C kr. okr. gozdni komisar Ant. Šivic je imenovan
v isti lastnosti za okraja Ljubljana in Kočevje. — C. kr. okr. glav. kancelist g. Aleks.
Schaffer je imenovan c. kr. okr. tajnikom. — C. kr. veter, asistent g. Jos. Rihar je
imenovan c. kr. okr. ţtvinozdravnikom.
Gorenjec, 18. 3. 1911
Umrla je v Krškem dne 16. t. m. preblagorodna gospa Josipina Hočevar, velika
dobrotnica radovljiškega mesta. Ţe v svojem ţivljenju je preblaga gospa ustanovila
ustanovo za revne vdove, kakor tudi ustanovo za revne šolarje, iz katere se vsako
leto popolnoma obleče 12 najrevnejših in najpridnejših učencev. A tudi drugače je
bila naklonjena radovljiškemu mestu, obč. zastop ni nikdar zastonj trkal na njeno
radodarno srce, posebno ako se je šlo za dela usmiljenja. Kako je ljubila preblaga
pokojnica ravno šolsko mladino radovljiško, dokazuje njena poslednja volja, ki jo je
zapustila z dne 19. junija 1910, v kateri se je spomnila z najlepšim in največjim
legatom te mladine. Uboţcem radovljiškega mesta je zapustila 500 kron, ki so se
razdelile na dan njenega pogreba dne 18. t. m. Pogreba blage pokojnice se je
udeleţil občinski zastop po številnejši deputaciji. — Počivaj mirno preblaga, zlata
duša! Tvoj spomin bo ţivel v srcih hvaleţnih Radovljičanov večno!
Gorenjec, 18. 3. 1911
Občinska seja mestnega zastopa se je vršila dne 11. t. m. ob pol 7. uri zvečer. Ţupan
dr. J. Vilfan otvori sejo, konštatira sklepčnost ter imenuje overovateljema zapisnika
obč. odbornika Jos. Pavlina in Iv. Šego. 1. Odobri se zapisnik zadnje seje. 2. Ţupan
poroča o dopisu c. kr. okr. glavarstva, kjer se poroča, da sklicuje c. kr. okr. glavar
posvetovanje radi telefonske zveze Ljubljana-Trbiţ. Kakor odposlanca k temu
posvetovanju, ki se je vršil 16. t m. na Jesenicah, se odpeljeta obč. odbornika L.
Fursager in O. Homann, oziroma Iv. Šega. 3. Ţupan poroča slednjič o dopisu
graščinskega oskrbnistva, ki naznanja, da je graščina voljna popraviti škarpo ob
Dolu. 4. Občinski računi za l.1910 se soglasno odobre. — Ko se reši le nekaj internih
stvari, zaključi ţupan sejo.
Gorenjec, 18. 3. 1911
Občni zbor »Slov. Plan. društva za radovljiški okraj« se je vršil dne 12. t m. v smislu
društvenih pravil. Predsednik društva dr. J. Vilfan pozdravi navzoče in poda kratko
poročilo o društvenem delovanju namesto obolelega tajnika Al. Hutha. Obširneje
poročilo prinese 2Planinski Vestnik«. — Iz vestnega blagajniškega poročila
blagajnika Al. Chladka posnamemo, da je imelo društvo 1584.89 kron dohodkov in
1582.59 kron stroškov, preostanka 240 K, Z vzklikom so bili izvoljeni v odbor: L.
Fursager, predsednik; Ivan Šega, podpredsednik; Iv. Kušar tajnik; Alojzij Chladek,
blagajnik; odborniki: Iv. Berlic za Bohinj, J. Ţumer ml. za Gorje, Drag. Repe za Bled,
Ivan Legat ml. za Lesce, Val. Sturm za Poljče, Ivan Dernič za Lancovo.
Pregledovalca računov sta Jos. Perme in Fr. Dobovišek.
Gorenjec, 18. 3. 1911
Radovljica. Naši marljivi dilatantje pridno študirajo »Desetega brata«. Kdaj se vrli
predstava, poročamo še pravočasno.
Gorenjec, 18. 3. 1911

Radovljica. Novo zimo smo dobili. Pretečeni torek ponoči smo dobili debelo belo
odejo, in sicer ga je padlo ravno 55 cm. V nočeh v sredo in četrtek smo ga dobili
zopet par prstov, A upamo, da ga preţene solnce prav kmalu in da nam napoči tako
zaţeljena pomlad.
Gorenjec, 18. 3. 1911
Umrl je danes v jutro nagloma gosp. Ivan Vurnik, podobar in posestnik. Pogreb bo v
ponedeljek. N. v m. p.!
Gorenjec, 18. 3. 1911
Iz Dobrave pri Podnartu. Dne 20. t. m. je preminil tukajšnji prvi naprednjak, g. Matevţ
Šolar, oče dr. Franca Šolarja, odvetnika v Trstu. Ranjki je bil navdušen naprednjak,
zelo miroljuben in splošno priljubljen človek. N. v m. p. !
Gorenjec, 24. 3. 1911 / V mapi Dobrave v starih časopisih
O oporoki gospe Hočevarjeve se poroča, da je v oporoki določila 200.000 kron za
kak dekliški zavod v svojem rojstnem mestu Radovljica pod oskrbo tamošnjega
dekana in pod vodstvom kakega reda. Lepo jo omislila svoje sorodnike Mulley. Ker je
krško mesto le za čas svojega ţivljenja bogato obdarovala, je sedaj poleg malih svot
zapustila le sodnemu okraju 15 000 K za zanemarjene otroke. Dobili so pa izdatne
svote razni zavodi v deţeli, kakor bolnišnica v Kandiji, Marijanišče, Lichtentura in
drugi, tudi zavodi v Gradcu, posebno lepo svoto je določila za dijaške ustanove.
Gorenjec, 24. 3. 1911
Mošnje pri Radovljici. (Javna prošnja do našega drţavnega poslanca,
preblagorodnega gospoda Ivana Hribarja v Ljubljani.) Ţe za časa zgradba bohhinjske
ţeleznice je upeljala uprava drţavnih zaloţnic na naši gorenjski progi Ljubljana-Trbiţ
za prevoz osebnih vlakov zares prav lepe, ţelezničarji jih kaj radi nazivajo, elegantne
stroje brez tendrov. Mi kmetje pa od tega, da vozijo na naši progi tako elegantni stroji,
nimamo ne samo nič, marveč še celo občutno škodo. Evo dokazov! Kdor se je ţe
vozil, ali se vozi v našii progi v noči, lahko zapazi, kako ravno ti nobel stroji iz svojih
ozkih dimnikov neprestano bruhajo v toliki mnoţini ţive iskre na prosto, da potnik
nehote misli, da se nahaja v kaki koračnici ali v kakem plavţu, kjer se je izpustilo
ravno raztopljeno ţelezo. Ker je pa od Otoč naprej pri nas ves svet zelo plitev in le
bolj peščen, se ravno ves svet posebno poleg ţeleznične proge za časa šole na
pomlad in jesen posuši, trava postane tako suha, da gori, ako v njo vrţeš gorečo
vţigalico, in se ti vname, kakor smodnik. V takem časa ti elegantni stroji prav
pogostoma in pridno vţigajo naše poleg proge leţeče pašnike, senoţeti, travnike,
celo gozdom ne prizanašajo, kar jo posebne slučaj v naši občini, od ţelezniškega
mostu v Globokem do blizu Radovljice, poleg ţeleznične proge v času šole gori v
naši v gozdovih vsako leto. Mi kmetje nimamo upanja, da se nam bodo kdaj zopet
zaredili in obrasli ti gozdovi, dokler bodo vozili, na tej progi stroji brez lovilnikov za
iskre na dimnikih. Ravno 14 dni, predno je zapadel zadnji sneg, sem se peljal po
opravkih s ţeleznico do Ţirovnice, zapazili smo potniki takoj od Lesec naprej, da je
stroj vţgal veliko mnoţino pašnikov in travnikov, leţečih poleg proge tik do Ţirovnice.
Nalašč vprašam izprevodnika po vzroku teh poţigov, kar dobim kratek, a pohleven
odgovor, da so to vse vţgali stroji, a da pri tem kmetje niso na škodi, ker se pepel od
trave vsuje na zemljo in tako le pospeši rast trave. Tako mislijo in sodijo ţelezniški
krogi, mi kmetje pa zopet sodimo drugače In upravičeno vprašamo kroge uprave
drţavnih ţeleznic: kaj pa, ako po poţaru pribrije veter in odnese pepel na vse strani?

Za nas kmete je pač ta suha trava tolike kot gnoj, kajti ta pod novo sveţo zeleno
travo zgnije, torej pognoji sigurno zemljo, ker je ne more odnesti veter. V kurilnici v
Podnartu se mi je to opetovano omenilo, da vozita sedaj iz Ljubljano v Trbiţ stroja št.
90 in 91, katera imata na dimnikih iskrolovnike, in da ta dva stroja nič ne vţigata, da
bi bilo dobro, da bi občinska predstojništva prizadetih posestnikov nastopila po
poslancih, da naj uprava drţavnih ţeleznic to vendar enkrat odpravita za nas kmete
toli občutni nedostatek na naši progi. Dokler bodo pa vozili na tej progi stroji brez
iskrolovilnikov na dimnikih, tako dolgo bomo imeli tudi vedno na pomlad in jesen v
času suše poţgane travnike, senoţeti in gozde poleg ţeleznice. To naj si zapomnijo
vsi prizadeti posestniki. Čas ţe torej, da se skupno enkrat zganemo, kajti ako bomo
vedno le roke kriţem drţali in tarnali, nam ne bode prav nič pomagalo! — Globoko,
Radovljica, Lesce, Btrznivs niso tako daleč od Podnarta, a ţalibog, tamošnji gospod
poslanec in podpredsednik Pogačnik dosedaj le ni zapazil, da se nam kmetom tudi
tukaj lahko izdatno in uspešno pomaga, a ţal novi deţelni poslanec, ţupnik Piber,
akoravno kmeta sin, ima za nas kmete toliko smisla, kakor zajec na boben. Zato se
obračamo s polnim zaupanjem do Vas, preblagorodni gospod poslanec Ivan Hribar v
Ljubljani in Vas prosimo, da nam Izposlujete, da pošlje na našo progo oprava
drţavnih ţeleznic v Ljubljano take stroje, po katerih mi kmetje ne borno več gmotno
prizadeti, kakor smo dosedaj, ţe od časa, kar vozijo na nasi progi ti stroji. — Anton
Pristov, posestnik v Mošnjah, Andrej Globotschnig, posestnik v Črnivcu.
Gorenjec, 1. 4. 1911 / V mapi Mošnje v starih časopisih
Gasilno društvo v Begunjah uprizori v nedeljo, dne 2. aprila 1911 v gasilnem domu
narodni igrokaz s peljem v štirih dejanjih »Divji lovec«. Začetek točno ob pol 7, uri
zvečer.
Gorenjec, 1. 4. 1911
Osebne vesti. Okrajni sodnik Franc Regally v Radovljici je imenovan deţelnim
svetnikom.
Gorenjec, 8. 4. 1911
Mestna hranilnica v Radovljici. Koncem preteklega leta je zaključila naša hranilnica
petnajsto upravno leto. Kljub temu, da so bile razmere na denarnem trgu zopet jako
neugodne, dosegla je vendar izmed vseh prejšnjih let najvišji denarni promet.
Zaznamovati moramo osobito denarni promet s hranilnimi vlogami, kateri znaša v
preteklem letu nad dva milijona kron.
Gorenjec, 15. 4. 1911
Podrobni izkaz hranilnice (15. 4. 1911)
Posojilnica v Radovljici je darovala prostov. gasilnemu društvu v Ljubnem 50 K.
Podpisano načelstvo se tem potom najiskreneje zahvaljuje. — Gasilci, podpirajmo
vedno le domače zavode, v prvi vrsti take, ki nam dajejo tako velikodušne darove,
obenem pa so najbolj varni za nalaganje denarja, in to je »Posojilnica v Radovljici«. /
Jos. Ambroţič, t. č. načelnik.
Gorenjec, 15. 4. 1911
Iz Begunj se nam piše: V nedeljo, 2. aprila nam je priredilo naše gasilno društvo
zopet izreden uţitek in zabavo. Naši vrli diletantje so uprizorili lepi narodni igrokaz
»Divji lovec« s petjem v štirih dejanjih. Zanimanje za to, pri ljudstvu priljubljeno igro,
je bilo veliko. Predstava je uspela proti pričakovanju izborno. Bili smo res

presenečeni. Vse vloge, zlasti velike, so bile v prav spretnih rokah. Prvo mesto
moramo pač dati Janezu, divjemu lovcu. Bil je v vseh momentih izvrsten in bi se smel
pokazati tudi na večjem odru. — Vredna tovarišica mu je bila Majda. Igra dobro in v
nekaterih prizorih res fino. Vidi se ji, da napreduje. — Obema iskreno čestitamo! -Kovač Jure je bil prav dober tip kmetskega kovača. — Vaški revček Tonček je ugajal.
— Navihani in bahati Gašper je imel svojo vlogo popolnoma v oblasti. Ţal, da njegovi
sopivci in barantači v krčmi pri Grozdku niso bili vedno na mestu. — Dobrovoljček,
fant Tine je bil prav dobro izbran tip kmetskih fantov. — Pozabiti seveda ne smemo
gostilničarja, debeluha Grozdka. Napravil nam je mnogo srneha in dobre volje. —
Tudi ostale manjše vloge, kakor tudi petje nam je ugajalo. — Čestitamo vsemu
igralskemu osebju; čestitamo tudu njegovemu poţrtvovalnemu voditelju g. nadučitelju
Zavrlu in njegovi vrli g. soprogi na uspehu, sijajnem uspehu njihovega truda. Le tako
neustrašeno naprej! Na zdar! / Posetnik igre.
Gorenjec, 15. 4. 1911
Gasilno društvo v Begunjah uprizori v ponedeljek, dne 17. aprila 1911 v gasilnem
domu narodni igrokaz s petjem v štirih dejanjih: »Divji lovec«.
Gorenjec, 15. 4. 1911
Iz Begunj pri Lescah. Pred tremi leti je stopil pri nas v zasluţeni pokoj gospod ţupnik
Košmelj. Bil je blaga duša, ki se ni brigal za politiko in njegovo geslo so bile vedno
besede Zveličarjeve: »Moje kraljestvo ni od tod«. Po tem geslu je ţivel, deloval in učil
tako na priţnici, kakor v izpovednici in v ţivljenju sploh. Za olepšavo cerkve je
daroval nad 40 000 kron, koliko pa je se drugih, manjših stvari popravil na svoje
stroške. Vsled njegovih zaslug ga je takratni napredni napredni občinski odbor
imenoval častnim občanom. To je bilo sicer gotovim krogom trn v peti, toda mi smo
točili solze, ko se je poslavljal od tod. — Za njim je prišel novi ţupnik, sedanji gospod
Kleindienst. Tudi malo ni podoben svojemu predniku. In to je tudi takoj pokazal. Prvo
delo mu je bilo, da je zopet zbobnal skupaj Marijino druţbo, ki je štela 90 članic
Petem je ustanovil izobraţevalno društvo in podruţnico »Slovenske straţe«. Njegov
pomagač, Krofičov lemenatar, je lovil nato in nalovil tudi na razne načine ljudi vseh
vetrov. Enkrat jo je pri tem svojem poslu tako skupil, da je njegov frak kar plaval za
njim. Tako ima sedaj izobraţevalno društvo članstvo precej dvomljive vrednosti.
Marijina druţba ţe prihaja do spoznanja, da je človek tudi brez te druţbe lahko, ali pa
še laţje, pošten kristjan, zato se članice zadnjega občnega zbora sploh niso
udeleţile. Pol ure po naznanjeni uri jih je čakal ţupnik v zakristiji, pa nobene ni bilo.
Ţupniku ne ostane torej od Marijine draţbe drugega kakor zastava katero pa lahko
porabi za podruţnico sv. Petra. Prejšnji ţupnik je namreč, predno je stopil v pokoj,
daroval 800 kron za bandero te podruţnice in denar pustil novemu ţupniku. In kadar
bo gospod ţupnik napravljal bandero za podruţnice sv. Petra, ki je ţe staro in
zakrpano, takrat si lahko pomaga s zastavo Marijine druţbe, da bo novo tem lepše in
veličastneje.
Gorenjec, 15. 4. 1911
Podrobni izkaz posojilnice (29. 4. 1911)
Radovljiške novice. Osebne vesti. Predstojnik okraj. sodišča g. F. Regally je
imenovan sodnim svetnikom. — Čestitamo!— Sodnim avskulantom je imenovan pri
tuk. c. kr. okr. sodišču I. pl. Pramerstein, mesto na Brdo odišlega F. Luznarja. —
Ţupan dr. J. Vilfan se je podal na daljše potovanje, da se nekoliko oddahne in
odpočije od prenapornega dela.

Gorenjec, 29. 4. 1911
»Desetega brata«, znano narodno igro Govekarjevo, so uprizorili naši marljivi
diletantje v nedeljo, dne 23. t m. Igra se je uprizorila prav dobro in vso zahvalo
zasluţi pač neumorni reţiser, ki se ne ustraši nobenega truda in napora. Ako se
dotaknemo podrobnega igranja samega kakor tudi igralcev, moramo pač priznati
prvenstvo izbornemu — v igri kakor tudi v maski — Martinu Spaku. — Kdor hoče
videti poosebljenega Martina Spaka, kakršnega si je zamislil pokojni Jurčič v svojem
nedoseţnem romanu »Deseti brat«, naj si pride ogledat našega »Martinka«. In
odobravanje, ki ga je dobival Spak po vsakem nastopu, je bilo na mestu. Dober
pajdaš mu je bil, v takih vlogah neprekosljiv — v vlogah kmetskih originalov namreč
— Krjavelj. Ko je Krjavelj šele stopil na oder, je spravil vse občinstvo v najboljšo voljo
in vzbujat je toliko presrčnega veselja s svojo prirojeno hudomušnostjo, da smo bili
mnenja, da se smeh sploh polegel ne bo. — Manica in Kvas sta nam ugajala. Vlogi
sta dobro rešila. Edino, kar bi Manici priporočali, je to, da naj se v bodoče otrese
misli, da nastopa na odru; obdrţi naj tudi na odru ono naravno vedenje, ki ji je lastno
v vsakdanjem nastopu. In prepričani smo, da bomo popolnoma zadovoljni, kakor smo
bili to pot zadovoljni s Franico, ki je bila tako fest Mojca, da se ne čudimo, ako jo je
vzljubil Francelj. V srečnih rokah je bila vloga starega Piškava. Nastop nam je ugajal
popolnoma, samo masko bi si ţeleli v bodoče malce starikavejšo. Za preţivetega
starca premlad obraz. — Manjše vloge moramo pač v splošnem pohvaliti edino, kar
moramo karati, je, da nekateri govore pretiho in premalo razločno. Dolef je dobro
posnemal zapitega študenta, dostojen je bil graščak Gornik in dobro sta harmonirala
Krivec im Neţa. — Nad vse pristen — prav po gorenjsko posnet — je bil konec, naša
kmetska ofcet, kjer igra prvo vlogo klarinet in kjer mu zvesto pomaga harmonika ... In
uspeh je v vsakem ozira popoten, take v gmotnem kakor tudi v moralnem oziru. Vsa
čast našim diletantom. Napolnjena obširna dvorana R. Kunstlja, kjer je tvorila naša
zvesta okolica preteţno večino, je pač najboljši dokaz, kake igre si ţele naše ljudstvo.
Iz naroda za narod. Bil je pač lep večer. Omenjamo le še to, da se igra ponovi na
občno zahtevo v nedeljo dne 7. maja, tudi zvečer.
Gorenjec, 29. 4. 1911
Na Jurjevo smo imeli sejem, seveda le blagoven, kajti za ţivino je bil ţe prepovedan
zaradi kuţne bolezni. Sicer nimamo v našem kraju nič več kugo, a dobre je, da se
take bolezni popolnoma zatre.
Gorenjec, 29. 4. 1911
»Mestna hranilnica« je izdala ravnokar lepo opremljeno letno poročilo za petnajsto
upravno leto, namreč 1910. Iz tega poročila posnemamo, da jo imela hranilnica v
pretočenem letu. t j. 1910 prejemkov K 2,872.753,46, izdatkov K 2,867.941,59,
skupnega prometa K 5,740.696,05. Ako vpoštevamo, da ima skoro vsak kot svojo
lastno posojilnico oziroma hranilnico, je to jasen dokaz, da vţiva mestna hranilnica v
Radovljici popolno zaupanje. Čistega dobička je napravila mestna hranilnica v tem
letu K 19.314,64, od katerega se porabi dobra tretjina za mestne potrebe In čimbolj
so bo ta zavod razvijal, tem boljše za radovljiškega meščana, kajti vedno večji bodo
darovi mestne hranilnice.
Gorenjec, 29. 4. 1911
Radovljica. Pomlad je nastopila z vso svojo dareţljivostjo. Po enodnevnem deţju —
planine so dobile belo odejo — hiti vse tako iz zemlje, da se kar »vidi«, kako vse

zeleni in cvete. — Obeta se nam dobra letina. — Prvo kukavico smo slišali letos ţe
10. t m, a prve lastovke so nas pozdravne 12. t. m. okrog poldneva.
Gorenjec, 29. 4. 1911
Pasji kontumac je razglašen v Radovljici za tri mesece. Vzrok, ker se je pojavila v
Hrašah steklina. Upajmo, da je bil eni slučaj edini, kajti sredstva, s katerimi so
nastopile oblasti, bodo pač temeljiteje zabranita vsak slučaj
Gorenjec, 29. 4. 1911
Nov okras za radovljiško mesto bo pač na novo preurejeni vrt Mestne hranilnice.
Kadar ga bo pomlad popolnoma odela s svojim pestrim krilom, bo pač nekaj
posebnega.
Gorenjec, 29. 4. 1911
Pevsko in bralno društvo »Triglav« v Radovljici uprizori, v nedeljo, dne 7. maja 1911
v restavraciji gosp. Rudolfa Kunstlja Fr . Govekarjevo narodno igro s petjem v petih
dejanjih »Deseti brat«. Začetek točno ob 7. uri zvečer.
Vir: Gorenjec, 6. 5. 1911 / V mapi Zgodovina gostilne Kunstelj
Kaj je z gostilničarsko zadrugo v Radovljici. Sestanek radi ustanovitve gostilničarske
zadruge za Radovljico in okolico se je vršil tvoj čas sodobno z gostilničarji iz
blejskega, kota. Bled ima ţe zdavnaj svojo gostilničarsko zadrugo, Radovljica še
vedno ne. Kje tiči vzrok? Opozarjamo pri tem, da je sedaj dalo ministrstvo za javna
dela nalog ustanoviti za Radovljico mešano obrtno zadrugo. Ako se torej gostilničarji
v tem okraju ne podvizajo z ustanovitvijo, bodo včlanjeni v mešano zadrugo, od
katere pa ne bodo imeli nikdar onih koristi kakor od samostojne gostilničarske
zadruge. Zato le hitro na delo! Skliče naj se čimprej morda nov sestanek in s
podvojenimi močmi dela na to, da se čimprej tudi skliče ustanovni občni zbor.
Vir: Gorenjec, 6. 5. 1911
Imenovan je nadgeometrom gosp. H. Hrovatin, c kr. geometer v Radovljici.
Nadučiteljem v Radovljici je imenovan g. Julij Slapšak.
Vir: Gorenjec, 13. 5. 1911
Iz ţenske kaznilnice v Begunjah. Pristav na moški kaznilnici v Mariboru Rudolf Sentič
je imenovan za nadzornika ţenske kaznilnice v Begunjah.
Vir: Gorenjec, 13. 5. 1911
Iz Krope nam poročajo: Nedeljskega občnega zbora katoliškega političnega društva v
Radovljici se je udeleţil tudi naš »vrli« nadučitelj Joţe Pleničar ter je pripeljal s seboj
kar cel zbor pevcev. Marsikateremu se bo morebiti čudno zdelo, da je ta radikalni
naprednjak preskočil v klerikalni tabor. Nam pa, ki poznamo našega značajnega
Pleničarja, se ta korak na zdi prav nič čuden. Moţ ima tale načrt: Jeseni misli dobiti
učiteljsko mesto v Ljubljani, a ţeno upa spraviti v pokoj. Ker pa ve, da imajo v
današnjih časih le oni ljudje prostor pri raznih klerikalnih korporacijah veljavo, ki
trobijo v njih rog, si je mislil: pa grem na shod — (»Slovenec« me pohvali — in sluţba
je v ţepu. O, Joţe, Joţe!
Vir: Gorenjec, 20. 5. 1911
Iz Kamnegorice. Radovedneţi vprašujejo, kdaj bo rešena zadeva — o »stari šoli«. —
Menda bi bil ţe skrajni čas, da se zadeva spravi v red. Ako misli sladki Dolfa, da bo

še dolgo časa bril norce iz nas, se moti — moti. Pri zadnjih obč. volitvah meseca
novembra se je moţ lahko prepričal, da je pri nas ţe dogospodaril, a pri prihodnjih
volitvah bo frčal — kakor gotovo je amen v očenašu. No in potem ga bomo vprašali,
če hoče imeti še lov v najemu za tistih par kronic in tako dalje . ..
Vir: Gorenjec, 20. 5. 1911
Občni zbor »Radovljiškega okrajnega učiteljskega društva« se vrči v četrtek 25. t m.
ob 2. ari popoldne v Ţirovnici pri Kuntu. Na dnevnem redu jo poleg običajnih točk tudi
predavanje: »Šolske zamude«. — K obilni udeleţbi vabi — odbor.
Vir: Gorenjec, 20. 5. 1911
Bankrot v Završnici. Iz Ţirovnice. Deţelo o električno centralo je odnesla Sava.
Vzroka sta dva: prvi in glavni je: prazne deţelne blagajne - in drugi: ker so se poprijeli
podjetja ljudje, ki imajo o električnih podjetjih tolika razuma, kolikor slepci o barvah.
Neka uplivna oseba (ime na razpolago) je pravila, da bode tisto posojilo - 10 milijonov
- komaj zadostovalo, da se zamaše največje luknje razdrapane klerikalne banke in da
se ustanovi zopet nekaj korit za najnovejše uskoke.
Vir: Gorenjec, 20. 5. 1911 / V mapi Gradnja HE Završnica
Radovljiške novice. Umrla je pretečeno nedeljo v Gor. Gradu na Štajerskem gospa
Jelica Lansova, soproga c. kr. oskrbnika škofove grajščine, hčerka tuk. c. kr.
nadpoštarja g. J. Pavlošiča. Velespoštovani rodbini naše iskreno sočutje.
Sejm imamo na binkoštni torek. Ker je ţivinska kuga na parkljih in gobcu popolnoma
prenehala, je tedaj sejm tudi za ţivino in upamo, da priţeno gospodarji mnogo ţivine.
Kupci se obetajo.
Naše mestece so ta mesec posetili kar trije majniški izletniki. Profesor Pirnat je
pripeljal svoje dijake iz Kranja, profesor Tavčar je vodil učence I. b realke iz Ljubljane,
a tudi dekliški licej iz Ljubljane si je ogledal pretečeno sredo našo prestolnico. Vsi so
bili kar razočarani. Je pač mično naše gnezdeče.
Vir: Gorenjec, 27. 5. 1911
Pretečeno soboto smo imeli izreden uţitek. Naš marljivi »Sokol« je povabil za soboto
zvečer »Koncertno-dramatični odsek« Sokola I. iz Ljubljane. Podrobneje ocene pisati
o tem izrednem koncertu bi bilo pač odveč, kajti ţe ime koncertnega vodje, brata
Lajovica, nam je porok, da so sodelovale pri tem koncertu moči, ki bi ustrezale
vsestransko tudi najbolj razvajenemu ušesu. Posebno so ugajale pevske točke, ki sta
jih proizvajala sestra Skrbinškova in brat Bukšek. — Godbene točke so se pa
prednašale s tako fineso, preciznostjo in popolnostjo, da bi teţko določili, komu bi dali
prednost, ali vijolinam, harmoniju ali glasovirju. Obisk je bil prav časten, okolica je bila
zastopana v izredno lepem številu, opazili smo celo ljube goste iz Ţirovnice, Bleda in
Jesenic. Umevno je, da se tega koncerta ni udeleţila ona elita, ki ima vedno polna
usta, da se v Radovljici ne da nič dostojnega prirediti. Povedati moramo, da na
koncertu ni strašila rdeča srajca, temveč v veliki večini črna in svilnata obleka.
Ţelimo, da se koncert kmalu ponovi. Po koncertu se je vnela tako ţivahna in
neprisiljena zabava, da je po širni dvorani brata Kunstlja odmevala iz sto grl prelepa
himna »Prej pa ne gremo dam ...". Končno moramo omeniti še to, da je pri koncertu
sodeloval odlikovani tekmovalec mednarodne tekme v Turinu brat Vidmar. — Hvala
našemu »Sokolu«, ker nam je preskrbel tak izreden uţitek. Na zdarl
Vir: Gorenjec, 27. 5. 1911

C. kr. pletarska šola izvrstno uspeva. Naročil toliko, da jih ni skoro mogoče izvršiti. A
tudi nasadi uspevajo tako lepo, da jih je veselje gledati. Pač je velika dobrota c. kr.
pletarska šola ne le za Radovljico, temveč tudi za celo okolico.
Vir: Gorenjec, 27. 5. 1911
Vilfanova koča na Begunjščici se bode otvorila 11. junija 1911. Koča bode s jedili in
pijačo preskrbljena. Ker nudi Begunjščica krasno planinsko floro, se vse cenjene
prijateljice kakor tudi prijatelji planin vabijo, da Begunjšico v velikem številu poselijo.
Morebitne pritoţbe glede postreţbe v koči naj se pošljejo podruţnici slov.
planinskega društva v Radovljici. Pred otvoritvijo in po otvoritvi se bode ključ za
planinsko kočo dobival pri načelniku podruţnice goapodu L. Fürsagerju v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 3. 6. 1911
Občni zbor »Prometnega društva za tujce za občino Radovljica, Lesce, Begunje in
Ţirovnica« ima svoj redni občni zbor v četrtek dne 8. i m. ob pol 6. uri popoldne pri
Kuntu v Ţirovnici. To delavno društvo je ravnokar izdalo jako lično napravljen
prospekt s popisom in slikami imenovanih občin, ki se razpotje v tisočih izvodih sirom
sveta.
Vir: Gorenjec, 3. 6. 1911
Drţavnozborska volitev v Radovljici. Izmed 172 volilcev je volilo 146, in sicer je dobil
Pogačnik 64 glasov, dr. Triller 51, dr. Drrmota 15, Al. Ipavec 1 in Fr. Dolţan 1. 7
glasovnic je bilo praznih in 7 neveljavnih.
V radovljiškem okraju je bilo od 7279 veljavnih glasov oddanih za Jos. Pogačnika
4902, za dr. Karola Trillerja 814, za dr. Ant. Drrmota 1510, razcepljenih 53,
neveljavnih 189 glasov.
Vir: Gorenjec, 17. 6. 1911
Imenovanje. Provizorični okrajni ţivinozdravnik Josip Rihar v Radovljici je imenovan
defininitivnim zdravnikom istotam.
Vir: Gorenjec, 24. 6. 1911
Boj za Savo. Dne 28. t m. se vrši pri c. kr. okrajnem glavarstvu v Radovljici
obravnava o dveh projektih za izrabo savske vodne sile med Radovljico in Otočami.
Konkurenta sta »lnternationale Elektriziätsgesellschaft« iz Berolina in kranjski deţelni
odbor. Oba sta osnovala svoje projekte na istem mestu. Sava se uporabi od mostu
na Lancovem in Radovljico do ţelezniškega mostu pri Otočah. Projekt deţelnega
odbora je izdatnejši in bi dal okoli 6000 konjskih sil. Projekt »Internacionalne
električne druţbe« je pa postal neizvršljiv tudi zaradi tega, ker si je deţelni odbor ţe
zasigural ves potrebni svet. Deţelni odbor je sklenil s posestniki 128 parcel ob Savi
opcijske pogodbe in je tako ves savski breg v dolţini 6 km v rokah deţelnega odbora.
Zaradi tega tam sploh nihče drugi graditi ne more, kakor edino le deţelni odbor
kranjski. — Akcijska druţba Leykam-Josefslhal je vloţila prošnjo za koncesijo ob
Savi v kranjskem okraju.
Vir: Gorenjec, 24. 6. 1911 / V mapi Gradnja HE Završnica
Iz Lesec se nam poroča: Pri zadnjih drţavnozborskih volitvah je dobil Pogačnik 74,
dr. Triller 61 in dr. Dermota 10 glasov; 8 glasov je bile razupljenih. — V ponedeljek se
vrši volitev načelnika radovljiškega cestnega odbora.

Vir: Gorenjec, 24. 6. 1911
Znana gostilna »Triglav« v Lescah je prešla vsled prodaje v druge roke. Novi lastnik
je prenovil vse prostore in okusno priredil. Na razpolago so lepe in snaţne tujske
sobe, velik senčnat vrt, kegljišče in krogljišče. Preskrbljeno je za izborno pivo, pristna
vina in dobro kuhinjo. Gg. domačim gostom, izletnikom potnikom in slav. občinstvu
sploh se za cenjeni obisk toplo priporoča Josip Rovan, oskrbnik.
P. n. Istotam se odda po nizki ceni lepo, ločeno stanovanje obstoječe iz kuhinje in
dveh sob, stalno v najem. Posebno pripravno za penzijoniste. V sobah peči. Voda v
hiši.
Vir: Gorenjec, 1. 7. 1911
Volitev novega cestnega odbora v Radovljici. Predzadnji pondeljek se je vršila, kakor
smo naznanili se v pred zadnji številki, volitev načelnika cestnega odbora
radovljiškega. Izvoljen je načelnikom g. Ivan Resman, ţupan v Mošnjah, njegovim
namestnikom g. Adolf pl. Kappus, ţupan v Kamnigorici.
Vir: Gorenjec, 8. 7. 1911
Deţelna elektrarna na Gorenjskem. Deţelni odbor je vloţil, kakor je čitati v
»Slovencu«, prošnjo za koncesijo za elektrarno na Završnici, iz katere bi dobivalo
električno luč in moč deset občin v radovljiškem okraju.
Gorenjske vodne sile. Iz »Slovenca« posnamemo, da je internacionalna električna
druţba vloţila prošnjo za koncesijo za električno napravo pri Globokem pod
Radovljico. Na istem mestu projektira tudi kranjski deţelni odbor, kateri si je z
opcijami zasigural ves potrebni svet. Vsled tega je internacionalna električna druţba
umaknila svojo prošnjo kot brezuspešno in je edini resni projektant deţelni odbor.
Vir: Gorenjec, 8. 7. 1911
V Begunje. Kam pa v nedeljo, 16. julija 1911? Vsi v Zapuţe, kjer priredi prostov.
gasilno društvo v Begunjah (Gorenjsko) veliko veselico na prostem, na srenjskem
svetu. Za zabavo bo skrbela godba na lok, ples, srečkanje, veselična policija in dr.
Tudi pijače in jestvin ne bo manjkalo. Vstop vsakemu prost. Začetek popoldne ob 3.
uri. Ob skrajno neugodnem vremenu se preloţi veselica na prihodnjo nedeljo. K
mnogobrojni udeleţbi vabi najuljudneje odbor.
Vir: Gorenjec, 8. 7. 1911
V Begunjah se vrši zaradi slabega vremena velika veselica gasilnega društva v
Begunjah v nedeljo, dne 23. julija 1911 na prostem, na srenjskem svetu v Zapuţah z
ţe napovedanim sporedom. Vstop vsakemu prost. Začetek ob 3. uri popoldne. K
obilni udeleţbi vabi najuljudnje odbor.
Vir: Gorenjec, 22. 7. 1911
V Kropi je umrl dne 16. julija t. l. g. Juri Magušar, veleindustrijalec, veleposestnik in
trgovec. Vrlemu in ne utrudljivemu moţu blag spomin.
Vir: Gorenjec, 22. 7. 1911
Podruţnica slov. planinskega društva v Radovljici opozarja gg. turiste na začetek
flore na Begunjščici. Ker je pot jako Iahko dostopna iz Begunj kakor iz Poljč, in ker
nudi Begunjščica razen flore tudi krasen razgled, se priporoča podruţnica za
mnogobrojni obisk, ter opozarja tem potom gospode turiste, da se posluţujejo
podruţnične koče (Vilfanove koče), ki je letos izborno oskrbovana. G. turisti se še

prosijo, da ne rujejo planink s koreninami, ter da kolikor mogoče varujejo planinsko
floro.
Vir: Gorenjec, 22. 7. 1911
Na Begunjiščici se je našla damska vrhnja jopa sive barve, katera je dobiti pri
načelniku podruţnice g. L. Fürsagerju, trgovcu v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 22. 7. 1911
Ukradena sta bila v noči od 19. na 20. julija neki gospej iz Ljubljane, ki je na letovišču
na Črnivcu pri Brezjah, iz pritličnega okna dva zlata poročna prstana, vredna 40 kron.
Na enem teh prstanov je na notranji strani gravirano: M. J. 7./VII. 1896, na drugem
pa: V. J. 7./VII. 1896. Komurkoli bi se ta dva prstana ponujala naprodaj, se prosi, da
bi dotičnega človeka izročil policiji, ali pa najbliţji oroţniški postaji in da bi o tem
obvestil gospo Ano Kral, hišno posestnico na Črnivcu, pošta Radovljica
Vir: Gorenjec, 22. 7. 1911
lz Begunj. Trgovino, podruţnico gosp. Leop. Lavša v Begunjah, je prevzel g. Ivan
Poţenel trgovec.
Vir: Gorenjec, 29. 7. 1911
»Podruţnica slov. plan. društva v Radovljici priredi 6. avgusta veliko vrtno veselico na
obširnem vrtu gostilne »Triglav«. Veselica obeta biti po dosedanjih pripravah nekaj
posebnega in ljubitelje naše prekrasne Gorenjske vabimo najtopleje na to prireditev.
Vir: Gorenjec, 29. 7. 1911
V okrajni zdravstveni odsek radovljiški so bili voljeni dne 26. t. m. sledeči udje: Sartori
Ivan, pl. A. Kappus, Ţark Ivan, Finţgar Ivan, Pogačnik Anton, Zavrl Valentin,
Pristavec Ivan. Namestnikoma : Kristan Ivan in Mulej Valentin.
Vir: Gorenjec, 29. 7. 1911
Iz Begunj nam poročajo: Kar smo pričakovali, se je zgodilo. Begunje so brez vode.
Danes so nam naenkrat odpovedale vse pipe, in Begunje, kjer je letos vse zasedeno
od tujcev - letoviščarjev, so brez vode. To so posledice premodrega deţelnega
odbora, ki je mislil, da so še oni časi na svetu, kakor tedaj, ko je Mojzes udaril po
skali in voda je pritekla. Naš ţupan je vsa hvale vreden moţakar. Ko se ga je
opozorilo, da ni vode, se je kratko odrezal: »Kaj meni mar, jaz imam dovolj vode.« —
Dobro znamenje za prihodnje volitve.
Vir: Gorenjec, 29. 7. 1911
Iz Radovljice se nam poroča, da prirede ondotni rodoljubi in rodoljubkinje v soboto,
dne 29. julija t. l. na vrtu restavracije g. Vinka Hudovernika vrtno veselico, katere
prebitek je namenjen podpiralnim zalegam slovenskih visokošolcev na Dunaju,
Gradcu in Pragi. Glede na to, da se glasom poročil nahajajo imenovane podpiralne
zaloge, ki se pri podeljevanju podpor ne ozirajo na mišljenje posameznih prosilcev, v
skrajno slabih gmotnih razmerah, je namera povsem hvalevredna in je le ţeleti, da bi
rodoljubno občinstvo iz Radovljice in okolice v izdatni meri podpiralo prireditelje in
omenjeno prireditev v kar največjem številu posetilo.
Vir: Gorenjec, 29. 7. 1911 / V mapi Zgodovina gostilne Klinar

Na zadnjem občnem zboru gasilnega društva V Radovljici, ki se je vršil dne 16. t. m.
je bil izvoljen sledeči odbor: načelnik R. Kunstelj, njegov namestnik Fr. Mrak,
blagajnik A. Fister, tajnik J. Brovč; odborniki: Jan. Valant, Jos. Pogačar in Jos. Jurca
— vsi iz Predtrga. Sedaj stoje na čelu tega prekoristnega društva v istini moţje, ki
bodo upoštevali zlato geslo : bliţnjemu v pomoč.
Vir: Gorenjec, 29. 7. 1911
Iz Begunj nam javljajo: Kakor čitamo, je vročina skoro po celem svetu neznosna. Tudi
v našem sicer mirnemu kotičku ni prizanesla, kar moramo tem bolj občutiti, ker kijub
temu, da imamo »Mravljinec« pred nosom, nam manjka vode. Vzroka ne bomo
preiskovali, dotične oblasti, katere so zato poklicane — tako saj upamo — bodo
potrebno ukrenile. — Ker pišemo ţe o vročini, ne smemo zamolčati, da je ista
vplivala jako močno na našega, pri ţenskem spolu jako priljubljenega ţupnika Jaka,
kar je dokazal s tem, da mu ni dalo v četrtek ponoči spati, ter je lazil še v pozni uri,
kar pri njem, mimogrede omenjamo, sploh ni nič nenavadnega, po Poljčah ter je
potem skrit za nekim plotom prisluškaval pogovore poljskih fantov ter pazil, kakor
mačka na miš, da bi kaj ugodnega zase vjel. — Ker so se fantje slučajno o njem in
mogoče tudi tudi o »puncah« ali »marinaricah« pomenjkovali, je skočil izza plota med
nje, kakor sosedov petelin na sosedovega ter grozil Purgarjevemu, da ga bode
oklofutal, na kar pa ta kot pameten in miren dečko ni reagiral, ker drugače bi jo bil
naš lepi Jaka pošteno izkupil. Ker je videl, ds se fantje nočejo spuščati ţ njim v boj,
razkropiti pa se vendar niso hoteli, jim je v sveti jezi grozil, da jih bode ukrotil ţe še s
revolverjem. — Opozarjamo slavno oblast in oroţništvo, da se malo pobrigajo za
tega gospoda, ker prislovica pravi: »Oroţje ni za otroke.« To za enkrat, imamo pa le
precej mastnega in tečnega na razpolago za dragi pot, ako nam bode uredništvo
dovolilo. / Mirni opazovalec, kateri se pa ne boji »revolverja«.
Vir: Gorenjec, 5. 8. 1911
Na okrajno glavarstvo v Radovljici je naslovljen dopis iz Lesec, ki se glasi: »V prvi
polovici meseca aprila je bil za občini Begunje in Lesce razglašen pasji kontumac,
kar je bilo potrebno in umestno. A ta odredba je še vedno v veljavi, akoravno so
pokončani vsi tisti psi, ki jih je stekli pes iz Hraš uklal. Kar je v Lescah le psov, so vsi
priklenjeni in zaprti. Ti, vsake prostosti oropani psi, lajajo vsako noč strahovito in se
tujci, ki jih je polno, po vsi pravici pritoţujejo zaradi tega pasjega koncerta. V javnem
interesu je, da se ţe popolnoma nepotrebni pasji kontumac odpravi in apeliramo na
gospoda okrajnega glavarja, naj potrebno ukrene.
Vir: Gorenjec, 5. 8. 1911
V Kropi so pokopali minuli teden zasluţnega narodnega veterana gosp. Jurija
Magušarja. S pokojnikom je izgubila Ciril - Metodova podruţnica za Kropo, Kamno
gorico in Dobravo mnogoletnega, marljivega predsednika. Ker ni bilo mogoče v
naglici sklicati seje, proslavi podruţnica spomin zasluţnega načelnika na dan Vseh
svetnikov. Večni spomin plemenitemu rodoljubu.
Vir: Gorenjec, 5. 8. 1911 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Podruţnica slov. planinskega društva v Radovljici vabi na veliko vrtno veselico, ki se
vrši, dne 6. avgusta l. 1911 v gozdičku gostilne »Triglav« v Lescah. Godba, ples,
lastni šotori. Vstopnina 40 h za osebo. Obleka gorska, čevlje na kveder — ali pa
navadne. Začetek ob 8. uri popoldne. Ker je čisti dobiček namenjen v društvene
namene, se preplačila hvaleţno sprejemajo.

Vir: Gorenjec, 5. 8. 1911
Vrtna veselica. Gasilno društvo v Radovljici priredi dne 20. avgusta t. l. ob štirih
popoldne vrtno veselico v prostorih g. Rudolfa Kunstlja.
Vir: Gorenjec, 5. 8. 1911
Trk poštne kočije in drezine. Ţelezniška nesreča v Lescah. Iz Ţirovnice sta se
peljala proti Lescam z draisino višji ţelezniški inţenir drţ. ţeleznice Poljak iz
Ljubljane in ţelezniški mojster Jerše iz Lesec. Na kriţišču okrajne ceste Lesce-Bled
tik kolodvora v Lescah je trčila draisina z vso silo v dvovpreţeni poštni voz, ki je peljal
na Bled. Sunek je bil jako silen. Draisina je zadela v konje in voz. Poljak in Jerše ter
delavec Černe, ki je vozil draisino, so padli iz voza in se nevarno poškodovali. Poljak
je dobil teţke poškodbe na glavi, Jerše si je zlomil levo nogo in se tudi poškodoval na
glavi, delavcu Černetu pa je zmečkalo roke. Precej poškodovan je tudi poštni hlapec.
Poštni voz je polomljen, eden izmed konj si je zlomil nogo in so ga morali na mestu
ubiti, drugi pa je lahko poškodovan. Poljaka in Jeršeta so odpeljali s popoldanskim
vlakom v Ljubljano, kjer jih je čakal na kolodvoru rešilni voz, s katerim so jih odpeljali
v bolnišnico. Škoda je precej velika. Kdo je provzročil nesrečo, je pač teţko reči, kajti
promet s draisino ni tako strogo določen, kakor promet vlakov, in je zanj odgovoren v
posameznih slučajih vodja draisine. Bil je pač nesrečen slučaj, ki bi se bil morda z
obojestransko previdno voţnjo lahko preprečil. Res pa je, da je promet ravno na tem
kriţišču nevaren, ker se stikata v ovinkih kriţišča tako ţelezniške, kakor okrajne
ceste.
Vir: Gorenjec, 12. 8. 1911
Najboljša veselica. Iz radovljiškega okraja nam poročajo: Pretočeno nedeljo je
priredila marljiva »podruţnica slovenskega planinskega društva« v Radovljici
veselico, ki ostane v najboljšem spomina vsakemu, kdor jo je obiskal. Obiskali smo
ţe dovolj veselic, a tako elegantne, a obenem tako presrčno domače veselice ne
pomnimo. Obširni, pravemu gozdičku podobni vrt gostilne »Triglav« v Lescah, ki je
sedaj last znanega narodnjaka g. I. Kmeta iz Ljubljane, se je pričet kmalu polniti po
napovedani uri, to je ob 8. uri popoldan. In kako pestra je bila ta slika. To najfinejša
obleka došlih letoviščarjev s Bleda in okolice, tam gorska, kjer je igral glavno vlogo
cepin in čevlji na kvader, drugje zopet si lahko opazil goloroke domačine – a vsem je
sijala radost raz obraz, saj smo se čutili svoji med svojimi, na tleh, ki jih obdajajo
nedoseţne gorenjske planine. In kako bi človek tudi ne bil vesel? Vrt gostilne
»Triglav« je te vreden, da si ga človek ogleda vsestransko. In ko si videl njegovo lepo
lego, njegovo umetno, a vendar tako naravno razdelito, a poleg tega oni krasni
razgled, ki ga uţivaš s tega vrta, se ti vzradosti srce. Toda ta vrt je pridobil na
mičnosti in lepoti stotero, ko si zagledal lepo okrašene šatore, kjer je bil zbran cvet
radovljiških in okoličanskih narodnih dam, da vrţe dela svetopisemskega usmiljenja,
da napoje ţejne in nasitijo lačne. - Bled je imel svoj šotor, načelovala mu je gdč.
Ravnikova, obdana od venca njej enakih cvetk - kjer si se lahko navţil vsega
sladkega. Kavo je kuhala gospa Čebuljeva v druţbi dveh pristnih gorenjskih lepotic in
obča hvala gre, da take kave niti Ljubljana nima. – Šotoru za ambrozijo in nektar je
načelovala gospa Fürsagarjeva, kteri so stregle prav poţrtvovalno »planinke« - in
prišlo je mnogo, mnogo trudnih in ţejnih, da si pokrepčajo svojo dušo in telo. Vročino iz razgretih grl je preganjala gospa Rojčeva, ki je načelovala šotoru za pivo in
imela je v druţbi svojih draţestnih pomagalk toliko dela, da ga je komaj zmagovala.
Seveda glavna besedo tu je imel naš Martin, brez njega bi bila huda ţeja. - Trojno

vlogo jo igrala načelnica vinskega šotora gospa Sajovčeva, kateri so zvesto
pomagale njene ljubke tovarišice. Njene zapeljive besede so premotilo marsikaterega
ţejnega, da je pokušal in pokušal - toda, ko je odhajal od šotora, je šele spoznal, da
nima zmešanih le moţgan in srca, temveč tudi – noge. Vrnil se je pa vendar. In
zadnjo vlogo v tem gorskem vrvenju je imela vršiti gospa Šegova v kolu ljubkih in
zgovornih Begunjk – lačne nasititi in teh je bilo vedno preveč, znamenje, da jim je jed
izredno dišala. – In v tem vrenju se je smukal nagajivi in prikupljivi gozdni škrateljček,
gdč. S. Šušteršičeva s šopki in razglednicami. Da je veselica dosegla svoj višek
popolnosti gorskega ţivljenja, se je oglašalo tu ravno osemdeset planinskih zvoncev
raznih glasov. Promet burnega ploskanja in odobravanja jo bil nedoseţeni pevski
zbor ljubljanskega »Zvona« pod spretnim vodstvom starega mladeniča Stamcarja.
Ne čudimo se, ako so ti pevci ţeli tako slavo in hvalo v sosedni Srbiji. Mnogo so
pripomogli k pravemu razpoloţenju došlih planincev blejski tamburaši – odsek
blejskega »Sokola« - s svojim izbornim udarjanjem. - - - In ko je legal mrak na to
zadovoljno »gorsko ljudstvo», zaplapolalo jo nebroj acetilenskih plamenčkov v
zelenju dreves širnega vrta in vţiveli smo se v bajne pokrajine »Tisoč in ene noči«.
Omenjamo le, da je glavna zasluga tej razsvetljavi »nediplomiranega« monterja V.
Chladeka. In ko se je oglasila domača harmonika, je doseglo veselje svoj cilj. Med
moogobrojnimi udeleţenci smo opazili med odličnjaki, deţelna poslanca Višnikarja in
dr. Vilfana, dalje predsednika osrednjega društva dr. Tominška, vseučiliškega
profesorja dr. Murketa, ţupana Ţarka, dr. Tičarja z obilnim spremstvom iz Kranjske
gore i. t. d. - Vspeh te veselice je bil vsestranski, za kar gre posebna zahvala odboru,
posebna pa triperesni deteljici, marljivemu predsedniku L Fürsagerju, blagajniku
Chladeku in tajniku Kušarju.
Vir: Gorenjec, 19. 8. 1911
Zahvala. Podpisani odbor „podruţnice slov. plan. društva" v Radovljici se
najiskreneje zahvaljuje vsem, ki so pripomogli, da se je naša veselica v Lescah tako
sijajno obnesla. Izrecno zahvalo izrekamo imenoma gospem L. Čebuljevi, RFürsagerjevi, M. Rojčevi, N. Sajovčevi, I. Šegovi ter gdč. Ravnikovi, kakor tudi vsem
njih spremljevalkam, ki so tako poţrtvovalno stregle v šotorih. Iskreno hvalo smo
dolţni pevcem »ljubljanskega Zvona«, tamburašem blejskega »Sokola«, ljubki
prodajalki šopkov gdč. Šusteršičevi, g. Sartoriju in slednjič g. Kmetu za prostor. —
Planinski pozdrav! Za odbor »podruţnice slov. plan. društva« v Radovljici, dne 9.
avgusta 1911. L. Fürsager, predsednik. I. Kušar, tč. tajnik.
Vir: Gorenjec, 19. 8. 1911
Ustrelil se jo v Kropi zadnji petek 42 letni Vincenc Smrekar. BI je ţe nekaj časa
zmešan. Ko je dan poprej nenadoma umrl njegov prjatelj Franc Erţen, je sklenil tudi
sam umreti. Vzel je revolver, ki ga je imel skritega, in rekel domačim, da se bo
ustrelil. Hoteli so mu ga iztrgati, lovili so ga okoli, a ga niso mogli vjeti. Ustrelil se je v
srce in bil takoj mrtev.
Vir: Gorenjec, 19. 8. 1911
V Podnartu so imeli občinske volitve, pri katerih so zmagali v vseh treh razredih
samostojno misleči kmetje. S. L. S. je propadla pri volitvah, v tretjem razredu celo za
več kakor polovico glasov. Boj je bil zelo vroč in strasten.
Vir: Gorenjec, 26. 8. 1911

C. kr. pletarska šola v Radovljici naznanja, da se prične redni pouk na tej šoli dne 1.
septembra t. l. Ker se je šola vsestransko povečala in izpopolnila, se sprejme več
učencev pod ugodnimi pogoji. Vsa pojasnila daje vodja c. kr. pletarske šole v
Radovljici, L Patik. Obenem naznanja vodstvo te pletarske šole, da prodaja vse njene
izdelke, od najfinejšega do najnavadnejšega izdelka edino le trgovec Oton Homann v
Radovljici po najzmernejših cenah. Tam je tudi stalna razstava teh izdelkov, na kar
opozarjamo na Gorenjsko potujoče občinstvo.
Vir: Gorenjec, 26. 8. 1911
V zdravstveni zastop radovljiški, je imenoval deţelni odbor kranjski g. Vinka
Resmana, usnjarja v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 26. 8. 1911
V Ovsišah pri Podnartu so — kakor smo ţe nakratko poročali - pri občinskih volitvah
na vsi črti zmagali naprednjaki. V prvem razredu so dobiti naprednjaki 58, ţupnikovi
pristaši pa 38, v drugem razredu naprednjaki 106, klerikalci 59, v tretjem razredu pa
naprednjaki 210 glasov, klerikalci pa 114. Naprednjaki so torej zmagali naravnost
sijajno Od zadnjih volitev so naprednjaki napredovali na vsi črti, klerikalci pa so
nazadovali v vseh treh razredih za 258 glasov. Ta napredna zmaga dokazuje, da se
ţe tudi na črnem Gorenjskem polagoma dela dan. — Ţiveli vrli napredni volilci v
Ovsišah, naj bi našli mnogo posnemalcev v ostalih gorenjskih občinah.
Vir: Gorenjec, 2. 9. 1911
Kmetijska podruţnica na Dobravi pri Podnartu priredi 8. septembra 1911 veselico na
vrtu g. Filipa Pogačnika. Spored: Veseloigra v treh dejanjih : V Ljubljano jo dajmo. 2.
Ciganska sirota, dvospev. 3. Šaljiva pošta in srečolov. Začetek točno ob polštirih
popoldne. Vstopnina I. in II vrste sedeţi 1 K. ostali sedeţi 60 vin., stojišča 30 vinarjev.
Preplačila in darila se najhvaleţneje sprejemajo. K obilni udeleţbi vabi odbor.
Vir: Gorenjec, 2. 9. 1911 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Iz Begunj pri Lescah. Gozd na Kisovcu je ţe 14 dni v ognju, ki se hitro širi na vse
strani. Zaţgali so baje pastirji, ki so kurili kres ter niso potem ognja zadostno pogasili.
Vir: Gorenjec, 9. 9. 1911
Iz občine Ovsiše pri Podnartu. Ne bi se oglasili danes v »Gorenjcu«, ko bi se ne
zaletel fajmošter Vrankar v zadnjem »Domoljubu« v naše samostojno misleče volilce,
kateri so dne 19. m. m. oddali neustrašeno svoje glasove proti oni farovški stranki,
katera je navajena vedno le zmagati. Da je bil boj hud in vroč, ste ţe poročali, g.
urednik. Danes pa si bomo ogledali ta boj nekoliko bliţje, da javnost zve, s kakimi
sredstvi se mora boriti klerikalna stranka, ki ima za seboj tako »ogromno« maso
ljudstva — Glavna oseba v naši občini, katera deluje vedno za klerikalizem je
dobravski fajmošter Vrankar. Ta ima pa potem nekaj privrţencev, kateri so mu sluţili
pri zadnjih volitvah z dušo in telesom kot agitatorji. Da bode širša javnost zvedela za
te »odlične« moţe, jih tukaj podajamo. Najhujša sta bila organist Bendelnov Tonček
in pa Blejec. Potem pa Jurček Boštar in pa Medvedov študent. Posebno zadnjega ni
smelo manjkati, saj ko bi on ne agitiral, potem pa adijo farovţi, v katerih se včasih
dobi kaj poštenega. Delali so ti moţje ţe dolgo časa za volitve. Volilni imenik si je
pustil napraviti fajmošter Vrankar ţe pred pol leta pri davkariji, katerega pa jako dolgo
časa ni mogel ali ni hotel plačati, plačal ga je šele na razne prijazne in neprijazne
opomine. Upal je zagotovo, da ga bo plačala občina, a tu se je pošteno vrezal.

Agitiralo se je od farovške stranke skozi pet tednov neprenehoma. Izpustili niso
nobene bodisi še tako majhne koče. Z največjo korajţo so se pa vrgli na pooblastila.
Posebno okoli vdov so se kaj radi smukali. Te je Vrankar dan na dan obiskoval in jih
pestil, da mu dado pooblastila, a te so ga moţato zavrnile, da njemu nikdar in pod
nobenim pogojem ne dado istih. Vsa čast jim! Tudi po več ur je bil včasih Vrankar v
kateri hiši, kjer so same ţenske, a oditi je moral skoro povsod praznih rok. Pa tudi na
priţnici je vplival kar mogoče na volilce, a čim huje je delal, tem slabeje mu je kazalo.
Samostojno misleči volilci pač sami dobro vedo, da se gre pri volitvah le zato, da
postavijo na čelo svoje občine najboljše moţe, katerim je res mar splošni blagor
občine, ne pa takih, katerim so mar le Vrankarjeva načela. Saj so naši občani vendar
vsi, da, še prav dobri občani, a imajo le to napako, da se ne puste komandirati raznim
Vrankarjem in drugim. Pa kaj Vrankarju mar korist kmetov in delavcev, le vera je v
nevarnosti pri njem. — Na dan volitve je bil Vrankar prav dobre volje. Upal je, da
gotovo prodere. Pa kako se je začudil, ko je videl, kakšen kupček pooblastil imajo
samostojno misleči volilci in kakšnega ima on. Vzkliknil je: Sedaj smo pa ţe ven! No,
to se je hvalabogu tudi zgodilo. S teţkim srcem je zapustil volišče. Ko navsezadnje ni
mogel drugega reči, pa je rekel: Zmagali smo pa le. A bila je britka zmaga, kajne,
Vrankar! Toraj o tem za danes dosti; prihodnjič pa več.
Vir: Gorenjec, 15. 9. 1911 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Z Dobrave pri Podnartu se nam piše: Dne 8. t. m. je priredila naša kmetijska
podruţnica veselico, katera je jako dobro uspela kljub vsem nakanam našega
ţupnika. Pri tej veselici so nastopili tudi naši domači fantje in dekleta v jako ljubki
veseloigri »V Ljubljano jo dajmo«. Resnici na ljubo moramo povedati, da so naši
igralci igrali tako dobro, da takega nismo pričakovali. Dopadli so se nam vsi brez
izjeme. Tudi tuji gostje, ki so imeli priliko videti to igro ţe na marsikaterem odru, so se
jako pohvalno izrazili. Ugajal jim je posebno naš pristni domači dialekt, no, pa saj so
se igralci, kakor rečeno, zares dobro odrezali. Splošna ţelja je bila, da naj se ponovi
igro. Ponoviti se pa, kakor se nam je od merodajne strani povedalo, te igre letos ne
more, pač pa lahko drugo leto, bodisi v Podnartu ali na Dobravi. Toliko v vednost.
Gledalec.
Vir: Gorenjec, 15. 9. 1911 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Z Dobrave pri Podnartu. Z druge strani se nam poroča: Na Mali Šmaren je priredila
naša kmetijska podruţnica veselico z igro, kar pa ni bilo všeč našemu ţupniku.
Spravil je ta popoldan nalašč skupaj procesijo za deţ, katero je peljal h kapelici v
Kropo, da bi tako odvrnil ljudi, da bi se ne udeleţili veselice. A veselica je kljub temu
dobro uspela. Pri igri je bil ves prostor natlačeno poln. Ţupniku se je pa zopet
njegova nakana ponesrečila. Prav radovedni smo, koliko deţja je izprosil naš ţupnik,
ko je šel na čelu procesije z namenom škodovati svojemu bliţnjemu. Da se Bog ozira
nanj — dvomimo.
Vir: Gorenjec, 15. 9. 1911 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Občinska volitev se je vršila dne 10. septembra v Predtrgu pri Radovljici. Izvoljenih je
8 neodvisnih občinskih odbornikov in 4 pristaši S L. S. Boj je bil ljut in vroč.
Vir: Gorenjec, 15. 9. 1911
Koča na Begunjščici se bode zatvorila dne 24. septembra 1911. Po zatvoritvi se
bode dobival ključ pri načelniku podruţnice g. L Fursagerju v Radovljici
Vir: Gorenjec, 15. 9. 1911

Volitev ţupana in svetovalcev občine Ovisiše se je vršila dne 9 t. m na Dobravi.
Ţupanom je zopet enoglasno izvoljen obče priljubljeni g. Anton Pogačnik posestnik v
Podnartu, svetovalci pa so: Peter Sitar, Ivan Bohinc, Ivan Potočnik, Ivan Rakovc in
Ivan Vovk.
Vir: Gorenjec, 23. 9. 1911 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Umrl je Predtrgom pri Radovljici gospod Natalis della Schiava, v Podbrezjah pa
gospod Črnivec, c. kr. poštar in učitelj v pok. N. v m. p. !
Vir: Gorenjec, 23. 9. 1911
Električna naprava ob Savi pri Globokem pod Radovljico. Deţelni odbor kranjski
zaprosil je glasom tozadevne prošnje, kateri je pristopilo c. kr. ţelezniško stavbno
vodstvo na Dunaju imenom c. kr. drţavnoţelezniške uprave ddto. 23. Decembra
1910, št. 7289/E. B. D, za vodopravno gradbeno dovoljenje (koncesijo) za
hidroelektrično napravo ob Savi pri Globokem pod Radovljico. Glasom tozadevnih
načrtov, ki so razpoloţeni v Radovljici in pri c. kr. inţenirskem oddelku v Kranju, se
ima narediti 2.5 km pod Lancovsko-Savskim mostom blizu turistovske brvi, vodeče iz
Radovljice v Kamnogorico, v Savi nad 70 m dolgi betonski jez s petimi po 12.4 m
dolgimi in 5.40 do 6.00 m visokimi ţeleznimi zatvornicami, katere se bodo premikale
na 8.40 metrov visokih stebrih, čez katere bode peljal mostiček za odpiranje in
zapiranje zatvornic. Na desni strani tega jezu se odcepi od Savske struge pribliţno
2100 metrov dolg dovodni kanal, ki se bode izpeljal najprej skozi 215 m dolg predor
pod tamošnjim hrbtom, potem gre kanal 969 metrov v odprti strugi po desnem
Savskem pobočju do strmih pečin v Cajnarju, skozi katere gre kanal zopet po 355
metrov dolgem predoru in konečno zopet v odprtem kanalu 539 metrov do vodnega
vtoka na turbine in do električne centrale s štirimi turbinami, katera je projektirana na
parcelah štev. 150, 153, 154, 155, 157, 160, 161, 165 in 168 davčne občine Zaloše.
Od centrale bode odtekala voda po 290 metrov dolgem kanalu zopet nazaj v Savo.
Po zgoraj navedenem jezu zajezena voda bode v Savi napeta do 2100 metrov
navzgor ter bode to zajezenje nastopalo do 200 metrov pod Lancovskim mostom. S
to jezilno napravo doseţni strmec vode bode znašal največ 16.85 m in čisti padec na
15.58 m. Za sedaj vporabljiva, oziroma zahtevana najvišja vodna mnoţina znaša 40
kubičnih metrov na sekundo, najniţja vodna količina je zračunjena na 15 sekundnih
kubičnih metrov (15.000 sekudnih litrov). Delavna sila te centrale se bode torej
menjavala med 5650 konjskih sil pri 40 m2 sek. in med 2640 konjskimi silami pri nizki
vodi. Komisijska obravnava v svrho izvršitve te etektrične centrale se razpisuje na
dan 27. in 28. septembra t. l. v Radovljici, Lancovem, Dobravi, v Globokem in
Predtrg, vsak dan ob 9. uri zjutraj, z začetkom v Radovljici ob 9. uri dne 27.
scptembra.
Vir: Gorenjec, 23. 9. 1911
Nove ceste v radovljiškem okraju. Iz Radovljice pišejo: Vršila se je seja cestnega
odbora, katere sta se udeleţila podpredsednik drţavne zbornice Pogačnik in deţelni
odbornik dr. Lampe. Pri tej seji se je naredil program za cestne zgradbe v
radovljiškem okraju. Najprej se preloţi cesta Podmestom na postajališče, potem
pride regulacija v Begunjah. Deţelna vlada se naprosi, naj za sklenjeno preloţitev
drţavne ceste trasira po Peračici na Brezje. Potem se zgradi nova okrajna cesta od
trţiške okrajne ceste čez Leše in Brezje do nove drţavne ceste. Tako bi se pridobila
nova silno vaţna prometna zveza. Dalje se izreče cestni odbor za cesto čez

Bodešče, Ribno, Selo pri Mlinemu, oziroma Bohinjski Beli, ki bi bila velevaţna za
tujski promet. Deţelni odbor bo dal pripraviti načrte in proračune, na podlagi katerih
se bo definitivno sklepalo. — Cestna zgradba Podmestom se takoj razpiše.
Vir: Gorenjec, 30. 9. 1911
Prva deţelna elektrarna bo zgrajena ob Završnici. Pripravljalna dela so ţe toliko
napredovala, da se je začelo s predorom nad Mostami, ki bo vodil Završnico na vrh
visokega skalnatega roba, odkoder bo padla voda po ţeleznih ceveh globoko na
turbine. Ta centrala bo preskrbela Bled, Jesenice in radovljiško okolico z elektriko.
Natančnejše poročilo nam je obljubljeno.
Vir: Gorenjec, 30. 9. 1911
Iz Dobrave pri Podnartu nam poročajo: Pravijo, da se od nas nič ne zve, saj tako smo
ţe večkrat slišali. Pa temu ni tako. Ravno prejšnjo soboto smo brali nek posebno
ljubezniv dopis od nas v »Slovencu«, v katerem se na vse pretege hvali naše moţe.
V prvo se je pohvalilo našega meţnarja, potem pa kamnogoriškega g. ţupana, kateri
je, kakor ţe poročano, ţe petič izvoljen ţupanom. Ja, res, hudo se je zameriti
Vrankarju, da se mu je pa celo meţnar zameril, tega pa nismo pričakovali. Pa
upamo, da ga še ne bo priglasil za kakšnega »brezverca«. Vrankarju se je meţnar
zato zameril, ki je tudi kolikor toliko skrbel zato, da bi se veselica kar mogoče dobro
obnesla. Pa kaj mar Vrankarju veselica, ki so jo priredili kmetje, saj so po njegovem
mnenju kmetje takim študiranim gospodom kot je on, le takrat dobri, kadar so volitve,
da volijo tako, kakor so »oni« rekli, tisti pa, ki se jih izvoli, pa imajo le to teţko nalogo,
da prav pošteno kimajo, pa je dobro. Zato so pa kmetje pri zadnjih volitvah pokazali,
da kimavcev za sedaj še ne potrebujejo v občinskem odboru, so pač spoznali delo
naše stranke, ki tako skrbi za vse, najbolj pa seveda za gospode po farovţih. Da, da,
dani se med Dobravci, med njimi je vedno več neustrašenih moţ, ki spoznavajo
vsestransko delovanje klerikalcev in skrbeli bomo, da jih bodo še bolj spoznali.
Vir: Gorenjec, 30. 9. 1911 Iz Dobrave pri Podnartu nam poročajo: Pravijo, da se od
nas nič ne zve, saj tako smo ţe večkrat slišali. Pa temu ni tako. Ravno prejšnjo
soboto smo brali nek posebno ljubezniv dopis od nas v »Slovencu«, v katerem se na
vse pretege hvali naše moţe. V prvo se je pohvalilo našega meţnarja, potem pa
kamnogoriškega g. ţupana, kateri je, kakor ţe poročano, ţe petič izvoljen ţupanom.
Ja, res, hudo se je zameriti Vrankarju, da se mu je pa celo meţnar zameril, tega pa
nismo pričakovali. Pa upamo, da ga še ne bo priglasil za kakšnega »brezverca«.
Vrankarju se je meţnar zato zameril, ki je tudi kolikor toliko skrbel zato, da bi se
veselica kar mogoče dobro obnesla. Pa kaj mar Vrankarju veselica, ki so jo priredili
kmetje, saj so po njegovem mnenju kmetje takim študiranim gospodom kot je on, le
takrat dobri, kadar so volitve, da volijo tako, kakor so »oni« rekli, tisti pa, ki se jih
izvoli, pa imajo le to teţko nalogo, da prav pošteno kimajo, pa je dobro. Zato so pa
kmetje pri zadnjih volitvah pokazali, da kimavcev za sedaj še ne potrebujejo v
občinskem odboru, so pač spoznali delo naše stranke, ki tako skrbi za vse, najbolj pa
seveda za gospode po farovţih. Da, da, dani se med Dobravci, med njimi je vedno
več neustrašenih moţ, ki spoznavajo vsestransko delovanje klerikalcev in skrbeli
bomo, da jih bodo še bolj spoznali.
Vir: Gorenjec, 30. 9. 1911 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Radovljiške novice. Nesreča z nabito puško. V nedeljo, dne 8. oktobra je šel na lov
Ludovik Hrovat, pisarniški pomočnik pri dr. Janku Vilfanu. Šel je proti »Obli gorici«.
Tam pa so ga premotila lepa zrela jabolka in dvignil je nabito puško in s kopitom

puške, drţeč jo za cev, je klatil sadje. V tem se mu puška sproţi in ves naboj je šel v
bok in sprednji del telesa. Nevarno ranjenega so takoj odpeljali v deţelno bolnico v
Ljubljano, kjer čaka zdravja in dela trdne sklepe, nikoli več klatiti prepovedanega
sadja z nabito puško. Ranjenec je bil dober telovadec in načelnik radovljiškega
»Sokola«.
Vir: Gorenjec, 14. 10. 1911
Odkupnina od uţitnine. C. kr. finančno ravnateljstvo razpisuje na dan 19. oktobra ob
devetih dopoldne pri glavarstvu v Radovljici obravnavo glede ponudbe odkupa
uţitnine od mesa, ţganja in vina. Odkupnina znaša za radovljiški davčni okraj 36.000
kron. Gostilničarji, ki so imeli sedaj v zakupu uţitnino, toţijo, da imajo v tekočem letu
veliko izgubo. Svota 36.000 K je veliko previsoka za tukajšnji davčni okraj. Sliši se,
da misli deţela prevzeti v zakup uţitnino. Ali bo to deţeli v korist, ali v škodo, kdo ve?
Vir: Gorenjec, 14. 10. 1911
V Predtrgu pri Radovljici je občinski odbor v svoji seji z dne 8. oktobra soglasno
sklenil, da se stroški za vodovod razdele po davkih, ne pa po osebah. Ta sklep je
upravičen in bodo občani ţ njim gotovo najbolj zadovoljni.
Vir: Gorenjec, 14. 10. 1911
Iz Radovljice. Tu se govori, da sta na dan občinskih volitev v Mošnjah dva bivša
napredna odbornika prišla v ţupanovo pisarno ter seboj prinesla 100 glasovnic, ki sta
jih dobila nevesekje, in sta v ţupanovi odsotnosti pregovorila ţupanovo hčer, da jih je
vse podpečatila. Čujte!
Vir: Gorenjec, 21. 10. 1911
Iz Brezij. Zanesljiv romar je izvedel na Brezjah, da se mošenjskim občinskim volitvam
ugovarja. Tudi je pravil, kako zna vsaka breških natakaric na pamet povedati za
vsakega tamošnjih volilcev, kako je volil. Ker vlada sedaj na Brezjah praznota, so mu
lahko natakarice postregle, da je zapisal tele številke: Klerikalcev je pod breškim
zvonom 61, liberalcev 37, omahljivcev 19 in nevedneţev 48. Za liberalno zmaga sta
se najbolj trudila mizar Čebavs in Florijan Pohar. Za S. L. S. sta največ storila po
mnenju gostilniških ljudi posestnika Anton Frelih in Francelj Škofic. Nekateri pa tudi
P. Henriku pripisujejo zasluge. Romar je rekel, da bi mogel tudi glede gostilničarjev in
prodajalcev svetih podobic podati prav zanimive podatke.
Vir: Gorenjec, 21. 10. 1911
Iz Radovljice. Ţupanstvo na Lancovem je vloţilo prošnjo za celodnevni nerazdeljeni
šolski pouk. Krajni šolski svet prošnjo podpira, saj bi bilo tako oddaljenim kmečkim
otrokom res ustreţeno. — Mestni zastop radovljiški je naročil arhitektu C: Kochu
izdelati stavbeni regulacijski statut za »veliko" Radovljico. Komaj so ta statut razgrnili,
so hkrati vsi, ne glede na politično prepričanje, protestirali proti temu statutu.
Radovedni smo, kdo bo trpel ogromne stroške.
Vir: Gorenjec, 21. 10. 1911
Anton Pezdič s Posavca obsojen. Poroča se nam iz Radovljice z dne 20. t. m.: Danes
je stal pred sodiščem Pezdič s Posavca, znani general »samostojnih« kmetov, zaradi
razţaljenja časti, ker je nesramno obrekoval vse časti vrednega gosp. P. Henrika iz
Brezij. Moţ je menda prišel vsled svojega oblastnega nastopanja do prepričanja, da
mu je vse dovoljeno. Sodnik ga je pa drugače poučil in mu je za obrekovanje naloţil

200 K v korist »Slov. Straţi« ter plačanje toţnih stroškov. P. Henrika je zastopal dr.
Pegan.
Vir: Gorenjec, 21. 10. 1911
Iz mošenjske občine. Gostilničar Pezdič na Posavcu je včasih rad vabil romarje, ki
hodijo na Brezje, v svojo gostilno. Sedaj ima drugih skrbi preveč. Pred občinskimi
volitvami je zbiral »samostojne« vojščake za šnops okoli sebe, zdaj pa agitira za
»Slov. Dom«, katerega pišejo za samostojne kmete ljubljanski škrici, in ima še druge
teţave. Volitve so bile dobra šola in so ljudem oči odprle, kaj je ta samostojnost. Tu ni
veljalo načelo: »kmet za kmeta«, ampak: gostilničar za gostilničarja! Ti so se pač
močno podpirali, ker je bil vsak zase premalo samostojen. Palovškemu oštirju Modru
so rekli: Sam stoj! Pa ni sam stal. Lešanski Šporen je rekel ţupniku, da mu je tisti
papir Miklavţ prinesel na okno. Grom s Črnivca je pokazal na volišču, da je ţe po
Pezdičevo olikan. Gostilničar »Ţabar« se je tam bahal z obljubljeno pijačo, vsi skupaj
pa, da bo naklada na pijačo takoj po volitvi »crknila«. Največjo naklado na pijačo pa
delajo ljudem gostilničarji sami, od te tudi zdaj po volitvah za vinar ne odnehajo. Kako
grdo laţe gostilničarska stranka, te je pokazalo precej po volitvah. V »Narod« in v
»Slov. Dom« je sporočila, da je zmagala na celi črti liberalna stranka, da je ţupanu
Resmanu ţe »odklenkalo« in da je padel tudi ţupnik. Pa vse vkup ni resi Res je pa,
da je Florijan Pohar hinavsko delal, ko je prej predlagal naklado, potem pa ravno to
naklado izrabljal za agitacijo na korist gostilničarjev. Miševček noče nič o tem slišati,
da bi se odpravila »krivična naklada«, še manj pa Ankerst, ki ima za ţeno Pezdičevo
hčer. O gostilničarjih protinakladarjih na Brezjah še ne govorimo.
Vir: Gorenjec, 28. 10. 1911
Oče Moškon z Brezij poniţno na lastne stroške polaga javno vprašanje: Na čigave
stroške so tukajšnji izletniki popotovali v postojinsko jamo?
Vir: Gorenjec, 28. 10. 1911
Črnivca. Naši gostilničarski strankarji so bili sklenili, da odpošljejo pismeno zahvalo
svojemu rojaku, sedanjemu poštnemu asistentu Matevţu Zupanu, za to, ker je pri
volitvi v Mošnjah tako goreče delal za šnopsarsko stranko in popisoval glasovnice z
imeni njenih kandidatov, ter gotovo tudi sam kot pooblaščenec svojega vsega
spoštovanja vrednega očeta, ki se mudi sedaj nekje na Nemškem, volil po
Pezdičevem vzorcu. Ker se je pa vloţil zoper volitve ugovor, zahvala izostane. Mi
pravi kmetje pa svetujemo gospodu Matevţu, da naj v prihodnje raje ostane v
Ljubljani, kjer ga gotovo kaj potrebujejo, da se ne bo trudil z agitacijo po kmetih.
Vir: Gorenjec, 4. 11. 1911
Sporna vodarina. Iz Radovljice. (Vodovodno vprašanje). Dne 24. oktobra se je vršilo
v Radovljici po naročilu deţelnega odbora skupno posvetovanje vseh onih občinskih
zastopov, kojih občine rabijo vodo iz skupnega vodovoda. Zastopan je bil radovljiški
mestni zastop, občinski zastopi: Mošnje, Lesce, Begunje in Predtrg. Skupno
posvetovanje se je vršilo pod predsedstvom dr. Janka Vilfana. Namen posvetovanja
je bila ureditev spornih in drugih še nerešenih vprašanj o upravi in gospodarstvu
skupnega vodovoda in o medsebojnem razmerju vdeleţenih občin. Pri posvetovanju,
kako razdeliti stroške za vzdrţevanje vodovoda med posamezne občine, je prišlo do
hudega nasprotja med navzočimi meščani in med kmečkimi zastopniki. Radovljiško
ţupanstvo zahteva, da se stroški razdele po številu oseb, vsi drugi občinski zastopi
pa, da se porazdele po davkih. Oboji imajo prav, vsak s svojega stališča. Za

meščane bi bila zelo ugodna razdelitev na osebe, ki rabijo vodo, ker bi potem
Radovljica primeroma malo prispevala in bi bilo to v veliko korist občine. Prav je, da
so se meščani postavili na to stališče in s tem dobro zastopali koristi svoje občine.
Enako pa tudi kmečkim zastopnikom ni vzeti za zlo, če so se z ozirom na kmečke
koristi postavili na stališče, da naj se vse uredi po davkih. Kmetje so tolaţili
razburjene meščane, da bi tudi oni radi plačevali večjo doklado na vodo, ko bi imeli
take dohodke, kakor meščani, katerim kmetje iz okolice znosijo mnogo denarja v
prodajalne, trgovine in denarne zavode Pri tem posvetovanju se je tudi konečno
sklenilo, da se uprava vodovoda poveri upravnemu sveta, kjer so vse občine
primerno zastopane. Skupen vodovod naj ima eno skupno upravo, enako
porazdelitev bremen za vzdrţevanje in skupno vodarino. V vodovodni upravni svet so
bili izvoljeni: Za Radovljico: g. I. Sartori, Oto Homan, Šušteršič; za Mošnje: g. I.
Resman, A. Gabrijelčič, A. Cvenkelj; za Begunje: g. I. Trenk, V. Sturm; za Lesce: g. I.
Ţark in Valant; za Predtrg: g. Franc Grilc.
Vir: Gorenjec, 4. 11. 1911
Iz Radovljice. Dne 20. oktobra proti večeru je padel v vodno strugo pri Cajhnovi ţagi
triletni sinček c. kr gozdarja Gerlovca. Perice, ki so tara prale, so opazile v vodi
otroka, ga potegnile ven, pa je bil ţe mrtev. Otrok je imel posebno varhinjo, ki se Je
bila za trenutek odstrelila od njega, in ravno v tem času se je otrok preveč pribliţal
vodi in se vanjo zvalil.
Vir: Gorenjec, 4. 11. 1911
Iz Mošenjske občine. Občinska seja dne 3. t. m. je bila bolj mirna, kot je bilo
pričakovati za prvo po volitvah. Odbornik Pezdič je zavprašal ţupana, zakaj sklicava
stari odbor. Ta mu je pojasnil takole: "Odgovor imate na občinskih deskah; če vam ni
dosti, pa še v volilni pritoţbi pri c. kr. deţ. vladi v Ljubljani." - Mošenjskemu
podţupanu je ušel neki mejklic o odborovi pristranosti. Rad bi ga bil koj utajil, pa ni
šlo. - Naklado, ki bi donašala občini 3000 K, smo pokopali. Protinakladarjem smo
tako izvili volilni korobač. - Posavski samostojni kmet je v tej seji predlagal naklado
na vse pijače, izvzemši judovski špirit; posebno je priporočal naklado na farovško
vino. Med odborniki sta bila dva ţupnika. Ta dva sta navdušeno glaovala za ta
predlog ter sta tako na laţ postavila prerokbe predlagateljevih tajnikov, ki so jih bili
napisali v »Slovenski Narod” in "Slovenski Dom", to je v glasili naše samostojne
gostilničarske stranke. Pa predlog je vseeno pogorel.
Vir: Gorenjec, 11. 11. 1911
Ločitev mošenjske občine. Znano je, da se velika občina Mošnje, zopet razdeli v
občine Ljubno, Mošnje in Leše, iz katerih je bila nastala. Novo pri tem je, da hoče
odpasti tudi Dvorska vas k Begunjam, kamor je vţupljena in všolana. Pametno!
Vir: Gorenjec, 11. 11. 1911
Po mošenjski občini je po viharnih volitvah zopet zavladal mir. Občino vlada še stari
odbor, ki je imel 3. novembra na Brezju sejo.
Vir: Gorenjec, 11. 11. 1911
Očeta Moškonu iz Brezi se na njegovo javno vprašanje prijazno odgovarja, da je
izobraţevalno društvo v izobraţevalno svrho potovalo čisto na lastne stroške v
Postojinsko jamo. Kaj, če bi očeta kdo vprašal, na čigave stroške romajo iz svoje še v
sosednje gostilne. / J. Romar.

Breški velikan. Voznik Griben se silno huduje na »Narod« in »Slovenski dom«, ker
imenujeta malega Henrika za največjega agitatorja, ko vendar le njemu pripada ta
čast. Zaklel se je, da majhnih ljudi ne bo več vozil. Tako priča tisti, ki je ribe streljal in
ustrelil »Jutro«.
Florijan Pohar se v »Narodu« pritoţuje, zakaj se je v zapisniku občinske seje
mošenjskega odbora z dne 30. novembra 1910 po zaslugi njegovega somišljenika
Josipa Ambroţiča, takratnega zapisnikarja, njegovo častito ime pri odobravanju
ţgajnarske naklade izpustilo.
Vir: Gorenjec, 11. 11. 1911
Iz Radovljice. Amerikanski liberalni list »Glas Naroda« je prinesel te dni vest, da je
bila v Radovljici občinska volitev in da je »dosedanjemu sladkemu ţupanu, kakor tudi
njegovim pristašem ţe odklenkalo". — Ta je pa dobra!
Vir: Gorenjec, 11. 11. 1911
Velika seja. V Radovljici je zborovalo 24. oktobra v Kunsteljnovem salonu pod
vodstvom deţ. uradnikov vseh pet občin, ki imajo z Radovljico skupni vodovod.
Določili so način prispevanja za istega.
Vir: Gorenjec, 11. 11. 1911
Iz mošenjske Občina. Občinske volitve v Mošnjah bodo, kakor se nam poroča,
ovrţene, posebno z razlogom, ker so bili v podobčini Leše razglašene zaradi slabe
poštne zveze en dan prepozno. — Poštena gostilničarica v Lešah dovoli kegljati le,
kadar ni sluţbe boţje. — »Jutra» ne na mizo,« je rekla pridna gospodinja iz
mošenjske občine; kam bo postaviti sv. popotnico, če kdo pri nas zboli! —
Samostojna (?) kmečka (?) stranka ima povsod gostilničarje za gospodarje. Vsaj za
občine Podnart, Mošnje, Begunje in Kovor je to te znano.
Vir: Gorenjec, 18. 11. 1911
Iz Radovljice. Delo za preloţitev ceste Pod mestom je deţelni odbor izročil
domačemu podjetniku g. Ivanu Derniču, veletovarnarju na Lancovem. Prav ja, da
deţelni odbor upošteva domačina in daje domačim tvrdkam in domačim delavcem
zasluţek. G. J. Dernič se je izkazal ţe večkrat pri zgradbah cest kot zelo soliden
podjetnik, ki je vreden vsega priporočila.
Vir: Gorenjec, 18. 11. 1911
V Begunjah bodo volivni imeniki še enkrat razpoloţeni, da bodo blagovolili reklamirati
tudi »samostojni« kmetje.
Vir: Gorenjec, 18. 11. 1911
Gospodinjski tečaj v Radovljici. Kat. pol. društvo za radovljiški okraj bode letos v
soglasju z deţelnim odborom priredilo osemtedenski tečaj za odrasla dekleta
radovljiškega okraja v Radovljici. Tečaj se bode začel 28. decembra in bode trajal do
27. februarja. Pouk se bode vršil v velikih in zelo prikladnih prostorih radovljiške
graščine. Več o tem tečaju prihodnjič.
Vir: Gorenjec, 18. 11. 1911
Pomoţna akcija za Radovljico In okolico. Radovljica in okolica je veliko trpela vsled
suše. Ljudem zelo primanjkuje krme za ţivino, posebno hudo je prizadeta
prašičereja. Ko je bil objavljen razglas deţelne vlade o pomoţni akciji, so ljudje se

takoj obrnili do svojih ţupanstev v Radovljici, Lancovem in v Predtrgu in prosili
potrebnih krmil. Zasnovana pomoţna akcija bode dosegla svoj namen le, če se
ljudem takoj priskoči na pomoč. Drugače je vse brez pomena, ker premnogi
posestniki ţe sedaj z največjo teţavo preţivljajo svojo ţivino.
Vir: Gorenjec, 18. 11. 1911
Iz mošenjske občine. Dobropoljski Puţman še sedaj nima gostilne, čeprav mu je
posavski Pezdič rekel:«Če boš Ti in Tvoja ţlahta z nami, boš postal odbornik in
gostilničar!« In Puţman in vsa ţlahta so nesli Pezdiča v malhah (na glasovnicah) na
volišče — pa zastonj. — Gostilničar »Bit2 v cestnem kotu med Brezjem in Črnivcem
se zahvaljuje nekemu deţelnemu uradniku za prijazno dopošiljanje »Slov. Naroda«,
da se iz njega uči agitirati. — Otoški gostilničar Ţabkar silno obţaluje, da samostojna
stranka ni zmagala, ker je tako odpadlo nameravano slavje pred mošenjskim
ţupniščem. — Gostilniška stranka je imenovala častnim članom odbornika Mačka iz
Dvorske vasi, ki Je imel dve uri dolg obstrukcijski govor pri občinski seji na slavo
špirita. — Gostilničar Frelih poţivlja g. podţupana Floriana Poharja na Brezjah, naj v
osmih dneh dokaţe svojo trditev, da je g. ţupan Resman mošenjsko občino zadolţil
za 60.000 kron, kar je s častno besedo in svojim podţupanskim poroštvom zatrjeval
zadnji večer pred volitvijo in tako Resmanovi stranki snedel mnogo glasov. Če je pa
vedoma nalagal njega (Freliha) in tovariše, naj takoj odloţi odborniško in
podţupansko čast. Florian ima sedaj besedo!
Vir: Gorenjec, 25. 11. 1911
Iz Brezij. Komaj je padla naša občinska naklada na pijače, pa je našim oštirjem ţe
kar ţal po njej. Za ušesi se praskajo, po tihem kolnejo in zaupno zdihujejo: »Ali smo
trapasti! Marsikak grošiček smo vjeli s pomočjo te naklade, pa smo na vso moč
zabavljali čeznjo, dokler ni crknila! Smo pač talenti! Zaradi naklade smo imeli pri
špiritu dober groš več, pri hektolitru piva pa cele tri kronice. No, in sedaj morajo cene
zopet pasti! Nismo prav delali, modrujejo. Preveč smo vpili, zato pa sedaj včasih med
seboj na tihem zapojmo:
.Kje si, kje si ti, naklada?
Kje so kronce, kje je groš?
Nam, naklada, si zbeţala;
pridi, pridi spet v koš!«
Vir: Gorenjec, 2. 12. 1911
Iz Lancovega pri Radovljici. (Ţrtev alkohola.) Na Martinovo nedeljo zvečer okrog
desetih so prišli v gostilno k Piţu tuji fantje iz Lancovega. Mihael Zupan in njegov
tovariš sta naročila vino in ga plačala. Za njima pa pride v gostilno 20 letni Derničev
fant iz Vošč. Ker ni imel denarja, da bi plačal naročeno vino, prosi Mihaela Zupana,
da naj mu nekaj denarja posodi. Ker pa je pijanemu človeku nevarno denar
posojevati, zato mu ta ni hotel dati denarja. To pa ga je tako razjezilo, da je vzel
zunaj gostilne kol, tekel naprej po cesti, po kateri je vedel, da prideta tudi onadva, in
tam ju je napadel iz zasede s kolom. S kolom je pobil na tla Mihaela Zupana, na tleh
leţečega je pretepal in ga napol mrtvega pustil tam leţati. Udarec na glavo je smrten.
Pobiti Mihael Zupan je bil izučen mizarski pomočnik, star 24 let, zelo varčen in
delaven ter splošno priljubljen. Je brez staršev, ki sta mu umrla v zgodnji starosti.
Oče mu je umri nesrečne smrti, v blaznosti se je zastrupil, mati pa je kmalu na to
ţalosti umrla. Da bo nesrečni, pobiti sin okreval, je malo verjetno.
Vir: Gorenjec, 2. 12. 1911

Izpod Brezij. Bivši mizar, sedanji posavski hotelir Pezdič, je ponosen na svojo
generalsko čast od zadnjih občinskih volitev. Javno se sedaj ponaša, da so ga volitve
stale 500 svitlih kronic. Pripravljen pa je, da ob prihodnjih volitvah ţrtvuje tisočak, še
ga bomo pili, »zvesti Pezdičevi pristaši«!
Podporni člani mošenjske prostovoljne poţarne brambe uljudno poţivljajo sedanjega
načelnika zgornjega društva, da odgovori, kam je izginil trobojni trak z lepe društvene
zastave. Trak je dragocen, vrednost mu je 50 kron, ne pa sedem kron, kakor
predrzno trdi soproga mošenjskega nadučitelja.
Vir: Gorenjec, 9. 12. 1911
Iz Mošenj se nam poroča: Matevţu Jerini, po domače Špendavu, iz Spodnjega
Otoka, neki prav nič ni všeč, da liberalci tako slavo pojo g. nadučitelju Korošcu. Seve
naprednjakom je všeč vsakdo, ki ţ njimi vleče in kmetom polena meče pod noge;
zato pa hvalijo Korošca kot zadruţnega junaka v boju zoper mlekarske koristi.
Špendov kot zvest in zaveden zadrugar pa ve, da je vreden pohvale le tisti, ki je
komu izkazal res kako dobroto. Zato pravi, da naj liberalci Korošca le hvalijo; saj
vedo zakaj, kmet ga pa ne sme, in to naj tudi zve, zakaj ne.
G. nadučitelj Korošec je namreč vse kranjsko mlekarstvo, torej ves kmetski stan,
nezmerno oškodoval in to je storil z nesrečno pogodbo, ki jo je sklenil z ljubljanskim
ţupanom-nadmlekarjem Ivanom Hribarjem ter tako pokopal srečno napeljano akcijo
za podraţenje kranjskega mleka. Nobena druga mlekarna na Kranjskem si ni upala
skleniti pogodbe z Ljubljano, treba je bilo samo liberalnega talenta Koroščevega, in
kmet je bil udarjen. Samo mošenjska mlekarna bi štela do danes, ako bi Korošec ne
bil tako nesrečno skazil, od 10.000 do 20.000 kron več izkupička za mleko. Pameten
bravec lahko zračuna, kaj to pomeni za celo deţelo in prišel bo do zaključka, da bo
milijon kron manjkalo v ţepih slovenskih mlekarjev vsled napredno –»nerodne«
Koroščeve zadruţne poteze. G. nadučitelj je pač upal v svojem »navdušenju za
procvit zadruţništva", da si zagotovi s to uslugo nasproti ljubljanskemu ţupanu kako
ravnateljsko mesto na ljudskih šolah v Ljubljani, pa se je reveţ moral zadovoljiti z
ravnateljskim mestom v slovitem Hribarjevem »paradiţu«. Ţivela, liberalna
»nesebičnost«! Kmet pa trpi in garaj! ... To narodno napredno geslo odmeva povsod,
najglasneje pa v Glavni posojilnici, pri Agro-Merkurju in obeh liberalnih zvezah!
Vir: Gorenjec, 9. 12. 1911
Občinske volitve. S. L. S. je zmagala pri občinskih volitvah v Kamni Gorici, kjer sta
pogorela liberalni učitelj Ţagar in socialni demokrat Debevc.
V mestu Radovljici je sijajno zmagala S. L. S in popolnoma je propadel dosedanji
ţupan dr. Vilfan v vseh treh razredih. Čestitamo!
Vir: Gorenjec, 16. 12. 1911
Kamna Gorica. Dne 9. t. m. so bile občinske volitve v Kamni Gorici. Bile so tako
burne, kakor nikdar poprej. Obe stranki, S. L. S. in »brezimna slovenska« — tako jo
imenujemo, ker na dotičnem volivnem oklicu te stranke ni nihče podpisan — trudili
sta se, da spravita na volišče kar mogoče veliko svojih pristašev. Posebno „očka
Debevc", vodja brezimne stranke, so se več mesecev trudili in potili okoli, posebno
na Dobravi, kjer jim je vrlo pomagala znana Valentinova ţlahta. Toda ves njihov trud
je bil zastonj. Z veliko večino je zmagala S. L. S. v vseh treh razredih. Očka Debevc
pa še sedaj nimajo miru in pravijo, da se bodo pritoţili. Pa bodo teţko kaj opravili.
Vir: Gorenjec, 16. 12. 1911

Brezje. Tu je dne 17. t. m. po dolgi bolezni umri gostilničar in posestnik Anton
Gabrijelčič. Pokojnik je bil pristaš S. L. S. ter je zavzemal razna častna mesta. Bil je
več let odbornik razseţne mošenjske občine, krajni šolski nadzornik, odbornik
»izobraţevalnega društva" koj spočetka, zadnji dve leti predsednik »Orla« in letošnjo
jesen je bil imenovan v cestni odbor. Ranjki se je vsikdar krepko potegoval za obče
koristne naprave. Brez njegovega truda bi znabiti še danes ne bilo vodovoda na
Brezju. Blagega srca je bil in je slehernemu rad pomagal. Sveti naj mu večna luč!
Vir: Gorenjec, 23. 12. 1911
Iz Radovljice. (Poraţeni liberalci) V Radovljici so bile dne 14, decembra občinske
volitve. Pri teh volitvah so liberalci v vseh treh razredih propadli. Dosedanji ţupan in
poslanec gorenjskih mest dr. Janko Vilfan še v odbor ni prišel. Od lastnih meščanov
je dobil največjo nezaupnico. Pri volitvah se je ljudstvo zdruţilo z inteligenco in sijajno
zmagalo liberalce. Z liberalno stranko je v mestu volilo samo okrog 14 domačinovposestnikov, kar so več glasov dobili, to so bili glasovi niţjih uradnikov in v mestu
bivajočih tujcev in pa pooblastila iz Predtrga. Teh so imeli okrog 20. Na volišče so
gospodje liberalci spravili vse svoje ljudi, celo 90 letnega starčka Tominca so privlekli
naravnost s postelje. Z liberalci je volila tudi Mestna hranilnica in poţarna bramba. Pa
vendar vse to ni nič pomagalo. Vsi njihovi kandidati so propadli. Izvoljeni pa so v I.
razredu: Aleksij Roblek, lekarnar; Janez Novak, kanonik; Vinko Hudovernik, tajnik
Mestne hranilnice, in Ivan Avguštin, mesar; namestnika sta: Franc Prestrl in Ivan
Janša. V II. razredu: Ivan Bulovec, trgovec; Vinko Resman, usnjar; Florijan Janc,
hotelir, in Leopold Varl, posestnik; namestnika sta: Mihael Zalokar in Matej Dernič. V
III. razredu: Josip Pavlin, podobar in posestnik; Josip Bogataj, klobučar; Franc Mrak,
posestnik; in Alojzij Urevc, posestnik; namestnika: Ivan Artelj in Blaţ Trelc. Slava
zmagoviti armadi!
Vir: Gorenjec, 23. 12. 1911
Z Lancovega pri Radovljici. Dne 19. decembra so bile v tej občini občinske volitve. V
občini ni nobenega liberalca, ampak vsi volilci pripadajo S. L. S. Vendar volitev se ni
izvršila mirno. Pojavila se je proti sedanjema ţupanu Derniču opozicija, ne iz stvarnih
razlogov, ampak osebnih. Nekateri drugi moţje bi bili radi uţivali ţupansko čast. Pri
volitvah pa je zmagala stranka g. Derniča, in najbrţe ostane še on v prihodnje ţupan
lancovški. Je zaveden pristaš S. L. S.!
Vir: Gorenjec, 23. 12. 1911
Lasce. One 13. t. m. smo imeli občinske volitve. V novem občinskem odboru imajo
nadpololovično večino pristaši S L. S. Napačno in laţnjivo je poročilo v »Slov.
Narodu« pod št. 287 z dne 14 t. m., češ, da so zmagali na celi črti liberalci in da je
prišel samo en naš pristaš v občinski odbor. Prapor S. L. S. se dviga zmagonosno
tudi v Lescah. Ţiveli, zavedni naši volivci!
Vir: Gorenjec, 23. 12. 1911
Radovljiški mestni občinski tajnik g. Šmigovc se je tako prestrašil novega občinskega
odbora, kateremu bi moral v prihodnje sluţiti, da je kar nepričakovano odšel iz
Radovljice. Bil je priden delavec in zmoţen tudi, le škoda, da je bil tako liberalno
zagrizen in pristranski. Svoje strankarstvo je posebno pokazal pri sestavi volilnega
imenika in pri izdajanju volilnih listin. Začasno opravlja sluţbo tajnika pisar dr.
Vilfanove pisarne in bivši liberalni ţupan predtrški g. Kristan. Novi odbor bo moral
preskrbeti tudi novega tajnika.

Vir: Gorenjec, 23. 12. 1911
Gospodinjski tečaj v Radovljici. Dne 28. decembra se otvori v Radovljici gospodinjski
tečaj za dekleta radovljiškega okraja. Tečaj bode vodila gospodična Peče. Vršil se
bode v prostorih tamkajšnje grajščine. Deklet iz celega okraja se je silno veliko
oglasilo. Le škoda, da bode sprejetih samo 24. Ker bode tudi radovljiška mestna
občina nekaj prispevala, zato bode največ deklet vsprejetih ravno iz Radovljice.
Dekleta bodo opoldne imela hrano skupno v grajščini. Hrana bode stala okrog 50 vin.
na dan. Stanovati bodo morale zunaj šole. Ti gospodinjski tečaji bodo nekaka
priprava za prihodnjo stalno veliko moderno gospodinjsko šolo v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 23. 12. 1911
Slov. kat. izobraţevalno društvu v Ljubnem priredi dne 24. decembra popoldne ob
treh v društvenih prostorih boţično predstavo. Na vsporedu je boţična igra »Mojster
Kriţnika sveti večer« in ţaloigro »Vestalka2. Igra se ponovi dne 26. i. m. ob istem
času.
Vir: Gorenjec, 23. 12. 1911
G. deţelnemu poslancu dr. Janku Vilfanu — na uho! Iz Radovljice nam pišejo v dne
26. decembra: Radovljičanom so nam še z ţivem spominu zadnje deţelnozborske
volitve. Liberalna stranka je čutila, da je v skrajni nevarnosti njen mandat za
Radovljico, Kamnik in Trţič. Vnela se je zlasti po Radovljici strastna agitacija, da
zmaga vsaj še enkrat liberalec — to pot dr. Janko Vilfan. Liberalni terorizem je šel
tako daleč, da so bili po volitvah trgovci in obrtniki naše stranke naravnost bojkotirani.
In res! Dasi v neznatni večini, g. dr. Janko Vilfan si je priboril vendarle vhod v
deţelno zbornico. — Kaj imajo gorenjska mesta od svojega poslanca? Drugega pač
ne, kakor da je g. doktor, kakor smo brali v deţelnozborskih poročilih, enkrat za nje
pretakal bridke solze. Radovljica vsaj se še vedno ponaša s tisto leseno in ometano
kolibo, kateri pravijo postaja c. kr. drţavnih ţeleznic, akoravno se je v volivnem boju
svečano zatrjevalo, da bo dal ţupan dr. Vilfan to barako odpeljati v Savo in da bo
poslanec Vilfan na nje mesto postavil zgradbo, ki bo v ponos napredni Radovljici. Kaj bo pa sedaj? Kamnik ima ţe ţupana S. L. S. Trţič ga bo kmalu dobil in
Radovljica se je istotako tudi otresla napredno-liberalnega jerobstva. Vsa tri mesta,
katera so volila dr. Vilfana v deţelni zbor, so sedaj v taboru S. L. S. G. dr. Vilfan! Ko
Vam niti Radovljičanje niso več zaupali navadnega občinskega mandata, koliko časa
boste še nastopali kot deţelni poslanec? Drţavnozborske volitve spomladi in sedaj
občinske so pač jasen dokaz, da Vam velika večina nič več ne zaupa. Ali boste iz
tega dejstva izvajali konsekvenco ? Ali boste toliko kavalir da prejkoprej nehvaleţnim
Radovljičanom, Kamničanom in Trţičanom velikodušno vrnete mandat? Ali smemo v
kratkem pričakovati vesele bitke za deţelni zbor? Radoveden radovljiški purgar.
Vir: Gorenjec, 30. 12. 1911
:::::::::::::::::::::::
Volitev novega ţupana v Radovljici. Dne 3. januvarja se je vršila v Radovljici
volitev novega mestnega ţupana in svetovavcev v navzočnosti okrajnega glavarja g.
Ţupneka. Volitev je vodil najstarejši izvoljeni mestni odbornik preč. gospod kanonik
dekan Janez Novak. Za ţupana je bil izvoljen g. Aleksij Roblek, lekarnar; za
podţupana g. Vinko Resman, usnjar, Podmestom; za svetovalce pa so bili izvoljeni
gg. Florijan Janc, hotelir, Ivan Bulovec, trgovec, in Josip Pavlin, podobar in posestnik,

vsi iz Radovljice.
Vir: Gorenjec, 5. 1. 1912
Friderik II., grof celjski, na Gorenjskem. Leta 1377., na dan pred sv. Katarino, je
sklenil Friderik Ortenburški s celjskimi grofi: Hermanom I. m II. ter Viljemom pogodbo,
po kateri naj bi prešla vsa posestva, ako ena ali druga stranka brez moških
naslednikov umrje, na preostale. Ob istem času je imel Friderik III. nekaj patronatov
in varščin, zlasti pa veliko posestev tudi na Gorenjskem. Naklo, Mošnje, Radovljico
ter njej podrejeno ţupnijo Gorje in vikarijat Kranjsko Goro je imel on pravico oddajati,
Mesto Kranj, grajščine Goričane, Radovljica, današnja razvalina pri Lipnici
(Wallenburg) ter Kamen pri Begunjah, vse je bilo v njegovih rokah. Zemljišča pa se
po listinah kot njegova last naštevajo v teh-le krajih: Brezje, Lesce, Ljubno, Loka,
Mošnje, Otoče, Palovče pod Dobrčo, Peračica, Polica pri Naklem, Predtrg pri
Radovljici, Rečica pri Bledu, Selo pri Ribnem, Vrba, Zabreznica.
Friderika Ortenburškega je dne 29. marca leta 1421. v Lipniškem gradu (Wallenburg)
njegova soproga Marjeta zastrupila. Ko je bil ta zadnji Ortenburţan mrtev, so prešla
vsa njegova posestva na celjske grofe.
Herman II. je imel dva sinova: Ludovika in Friderika. Ludovik je podedoval
Ortenburţana Friderika III.; dobil je njegova posestva, leţeča na Koroškem in
Gorenjskem. Mlajšemu pa je izročil oče Herman Krško, Mehovo, Rudolfovo in
Kostanjevico. Ali kmalu zatem je umrl Ludovik in brat je prejel tudi njegova posestva.
Tako je postal Friderik gospodar na Gorenjskem.
Friderik II. je bil poročen s plemenito Frangepani ali Modruš. Ţ njo je imel sina Ulrika
II. Bival je Friderik navadno v krškem gradu, sedanji razvalini nad vasjo Gradiček v
Ţupniji Krki, v gorenjskih grajščinah je pa imel le oskrbnike. Ţivel je jako razkošno;
tratil je čas in denar. Vrhu mesta Kočevja je na visoki skali sezidal grad; imenoval ga
je po sebi Friedrichstein. Lahkoţivi grof je polagoma postal zelo razuzdan. Vedno bolj
mu je bila všeč dvorjanka, lepa Veronika, zoprna pa lastna soproga, katere se je
izkušal iznebiti. Leta 1422. jo je skrivaj v postelji zadušil. Nato se je oţenil z Veroniko
Deseniško
Za pregreho je prišla kazen. Ko je oče Herman izvedel o smrti pl. Modruške, je sklenil
maščevati se nad Veroniko in kaznovati Friderika. Najprej je Friderika zaprl v nekem
stolpu v Ostrovici, nato pa ga je ukazal prepeljati v celjski grad. Tukaj se je moral
Friderik odpovedati vsem dosedanjim posestvom na Gorenjskem in izročiti vse svoje
gradove očetu. Celo Friedrichstein mu je moral prepustiti. Ta grad je dal potem srditi
oče podreti do tal.
Veronika ni dolgo uţivala svobode. Nekoliko časa se je pač klatila okoli, ali kmalu jo
je zasledil razsrjeni Herman in jo je ukazal vtopiti.
Ko je Friderik to izvedel, je ţalosti zbolel. Oče, boječ se njegove smrti, ga izpusti.
Zopet se sprijaznita. Vrne mu oče vse prej imenovano imetje.
Friderik se sedaj nastani na Gorenjskem. Izvoli si za sedeţ Radovljico. Semkaj je
dospel leta 1424. Toda Radovljičani, ki so o vsem tem, kar se je bilo s Friderikom
zgodilo, vedeli, ga niso hoteli sprejeti; odpovedali so mu sluţbo. S silo jih je moral
privesti k pokorščini. Ţivel je v Radovljici tačas dve leti. Kaj je tukaj počel? Ni se več
ţenil, ostal pa je lahkoţivec. Da pri Gorenjcih ni našel spoštovanja, je umevno.
Kakor na Kočevskem s Friedrichsteinom, tako se je hotel proslaviti tudi na
Gorenjskem; sezidal je grad Weisenfels. To se je zgodilo leta 1431.
…
Friderik je umrl leta 1454., star 93 let. Pokopan je bil v takratni minoritski, sedanji
nemški cerkvi v Celju. Njegova posestva na Gorenjskem je uţival potem dve leti Ulrik

nato so pa prešla na avstrijsko hišo.
Vir: Gorenjec, 5. 1. 1912
Brezje. V nedeljo, dne 7. januvarja se je vršil tukajšnjega izobraţevalnega društva ter
njegovega telovadnega odseka »Orla« občni zbor. Za predsednika obojega je bil
izvoljen g. Miroslav Finţgar.
Vir: Gorenjec, 13. 1. 1912
Iz Radovljice. V nedeljo popoldne so pokopali v Radovljici daleč okrog znanega
posestnika in gostilničarja g. Rudolfa Kunsteljna. Pokojni je dalje časa bolehal. Bil je
član več narodno-naprednih društev in v zadnjem času tudi starosta radovljiškega
Sokola. Pogreba se je udeleţilo mnogo občinstva, več poţarnih bramb z zastavami in
veliko Sokolov iz cele Gorenjske. Pokojnik je bil izučen mizarski pomočnik, pozneje je
bil v Ljubljani sluga »Mestne hranilnice«, pred dobrimi šestimi leti pa je po očetu
podedoval lepo posestvo v Radovljici in tu je imel gostilno. Po svojem prepričanju je
bil pristaš liberalne stranke in nestrpen do somišljenikov S. L. S. Vsled njegovega
strankarstva je bila gostilna slabo obiskana in moţ je zašel v dolgove. Svetila mu
večna luč!
Vir: Gorenjec, 27. 1. 1912
Mestna hranilnica v Radovljici in njen jerob. Kakor čujemo, se je novi mestni
zastop radovljiški v svoji prvi seji dne 19. t. m. pečal z razmerami v »Mestni
hranilnici«. Liberalci so po svoji zagrizenosti ob času, ko so imeli oblast v rokah,
hoteli »Mestni hranilnici« vtisniti pečat strankarskega zavoda in so hranilnico
proglasili naravnost za narodno-napreden denarni zavod. Na čelo »Mestne
hranilnice« so postavili zagrizenega moţa svoje stranke, ki je brez vseh zmoţnosti in
sposobnosti, gostilničarja Dovţana. Poleg njega pa so voIili v odbor »Mestne
hranilnice« graščinskega oskrbnika g. Šusteršiča iz Predtrga, znanega jeroba vseh
radovljiških in predtrških liberalcev. Pri tem se niso prav nič gospodje ozirali na
mestni, od vlade potrjeni statut, da morajo vsi odborniki »Mestne hranilnice« prebivati
v domači mestni občini. Preko vseh postav in statutov so iz tuje občine poklicali v
odbor imenovanega oskrbnika, ker so sami nesposobni brez jeroba voditi mestni
denarni zavod. Slabo izpričevalo za inteligentne radovljiške liberalce. Novoizvoljeni
mestni zastop pa odločno zahteva, da mora politika ven iz »Mestne hranilnice«, ven
iz odbora iti mora tudi g. graščinski oskrbnik, kateri nima nikake pravice, sedeti v
odboru »Mestne hranilnice«, ker prebiva v tuji občini, ne pa v mestu. Čudimo se,
kako more vlada kot nadzorovavna oblast nad »Mestno hranilnico« trpeti to očitno
kršenje mestnega statuta in k temu molčati. Od novoizvoljenega mestnega zastopa
odločno zahtevamo, da napravi red v »Mestni hranilnici« in iz političnega denarnega
zavoda napravi nadstrankarskega, ki bode uţival zaupanje vseh slojev in vseh ljudi.
Vir: Gorenjec, 27. 1. 1912
V radovljiški dekaniji bode birma v majniku in juniju, in sicer: na Jesenicah 12 maja, v
Radovljici 16, na Bledu 19, na Bohinjski Bell 20., na Bohinjski Bistrici 21 , v Srednji
Vasi 22., na Koprivniku 23. maja, v Begunjah 2. junija, v Lešah 3., v Lescah 4., v
Mošnjah 5, na Ovšah 8, v Kropi 9., na Dobravi 10., v Kamni Gorici 11., v Ljubnem
12., na Breznici 14, na Koroški Beli 16., pri sv. Kriţu 17., na Dovjem 18., v Ratečah
19., v Beli Peči 20, v Kranjski Gori 21., v Gorjah 23., v Zasipu 24. in v Ribnem 25
junija.
Vir: Gorenjec, 27. 1. 1912

Iz Mošenj se nam poroča: Naš novoizvoljeni podţupan g. Zabar obeta vsem svojim
prijateljem zlate čase, ki se prično, kakor hitro zagospodari v občinah novi odbor: Vse
bo drugače, če se bodo upoštevale ţelje liberalcev, in sicer: 1.) Bo v vseh krčmah
dovoljeno igrati doslej prepovedane hazardne igre. 2.) Slivovko in jeruš bo smel vsak
krčmar točiti brez patenta, brez daca, in brez vsake naklade. 3.) Da si bodo zlasti
nekateri oštirji, ki doslej niso mogli nikamor, laţje naprej pomagali, bodo smeli točiti
namesto pravega vina Muhovčev tefkovec in jabolčmk, pobarvan in krščen s pravim
vinom. Cena ostane pri starem: 96 vinarčkov ali pa kronico. — O, le korajţo krčmarji!
„Vremena se vam bodo skor' zjasnila, zvezde lepše kot kedaj sijale"! — Naš volivni
general s Posavca je pričel plačevati svoje obilne cehe krčmaricam in natakaricam na
obroke. — Le potrpljenje! S časom pride vsaka na vrsto! — Deţelni zbor je ločitev
treh mošenjskih občin odobril v seji 25. jan ; sedaj čakamo še najvišjega odobrenja.
Vir: Gorenjec, 3. 2. 1912
Iz Radovljice. (»Ravbarska gostilna«). Zadnji torek se je vršita pri sodišču v Radovljici
sodna obravnava radi razţaljenja časti. Mogočni liberalni gostilničar g. Douţan je pri
sodišču na vsak način hotel imeti svojo gostilno za „ravbarsko gostilno" in urarskemu
mojstru g. Murovcu se je komaj posrečilo dokazati, da to ni res. Ob času zadnjih
občinskih volitev so liberalci Murovčevega sina vrgli iz Douţanove gostilne, Murovcu
samemu pa pisali sramotivno dopisnico. Murovec je bil radi tega razburjen in je g.
Douţanu očital surovost njegove gostilne, hujšega izraza pa ni rabil. Nikdar pa ni
imenoval njegove gostilne »ravbarsko gostilno«, kar bi bil rad dokazal g. Douţan. In
ker se g. Douţanu dokaz resnice ni posrečil in je g. Murovec odločno zatrjeval, da za
enkrat še ni tako slabo v Lectarjevt gostilni, četudi klerikalce venkaj mečejo, da bi bila
vredna tega imena, zato je g. sodnik oprostil g. Murovca vsake krivde.
Vir: Gorenjec, 3. 2. 1912
Zadnji dopis v »Gorenjcu« iz Radovljice, v katerem občuduje neznani dopisnik velike
sposobnosti sedanjega načelnika » Mestne hranilnice« je tako razvnel g. Douţana,
da ni vedel, kako bi očitno pokazal svojo hvaleţnost do »Gorenjca«, ki je tako odkrito
povedal popolno resnico. Iz zadrege so ga rešili njegovi dobri svetovavci, naj
»Gorenjca« javno na vrata svoje gostilne nabije. G. Douţan jih je ubogal in storil po
njihovem nasvetu. Ljudje so hodili mimo njegove gostilne In so nešteto dovtipov zbili
na Douţanov račun.
Vir: Gorenjec, 3. 2. 1912
Iz Radovljice. V Radovljici so pokopali zadnji ponedeljek na domačem pokopališču
soprogo c kr. okrajnega tajnika pri glavarstvu, gospo Schaffer, roj. Schubert. Pokojna
gospa je bila Nemka in protestantinja. Pogreb je vodil pastor iz Ljubljane, dr.
Hegemann. Pogreba se je udeleţilo veliko občinstva posebno iz radovednosti,
kakšen je protestantovski pogreb in njega obredi. Pri odprtem grobu je govoril pastor
nemški in slavil v svojem govoru dobre lastnosti pokojne mlade gospe.
Vir: Gorenjec, 17. 2. 1912
V konkurz je prišla pivovarna zdruţenih gostilničarjev alpskih deţel v Lescah. Včeraj
se je volil konkurzni upravitelj. Defecit je velik. Prizadeti so razni slovenski zavodi in
zasebniki, pa tudi nemški. Ako bi gostilničarji ne bili liberalci, jojmine, to bi bilo
kričanja po liberalnih listih.
Vir: Gorenjec, 17. 2. 1912 / V mapi Lesce v starih časopisih

Ponesrečil se je sinoči na postaji v Podnartu sprevodnik Frank. Stikača sta ga
stisnila. Hudo razmesarjenega so naloţili na voz Na po staji v Kranju, ko so ga dali z
voza, si je ţelel duhovna, pa je kmalu potem umrl. Bil je doma s Koroškega, stanoval
je v Šiški in je pustil ţeno ter devet otrok.
Vir: Gorenjec, 17. 2. 1912
Iz Radovljice. V torek, dne 27. febr., se je v našem mestu zaključil prvi tečaj
gospodinjske šole. Sklepnega izpita se je udeleţila preblag. gospa soproga
deţelnega glavarja, kot zastopnik deţelnega odbora g. dr. I. Zajec, g. c. kr. okrajni
glavar Fr. Ţupnek s komisarjem g. E. Kordinom, preč. gosp. č. kanonik in dekan J.
Novak, c. kr. deţelni svetnik Regaly, mestni ţupan g. Roblek, poslanca gg. Piber in
Pogačnik, nadučitelj g. J. Slapšak in dr. Izkušnja je pokazala naravnost krasne
vspehe. V tako kratkem času pa toliko in tako raznovrstne tvarine obvladati! Vsa čast
vzorni voditeljici g. Emi Peče ter učiteljskemu osobju. Učni vspehi so priča, da se je
teh osem tednov porabilo nad vse dobro, priča pa tudi, s kako vnemo in pazljivostjo
so se dekleta udeleţevala predavanj. — Ker se je za ta tečaj prijavilo zelo veliko
prosivk, se prične dne 5. t. m. drugi tečaj, da se tako omogoči gospodinjska
izobrazba tudi onim, ki se prvega tečaja niso mogle udeleţiti.
Vir: Gorenjec, 2. 3. 1912
Iz Radovljice. (Kam z denarjem?) Letni računski zaključek nove, komaj pred dobrim
letom ustanovljene »Kmečke hranilnice in posojilnice« v Radovljici izkazuje samo za
pretečeno leto denarnega prometa: en milijon sedemstotrinajst tisoč kron. Ta
poldrugmilijonski promet dovolj jasno izpričuje, koliko zaupanje vţiva nova kmečka
hranilnica in posojilnica pri ljudstvu. Ljudje s polnim zaupanjem tu vlagajo svoj denar,
ker se jim zelo dobro obrestuje po 4 ½% od 100 kron, poleg visokih obrestij imajo pa
tudi popolno zagotovilo, da je tu njihov denar čisto varno naloţen. Denar se posojuje
na kmečka posestva, na zemljišča in pa vestnim, dobrim dolţnikom, kateri zelo redno
plačujejo svoje obresti, kakor izpričujejo številke letnega računa. Pri pol milijonu
izposojenega denarja je zaostalih obrestij komaj 486 kron, vse drugo je plačano.
Obrestna mera na vknjiţbo znaša 5 ¼ %t na menice po 6%. Dolţnik vrne lahko
izposojeni denar ob vsakem času brez vsake odpovedi; na račun se sprejemajo tudi
najmanjši zneski, kar je zelo koristno za dolţnike. Dolg se vračuje tudi lahko potom
amortizacije. Za trgovce in obrtnike ima vpeljan tudi tekoči račun. Hranilnica ima
svojo pisarno v gostilni »Bastel«, I. nadstropje. Uradne ure vsak dan dopoldne in
popoldne. Kljub temu, da ima »Kmečka hranilnica« ţe sedaj v začetku tako veliko
prometa, vendar nikakor ne misli zidati lastne hiše, katera bi se ji v Radovljici gotovo
ne obrestovala. Zato je načelstvo odločno proti zidavi lastne hiše.
Vir: Gorenjec, 16. 3. 1912
Iz Radovljice. Mesto Radovljica ima med drugim tudi to posebnost, da ima v svoji
sredi dvoje vrste liberalcev: zmerne in nezmerne. V te dve vrsti so se namreč liberalci
razdelili, odkar so bili pri občinskih volitvah v Radovljici tepeni in so izgubili vso
politično moč in oblast. Zmerni liberalci se vedejo dostojno in povsod radi iščejo stika
s somišljeniki S. L. S., drugi pa v zadnjem času izkušajo svoje sovraštvo in
škodoţeljnost do »klerikalcev« zanesti na gospodarsko polje in bojkotirajo trgovce
nasprotne jim stranke ter jim odjedajo odjemavce. Celo politično nevtralni trgovci niso
več varni pred njimi. Po mestu se govori, da liberalna ţilica najbolj nagaja g.
Leopoldu Fürsagerju, trgovcu v Radovljici, kateri posebno čudno zna reklamo delati

zase. Ob novem letu je dobil nasproti trgovca iz Kranja g. Savnika, ki ima trgovino z
manufakturnim blagom. Savnik je prav soliden trgovec, zato ima mnogo ljudij v svoji
prodajavni. Zadnji torek je bil v Radovljici letni semenj. Kar se pojavi med obema
prodajavnama znana oseba A. P., ki ljudi odvrača od Savnika z raznimi, celo
kaznjivimi besedami in jim kaţe proti Fürsagerju, naj gredo tja kupovat. Ko so se
domačini zgraţali nad to ostudno liberalno reklamo, jim je rekel A. P : „Za denar jaz
vse naredim." Kdo ga je najel za denar, nam ni znano. Vemo le toliko, da A. P.
stanuje v Fürsagerjevi hiši in da je zanj delal reklamo na kaznjiv način. Somišljeniki S
L. S. naj z ozirom na bojkotno gibanje liberalcev store svojo dolţnosti.
Vir: Gorenjec, 16. 3. 1912
Izobraţevalno društvo na Brezju priredi na velikonočni pondeljek dve igri: »Prisiljen
stan je zaničevan« in »Pri gospodi«.
Vir: Gorenjec, 6. 4. 1912
V Kamni Gorici. »Očka Debevc" ne bo ţupanil, ker je vlada zavrnila rekurz zoper
občinske volitve.
Vir: Gorenjec, 6. 4. 1912
Predor nad Mostami, kjer se dela deţelna elektrarna, je dokončan in je zadnjo
nedeljo padla vzadnja stena ob navzočnosti zastopnikov deţelnega odbora. Predor
je 785 m dolg. Spodnji del Završnice bo imel 165 m padca, ki bo dajal pri srednji vodi
700 litrov na sekundo, najmanj 1050 konjskih sil. Zgornji padec bo pa dosegel 4500
konjskih sil. Moć tega padca se bo izrabila, ko se bo podjetje razširilo.
Vir: Gorenjec, 6. 4. 1912
Poţar. V nedeljo zvečer je pogorela Vovkova ţaga pri mostu, ki gre čez Savo med
Bledom m Lescami.
Vir: Gorenjec, 20. 4. 1912
Iz Krope. Uvidela se je ţiva potreba, da se ustanovi v Kropi obrtno-nadaljevalna šola.
Po večletnem prizadevanju našega nadučitelja se je vendar posrečilo krajevne
faktorje, predvsem občinski odbor in ţebljarsko zadrugo, prepričati o potrebi te šole.
Občinski odbor in zadruga sta pripravljena prispevati z letnimi doneski. Konstituiral se
je ustanovni odbor, ki vse potrebno odredi, da se mogoče ţe jeseni otvori tako
potrebna obrtno nadaljevalna šola.
V nedeljo, dne 12. t. m , je začel poslovati občinski posredovalni urad ali »mirovno
sodišče« v Kropi. Da je bil tak urad potreben, se razvidi ţe iz tega, da so se ta dan
vršile kar tri spravne obravnave, pri katerih se je dosegla popolna sprava med
strankami. Predsednik tega urada je nadučitelj Jos. Pleničar; prisedniki gg.: Val.
Oblak. Jan. Šolar in Ign. Aţman. Dal Bog, da se posreči kroparsko vročekrvnost
nekoliko ukrotiti.
V nedeljo, dne 12. t. m., so oddali ljudje Šolskemu vodstvu sedem strupenih kač
(modrasov). Zanimivo je bilo pri tem to, da je ţebljar Janez Šolar prinesel v roki
modrasa, ga je tudi ujel z roko, in to starega modrasa. Bil je moţ bled in roka se mu
je tresla pri tem junaštvu, zakaj dobro je vedel, v kakšni nevarnosti je bil. Res treba
previdnosti. Čemu loviti gade z roko, ko imamo lahko drugo pripravo, da se love
varno.
Občinski odbor je sklenil v svoji seji plačati za liter hroščev 4 vin. Otroci so pridno
nabirali in vse obrali, a dobili komaj 10 litrov. Čudno, da pri nas ni tega mrčesa.

Čujemo, da je tudi v sosednji Kamni Gorici tako. S tem pa ni rečeno, da se zavoljo
tega pritoţujemo.
Gasivno društvo v Kropi je imelo pretečeni teden svojo prvo letošnjo veliko gasivno
vajo z orodjem, pri kateri so se pokazali naši neustrašeni gasivci. Kaj pa z gasivsko
godbo? Mladeniči, zganite se! Mogoče je, da se bo pa le dobil kdo, ki bi za silo
prevzel vodstvo. Bilo bi pač škoda, da bi godba razpadla.
Tudi pri nas smo začeli misliti na našo narodno dolţnost. Gospod deţelni dacar Josip
Piškur je v kratkem pri dveh prilikah pobiral in odposlal doneske »Slov. Straţi«. Bilo
ni veliko, a nekaj kronic je pa le »Slov. Straţi« dobrodošlo.
Vir: Gorenjec, 18. 5. 1912
Za Brezje je trgovsko ministrstvo dovolilo nov poštni urad, kar bo romarjem, ki hodijo
k Mariji Pomagaj, gotovo všeč.
Vir: Gorenjec, 18. 5. 1912
V Ţirovnici se dne 1. junija na c. kr. poštnem uradu vpelje brzojavna sluţba.
Vir: Gorenjec, 18. 5. 1912
Preč. g. Janez Novak, častni kanonik in dekan v Radovljici, je praznoval dne 13. t. m.
svoj 70 letni rojstni dan pri popolni čilosti duha in telesa. Na mnoga še leta!
Vir: Gorenjec, 18. 5. 1912
Iz Radovljice. Na praznik Vnebohoda je bila v Radovljici birma. Presvetli se je
pripeljal iz Ljubljane v sredo popoldne z vlakom ob eni. Radovljičani so letos prav
posebno slovesno vsprejeli in pozdravili svojega škofa. Na kolodvoru sta ga
pozdravila okrajni glavar g. Ţupnek in domači gospod kanonik-dekan. Ves mestni
zastop z ţupanom Roblekom na čelu pa je škofa čakal na trgu pred cerkvijo in ga tu
najiskreneje pozdravil. Pozdravila so škofa tudi razna društva in šolska mladina pod
vodstvom učiteljev. Vse mesto je bilo v zastavah Vsi meščani brez razlike političnega
mišljenja in vere so okrasili svoje hiše z lepimi slovenskimi in cesarskimi zastavami.
Vseh birmancev je bilo okrog 180. V mestu je na dan birme vladal vzoren red in
nekak svečan mir. Celo iz posameznih gostilen ta dan ni bilo čuti nobenega vpitja,
plesa in razgrajanja. Zato pa vsa čast mestu Radovljici!
Vir: Gorenjec, 25. 5. 1912
Sestanek ţupanov v Radovljici. Zadnji torek so se na poziv deţelnega odbora zbrali v
Radovljici v salonu pri Hudoverniku ţupani in občinski odborniki celega radovljiškega
sodnega okraja. Na sestanek je prišel g. deţelni odbornik dr. Pegan, ki je v zelo
poljudni in praktični obliki poučeval zbrane ţupane in odbornike o njihovih dolţnostih
in pravicah. Obenem je tudi odgovarjal ţupanom na njihova vprašanja in jim dajal
potrebnih navodil. Tak praktični poučni tečaj je neprecenljive vrednosti za posamezne
ţupane in občinska starešinstva, posebno v sedanjem času, ko se toliko bremen
nalaga občinskim zastopora od raznih oblastev, ko bi vsak ţupan skoraj moral biti
jurist, da bi vedno pravo zadel in vse po paragrafih reševal. —Dne 22. maja se je vršil
enak ţupanski shod na Jesenicah za kranjskogorski sodni okraj.
Vir: Gorenjec, 25. 5. 1912
Izpremembe pri sodnijah. Za sodnika v Kranj pride g. Fran Pernuš iz Litije, g sodnik
Ivan Šinkovic pojde iz Radovljice v Ljubljano in sodnik Ivan Vrančič iz Kamnika v
Ilirsko Bistrico.

Vir: Gorenjec, 25. 5. 1912
»Društvo zdravnikov na Kranjskem« je dne 23. t. m. obhajalo svojo 50 letnico v
Ljubljani. Prišlo je na sestanek tudi več hrvaških zdravnikov.
Vir: Gorenjec, 25. 5. 1912
Samomor. Lesce. Obesil se je dne 28. maja t. l. proti večeru 16 letni črevljarski
vajenec Janez Kocjančič. Učil se je črevljarstva pri mojstru Lovru Ţagarju. Spri se je z
črevljarskim pomočnikom zaradi šila in to ga je gnalo v smrt. Drugi dan dopoldne so
ga našli otroci kakih 10 m visoko na lipi nasproti Prosenove hiše obešenega. Leski
liberalci in demokrati, ti pobratimi, ki ne poznajo ne cerkve, ne molitve, dajejo sedaj
ţupniku navodila, kaj da je plemenitost srca, in ga učijo v »Slov. Narodu", da je bila
dolţnost ţupnika, ko je prišel pogledat obešenca, moliti očenaš s tamkaj zbrano,
radovedno mnoţico za nesrečneţa. Kako to? Saj so bili vendar leski liberalci in
rdečkarji poprej na mestu nesreče, pa naj bi bili, kar druge učijo, sami storili in
pokazali s tem celemu svetu plemenitost svojega srca in molili očenaš za obešenca!
Zaletavajo se v ţupnika, ker ni dal samomorivcu zvoniti in je ravnal po cerkveni
postavi, katera seveda liberalni in rdeči sodrgi ne ugaja. Jezijo se, da je ţupnik, ko ga
je nekdo hudomušno vprašal, če bo obešencu zvonilo, pripomnil, da samomorivcem
krave zvonijo s kravjimi zvonci. No, pač umevno! Samomorivcem - z drugimi
besedami rečeno - naj bodo bogati ali revni, se odklanja cerkveno zvonenje, ako
zdravnik z izpričevalom ne dokaţe, da so zblazneli. Čudno pa je, da se liberalci in
rdečkarji tako potegujejo za samomorivce. Pa kaj, »gliha vkup štriha!"
Vir: Gorenjec, 8. 6. 1912
Doktor vsega zdravilstva je postal včeraj na dunajskem vseučilišču g. Radivoj Pesjak
iz Kamne Gorice.
Vir: Gorenjec, 22. 6. 1912
Umrl je na Spodnji Lipnici pri Kamni Go riti trgovec in dolgolet i cerkveni ključar g.
Lovro Mulej.
Vir: Gorenjec, 6. 7. 1912
Iz Krope. Dne 4. t. m. pred praznikom slovanskih apostolov sv. Cirila in Metoda so
zaţgali tukajšnji Člani »Slov. Straţe« velikanski kres na vrhuncu gore, ki se je videl
po vsem Gorenjskem. Vsa čast zavednim Kroparjem!
Vir: Gorenjec, 13. 7. 1912
Iz Lesec. (Značaj se je pokazal.) Pa ga nima Kranjska deţela ţupana, ki bi znal tako
lepo igrati vlogo klerikalca in liberalca, kakor naš presladki g. ţupan Ivan Ţark. Pri
zadnjih občinskih volitvah je velik del pristašev napredne stranke odločno nastopil
proti njemu in mu je hotel izpodnesti ţupanski stolček. V tej stiski se je zatekel g.
ţupan h klerikalcem, se delal njihovega pristaša in jih milo prosil pomoči. S pomočjo
klerikalcev je ostal ţupan v Lescah. Da bi klerikalce še bolj premotil, strahovito hvali
naša poslanca Pogačnika in Pibra in se udeleţuje njihovih shodov. Shod zaupnikov
liberalne stranke v Ljubljani zadnjo nedeljo pa je pokazal, da je ta klerikalni ţupan
obenem tudi zaupnik liberalne stranke. Šel je v Ljubljano in tam je bil ves srečen, da
je smel sedeti v druţbi visokih liberalnih gospodov in se smel dotikati njihovih frakov.
Njegov obraz je ţarel veselja in svoj grošek je milostno daroval za »narodni sklad«.
Dobro si ga bomo zapomnili in ob svojem času ţ njim pošteno obračunali.

Somišljenike S. L. S. pa opozarjamo, naj bodo zelo previdni v svojih besedah, kadar
bode v bliţini naš sladki in značajni oče ţupan.
Vir: Gorenjec, 13. 7. 1912
Podruţnica S. D. Z. za Gorenjsko bo imela svoj redni občni zbor dne 24. julija 1912
na Brezjah v prostorih ge Gabrijelčič ob polenajstih dopoldne s sledečim sporedom:
Poročila odbora in preglednikov; volitev novega odbora in preglednikov; slučajnosti.
— Popoldne ob dveh prijateljski sestanek društvenih članov: predava tov. Ant.
Leskovec: »Kako naj gremo na soc. delo med ljudstvo?« / Odbor.
Vir: Gorenjec, 13. 7. 1912
Iz Lesec. Naši liberalci po gostivnah s posebno slastjo prebirajo poročila »Slov.
Doma« in se radujejo priobčenih škandalov. Pri tem pa vpijejo, da so sami čisti,
popolni moţje, brez vseh napak. Zadnjo nedeljo smo imeli pri nas ţenitovanje. Svatje
vsi smo bili prav ţidane volje. Posebno dobro razpoloţen je bil »zaupni moţ liberalne
stranke". Ime njegovo iz usmiljenja zamolčimo. Pozno v noč je prikolovratil domov,
doma pa se mu je »nekaj« pripetilo, o čemur gre sedaj govorica po vseh naših vaseh.
Mi te njegove nesreče ne bomo popisovali, ker »Gorenjec« ni list za škandale, pač pa
pričakujemo, da bode »Slov. Dom«, ki ima to veliko koncesijo za priobčevanje raznih
škandalov, nam natančneje popisal, kaj vse se je pripetilo njegovemu pristašu.
Liberalcem v pouk pa kličemo, naj bodo le malo bolj poniţni in skromni v zabavljanju
čez nasprotnike, dokler bodo njihove zaupne moţe, stebre njihove stranke, zadevale
take »nesreče« ...
Vir: Gorenjec, 20. 7. 1912
Iz Poljč se nam poroča, da je tja prišel na počitnice nadzornik armade, general
infanterije baron Albori.
Vir: Gorenjec, 20. 7. 1912
Cena elektrike iz deţelne elektrarne se je od kranjskega deţ. odbora določila tako:
Za razsvetljavo 50 vin. za kilovatno uro, pri večjem odjemu 40 vin. Za 16svečno
ţarnico na uro en vinar. Tok za motorje 25 vin. za kilovatno uro, pri večjem odjemu
do 30 % popusta.
Vir: Gorenjec, 27. 7. 1912
Iz Lesec. Zadnjo nedeljo je bila pri nas volitev novega ţupana. Prej ta dan je lazil naš
stari oče ţupan Ţark okrog svojih občinskih odbornikov in jih prosil in rotil, naj ga
volijo zopet za ţupana. Menda ni bil prav siguren svoje zmage, ker ve, da na solncu
ni varen. Pri volitvi je prodrl neizogibni oče Ţark s 14. glasovi in 4 glasove je dobil
Ivan Walland, pristaš liberalne stranke. Čudimo se, da je tukajšnji občinski odbor, ki
šteje dve tretjini pristašev S. L. S., izvolil za ţupana liberalnega zaupnika. Pri tej
volitvi se je pokazalo, kako malo zavedni in politično zreli so naši moţje, ko si niso
znali poiskati in izbrati za ţupana moţa iz naše srede. Za enkrat se mu je posrečilo
zasesti ţupanski stolček, čez tri leta pa naj se le pripravi. Za sedaj je odločila ţlahta
in osebnosti. Ta čas ga bomo opazovali, in če bo še lisjačil, pride neizprosen boj.
Vir: Gorenjec, 3. 8. 1912
Iz Lesec. Dragonski polk št. 5. Nikolaj I. bo imel jutri na Leški gmajni pod milim
nebom sv. mašo ob 9. uri. V nedeljo, dne 25 t. m. ob pol 3 uri bo pa vojaška dirka

blizu kolodvora v Lescah in ob 8. uri zvečer sestanek častnikov v hotelu Louisenbad
na Bledu.
Vir: Gorenjec, 17. 8. 1912
Kmetijska podruţnica v Lescah priredi jutri v prostorih g, Wuchererja (pn Krištofu)
veselico. Predaval bo g. ravnatelj Gustav Pirc.
Vir: Gorenjec, 17. 8. 1912
Podruţnica S. D. Z. za Gorenjsko priredi dne 29 avgusta v Kropi poučni sestanek s
sledečim sporedom: Dopoldan: od 8.-9 ure zbirališče v Otočah (iz Ljubljane pride vlak
ob 8.15, z Jesenic ob 8.47); nato odhod v Kropo; od 10.-11. ure shod v gostilni pri
Klinarju (od 10. - ½ 11. ure: podruţnične zadeve; od ½ 11. do 11. ure: informacijsko
predavanje); od 11. - 1/2 1. ure ogled delavnic; nato kosilo v imenovani gostivni.
Popoldan: od 2—3. ure predavanje o razvoju, stanju in posebnostih Krope ter o
vplivu industrije na prebivalstvo. Po predavanju izlet v Kamno Gorico in razhod. S
tem sestankom stopa podruţnica v novo smer svojega delovanja. Obiskovati hočemo
odslej industrijske kraje Gorenjske in povzdigniti s primernimi predavanji, ki se bodo
po večini ozirala na lokalne razmere, socijalni smisel našega dijaštva Vaţni bodo ti
sestanki, zato naj se vsak Če le mogoče udeleţi. Priglase sprejema do 24. avgusta:
Vinko Tavčar, abiturijent v Trţiču, 148. V tem oziru prosimo točnosti: še pred
terminom se treba odločiti in priglasiti, da se more vse potrebno ukreniti.
Vir: Gorenjec, 17. 8. 1912
Izobraţevavno društvo v Mošnjah priredi jutri popoldne v društveni dvorani veselico.
Na vsporedu je govor, petje (tri pesmi) igra »Kmet-Herod, ali gorje mu, ki pride
dijakom v roke«.
Vir: Gorenjec, 17. 8. 1912
Iz Begunj. Tukajšnjega č. g. ţupnika je nesramno napadel »Slov. Dom«. Fant, ki je bil
priča, je s svojo izjavo pri tukajšnjem mirovnem sodišču in s prisego pri dekanatu na
laţ postavil dopisnika »Slov. Doma«. Ako liberalci ne bodo molčali, bomo prihodnjič
več povedali.
Vir: Gorenjec, 17. 8. 1912
Iz Lesec.. Veselica »Kmetijske podruţnice« v Lescah, ki se je vršila dne 18. t. m., je
postala prava — plesna veselica. V zadnjem trenutku je odpovedal naprošeni gospod
svoje predavanje; tako je odpadla pri tej veselici prva in glavna točka: kmetijsko
predavanje, ki bi imelo dati barvo veselici. Udeleţba je bila povoljna. Srečolov se je
dobro obnesel, petja ni bilo toliko, več pa je bilo pitja in plesa. Veselica je bila
mešana druţba raznih strank; tudi ni bilo brez dragoncev, ki so pridno rajali in dali
duška nedeljskemu počitku. Kakor pri vsaki mešani veselici, imeli so seveda prvo
besedo liberalci. Prišlo je pogosto do prepirov, ko je segla kapljica previsoko v glavo,
in ni dosti manjkalo, pa bi prišlo do tepeţa. Največ zaslug za to veselico, na katero je
seveda lahko ponosen, si je stekel tukajšnji učitelj in tajnik kmetijske podruţnice
liberalni Šemrl, ki je kakor vsiljiv agent nekaj dni pred veselico pobiral dobitke od hiše
do hiše. V nedeljo, na dan veselice, je pa imel toliko dela z dekoracijo prostorov, kjer
se je imela vršiti veselica, da ni mogel reveţ to nedeljo, ki je bila obenem rojstni dan
Nj. Veličanstva, nikakor v cerkev in tako zadostiti svoji krščanski dolţnosti in
dinastičnemu čutu. Sploh je bil preveč zamišljen v svoje lavorike, ki so ga čakale na

veselici. Pametni ljudje so pa rekli: »Tako klaverna veselica »Kmetijske druţbe" je pa
mogoča samo še v Lescah!«
Vir: Gorenjec, 24. 8. 1912
Mošnje. Prva veselica našega »Izobraţevavnega društva« je minulo nedeljo prav
dobro vspela. S pomočjo naših vrlih dijakov so se vse tri točke vsporeda zvršile v
občno zadovoljnost številno pričujočega občinstva. Posebno nam je pri igri ugajal
»kmet« - Herod. Odhajali smo z veselice z glasno ţeljo, naj kmalu na odru nastopi
tudi ţenski društveni odsek. — Na angeljsko nedeljo popoldne po litanijah bo občni
zbor »Izobraţevavnega društva«.
Vir: Gorenjec, 24. 8. 1912
Ubil se je v Radovljici zasebnik Ivan Pretnar, ki je 22. t. m. padel 4 metre globoko raz
hodnik hiše na kameniti tlak.
Vir: Gorenjec, 24. 8. 1912
Radovljica. Tu je zadnji čas vedno polno vojaštva. Dalj časa se mudi tu dragonski
polk. Med meščani in vojaki vlada lep mir. Meščani vojakom prav radi postreţejo in
jim v vsakem oziru pomagajo. — Zadnji ponedeljek je prenočeval v mestu in v
Predtrgu tudi domači 17. pešpolk. V ponedeljek popoldne od 5—7 ure je igrala na na
glavnem trgu pred graščino vojaška godba. Na trgu se je zbralo polno občinstva, iz
mesta in okolice, ki je ţivahno aklamiralo posamezne komade, posebno prelepe in
melodijozne slovenske narodne pesmi.
Vir: Gorenjec, 24. 8. 1912
Iz Radovljice. Visoko odlikovanje je dobil g. c. kr. višji okrajni zdravnik v Radovljici dr.
Ignacij Jelovšek, ki je postal medicinalni svetnik. Gospod doktor, kateri biva v
Radovljici ţe več kakor 30 let pri glavarstvu kot c. kr. okrajni zdravnik, je prvi v naši
deţeli in menda tudi v Avstriji, ki je kot okrajni zdravnik dosegel čast medicinalnega
svetnika. Odlikovancu naše najiskrenejše častitke.
Vir: Gorenjec, 31. 8. 1912
Dirke dragoncev. Pri dragonski dirki v Lescah, ki je bila zadnjo nedeljo, se je en konj
zaletel v drevo ter si zlomil nogo. Morali so ga oddati konjaču. Bilo je še par drugih
neznatnejših nesreč. Gledavcev so cenili na 5000. Najboljše so tekmovali dragonciprostaki
Vir: Gorenjec, 31. 8. 1912
Pošta na Brezjah. Pod novi poštni urad spadajo vasi: Brezje, Veliko Dobropolje, Malo
Dobropolje, Noše, Pirašica, Črnivec, Paloviče, Leše in Praproče.
Vir: Gorenjec, 31. 8. 1912
Mošnje. Jutri popoldne bo priredilo naše društvo veselico v društvenih prostorih.
Najprej je govor, na to tri pesmi mešanega zbora in igra: »Tri sestre«. Govoril bo vlč.
g. poslanec Ivan Piber ter pojasnil pred vsem deţelno gospodarstvo z ozirom na
naše planine, vodovode in hidroelektrične naprave ob Završnici in Globokem, kjer je
posebno občina Mošnje zainteresirana. Zato dobrodošli vsi domačini in okoličani!
Vir: Gorenjec, 7. 9. 1912

Radovljiške dame se prosijo da tista izmed njih, ki si je pred 11. meseci izposodila
deţnik v restavraciji Ručigaj v Kranju, ga vrne. Sicer se jo bo imenovalo prihodnjič z
imenom.
Vir: Gorenjec, 7. 9. 1912
S pota na Brezje. V nedeljo zvečer je izstopil na postaji Otoče neki duhovnik. Bil je
popolnoma sam. Pot ga je peljala na Brezje. Pri mostu čez Savo pa dohiti dva fanta.
In kaj se je tukaj zgodilo? Čujte in strmite! Eden izmed siroveţev zakriči: »Ti prekleti
hudičev far ti !« Ko je hotel tuji gospod ostati zadej, ga isti vnovič nahruli: »No, hudič,
le ostani zad!« Nato pa duhovnik reče: »Kje ste se pa vendar učili manire?« Fante
odgovori: »Kakšna manira, hudičev far?- in nadaljuje: »Kaj pa vpiješ dol iz tistega
čebra, kdo te kaj posluša, ti farbaš ljudi in jih na svojo roko spravljaš. Farja v kotel, pa
špirita gor, pa zakuriti hudiča. Vse farje naj hudič vzame!« Med tem prideta do
Pezdičeve gostivne. Psovke prenehajo; sliši se samo še glas: »Pojdiva še tu noter
mali«. In sta šla. Duhovnik pa si je mislil: Prava liberalna vzgoja!
Vir: Gorenjec, 14. 9. 1912
Deţelna elektrarna. Pri centrali v Ţirovnici se bodo dela nadaljevala. Izpopolni se
gorenjsko omreţje in napravijo se daljnovodi mimo Radovljice in Kranja do Ljubljane.
V kratkem bode Gorenjska dobila dobro in stalno električno moč za razsvetljavo in
stroje. Vodna sila Ljubljanice se tudi namerava izrabiti pri novem jezu, ki se bode
zgradil zaradi osuševanja barja. Deţelni odbor bode glede te naprave storil korake,
da dobi tudi ljubljanska okolica električno razsvetljavo.
Vir: Gorenjec, 14. 9. 1912
Pri Podnartu se bo napravil čez Savo nov most in odpravila se bo mitnica pri mostu.
C. kr. ministrstvo za javna dela je ukazalo izdelati načrt. Drţava bo dala za most
95.000 K prispevka.
Vir: Gorenjec, 14. 9. 1912
Na Radovljičanje se zadnji čas ponavljajo napadi v liberalnih listih. Najhujše klofute
pa dobivajo njihovi pristaši. »Dan« imenuje gospodarja trgovine Fürsager pravcatega
čudaka in moţička, ki se je hudo opekel.
Vir: Gorenjec, 14. 9. 1912
Iz Mošenj se nam naznanja, da je odšel iz občine dosedanji nadučitelj Joţef Korošec.
Pogreša ga samo par gostivničarjev pa intimni prijatelji njegove zabavne
»milostljive.«
Vir: Gorenjec, 21. 9. 1912
Mošnje. Veselica tukajšnjega izobraţevavnega društva na Mali šmaren se je prav
lepo obnesla. Poučni govor vlč. g. Pibra je bil vseskozi mikaven ter izredno poučen
zlasti z ozirom na naše kmečke razmere in bodoče električne naprave v občini.
Udeleţitev je bila povoljna; g. poslanec je pogrešal le gospodarje, ki so se mu zlasti v
planinskih zadevah ţe opetovano priporočali, pa so kasneje spričo svoje
kratkovidnosti planinske deleţe prodali baronu Bornu. Petje in igra »Tri sestre« so
izborno ugajale. Le tako vstrajno in ognjevito naprej! Izobraţevavno mošenjsko
društvo naj rase, se krepi in procvita! Bliţa se čas za uporabo društvene knjiţnice.
Zlasti mladini bo koristilo pridno čitanje društvenih knjig, katerih je naraslo ţe na
štiristo.

Vir: Gorenjec, 21. 9. 1912
Veliko vojaško cesto, ki bo stala nad milijon kron, bo zgradila drţava od Podnarta čez
hribe v Selca.
Vir: Gorenjec, 28. 9. 1912
Z Brezij nam poroča popotnik: Izvedel sem, da na Dobrem Polju pri »veseli vdovi«
poskočni svet malo prerad veseljači. Baje prihajajo tja pod noč gibčni plesači in
shajajo se tudi domača dekleta, celo taka, ki jim pravijo »mošenjske pevke«. Okrajno
glavarstvo poizveduje, kaj je na tem shajanju, da odpravi vsak povod k morebitnim
pritoţbam in neprijetnemu vzgledovanju.
Vir: Gorenjec, 5. 10. 1912
Iz Mošenj. Tu smo obhajali dne 24. septembra šolarsko slavnost v proslavo spomina
velikega mladinoljuba škofa Antona Martina Slomška s sv. mašo v cerkvi in
primernim nagovorom, deklamacijami in petjem v šoli. Ob tej priliki je poklonilo
učiteljsko osobje šoli stenski sliki: nepozabnega Slomška in sedanjega deţelnega
glavarja dr. Ivana Šusteršiča.
Vir: Gorenjec, 5. 10. 1912
Občni zbor Kat. pol. društva za radovljiški okraj se je vršil preteklo nedeljo v stari šoli
na Bledu. Zbralo se je nenavadno veliko število moţ ter smo med njimi z veseljem
opazili ţupane z Bleda, Boh. Bele, Gorij, Breznice. Ko je pozdravil navzoče g.
predsednik vitez J. Pogačnik in se je odobrilo poročilo tajnika in blagajnika g. ţupnika
K. Čerina, sta poročala zbranim naša poslanca za deţ. in drţ. zbor gg. Iv. Piber ter
vitez Jos. Pogačnik. Prvi je poročal o delu deţ. zbora in deţ. odbora ter s številkami
dokazal, koliko se je storilo za ljudstvo in posebej še za Bled, ker je izključno zasluga
poslancev S. L. S, da pride svetovno letovišče Bled do dobre pitne vode ter moderne
razsvetljave. G. vitez Pogačnik pa nam je podal splošni politični pregled, govoril o
razmerah na Hrvaškem in njih vplivu na politiko balkanskih narodov ter naslikal
zgodovino novega vojnega zakona. Z zanimanjem in napeto pozornostjo so
udeleţenci občnega zbora sledili točnemu izvajanju svojih poslancev ter se z
veseljem in navdušenjem odzvali vabilu preč. g. kanonika J. Novaka, da se izrazi
delavnima poslancema zahvala in zaupanje, zaupanje pa tudi vodstvu S. L. S. — V
odbor so bili soglasno izvoljeni sledeči gg.: dr. Iv. Benedik, okroţni zdravnik na Bledu;
Janez Burja, ţupan na Boh. Beli; Karel Čerin, ţupnik na Boh. Beli; Jan. Finţgar,
ţupan na Breznici; Jakob Jan, ţupan v Gorjah ; A. pl. Kappus, ţupan v Kamni Gorici;
Janez Krivic, delavec na Jesenicah; kanonik Jan. Novak, dekan v Radovljci; Jan
Piber, ţupnik in deţ. poslanec v Gorjah; vitez Jos. Pogačnik, deţ. in drţ. poslanec v
Podnartu. Za namestnika sta bila izvoljena: Iv. Markeš, hotelir na Boh. Bistrici, in V.
Resman, posestnik v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 5. 10. 1912
Z Gorenjskega. (Krjavelj in ponočni koncerti.) Pot me je pripeljala zadnji čas v
Radovljico. Ko sem opravil svoje uradne posle in plačal davke, sem stopil malo v
gostivno, si naročil radovljiškega cvička in nato sem mirno in tiho poslušal zabavne
pogovore radovljiških meščanov. Med drugim sem izvedel tudi te-le novice: V
Radovljici se v zadnjem času silno lepo razvija druţabno ţivljenje, odkar bivata v
mestu napredni g. Krjavelj in g. kapelan Martin. Prvi skrbi Radovljičanom za
predpustno zabavo, danzadnevom popisuje v svojem »Danu« radovljiške razmere,

popisuje mestne prebivavce in ţivali, g. kapelan Martin pa skrbi za cviček. V zahvalo,
da so pri zadnjih občinskih volitvah Radovljičani klerikalno volili, jim je kapelan
poţegnal vinsko trto, da jim je letos obrodila obilo najboljšega cvička. G. Krjavelj pa,
odkar se peča samo s klerikalci in cvičkarji, je čisto pozabil na svoje napredne
Krjavije in popolnoma prezrl njihovo zadnje kulturno delo. Velika krivica bi se jim
zgodila, ako bi njihovo kulturno delo zašlo v morje pozabljivosti. Zato naj ga pa jaz
kot tujec otmem pozabljivosti. Radovljičani, katerim je usoda določila v posest
najlepši del Kranjske deţele in jih je kapelan preskrbel s finim cvičkom, so pri svojem
druţabnem ţivljenju zelo pogrešali koncertnega petja. To verzelj kulturnega ţivljenja
je posebno hudo občutil v srcu pobratim g. Krjavlja, veleučeni in inteligentni g.
Ludovik s hrvaškim imenom, ki v sedanjih časih opravlja sluţbo načelnika radovljiških
»Sokolov«. In g. Ludovik je sestavil koncertni zbor in je pred nekim časom otvoril svoj
prvi ponočni koncert. Uspeh ni izostal. Vsi očarani nad temi sirenskimi glasovi,
podobnimi glasovom, katere je g. Krjavelj tam nekje na štengcah poslušal, so vstajali
Radovljičani, dajali duška svojim notranjim čutilom in so na prav posebne načine
hvalili prvi nastop novega koncertnega vodje. Eden pa je bil v Radovljici, ki ni
privoščil Radovljičanom nočne zabave, ni pustil brez licence prirejati koncertov, in v
imenu cesarske postave je poklical okrajni komisar k sebi gospoda Ludovika, mu
izrazil svojo nevoljo in izrekel nad njim kruto sodbo, da bode namreč moral g. Ludovik
iti v prognanstvo v Macedonijo radovljiškega sodišča in tamkaj tri dni, ločen od sveta
in od cvičkarjev, zlagati in peti nove himne vsem sovam in čukom na čast.
Radovljičani se pa sedaj silno hudujejo nad trdosrčnim in nemuzikaličnim okrajnim
komisarjem in prosijo g. Krjavlja, da naj tudi on povzdigne svoj glas za svojega
pobratima ter v imenu napredne kulture najodločneje protestira proti zastarelim
paragrafom policijskega reda. Toliko, g urednik, za danes. Prihodnjič enkrat pa Vam
bom, če me kdo izmed Radovljičanov ne prehiti, popisal, kako je g. Ludovik
sodnijskim potom pobiral vstopnino h koncertu s pomočjo nekega velezgovornega
nadcvičkarja iz Kranja.
Vir: Gorenjec, 12. 10. 1912
Na Črnivcu poleg Brezja je umrl 9. t. m. po dolgotrajnem bolehanju občečislani
občinski svetovavec, bivši mošenjski ţupan g. Ivan Pristavec. Rajnik je bil vzgleden
druţinski oče, goreč, veren katoličan, prava gorenjska korenina. Bolezen, ki ga je
poloţila v grob, je priromala ţ njim po okupaciji iz Bosne ter ni prej mirovala, da ga je
upognila. Pogreba, ki se je vršil včeraj v Mošnjah, se je udeleţil skupni občinski
odbor; tudi številno občinstvo je spremilo blagega rajnika k grobu.
Vir: Gorenjec, 12. 10. 1912
V Kropi je bil po odstopu g. ţupana Ignacija Aţmana izvoljen g. Matija Lazar za
ţupana in gosp. Franc Šolar za njegovega namestnika.
Vir: Gorenjec, 12. 10. 1912
Iz Radovljice. (Uradništvo in napredno časopisje.) Radovljica je povsem uradniško
mesto. V mestu so uradi c. kr. glavarstva, sodnije. davkarije in razni niţji uradi. Vsi ti
uradi s svojim mnogoštevilnim uredništvom so mestu na veliko korist. Ko bi se vsi ti
uradi prestavili iz Radovljice, bi bile posledice v gospodarskem oziru za tukajšnje
meščane usodo-polne in nepregledne. Tega se pravi domači meščani prav dobro
zavedajo, so uradništvu hvaleţni in mu ţele mirnega in udobnega bivanja v svojem
mestu. Po svojem političnem prepričanju so uradniki raznega prepričanja, po večini
naprednega mišljenja in pristaši liberalne stranke. Ta stranka neštetokrat povdarja

svojo skrb in ljubezen do uradništva, in sodili bi zato, da bode tudi vse napredno
časopisje uradnike branilo, ali jih vsaj pustilo na miru. Temu pa v Radovljici ni tako
Dočim »klerikalno« časopisje v svojih lokalnih dopisih iz Radovljice nikakor ne
napada nobenega uradnika, ampak jih pusti popolnoma v miru, je pa letos slovenski
napredni časopis »Dan« priobčeval dopise, ki so bili poniţevavni in sramotivni za vse
uradništvo. Gorje klerikalnemu listu, ki bi se bil drznil podobno kritizirati uradništvo!
Pretečeni teden je »Dan« zopet objavil članek od tukajšnjega naprednega dopisnika,
ki napada posamezne uradnike in jih dolţi krivičnega postopanja. Da reši čast
ponočnega razgrajača, je napadel okrajnega glavarja, o katerem dopisnik prav dobro
ve, da on ni sodil dotičnika, ampak njegov okrajni komisar, ki je sam naprednega
mišljenja; napadel je tukajšnjega splošno znanega, mirnega in nepristranskega
sodnika; kliče v spomin dogodke iz ţivljenja bivših, v mestu sluţbujočih uradnikov in
končno še laţnjivo napade cel mestni zastop. Ta krivični napad te tem ostudnejši, ker
dotični dopisnik, katerega ime so nam sporočili njegovi lastni somišljeniki, znan po
svoji aroganci in hujskajočih nastopih, sam sili v uradniško druţbo in sam opravlja
posle privatnega uradnika. Za enkrat za sedaj zamolčimo njegovo ime. Ako se pa
zopet ponove enaki krivični dopisi in se bo krivično napadel katerikoli tukajšnji
uradnik ali kdo drugi naših somišljenikov, takoj javnosti z zanimivimi podatki
sporočimo ime tega visokega »nobel« gospoda, ki ţeli v časopisju bojevati se s
krivicami in z blatom.
Vir: Gorenjec, 26. 10. 1912
Mošnje. Bivši nadučitelj Korošec je tu veliko let politično slepomišil s svojo
»narodnostjo« ter izkoriščal za liberalizem mošenjsko Mlekarno. Sedaj, ko je ţe
davno pobral šila in kopita in odšel na Bohinjsko Belo prodajat svojo gospodarsko
modrost, nam pa pošilja svojo boljšo polovico dol begat naše zadruţnike, ki Mlekarni
oddajajo mleko, in vabit mladi svet na zabave in plese. Naj se vendar ţenska
izpametuje in naj opusti to, če ne, jo bo treba enkrat jasneje poučiti, da je občina ţe
do grla sita te vsiljivosti. Občina ne more trpeti nočnega vasovanja po gostivnah, kjer
se brez dovoljenja prirejajo plesi.
Vir: Gorenjec, 23. 11. 1912
Iz Mošenj se nam poroča: Zadnja nedelja je bila pri nas Andrejeva, semajna, pa pri
Pernušu ni bilo plesa, ker smo ţe v adventu. Pač pa so nas zopet obiskali v najgršem
vremenu ljubeznjiva gospa beljanskega nadučitelja Korošca. Povabili so v gostivno
svoje najprisrčnejše prijatelje; seveda ni manjkalo med njimi zalega F. V. in
zgovornega J. B. Gospa so jim postregli s prijazno besedo in sladkim »kuhančkom«.
Pri slovesu drugi dan so obljubili, da pridejo še, ker so jim Mošnje res čudovito k srcu
prirasle. Druge nesreče menda ni bilo; samo Korošec iz Grabna je precej glasno
izpraševal vest našemu naprednemu oštirju.
Vir: Gorenjec, 7. 12. 1912
Odvetnik v Radovljici je postal gospod dr. Janc.
Vir: Gorenjec, 14. 12. 1912
V Globokem pod Radovljico bo smela kranjska deţela napraviti na Savi elektrarno,
ker je dobila od politične oblasti vodopravno dovoljenje.
Vir: Gorenjec, 21. 12. 1912

Iz Radovljice. Res ţalostne boţične praznike je imela letos daleč po Gorenjskem
znana Cajhnova druţina z Lancovega. Drugi dijaki so se vračali zdravi in veseli
domov na boţične praznike v krog svojih starišev, Cajhnovega Joţka, ljubljenca vse
druţine, pa so v nedeljo dne 22 decembra pripeljali mrtvega na počitnice. Pokojni
Joţko Zupanc je študiral v Kranju šesto šolo in je bil povsod zelo priljubljen. V vseh
šolah je bil večinoma odličnjak. Pred par tedni je nenadoma hudo obolel v Kranju, od
tam so ga prepeljali v ljubljansko bolnico, kjer je na posledicah operacije umrl. Ko je
dober teden po operaciji leţal v bolnici, ga je med tem časom hodila danzadnevom
obiskovat nad vse skrbna m dobra mati. Joţko je tolaţil mater z upanjem, da ozdravi
in da postane duhovnik. Bil je idealen, nepokvarjen in globokoveren mladenič. Dne
22. decembra so pripeljali njegovo truplo iz Ljubljane na radovljiški kolodvor.
Pretresljiv je bil trenutek, ko so krsto vzeli z ţelezniškega voza in jo poloţili na
domača tla. Vse je ihtelo. V obilnem številu zbrani dijaki iz Kranja so zapeli par
ţalostink. Nešteto ljudstva, odličnega in priprostega, je pokojnemu izkazalo zadnjo
čast na potu na pokopališče. Truplo blagega mladeniča počiva v domači zemlji, duh
njegov pa uţiva sveti boţični mir pri nebeških jaslicah...
Vir: Gorenjec, 28. 12. 1912
Izobraţevalno društvo na Brezju priredi jutri v nedeljo, dne 29. decembra t. l. igro
»Novi zvon na Krtinah ali srečna sprava«. Nastopi tudi tamburaški in pevski zbor.
Vir: Gorenjec, 28. 12. 1912
:::::::::::::::::::::::
Posnemanja vredno novoletno darilo. Velecenjena gosp. Minka Hrašovec,
posestnica in lastnica trgovine Friderik Homann v Radovljici, katera je kot dobrotnica
ubogih občeznana, je podarila mesto običajnih reklamnih koledarjev tukajšnjim
ubogim svoto K 50. Za ta blagi dar se zgoraj imenovani darovalki v imenu deleţnih
uboţcev kar najtopleje zahvaljuje Mestno ţupanstvo v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 3. 1. 1913
Nove kranjske občine. Cesar je potrdil sklepe deţelnega zbora, po katerih postanejo
Polje v občini Toplice na Dolenjskem, Mošnje, Ljubno, Leše in Velesovo samostojne
občine.
Vir: Gorenjec, 10. 1. 1913
V Radovljici se bo napravila nova ţelezniška postaja. Drţava bo dala zanjo 150.000
K in mestna občina 50.000 K.
V Radovljici se bo naselil kot odvetnik svetnik Fran Kobler iz Ljubljane.
Vir: Gorenjec, 17. 1. 1913
Umrl je v Ljubljani g. ces. svetnik Ivan Murnik po dolgem bolehanju. Rojen je bil v
Otoku pri Radovljici. Bil je dlje časa drţavni in deţelni poslanec in deţelni odbornik.
Bil je vedno narodno - napreden, pravi »Narod«, kar pa ni res.
Vir: Gorenjec, 24. 1. 1913
Brezje. V nedeljo, dne 2. februarja, priredi telovadni odsek na Brezju predpustno
predstavo. Igra se: »Krčmar pri zvitem rogu« in »Poštna skrivnost ali začarano
pismo«. Poje pa moški in mešani zbor.
Vir: Gorenjec, 24. 1. 1913

Gorenjska električna naprava. Da se bo mogla elektrika od Ţirovnice napeljati po
raznih krajih Gorenjske, je kranjski deţelni odbor sklenil dogovore z lastniki zemljišč
in nabavijo se rnecesnovi drogovi, ki bodo drţali ţice.
Vir: Gorenjec, 31. 1. 1913
V Begunjah je umrla 25. januvarja 19 letna Ivanka Jeglič.
Vir: Gorenjec, 31. 1. 1913
Sankaška dirka na Lancovem pri Radovljici. Pretečeno nedeljo se je vršila zanimiva
sankaška dirka na Lancovškem sankališču pri Radovljici, ki se je vkljub dokaj
slabemu vremenu prav dobro obnesla. Sankališče je dolgo 800 m. Izmed dam je
prevozila prva sankališče v 1 m. in 48 sek. gdč. Julči Vovk z Bleda, druga pa gospa
Minka Hrašovec, soproga c. kr. majorja Iz Radovljice. Izmed gospodov je odnesel
prvo darilo g. Karol Mencinger iz Ljubljane, drugo g. Ciril Vilfan. Zanimiva je bila tudi
dirka na domačih ratičah, katere so se smeli udeleţiti le domačini in so se pokazali
kot prav dobri mojstri. Da se je mogla ta dirka vršiti, gre zasluga g. ţupanu Ivanu
Derniču in občinskemu zastopu na Lancovem, ki je šel prirediteljem te prve dirke
posebno naroko in jih v vsakem oziru podpiral.
Vir: Gorenjec, 7. 2. 1913
Kamna Gorica. Katarina Udir, ţena tukajšnjega posestnika in mlinarja, je pred dvema
letoma povila dvojčka, dne 8 t. m. pa trojčke, namreč enega dečka in dve deklici, ki
so vsi zdravi.
Vir: Gorenjec, 14. 2. 1913
Številke na hišah. L. 1512. je neki stavbenik v Parizu označil kompleks 70 parcel s
številkami in te številke so ostale potem tudi na hišah, ki jih je na tem prostoru
sezidal. Vendar se pa drugi niso poprijeli te novotarije takoj; šele 18. stoletje je začelo
ceniti pomen hišnih številk, brez katerih bi danes zlasti v večjih mestih ne mogli
izhajati.
Vir: Gorenjec, 14. 2. 1913
Brezje. V nedeljo, 2. marca, priredi Izobr. društvo na Brezju igro: »Marijin otrok sem«
s petjem. Začetek popoldne ob 5. uri.
Vir: Gorenjec, 21. 2. 1913
Gorenjski telefon. Upati je, da dobe Gorenjci telefonsko zvezo z Ljubljano. Sicer se je
ta namera ţe enkrat razbila, ker niso hoteli interesenti prevzeti nanje odpadajočih
stroškov. Sedaj pa utegne vsled zgradbe deţelnih električnih central tudi ta zadeva
priti v ugoden stadij. Deţelni odbor hoče namreč ljubljansko centralo po telefonu
zvezati s centralo v Ţirovnici. Pri tej priloţnosti se lahko naredi skupen telefon za
drţavo in deţelo, kar bi obema znatno zniţalo stroške in razbremenilo interesente.
Telefonska ţica bi se seveda napeljala tudi na Bled. Tako bi Bled pridobil poleg
vodovoda in električne luči tudi telefon in bi s tem postal res moderno letovišče. Tudi
industrialni krogi v Trţiču in na Jesenicah bi brez dvoma ta napredek z veseljem
pozdravili. Čujemo, da je deţelni odbor ţe storil v tem pogledu primerne korake in je
le od stališča trgovinskega ministrstva odvisno, ali se posreči ta skupna akcija.
Vir: Gorenjec, 28. 2. 1913
Nevarno je obolel č. g. Iv. Krst. Trpin, ţupnik v Mošnjah.
Vir: Gorenjec, 28. 2. 1913

Mošenjski občinski odbor se bo razpustil iz istega vzroka kakor šenčurski. Gerent bo
bivši ţupan Ivan Resman, kipar na Gorici. Iz vsake izmed treh novih občin mu bosta
prideljena po dva prisednika.
Vir: Gorenjec, 28. 2. 1913
Iz Radovljice. (Dvojna kultura.) Ko so leta 1908. pri deţelnozborski volitvi v Radovljici
liberalci zmagali z dr. Vilfanom in je tedanji radovljiški okrajni glavar Detela propadel,
tedaj so liberalci vse storili, da pokaţejo svoje veselje nad zmago in zaničevanje
klerikalcem. Napravili so zvečer bakljado, slavnostni izprevod po mestu s petjem in
godbo in par liberalnih meščanov je zasramovaje na ramah nosilo cele povezke
detelje. Pred glavarstvom je bila demonstracija. Gorje klerikalcu, ki bi si bil upal
pokazati se na ulico, vsakega bi posuli v deteljo in pohodili. Cel večer in pozno v noč
je trajal ta liberalni špektakel! Ko pa so sedaj „klerikalci" zmagali, kako olikano in
dostojno se se obnašali! Nobenega vpitja in vrišča, nobene demonstracije. Po
končani zmagi se je večina mirno razšla domov, drugi pa so šli v gostilne in tam
pričakovali poročil z drugih volišč. — To je dvojna kultura v Radovljici — liberalna in
klerikalna …
Vir: Gorenjec, 7. 3. 1913
Brezje. Tu je dne 28. m.m. umrla v 71. letu svoje dobe »meţnarjeva« mama, mati p.
Feliksa Tavčar. Naj v miru počiva!
Vir: Gorenjec, 7. 3. 1913
V Radovljici se je naselil kot odvetnik, kakor pove današnji inserat, g. dr. Igo Janc,
dosedaj odvetnik v Postojni.
Vir: Gorenjec, 14. 3. 1913
Občinske volitve za ločene občine Mošnje, Ljubno in Leše bodo najbrţe v drugi
polovici meseca maja. Gerentu J. Resmanu je naročeno, da do 1. aprila pripravi in
razpoloţi volilne imenike. Za gerentove svetovalce je deţelna vlada dogovorno z
deţelnim odborom imenovala bivše odbornike, in sicer za Mošnje: Matevţa Avsenika
in Antona Freliha, za Ljubno Alojzija Cvenkelja in J. Skorčiča, za Leše pa Fr. Valjavca
in Ign. Kokalja.
Vir: Gorenjec, 14. 3. 1913
Mošenjski g. ţupnik je ozdravel.
Vir: Gorenjec, 14. 3. 1913
Brezje. V nedeljo in na sv. Joţefa dan bo v tukajšnjem izobr. društvu predavanje: Sv.
Deţela. Na podlagi skioptika se bodo razlagale slike, ki so v zvezi z ţivljenjem,
delovanjem in trpljenjem Gospodovim. Začetek po »Ave Mariji«.
Vir: Gorenjec, 14. 3. 1913
Brezje. Dne 25. t. m. je bilo v tukajšnjem društvu predavanje o Oberammergavskih
igrah. Na podlagi skioptičnega razkazovanja je predavanje vrlo uspelo.
Vir: Gorenjec, 28. 3. 1913
Lov v občinah Mošnje, Ljubno in Leše bo prišel še prvo polovico letošnjega leta vsak
zase na draţbo. Doslej se je draţil zdruţen.

Vir: Gorenjec, 18. 4. 1913
Begunjski občinski lov se bo oddal še v tekočem kvartalu. Prav takrat menda tudi
lešanski in ljubenski in mošenjski.
Vir: Gorenjec, 18. 4. 1913
Novi vlaki na progi gorenjske ţeleznice. Od 1. maja I9i3 bosta vozila dva nova vlaka,
in sicer pojde brzovlak z Jesenic ob 4. uri 35 minut popoldne in pride v Kranj ob 5. uri
6 minut popoldne, kjer ostane 1 minuto, ter pride v Ljubljano na juţni kolodvor ob 5.
uri 48 minut popold.ie in to skozi vse leto. — Ob nedeljah in praznikih bo vozil med
Ljubljano in Kranjem osebni vlak in sicer pojde iz Ljubljane ob 2. uri popoldne ter
pride v Kranj ob 2. uri 43 minut ter gre iz Kranja ob 6. uri 4 minute popoldne in dospe
v Ljubljano ob 7. uri 2 min. zvečer.
Vir: Gorenjec, 18. 4. 1913
Kat. slov. izobraţ. društvo na Brezju uljudno vabi na veselico, katera se bo vršila v
nedeljo 27. aprila l.l. pri Janezku. Na vsporedu je: Srečolov in šaljiva pošta. Petje
mešanega in moškega zbora.
Vir: Gorenjec, 25. 4. 1913
Lambergar in Pegam – kdo sta bila? Jurij I. Lamberger je kupil okrog l. 1396. grad
Gutenberg pri Begunjah, njegov sin Jurij II. je pa kupil grad Kamen okrog l. 1436.
(Schonlebnov rokopis, ki leţi v Rudolfinumu v Ljubljani, in Val Valvasor »Ehre" XI.,
str. 550, trdi, da ga je kupil l.1469. od Andreja pl. Khreig-a.) Brat njegov je bil prvi
ljubljanski škof Ţiga Lambergar. Jurij I. je imel namreč s soprogo Katarino pl.
Dietrichstein 8 otrok, (Dr. Gruden, »Zgodovina slov. naroda« str. 292) Jurij II. pa je
imel sinova Gašperja in Krištofa. (Kres, VI, 288, Parapat, Turški boji, Letop. Mat.
Slov. str. 56) …
Vir: Gorenjec, 2. 5. 1913
Iz Mošenj. V Mošnjah je umrl 4. maja bivši liberalni načelnik gasilnega društva.
Njegovi pristaši so ga popolnoma zapustili. Bolelo jih je menda, da je moţ na smrtni
postelji poklical večkrat duhovnika in obţaloval svojo gonjo proti cerkvi in boţjim
namestnikom. Nosili so vence in korporativno so se udeleţili pogreba člani društva,ki
je sedaj na trdni verski podlagi s svojim vrlim načelnikom. Ti moţje so mu tudi
poklonili venec z zadnjim pozdravom. Kajne liberalčki, vaše prijateljstvo se kaţe pri
kozarčku in ne sega niti do groba? Sedaj se dobro poznamo.
Vir: Gorenjec, 9. 5. 1913
Nov šolski nadzornik za okraja Kranj in Radovljico. Vsled ukaza ministra za nauk in
bogočastje z dne 28. marca je ljudski učitelj v Ljubljani gospod Karol Simon
imenovan za šolskega nadzornika za slovenske šole v šolskih okrajih Kranj in
Radovljica s sedeţem v Kranju, ter je svojo sluţbo nastopil 1. maja.
Vir: Gorenjec, 9. 5. 1913
Telefonska zveza za Gorenjsko. Vojno ministerstvo je v posebni izjavi sporočilo
deţelnemu odboru, da bo toplo podpiralo napravo telefonske zveze z Gorenjsko.
Vir: Gorenjec, 9. 5. 1913

Brezje. Včeraj 22. t. m. je bilo v društvenih prostorih skioptično predavanje o
balkanski vojski.
Vir: Gorenjec, 23. 5. 1913
Lov krajevnih občin Jesenice, Kropa, Lesce, Leše, Ljubno, Mošnje, Ovsiše,
Radovljica, Bled, Begunje, Predtrg in Bela peč se bo dne 2. junija l.l. ob 9. uri
dopoldne v uradu c. kr. okr. glavarstva v Radovljici potom javne draţbe oddal v zakup
za dobo od 1. julija 1913 do 30. junija 1918. — Zakupni in draţbeni pogoji se morejo
pregledati pri c. kr. okr. glavarstvu v Radovljici ob navadnih uradnih urah. Lovišča se
bodo draţila v vrsti, v kateri so zgoraj občine naštete.
Vir: Gorenjec, 23. 5. 1913
Iz Radovljice. To nedeljo popoldne, 25. maja, se je vršil v Radovljici pogreb pokojne
gospe Ivane Hudovernik. Kako je bila blaga pokojnica splošno znana in priljubljena
ne samo v domačem mestu, ampak v vsej radovljiški okolici, o tem je pričal njen
veličastni pogreb, katerega so se udeleţili v najobilnejšem številu meščani, okoličani
in premnogi privatni in c. kr. uradniki. Med odličnimi udeleţenci pogreba smo opazili
preblagorodnega gospoda okrajnega glavarja Ţupneka, sodnega predstojnika in
svetnika Regallya, mestnega ţupana g. Aleksija Robleka in mnogo drugih. Pokojnica
je bila nadvse skrbna gospodinja, postreţljiva in posebno naklonjena reveţem in
siromakom. Zato blag ji spomin!
Vir: Gorenjec, 30. 5. 1913
Prešernova koča na Stolu se otvori v nedeljo, dne 1. roţnika 1913 in bode
oskrbovana do konca letošnje turistovske sezone; oskrbljena je z vsem potrebnim
glede jedil in pijače. Pot z vrh Stola na Golico 6 ur, je dobro premarkirana in šteje ta
pot po grebenih črez Belščlce, Medjidol in okoli Kočne kot jedna najzanimivejših tur v
naših Karavankah. Planinski pozdrav!
Vir: Gorenjec, 30. 5. 1913
Iz Radovljice. (Velik ogenj.) V četrtek zjutraj ob pol 2. uri je nastal ogenj v tovarni g.
ţupana Ivana Derniča iz Samovega (Lancovega). Začelo je goreti v delavnici. Ogenj
se je tako hitro razširil, da je bilo nemogoče tovarno in ţago rešiti. Ogenj so delavci
na Cajhnovi ţagi takoj opazili in sklicali ljudi skupaj. Plamen je bil tako velik, da je bilo
v Radovljici v mestu vse svetlo in oţarjeno. Na licu mesta je bila takoj poţarna
bramba iz Radovljice, dobro uro pozneje sta prišli gasit tudi poţarni brambi iz Mošenj
in iz Kamnegorice. Rešiti ni bilo mogoče drugega, kakor veliko kolo na Savi, in še to
le z največjim naporom. Par ognjegascev je popadalo v Savo in bilo v smrtni
nevarnosti. Pogorelo je vsa poslopje, vsa tovarna, skladišče in obe ţagi. Zgorelo je
par vagonov narejenih parketov, stolov in mnogo ostruţenega lesa. Zgoreli so vsi
veliki stroji. Škodo cenijo na 80.000 do 90.000 kron. Kako je ogenj nastal, se ne ve.
Velika sreča je bila, da je bilo mirna tiha brezveterna noč, da se ni ogenj razširil na
sosednja poslopja in na veliko skladišče lesa pri sosednjih ţagah in na zalogo čresla.
Tako pa je vse to obvarovano in rešeno.
Vir: Gorenjec, 6. 6. 1913
Iz Radovljice. (Smrtna kosa.) V nedeljo dne 1. junija popoldne se je vršil v Radovljici
pogreb nenadoma umrlega radovljiškega nadpoštarja g. Frančiška Pavlošiča.
Pokojnik je vkljub starosti in bolehnosti do zadnjega časa svojo naporno sluţbo
vestno opravljal. Še v soboto zjutraj je bil namenjen v urad, kar mu nenadoma
postane slabo in v par urah je bil mrtev. Kako spoštovan je bil, to je pričal njegov nad

vse sijajni pogreb, katerega se je vdeleţilo nekako polnoštevilno meščanstvo in
uradništvo. Zadnjo čast mu je izkazala tudi poţarna bramba z zastavo, koje podporni
član je bil pokojnik veliko let. V svoji sluţbi kot nadpoštar je ţivel pokojni gospod v
Radovljici več kakor 40 let. Bil je ves čas vzor nad vse vestnega in neutrudljivega
uradnika. Z velikimi telesnimi ţrtvami je opravljal svojo nočno in dnevno poštno
sluţbo. Za politiko se ni veliko zmenil, pač pa je bil vedno pripravljen v gospodarskem
oziru mestu Radovljici pomagati. Bil je dolgoletni član načelstva „Mestne hranilnice"
in tudi mestni odbornik veliko vrsto let. Silno ga je bolelo, ko je pred nekaj leti
liberalna klika, ko je prišla na vrhunec svoje moči, tudi njega zavrgla in ga ni nič več
volila niti v „Mestno hranilnico", niti v občinski zastop. Pristudil se mu je liberalizem in
v zadnjih letih je ves čas volil s S. L. S. Mesto Radovljica pa mu bode ohranila trajen
spomin.
Vir: Gorenjec, 6. 6. 1913
Radovljiška postaja. Zadnjo nedeljo se je pripeljal ţelezniški minister baron Forster v
Radovljico čisto incognito v spremstvu deţelnega glavarja dr. Šušteršiča in si ogledal
projekt za novo razširjeno ţelezniško postajo, za katero ga neprenehoma moleduje
mestni zastop radovljiški in pa g. vitez Josip Pogačnik, tukajšnji drţavni poslanec. Na
Bledu po obedu je neka dama fotografirala ministra v spremstvu g. viteza Pogačnika
in g. radovljiškega dekana-kanonika Novaka, katerega je navzoči minister odlikoval s
posebno ljubeznivostjo in prijaznostjo, in tej skupini so navzoči dali takoj ime:
»Radovljiška postaja«. Ob Završnici se je poklonil ministru tudi mestni zastop
radovljiški. Gospod minister se je prav prijazno razgovarjal z mestnim ţupanom g.
Roblekom in mu je zagotavljal svojo naklonjenost glede radovljiške postaje.
Vir: Gorenjec, 6. 6. 1913
Iz Lesec. (Odlikovani oče ţupan I. Ţark.) Zadnjo nedeljo je zadela izvanredna čast
našega g. ţupana. Ko je izvedel, da pride ţelezniški minister na Završnico ogledat si
projektirano električno centralo, začutil je v sebi dolţnost, da tudi on pozdravi in se
pokloni ekselenci kot zastopnik leške občine. In vse to je prav dobro izpeljal.
Predstavljen je bil g. deţelnemu glavarju, kateri je pohvalil njegovo osebo, katera za
prihodnost vse najboljše kaţe, in nato je bil predstavljen samemu dunajskemu
ministru. Od ministrove navzočnosti je bil baje tako prevzet, da bi bil gotovo medaljo
dol stresel in izgubil, ko bi jo bil imel s seboj. Odkar je ministra videl, je naš g. oče
ţupan ves srečen, in ker so mu to srečo in veselje napravili klerikalci, jim je obljubil,
da nikoli več ne pojde na noben liberalni zaupni shod v „Narodni dom" v Ljubljano, če
tudi bi se tamkaj zastonj lahko na vrtiljniku vozil.
Vir: Gorenjec, 6. 6. 1913
Iz Mošenj. Dne 3. t. m. so bile občinske volitve za občino Mošnje. Zmaga S. L. S. je
bila sijajna. Vseh 18 naših odbornikov je bilo izvoljenih z ogromno večino. Liberalci so
bili razočarano klaverni. Čast našim volilcem.
Vir: Gorenjec, 6. 6. 1913
Obrtna lokalna razstava v Radovljici. V Radovljici se je sproţila misel, naj bi se
priredila v mestu lokalna razstava meseca avgusta, ko je cela Gorenjska polna
tujcev. Razstavili bi obrtniki, zlasti rokodelci radovljiškega okraja, potem šola za
pletenje, pa tudi domača industrija omenjenega kraja bi prišla v poštev. V to svrho so
sklicali nekateri obrtniki preteklo soboto popoldne sestanek, na katerem bi se
dogovorili, kako to misel oţivotvoriti. Sestanek je bil prav dobro obiskan; dvorana v

hotelu »Bastel« je bila polna. Sestanka so se udeleţili poleg številnih obrtnikov tudi
okrajni glavar g. Ţupnek, g. kanonik Novak, radovljiški ţupan g. Roblek, ţupana z
Breznice in Lesec, svetnik trgovske in obrtne zbornice g. Fürsager, šolski nadzornik
g. Simon iz Ljubljane itd. Iz Ljubljane sta se odzvala povabilu in prišla na sestanek
deţelni poslanec za gorenjska mesta g. primarij dr. Gregorič in pa predsednik obrtno
pospeševalnega urada g. Kregar.
…
Vir: Gorenjec, 13. 6. 1913
V Ljubnem je pri občinskih volitvah vkljub strastni agitaciji liberalcev zmagala
Slovenska Ljudska Stranka.
Vir: Gorenjec, 13. 6. 1913
Iz Gorenjskega. (K obisku ţelez, ministra.) Zadnji teden sem se mudil v Radovljici in
imel priliko govoriti z več meščani in od njih sem izvedel stvari, katere gotovo spadajo
v javnost, zato Vam jih, gospod urednik, sporočam. Zanimalo me je posebno izvedeti,
kakšen vtis je napravil na meščane zadnji incognito obisk g. ţelezniškega ministra
barona Forsterja. Radovljičane nobena stvar bolj ne zanima, kakor vprašanje
razširjenja ţelezniške postaje in vse, kar je s tem v zvezi. Ko so izvedeli, da si je
minister v spremstvu g. deţelnega glavarja na licu mesta sam prepričal o potrebi
razširjenja kolodvora in je pozneje mestnemu zastopu radovljiškemu, ko se mu je na
Ţirovnico prišel poklonit, izrazil svojo naklonjenost in svojo pomoč, da se to vprašanje
kolikor mogoče hitro in vspešno reši, tedaj se je ta novica hipoma razširila med
meščani in jih navdala z najlepšimi upi za prihodnost. Samo nekaj meščane ob tem
visokem obisku boli, to namreč, da niso imeli prilike ministra očitno pozdraviti in se
mu pokloniti. Meščani ne morejo umeti, zakaj se obisk ministra ni očitno naznanil od
oseb, katere so to dobro vedele. Če so bili Bohinjci in Blejci in Brezniţani o vsem
dobro informirani, zakaj se meščanom ni naznanil prihod ministra in g. deţelnega
glavarja, da obema skaţejo svoje spoštovanje in jima priporoče svoje najvitalnejše
potrebe? Ali bi ne bilo veliko umestneje in lepše, da bi se bil mestni zastop radovljiški
na primer v spremstvu g. drţavnega poslanca viteza Pogačnika in novoizvoljenega
deţelnega poslanca dr. Gregoriča doma v domačem mestu ministru poklonil, kakor
pa da je po Gorenjskem letal za njim? Čudno se Radovljičanom tudi zdi, kje je bil za
časa ministrovega obiska gospod deţelni poslanec za gorenjska mesta, dr. Gregorič.
Nikjer ga niso videli, ne v Radovljici, ne na Bledu in ne na Završnici. Ali je bil g.
deţelni poslanec uradno zadrţan, ali se je nanj pozabilo, ali kali ... Radovljičanom bi
bilo zelo ustreţeno, če bi jim g. deţelni poslanec to pojasnil. Radovljičani zelo
obţalujejo, da ni bilo nikogar navzočega od domačinov, ali od poslancev tukajšnjega
okraja, ki bi bil ministru na licu mesta obrazloţil novi projekt, ko je minister ogledoval
ţelezniško postajo. Navzoč ni bil niti okrajni glavar g. Ţupnek. Naj bi bil vsaj on kot
uradna oseba dal tu pojasnila ministru in mu pojasnil gospodarsko in strategično
vaţnost novega razširjenja kolodvora. Zakaj se pač gotove osebe, katere so mestu
Radovljici naklonjene in pri meščanih celo priljubljene, od neznane strani tako
potiskajo v stran, je za meščane, ki ne poznajo te visoke politike, zelo zagonetno in
skrivnostno. Tako sem Vam, g. urednik, v kratkem popisal utis, katerega je napravil
na Radovljičane obisk ekscelence, popisal pa tudi modrovanje radovljiških
meščanov-demokratov
Vir: Gorenjec, 13. 6. 1913

V Mošnjah so bile v torek dne 17. junija ţupanske volitve. Zopet je bil za ţupana
izvoljen g. J. Resman iz Gorice. Njegovi svetovalci pa so: gg. Anton Frelih z Brezja,
Silvester Pangerc iz Sp. Otoka, Gogala Franc iz Dvorske vasi, Avsenek Anton iz
Vrbenj, Arh Joţef s Podvina in Šušteršič Joţef iz Črnivca.
Vir: Gorenjec, 20. 6. 1913
Iz Ljubnega. V nedeljo, dne 22. junija, je bil v naši novi občini izvoljen soglasno za
ţupana g. Alojzij Cvenkei, posestnik v Ljubnem.
Vir: Gorenjec, 4. 7. 1913 / V mapi Ţupani v Ljubnem
V Ljubnem je bil za ţupana izvoljen g. Alojzij Cvenkelj in za svetovalce gg.: Ivan
Vidic, Ivan Prestelj, Franc Marčun, in Pavel Kokalj.
Vir: Gorenjec, 11. 7. 1913

Razpis.

Mestno županstvo v Radovljici odda

zgradbo nove kanalizacije
v severnem delu mesta v dolgosti 439 m in 90 cm globočine poloţeno cementne cevi
s 40 cm svetlobe, 24 stranskih kanalov s poţiralnimi jamami in močno ţelezno
mreţo. - 880 m obcestnega jarka 40 cm širokega 12 cm močnega, tlakovan s
savskim okroglim kamnom ter z cementom zalit. - Poglobljenje stare kanalizacije v
dolgosti 127 m, polaganje cementnih cevi 40 cm svetlobe, 17 stranskih kanalov z
nabiralniki, 13 kanalskih mreţ in 250 m obcestnega jarka v širjavi in moči, kakor v
zgoraj omenjenem kanalu. Reflektantje naj se oglase do 20tega t. m. pri mestnem
ţupanstvu v Radovljici, kjer je razgrnjen tozadevni načrt in pogoji.

Mestno županstvo v Radovljici
dne 30. junija 1913.
Vir: Gorenjec, 11. 07. 1913
Gasilsko in delavsko bralno društvo v Kamnigorici priredita v nedeljo, 3. avg. 1913
veselico pri g. ţupanu Adolfu pl. Kappus. Vspored: 1. Tamburanje, 2. Petje, 3.
Srečkanje, 4. Šaljiva pošta, 5. Prosta zabava, 6. Razdelitev dobitkov na kegljanje.
Začetek ob ½ 4. uri pop. Vstopnina prosta. Veselica se vrši ob vsakem vremenu
Vir: Gorenjec, 1. 8. 1913
Brezje. V torek, dne 5. t. m. se je vršil pod vodstvom g. nadsvetnika Klinarja
komisijonelni ogled ţe dolgo nameravane deţelne ceste Brezje-Leše-Trţic. Konečno
se je ugotovilo, da se ta proga sedaj res izpelje. Pri lem se je tudi poudarjalo načelo,
da se deţelna cesta gradi ondi, kjer se morejo kolikor mogoče vezati vsaj večje vasi.
Prav tako!
Vir: Gorenjec, 8. 8. 1913
Kamna gorica. Shod, ki ga je priredilo katoliško politično društvo za radovljiški okraj
pretečeno nedeljo, dne 10. t m. se je prav dobro obnesel. Udeleţilo se je tega
zanimivega shoda nad 200 moţ iz Krope, Kamne gorice, Dobrave, Lipnice in
Lancovega. Na shodu so govorili: Veleblagorodni gospod vitez pl. Pogačnik, drţavni
in deţelni poslanec in podpredsednik drţavne zbornice, ter gg. deţelni poslanec in

ţupnik Iv. Piber ter dr. Lovro Pogačnik, tukajšnji rojak. — Veleblagorodni g. vitez
Pogačnik govoril je o razmerah v drţavnem zboru, obsojal našo zagrešeno zunanjo
politiko, posebno glede Balkana, pojasneval je nekatere postave, katere je drţavni
zbor sklenil, oziroma jih namerava še skleniti, kakor postavo o starostnem
zavarovanju, za katero se poganjajo vsi naši poslanci. On, pravi, je zato, da bi se
zavarovali vsi sloji, ne samo delavci in posli, ampak tudi gospodarji, katerim se, ko
prepišejo posestvo na sina, na starost mnogokrat prav slabo godi. Nadalje govori o
postavi na zvišanje davka na špirit, katerega je bilo dosedaj od litra 90 vin., a po novi
postavi ga bo K 1.40 in od katerega bo imela deţela lep dohodek — nad miljon kron.
Glede postave o zvišanju osebne dohodnine pravi, da niţje sloje ne bo zadela, kajti
povišalo se bo samo onim, ki imajo nad 10 tisoč dohodkov. — G. poslanec Piber
pravi v začetku svojega govora, da bi moral govoriti za delavce in kmete, ker je od
vseh izvoljen in ima oboje pred seboj, a ker bo o delavskih razmerah govoril rojak dr.
Lov. Pogačnik, bo govoril samo kmetovalcem, Govoril je med drugim posebno o
planinah, kako velikega pomena so za kmetovalce, oziroma za njihovo ţivino, ki je na
planinah veliko bolj zdrava, kakor ona, ki je vedno v hlevu, in katere se kaj rada jetika
prime, da za planine dajeta podporo drţava in deţela in da nikakor ne kaţe planin
razdelovati. — G. deţelni tajnik dr. L. Pogačnik govori o razmerah v Kropi in Kamni
gorici, povdarja edinost med Kropo in Kamno gorico, pojasnuje veliko korist
ţrebljarske zadruge, katero tako izdatno podpirata Zadruţna zveza v Ljubljani in
deţela, in pravi, da sta Zadruţna zveza in deţela pripravljeni tudi še nadalje podpirati
ţrebljarsko zadrugo, in toraj tukajšnjim delavcem ni potreba hoditi iskat si zasluţka
na Jesenice, kjer je pač boljša plača, a so draga stanovanja in tudi hrana je veliko
draţja. Nadalje pravi, da je sedanja večina deţelnega zbora poskrbela za delavski
stan tudi z občno in tajno volilno pravico, po kateri ima tudi delavec, ki je ţe 24 let
star, pravico voliti v občinski odbor in ima pravico tudi izvoljen biti, kar je popolnoma
prav, kajti če delavec ne plačuje direktnih davkov, plačuje pa dovolj indirektnih
davkov. — Z velikim zanimanjem so moţje sledili izvajanjem gg. govornikov, jim
glasno pritrjevali in se jim slednjič toplo zahvaljevali. Na predlog načelnika delavsko
izobraţev. društva g. Matije Mikla se je izreklo tudi popolno zaupanje poslancem S.
L. S., kakor tudi njenemu načelniku g. dr. Šusteršiču.
Vir: Gorenjec, 14. 8. 1913
Blamaţa pri Završnici. Dne 6. t. m. je prinesel »Slovenski Narod« o napravi
elektrarne ha Završnici to - le debelo tiskano naznanilo: »Palmo vspeha je ţe dosegel
dr. Lampe: En miljon kron potrošenega deţelnega denarja in pa v začetku tega
meseca od poljedelskega ministrstva telegrafično ustavljeno delo gradbe njegovega
projekta na Završnici." Ker Završnica ne teče pri Tokiu, ampak na našem
Gorenjskem, bi človek mislil, da se bo tisti moţ, ki govori o milijonu stroškov in o
ustavljenju dela na Završnici, nekoliko prej informiral, če je to resnica, predno da v
listu debelo natisniti. Drugače si moramo misliti, da ima tak človek kakšne posebne
namene, da hoče n. pr. kot klerikalec liberalce pripraviti v veliko blamaţo. Te
blamaţe je hotel deţ. odbornik dr. Novak obvarovati sebe in liberalce in zato je dne
13. t. m. v seji deţelnega odbora interpeliral predsednika dr. Lampeta, koliko je
resnice na časnikarskih vesteh, da so dela za deţelno elektrarno na Završnici
ustavljena in v katerem stadiju se nahaja ta zadeva. Predsednik dr. Lampe je
odgovoril, da so dotične časnikarske vesti popolnoma neresnične in da delo za
deţelno elektrarno redno napreduje. Razpisana so tudi ţe dela za mašinelni del in se
dotični oferti proučujejo ter se bodo predloţili v eni prihodnjih sej deţelnemu odboru.
Izvršeno je tudi ţe trasiranje daljnovodov v jeseniškem, blejskem in radovljiškem

okroţju. Daljnovodi so dolgi do 50 km, pribliţno istotako tudi krajevna omreţja.
Sklenilo se je s posestniki zemljišč okoli 1500 pogodb in izvršila tudi komisionelna
obravnava od c. kr. okr. glavarstva v Radovljici s popolnoma ugodnim uspehom. Delo
se bode hitro nadaljevalo, ker je nujno potrebno, da dobi Bled električno luč ţe za
prihodnjo sezono. Deţelni odbornik dr. Novak ugovarja nadaljevanju dela, češ, da
deţelni odbor v to ni upravičen, in zahteva, da se zgradba elektrarne ustavi.
Predsednik dr, Lampe pojasni, da je deţelni zbor naročil deţelnemu odboru, da naj z
vso enerţijo nadaljuje započeto akcijo in je v ta namen dovolil deţelnemu odboru
kredit do 2,000 000 K. Izdalo se je pa do sedaj za Završnico vsega skupaj okroglo
500.000 K. V tej vsoti so zapopadeni vsi izdatki za nakup vodnih sil in zemljišč in za
doslej dovršena gradbena dela. Dela se izvršujejo v lastni reţiji, vsled česar so
znatno cenejša, nego je bilo pri projektu prvotno proračunano. Dosegel se bo znaten
prihranek pod proračunom.
Tudi »SI. Narod« je prinesel Lampetovo pojasnilo in zraven še dodal, da sta k seji
poklicana deţelna strokovnjaka gg. Geilhofer in Srnec izjavila, da dela v Završnici
sploh niso bila ustavljena, da bodo ista v najbliţnjem času dokončana in da se bode
v prihodnji sezoni na Bledu ţe oddajal električni tok.
Ta liberalna blamaţa smrdi do neba. In kaj še vse pride!
Vir: Gorenjec, 19. 9. 1913
Prešernova koča na Stolu bo zatvorjena dne 28. septembra. Če bo ugodno vreme,
priredi Kranjska podruţnica S. P. D. 27. septembra izlet na Stol — zadnji v tem letu.
Vir: Gorenjec, 19. 9. 1913
Na Brezjah se je vršila, dne 2. oktobra kolavdacija novih orgelj, katere je izdelal g.
Anton Dernič iz Radovljice, op. 6. — Orgije imajo 47 pevajočih spremenov in tri
manuale. Delo se je posrečilo. Veseli smo lahko Slovenci, da imamo med domačini
takega mojstra, ki nadkriljuje tujce. Strokovno oceno bo prinesel „Cerkveni
glasbenik". Posebno se mora pohvalno omeniti fina intonacija posameznih
spremenov. V nove orgije je gospod mojster prevzel tudi registre iz prejšnjih orgelj.
Posebno značilni novi spremeni so: vox humana, klarinet, trobenta in posavna. Po
sv. maši ob 10. uri je bil cerkveni koncert; na orgijah sta mojstersko igrala pč. g.
Stanko Premrl, stolni kapelnik, in domači organist g. Bole. Tudi pevske točke, katere
je izvajal — 18 pevcev — domači cerkveni zbor, so ţele splošno priznanje.
Vir: Gorenjec, 3. 10. 1913
Električna naprava na Završnici. Kranjski deţelni odbor je dne 25. t. m. v seji sklenil,
da se napravi cevovod, naročite dve turbini po 1500 konjskih sil in drugo potrebno za
deţelno električno napravo na Završnici. Sklenilo se je tudi, da se zgrade daljnovodi
in krajevna omreţja v lastni reţiji in da se za obratno hišo kupi potrebni svet.
Vir: Gorenjec, 31. 10. 1913
V Radovljici bode kolodvor prihodnjo pomlad razširjen, da bode tudi za blago. To so
dosegla posredovanja gg. poslancev viteza Pogačnika, dr. Gregoriča ter kanonika in
dekana Novaka. Ţelezniško ministrstvo je dovolilo kredit 133.000 K za zgradbo
novega kolodvora. Inţinirji so ţe prišli delat načrte. Novi kolodvor bo Jako dobro
vplival na razvoj mesta Radovljice.
Vir: Gorenjec, 31. 10. 1913 / V mapi Ţelezniška postaja v Radovljici

Mestno starešinstvo v Radovljici se je dr. Vinku Gregoriču zahvalilo za trud, katerega
je imel kot deţelni poslanec za prospeh mesta in ga je prosilo, da naj sprejme
kandidaturo.
Vir: Gorenjec, 7. 11. 1913
Shod v Radovljici. V nedeljo popoludne ob 4 h se je vršil v Radovljici v salonu pri
Basteljnu javen shod »Kat. pol. društva«. Udeleţba na shodu je bila izvanredno
velika, prišli so domači volilci in iz okolice. Na shodu so nastopili naši kandidat je:
vitez Pogačnik, dr. Gregorič in Ivan Piber. Vitez Pogačnik je poročal o drţavnem
zboru in o teţkočah rednega in mirnega parlamentarnega delovanja. — Vsega zla je
kriv vladni centralistični sestav drţavnega zbora, kjer hočejo Nemci imeti
gospodarstvo v rokah in čuvati razne privilegije; enakopravnost narodov je samo na
papirju. Na shodu je podpredsednik drţ. zbora sporočil volilcem preveselo vest za
mesto Radovljico kakor za vso okolico, da se mu je posrečilo v zvezi z mestnim
zastopom radovljiškim iztisniti iz ţelezniškega ministra znesek K 133.000 za napravo
novega ţelezobetonskega mostu pri Radovljici in za razširjenje kolodvora. Radovljica
v prvi polovici prihodnjega leta dobi nov razširjeni kolodvor, ki bode odprt tudi
blagovnemu prometu. To je velikanska pridobitev za Radovljico in prelep uspeh
neumorno-delavnega in za mesto posebno zasluţnega g. drţavnega poslanca viteza
Pogačnika. …
Vir: Gorenjec, 14. 11. 1913
V Radovljici je bil zadnjo nedeljo imeniten shod, na katerem so govorili kandidatje dr.
Gregorič, vitez Pogačnik in ţupnik Piber. Glede zgradbe novega kolodvora je dobil
poročevalec »Slov. Naroda« neusmiljeno brco. Prejšnji večer je „Narod" namreč
prinesel poročilo, da se kolodvor ne bode gradil in da so bili le Radovljičanje grdo
potegnjeni. Na shodu se je pa dokazalo, da je načrt izgotovljen in da je ţe od ministra
zagotovljeno, da pride 133.000 K v proračun za leto 1914 za radovljiški kolodvor.
Novi kolodvor se bode ţe otvoril prometu v letu 1914. Liberalci tedaj tudi
Radovljičanom nič dobrega ne privoščijo in radovljiški volilci si bodo to blamaţo
liberalcev precej dobro zapomnili.
Vir: Gorenjec, 14. 11. 1913
V Lescah so pa imeli shod liberalci radovljiškega okrajnega glavarstva. Najeli so za
govornika znanega liberalnega prvaka Ribnikarja iz Ljubljane in so proglasili za
kandidate splošne kurije Trebušnika iz Ţirovnice in za kandidata kmečke kurije
Gogalo iz Nove Vasi.
Vir: Gorenjec, 21. 11. 1913
Shod liberalcev v Lescah. Na Martinovo nedeljo popoldan so liberalci priredili svoj
shod pri Krištofu v Lescah. Na ta shod so povabili vse zadnje ostanke svojih
pristašev iz Lesec in iz bliţnje in daljne okolice. Za govornika so povabili Ribnikarja
na shod. Na shod je prišel tudi liberalni mestni kandidat prof. dr. Pestotnik. Za
predsednika shoda so postavili Joţefa Gogalo iz Nove Vasi. Iz radovednosti je prišlo
na ta liberalni shod tudi večje število naših somišljenikov. To pa liberalcem ni bilo
prav, hoteli so biti sami. Prvo delo zbranih liberalcev je bilo, da so na predlog
čudnoznanega Koţelja, bivšega ţel. asistenta, pometali klerikalce iz salona. Na dano
parolo: »Klerikalce ven!« začela se je prava gonja na naše pristaše. Liberalci so tako
besneli in divjali, da še svojih niso poznali in da so še nekaj svojih ven zapodili, ker
so se jim zdeli premalo liberalni. Ko so končali to svoje gigantsko delo, so prišli še-le

do sape in naposled do besede. Prvi je prijel za besedo Dolfe Ribnikar. Globoko se je
oddahnil, ko je videl, da so sami, in sedaj je začel neusmiljeno udrihati po
dr.Lampetu, glavarju dr. Šusteršiču in dr. Kreku. Da ne bi obtičal v govoru, je imel
pred seboj kar tiskano pridigo, zloben pamflet na naše poslance (naslovljen pod
imenom) »Mi sami in samo mi«, v katerem to pogrete stare liberalne laţi. …
Vir: Gorenjec, 21. 11. 1913
Iz Radovljice. Našim onemoglim liberalcem se za malo zdi, ker so pri vprašanju
radovljiškega kolodvora tako naleteli, da se jim smejata mesto in okolica. Liberalci bi
še sedaj v resnici radi videli, da bi se v Radovljici ne zgradil silno potrebni kolodvor,
to pa zaradi tega ţele, ker dobro vedo, da so sami pri ministrstvih popolnoma brez
vsega vpliva, in ker jih jezi, da so moţje S. L. S. dosegli za Radovljico to veliko
ugodnost. Kje je misleč in pošten človek, ki bi ne obsojal te nizke liberalne podlosti?
Sedaj so se pa vrgli liberalci, da bi prikrili svojo kolodvorsko blamaţo, na drugo stvar.
V »Sl. Narodu« pišejo z Bleda, da cesta iz Radovljice čez Ribno na Bled še ni
razširjena in da zato vozniki tako kolnejo, da se delajo iskre. No, vozniki bi kleli še
stoletja, ako bi to cesto pomagali popravljati liberalci. Ker se je pa tudi v tej zadevi
naši stranki, ki je popravila ţe veliko cest v deţeli, pri vladi posrečilo doseči uspehe,
bo kmalu začel kleti nekdo drugi, namreč blamirani liberalci.
Vir: Gorenjec, 21. 11. 1913
Brezje. Telovadni odsek izobraţevalnega društva na Brezjah priredi, dne 23. nov.
igro »Mutasti muzikanf« z dvospevom: »Krojač in čevljar«. Ne pa, kakor je bilo
pomotoma natisnjeno v vabilih »Čevljar in berač«. Tudi ne nastopajo igralci M.
Fotočnik in V. Pinţgar, temveč M. Potočnik in V. Finţgar. To je napravil tiskarski
škrat. Med igrama bodo udarjali društveni tamburaši pod priznanim vodstvom g. Iv.
Bole. / Odbor.
Vir: Gorenjec, 21. 11. 1913
Iz Lesec se nam piše: Lepega kandidata so postavili liberaci na shodu v Lescah v
osebi Joţefa Gogale iz Nove Vasi. Še domačini mu ne zaupajo in ga ne marajo imeti
v občinskem odboru, pa naj bi se zanj ogrevali deţelnozborski volilci! To bi bilo pač
bedasto.
Vir: Gorenjec, 28. 11. 1913
Iz Kamne Gorice. Gasilno društvo in delavsko bralno društvo v Kamni Gorici priredita
v petek, dne 5. decembra 1913 svoj običajni Miklavţev večer. Pričetek točno ob ½ 8
zvečer. Vstopnina 10 v, le otroci pod devetim letom so vstopnine prosti. K obilni
udeleţbi se vabijo starši in otroci.
Vir: Gorenjec, 28. 11. 1913
Za elektrarno na Završnici je deţelni odbor oddal tvrdkam dela. Izdelavo turbin je.
prevzela tvidka Tönnies skupno s tvrdko Ţabkar.
Vir: Gorenjec, 19. 12. 1913
:::::::::::::::::::::::
Brezje. Tukajšnje k. slov. izobraţevalno društvo je imelo dne 11. januvarja svoj VI.
redni občni zbor. Za predsednika je bil soglasno izvoljen g Mirko Finţgar, gostilničar
in posestnik na Brezjah. Društvo je imelo pretečeno leto 67 članov. Prireditev je bilo

šest in pet skioptičnih predavanj, ki so nas seznanila z Rimom, Sv. deţelo, Balkanom
in nekaterimi domačimi kraji. Dne 25. januvarja bo priredilo društvo zopet predavanje.
Govoril bo g. Fran jo Bartol: o kmetijskem gospodarstvu. K predavanju, ki bo prav
zanimivo, vabimo domačine in sosede. — Izvanredno veliko ljudi je lansko leto
obiskalo tukajšnjo boţjepotno cerkev Obhajil je bilo 65.000.
Vir: Gorenjec, 16. 1. 1914
Na Brezjah bode v nedeljo 25. januvarja predaval g. dr. Evgen Lampe, ne g. Bartol,
kakor je bilo zadnjič naznanjeno.
Vir: Gorenjec, 23. 1. 1914
Gorenjsko ţeleznico nameravajo elektrificirati. Kranjski deţelni odbor, ki ima načrte
za električne naprave, je stopil v zvezo z ţelezniškim ministrstvom. Ţelezniški
minister Forster je tej nameri zelo naklonjen. Ako se to zgodi, bodo odhajali kratki
vlaki s postaj vsake pol ure in promet se bo zaradi velikih ugodnosti silno dvignil.
Vir: Gorenjec, 6. 2. 1914
Brezje. Dne 8. februvarja je tukajšnji telovadni odsek priredil igro »Repoštev« in
»Iznenadena kuharica". Obe igri sta se posrečili in vzbudili mnogo smeha. Igralci —
Orli, večinoma začetniki, so rešili svoje vloge na občno zadovoljnost
mnogoštevilnega občinstva. — Dne 15. februvarja ob polpeti uri popoldne bo
predaval P. Jeronim Knoblehar o elektriki. Ob jednem se pojasnijo in razdele ceniki o
električni luči; katere je dr. Lampe poslal brezplačno društvenemu odboru.
Vir: Gorenjec, 13. 2. 1914
Telefonsko omreţje na Gorenjskem. Poslanec dr. Ravnihar je v deţelnem zboru
stavil predlog, da naj prispeva deţela k napravi telefonske mreţe na Gorenjskem.
Nameravata se narediti dve progi. Prva bi šla iz Ljubljane na Medvode, Skofjo Loko,
Kranj, Radovljico, Ţirovnico, Jesenice, Mojstrano in Kranjsko Goro, do Bele Peči.
Druga proga bi pa drţala od Ljubljane na Št. Vid, Kranj, Trţič, Radovljico, Lesce,
Bled, do Bohinjske Bistrice Stroški za prvo progo bi znašali 153.000 K, za stransko
progo pa 48.500 K. K tem stroškom bi moiali interesentje prispevati 30%. Predlog
Ravniharjev se glasi, da naj da deţela 20 % prispevka, to je okroglo 40.000 K.
Vir: Gorenjec, 13. 2. 1914
V Naklem pri Kranju se bo ustanovil poštni urad.
Vir: Gorenjec, 20. 3. 1914
Obrtna razstava v Radovljici. Meseca avgusta t. l. se priredi obrtna razstava v
Radovljici. Razstavni odbor je ţe poslal pretekli mesec oglasnice vsem obrtnikom
radovljiškega okraja.
Razstava obeta biti nekaj posebnega; kajti oglasilo se je ţe lepo število obrtnikov k
razstavi.
Poleg obrtnikov pa kaţejo tudi naša ţupanstva mnogo zanimanja. Dokaz temu je, da
sta se takoj, ko je lokalni odbor, kateremu načeluje radovljiški ţupan g. A. Roblek,
poslal na vse občine prošnje za podporo, odzvali takoj 2 ţupanstvi, in sicer Bela Peč
z zneskom 50 kron, mestno ţupanstvo v Radovljici pa z zneskom 200 K. Upamo, da
bodo tudi druga ţupanstva sledila tema dvema in tako pripomogla, do lepega uspeha
razstave.

Razstava bode v tukajšnjem šolskem poslopju. Obrtniki radovljiškega okraja dobijo
razstavni prostor brezplačno, drugi pa proti primerni odškodnini. Razstavni odbor v
Radovljici poţivlja tem potom vse obrtnike radovljiškega okraja, ki se še niso
priglasili, da to čimpreje store. Ako kdo izmed obrtnikov pomotoma ni prejel
oglaševalnih pol, naj se javi pismeno na razstavni odbor v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 27. 3. 1914
Brezje. Predavanje je imel v društvenih prostorih dne 19. marca g. Franjo Bartol o
kmetijskem gospodarstvu, posebno o ţivinoreji, kmetijski druţbi in strojni zadrugi.
Brezjani so ga z zanimanjem poslušali. Izobraţevalno društvo ima po svojih pravilih
namen, da člane strokovno izobraţuje. Zato naj pridejo Brezjani k predavanjem v
obilnem številu. Posebno vabimo Brezjane k sestanku, ki se bo napravil po veliki
noči, da se ustanovi strojna zadruga. Na shodu bo razgovor in g. ravnatelj Remec bo
govoril o koristi strojne zadruge. Dne 25. marca se je vprizorila ljudska igra: »Mala
pevka.« Med domačini je bilo zanimanje jako veliko in zato je bila dvorana natlačeno
polna. Razni gostje so vsled deţevnega vremena izostali. Igralci so mojstersko rešili
svojo nalogo, tako da je častitati društvu, ki razpolaga s tako izvrstnimi močmi. Ker je
igra .Mala pevka" zelo ugajala, in ker je vsled slabega vremena veliko prijateljev
izobraţevalnega društva izostalo, se ponovi igra na belo nedeljo. Takrat bodemo
imeli v svoji sredini presv g. knezo-škofa, ki pridejo blagoslovit nove orgle.
Vir: Gorenjec, 3. 4. 1914
Zlato poroko je obhajal v Begunjah ekscelenca podmaršal Gustav Limer.
Vir: Gorenjec, 3. 4. 1914
Brezje. Tukajšnje Izobraţevalno društvo je priredilo dne 19. t. m. gledališko
predstavo. Igrala se je lepa ljudska igra »Mala pevka«. Društvena dvorana je bila
natlačeno polna. Igrala se je igra izvrstno. Poslušalci so odnesli najboljši vtis. Ker
marsikdo ni mogel prisostvovati zadnji predstavi, se igra ponovi v nedeljo, dne 26.
aprila, in se vsi prijatelji društva vabijo k udeleţbi. Pričetek ob pol 5. uri dopoldne.
Vir: Gorenjec, 24. 4. 1914
Brezje. Prihodnjo nedeljo, 3. majnika, bo presv. gospod knezoškof ljubljanski
blagoslovil nove orgije v romarski cerkvi Marije Pomočnice na Brezjah. Ob 10. uri bo
pridiga, nato blagoslov orgelj in pontifikalna maša.
Vir: Gorenjec, 1. 5. 1914
Brezje. Cerkveni pevski zbor je dne 12. maja napravil majnikov izlet na Trsat, v
Opatijo in Lovrano. — Dne 24. maja priredi jeseniško okroţje »Orla« izlet na Brezje.
Tu bo tabor mladeniške organizacije. Govornika pošlje zvezin odbor. — Na dnevnem
redu je tudi nastop telovadcev. Bratom Orlom naj se pridruţijo domači in sosednji
mladeniči, da se poţivi mladeniška organizacija. Na zdar! Na veselo svidenje!
Vir: Gorenjec, 22. 5. 1914
Brezje. Napovedani izlet »Orla« jeseniškega okroţja na Brezje se Je nepričakovano
dobro obnesel. Ob 10-ih se je zbralo precejšnje število »Orlov«, ki so odkorakali k
sluţbi boţji. Slovesno sv. mašo je opravil preč. g. stolni dekan Matija Kolar. Po sv.
maši se je vršil v društveni dvorani mladeniški tabor. Bratom »Orlom« se je tu
pridruţilo dokaj mladeničev iz domače vasi in sosednjih vasi. Predsednikom tabora je
bil predlagan brat predsednik jes. okroţja »Orlov«. Ta poda besedo g. prof. Remicu,

ki je bil poslan od zveze »Orlov«, da pozdravi zbrane »Orle« in mladeniče. Slavnostni
govornik spominja brate »Orle« na glavne teţnje orlovske organizacije, ki je ţiva vera
in temu primerno ţivljenje. Zato naj se bratje »Orli« ţrtvujejo; tega naj nikdar ne
zabijo. K temu jih privedeta samozavest in disciplina, katero predpisuje orlovska
organizacija. Zaupanje vodstvu orlovske organizacije in njenemu predsedniku dr.
Lovru Pogačniku naj bo bratom orlom sveta stvar. Govornik je bil burno pozdravljen
in pooblaščen, da ponese g. dr. Pogačniku iskrene pozdrave in zaupnico jeseniškega
okroţja »Orlov« ter častitko na slavni zmagi na Notranjskem. Ko g. profesor to izjavo
vzame na znanje in obljubi, da bo to z veseljem storil, nastopi g. predsednik j. okroţja
»Orlov« in opozarja zbrane mladeniče na glavne točke or. organizacije; kateri naj se
nikdar ne izneverijo, da bo mogla orlovska organizacija vzgojiti značajne in krščanske
mladeniče, ki imajo v krščanski organizaciji vaţno vlogo. Govorniku se neprestano
pritrjuje in, ko je končal, burne ovacije kar nočejo ponehati. Konečno govori še
odposlanec podzveze »Orlov«. Navdušeno proslavlja jeseniško okroţje »Orla«, ki je
doseglo ţe lepe vspehe pri vzgoji mladeničev, bodisi na polju organizacije bodisi na
polju telovadbe. Govornik poziva brate »Orle« k vztrajnemu in navdušenemu delu za
ideale telovadnih odsekov. Navdušenje je tedaj doseglo višek in govorniku so zbrani
mladeniči čestitali, ga bratsko pozdravljali in obljubili drţati se njegovega nasveta.
Popoldne ob 3. uri je bila na samostanskem vrtu telovadba, kjer so se bratje »Orli«
mojstersko izkazali. Tu pozdravi zbrane »Orle« še samostanski predstojnik, nakar se
izletniki najboljše volje in navdušeni vrnejo domov. Jednaki izleti naj se večkrat
prirede, da se bratje »Orli« skupno navdušujejo za delo orlovske organizacije.
Vir: Gorenjec, 29. 5. 1914
Elektrika na Gorenjskem. Drogovi za električni daljnovod ţe stoje na Bledu in proti
Brezjam. Odjemalci za elektriko se pridno oglašajo. Kmalu bo zasvetila. Liberalci so
same zavisti ţe vsi zeleni.
Vir: Gorenjec, 5. 6. 1914
Ţelezniški čuvaj ponesrečen. Čuvaj Matevţ Dagarin je bil v nedeljo povoţen od
vlaka. Šel je po progi med Radovljico in Otočami, pa ni slišal prihajajočega vlaka, ki
ga je podrl in odtrgal desno roko. Čuvaja so prepeljali v deţelno bolnico.
Vir: Gorenjec, 5. 6. 1914
Iz Kamne Gorice. Umrl je g. Franc Ţvan, posestnik, bivši dolgoletni ţupan
kamnogoriški in oče č. g. Ţvana, ţupnika na Boh. Bistrici. N. p. v m!
Vir: Gorenjec, 19. 6. 1914
„Slomškova zveza". Gorenjska podruţnica »Slomškove zveze« bo imela občni zbor
na Brezjah, dne 25. junija popoldne ob 2. uri v ondotni društveni dvorani.
Vir: Gorenjec, 19. 6. 1914
Iz sodne sluţbe. Sodni svetnik v Radovljici, g. Regally, je imenovan za predstojnika
okr. sodnije v Ljubljani.
Vir: Gorenjec, 19. 6. 1914
Lesce. Na premovanje kobil in ţrebic pincgavskega plemena je bilo prignanih 85
kobil in ţrebic. Razdelilo se je daril v znesku 780 kron. Načelnik major Pfeiffer se je
jako pohvalno izrekel o naši konjereji.
Vir: Gorenjec, 26. 6. 1914

Iz Begunj. Na praznik sv. Petra in Pavla je imel naš poslanec č. g. Piber pri nas
političen shod in nam razjasnil v poljudnem govoru različne postave iz zadnjega časa
v korist kmetom. Natančno in obširno je razloţil tudi deţelne finance. Koncem shoda
je domači g. ţupnik predlagal zahvalo g. Pibru za njegov trud in videlo se je, da je šla
zahvala vsem iz srca.
Vir: Gorenjec, 3. 7. 1914
Avtomobilne voţnje. 8. julija se bo vršila poskušnja na nameravani progi Kranj—
Brezje— Radovljica —Bled, 9. julija Kranj — Kamnik — Domţale in 10. julija Kranj—
Jezersko—Ţelezna Kaplja. Začetek vedno v Kranju ob 8. uri zjutraj. Kdor bi ţelel
pristopiti k druţbi, naj se obrne na g. A Kolenca, veletrgovca v Celju.
Vir: Gorenjec, 3. 7. 1914
Poštna vest. 1. julija se je odprl v Naklem nov poštni urad, ki se bo pečal s pisemsko
in vozno pošto in sluţil kot nabiralnica poštne hranilnice. Vpeljala se bo tudi selška
poštna sluţba hkrati se opusti poštna nabiralnica v Naklem.
Vir: Gorenjec, 3. 7. 1914
Fotografična iznajdba. Neki italijanski častnik je iznašel fotografični aparat, katerim bo
mogoče raz zrakoplov fotografirati pokrajine pod njim. Aparat se pritrdi pod zrakoplov
in sam fotografira vso pot, ki jo preleti.
Vir: Gorenjec, 3. 7. 1914
Elektrarna na Završnlci se bliţa dovršen ju in prihodnji mesec bode lep kos
Gorenjske zalesketal v električni luči.
Vir: Gorenjec, 10. 7. 1914
Čebelarska podruţnica v Radovljici vabi na zborovanje, ki se bo vršilo to nedeljo, dne
12. julija 1914 ob 3. uri popoludne pri Kuntu na Selu pri Ţirovnici. — Na zborovanju
bo predaval podruţnični predsednik, izprašani učitelj čebelarstva Janša Ţnidaršič, o
čebelarenju na Gorenjskem. Podruţnični udje in prijatelji kranjske čebele, na veselo
svidenje! — Odbor.
Vir: Gorenjec, 10. 7. 1914
V Mošnjah se je zaključil 23. junija gospodinjski tečaj, ki ga je vodila gdč. Jakličeva. K
sklepu je prišel g. deţelni odbornik dr. Zaje. Razstava je pokarala, da so se dosegli
izredno lepi vspehi.
Vir: Gorenjec, 17. 7. 1914
Na Brezjah je bil zadnjo nedeljo in v ponedeljek velik shod .Svete vojske". V nedeljo
je bilo na shodu navzočih 2000 ljudij, v ponedeljek kakih 300.
Vir: Gorenjec, 24. 7. 1914
Slavnostna otvoritev „Prve gorenjske obrtne razstave v Radovljici" pod
pokroviteljstvom Njega ekscelence gospoda deţelnega predsednika barona
Schwarza pl. Karsten, se vrši v nedeljo 26. julija 1914. ob 11. uri dopoldne v šolskem
poslopju v Radovljici. Razstava ostane otvorjena do 30. avgusta in sicer vsaki dan od
½ 9. ure do 12. ure, popoldne pa od ½ 2, ure do 5. ure Ob nedeljah pa od 8. ure do
12. ure, popoldne pa od ½ 2. ure do 6. ure. Vstopnina 30 vinarjev.

Vir: Gorenjec, 24. 7. 1914
Podruţnica S. D. Z. za Gorenjsko bo imela 29. julija na Brezjah svoj občni zbor s
sledečim vzporedom: a) Branje in odobrenje zapisnika zadnjega občnega zbora, b)
Poročilo kamniškega pododbora, c) Poročilo odbora, d) Poro Poročilo revizorjev, e)
Volitev novega odbora, f) Predavanje, g) Eventualija.
Vir: Gorenjec, 24. 7. 1914
Na Završnici bode na cesarjev rojstni dan, dne 18. avgusta, deţelna elektrarna od
knezoškofa dr Jegliča slovesno blagoslovljena.
Gorenjec, 24. 7. 1914
Brezje. V nedeljo, 30. t. m. bo g. knezoškof dr. Jeglič imel na Brezjah ob 10. uri
pridigo in pontifikalno mašo, v ta namen, da bi Marija, Pomočnica kristjanov, pri Bogu
sprosila zmago našemu oroţju in tolaţbo vernikom v teh hudih vojnih časih.
Gorenjec, 28. 8. 1914
Rovte pri Podnartu. Očeta Joţeta Turka iz Rovt je zadela kap, ko so mu dva sina
poklicali v vojno. Starejši sin nadporočnik Vincenc Turk je bil potem teţko ranjen,
mlajši sin Joţef je pa vsled ran umrl v bolnici v Poţunu.
Gorenjec, 25. 9. 1914
Poţar. V Begunjah pri Lescah je zadnji ponedeljek zjutraj neki fant zaţgal
gospodarsko poslopje, ki je last posojilnice v Radovljici. Maščeval se je nad nekim
posestnikom, ki je imel v tem poslopju shranjeno seno. Domača poţarna bramba je k
sreči ogenj zadušila.
Gorenjec, 6. 11. 1914
V Ljubnem je 20. novembra izbruhnil poţar. Pogorelo je posestvo Joţefa Praprotnika
in sosedu Pezdiču skedenj In hlev. Zaţgala je zlobna roka
Gorenjec, 27. 11. 1914
::::::::::::::::::::::::::
Občinske volitve. Volitve v občinske zastope so odloţene tudi v tistih občinah, v
katerih bi se imele sedaj vršiti, ker je doba ţe potekla. Kot vzrok se navaja to, da je
mnogo volilcev pod oroţjem, in ker tisti, ki so v vojski, ne morejo biti voljeni.
Gorenjec, 8. 1. 1915
Padel je na severnem bojišču Metod Bajţelj iz Kamne Gorice.
Gorenjec, 22. 1. 1915
Dogotovljena elektrarna. Deţelna elektrarna. Na Završnici je deţelna elektrarna
dogotovljena in prične v kratkem obratovati v polnem obsegu.
Gorenjec, 19. 2. 1915
Padli so na bojnem polju: Ivan Iskra iz Lesc.
Gorenjec, 16. 4. 1915

Z Brezij. Nedavno se je ponekod raznesla govorica, da se letos na milostni podobi na
Brezjah Marija solzi. O tem sicer tukaj ničesar ne vemo, toda komur je znano, kaj
često na tem milostnem kraju počenjajo posuroveli in podivjani fantalini, zlasti oni iz
bliţnjih Mošenj, bi se prav nič ne čudil, ko bi videl Marijo točiti solze. — Preteklo
nedeljo, se je zopet priteplo sem kakih pet mošenjskih razgrajačev, ki so na večer v
bliţnji gostilni razsajali, da je bilo od sile. Ko so jih iz ene gostilne pošteni moţje
izgnali, šli so v drugo, pa so se jim vrata pravočasno zaprl?.Ker niso mogli v hišo,
dajali so svoji jezi duška s tem, da so butali na vrata in na okna. Res ţalostno v teh
resnih časih! Kaj naj si mislijo poboţni, počitka potrebni romarji ob takem razgrajanju
in razsajanju!
Nekateri Brezjani menijo, da ta drhal iz bliţnjih Mošenj prav radi tega hodi razgrajat
na Brezje, da bi bili Brezjani po svetu razupiti za take divjake.
Kdo bi mogel in moral konec storiti takemu nevrednemu, nad vse pohujšljivemu in
brezboţnemu počenjanju?
Gorenjec, 14. 5. 1915
Kranjska ţupnija na Brezjah. Včeraj je poslala kranjska ţupnija kakih 300 do 400
zastopnikov prosit Marijo pomoči, da bi bila naša deţela obvarovana sovraţnika. V
dveh procesijah so se pomikali ljudje proti Brezjam, od ene strani peš po cesti na
Naklo in Podbrezje, od druge strani pa po ţeleznici in dalje od Otoč proti Brezjam v
sprevodu. Veliko se je molilo in pelo. V cerkvi na Brezjah je krasno prepeval kranjski
cerkveni pevski zbor. Boţjepotniki so obljubili, da pojdejo še v večjem številu se Mariji
zahvalit, ako bode naša domovina obvarovana hudega.
Gorenjec, 21. 5. 1915
V Kropi je umrla posestnica gospa Terezija Magušar.
Gorenjec, 18. 6. 1915
Slovenci, na Brezje! V Ljubljani se je osnoval pod predsedstvom deţ. glavarja odbor,
ki vabi na veliko narodno romanje k Mariji Pomagaj na Brezje. To romanje se bo
vršilo 16. in 17. avgusta v proslavo rojstnega dne našega presvetlega cesarja Franca
Joţefa. Na Brezjah se bode pričela slovesnost 16. avgusta okoli 9. ure zvečer s
procesijo ob prepevanju pesmi na čast nebeški kraljici. Potem bo v cerkvi vso noč
molitev pred izpostavljenim sv. Rešnjim Telesom. O polnoči bo slovesna boţja
sluţba, zjutraj 17. avgusta bodo sv. maše pri vseh altarjih in prejemanje sv. obhajila,
ki se bo darovalo v namene narodnega romanja. Ob 10. uri bo premilostni g.
knezoškof dr. Jeglič imel veliko sv. mašo, pred njo pa propoved g. kanonik msg. dr.
Evgen Lampe. Po sveti maši bo slovesna molitev zbranega naroda do najsvetejšega
Srca Jezusovega in preblaţene Device Marije. Misel na veliko romanje Slovencev je
rodilo prepričanje, da je usoda posameznikov, narodov in drţav v rokah
Vsemogočnega. Na Brezjah bomo molili za našega cesarja in vso prejasno cesarsko
hišo, za Avstrijo, za srečen konec vojne, za naše junaške vojake v bojni črti in za
srečno bodočnost našega naroda.
Gorenjec, 6. 8. 1915
Slovensko romanje na Brezje. Prihodnji ponedeljek pojde mnogo Slovencev prosit
Marijo Pomagaj na Brezje srečne rešitve za Avstrijo in našo oţjo domovino, ki sta
obe v veliki nevarnosti. Romanje se bo vršilo po objavljenem programu. Zvečer bo
slovesna procesija s svečami, ob polnoči boţja sluţba, v torek zjutraj bo skupno sv.
obhajilo, ob 10 uri propoved preč. g. kanonika dr. Lam peta in slovesna sv. maša

prevzv. g. knezoškofa dr. Jegliča. Kdor pojde na Brezje, naj vzame seboj legitimacijo
in kaj ţiveţa.
Gorenjec, 13. 8. 1915
Slovenci na Brezjah. Veliko romarjev so ţe videle Brezje, pa toliko še ne, kakor
zadnji ponedeljek zvečer in v torek zjutraj. Cerkev je bila natlačeno polna, pa Se
trikrat premajhna. Vse je molilo in pelo. V najhujšem času so se zatekli Slovenci z
zaupanjem k mogočni Pomočnici in izročili sebe in one na bojnem polju v njeno
varstvo. Iz raznobarvnih ţarnic narejeni napisi na pročelju cerkve so spominjali na
cesarjevo 85 letnico. Očarano je bilo vse ljudstvo, ko se je zalesketalo okoli cerkve
3600 električnih ţarnic in ko se je začela pomikati ob 10. uri zvečer po polju procesija
z Najsvetejšim. Ob dveh zjutraj je imel sv. mašo preč. g. kanonik dr. Lampe in potem
je bilo do pontifikalne maše, katero je imel presvitli knezoškot ljubljanski, še blizu 100
maš. Izpovedanih in obhajanih je bilo silno veliko. Presvetli je vstrajal v izpovednicl
vso noč in vse jutro. Pred veliko mašo je imel lep govor dr. Lampe v cerkvi, pred
cerkvijo pa isti čas dr. Korošec, zastopnik štajerskih Slovencev. Mogočno so vmes
grmeli topovi z bojišča, kar je delalo silovit vtis na mnoţico. In zopet se je oglasila
pesem .Marija, k tebi uboge reve". Po veliki maši je bila pred cerkvijo ovacija c. kr.
okrajnemu glavarju in deţelnemu glavarju. Slavnost je uspela krasno.
Na brzojavno izročeno udanostno poklonitev udeleţencev narodnega romanja je
došla deţelnemu glavarju dr. Šusteršiču sledeča brzojavka: Schönbrunn: Nj. ces. in
kr. apostolsko Veličanstvo se najprisrčneje zahvaljuje na boţji poti Marije na Brezjah
zbranim slovenskim romarjem za poboţne molitve in za izraz zveste udanosti. — Na
najvišje povelje: baron Schiessl.
Gorenjec, 20. 8. 1915
»Marija Pomagaj«. Piše se nam: Kranjec Leopold Lajer, ki je naslikal podobo Matere
boţje na Brezjah, je najbrţe to podobo posnel po kaki takrat znani sliki. Podobno
sliko umetnika Luke Cranacha je l. 1611. knezoškof Leopold prinesel iz Dresdena v
Pasavo. Ondi poleg mesta se je sezidala l. 1624. na griču, ki se sedaj imenuje
»Hilfberg«, lepa cerkev, kamor so hodili na boţjo pot tudi cesarji, kralji in visoki
cerkveni knezi. Leta 1738. je bilo v tej cerkvi 125.000 sv. obhajil. Po sosednjih
deţelah so se kmalu potem začele graditi kapele »Marije pomagaj«. Imenitna boţja
pot je pri cerkvi Marija Schmoln na Zgornjem Avstrijskem. V tej cerkvi se vidi prav
taka slika, kakor je na Brezjah.
Gorenjec, 27. 8. 1915
V Kropi je ţupanstvo priredilo veselico, katere čisti dobiček znaša 100 kron. Dobiček
se je obrnil v korist oslepelih vojakov.
Gorenjec, 3. 9. 1915
Podelitev koncesije. Deţelna elektrarna na Završnici. Upravno sodišče je
razveljavilo od vseh inštanc deţelnemu odboru podeljeno koncesijo za zgradbo
deţelne elektrarne na Završnici. Odredila se je nova vodopravna obravnava. C. kr.
okrajno glavarstvo v Radovljici je ugovore tvrdke Leykam-Josefsthal, češ, da škoduje
deţelna naprava njeni napravi na Verju pri Medvodah, in Tomaţa Pavšlarja v Krajnu,
češ, da vsled deţelne elektrarne trpe njegovi projekti, kot neutemeljene zavrnilo in
podelilo deţelnemu odboru koncesijo za Završnico.
Gorenjec, 8. 10. 1915

Iz Kamne Gorice. Zadnjo nedeljo je umrl tukaj znani orgljarski mojster Ignacij Zupan,
ki je ţe dlje časa bolehal. Blag mu spomin!
Gorenjec, 12. 11. 1915
V Radovljici je umrla 10. t. m. gospa Pavla Dernič, roj. Pantarjeva iz Kranja, soproga
Ivana Derniča, tovarnarja in ţupana na Lancovem pri Radovljici.
Gorenjec, 17. 12. 1915
::::::::::::::::::::::::::
Brezje na Gorenjskem. To leto (1915) smo začeli na Brezjah obhajati vsak prvi petek
v mesecu v čast presv. Srcu Jezusovemu, potem šmarnice, v adventu pa poboţnost
sv. roţnega venca. Procesije so prišle: z Bleda, s Kriţa nad Jesenicami, iz Rečice na
Štajerskem, iz Kranja, iz Ljubljane (zavod Lichtenthurn), iz Radovljice, Kriţev,
Trstenika, Šent. Jurija pri Kranju, iz Trţiča (učenci), na binkoštni ponedeljek Marijine
druţbe iz raznih krajev, dne 16. avgusta po noči je bila procesija, drugi dan ob 2.
zjutraj slovesna sv. maša na vseh 6. oltarjih do 10. ure, tudi ste bili dve pridigi
naenkrat, v cerkvi in zunaj cerkve, in potem pontifikalna sv. maša. Ta dan je bilo nad
15 tisoč vernih na Brezjah in nad 5 tisoč obhajanih za cesarja, vojake in domovino.
Ponoči od 16. na 17. avgusta je bila cerkev krasno razsvetljena z električnimi
lučicami. Dne 4. oktobra je bila slovesna sv. maša; radi godu Njegovega Veličanstva
našega cesarja so bili pri sv. maši tudi vojaki. Dne 2. novembra je bila peta sv. maša
za rajne romarje, vojake in Brezjane. Dne 2. decembra je bila peta sv. maša, pri
kateri so peli vojaki vseh narodnosti v svojem maternem jeziku cesarsko pesem. Leta
1915. je bilo opravljenih blizu 2900 sv. maš, obhajanih je bilo pa 45.300 vernikov.
Vir: Gorenjec, 7. 1. 1916
Kropa. Padel je na bojišču topničar Janez Bertoncelj.
Vir: Gorenjec, 25. 2. 1916
Č. g. Frančišek Bleiweis je bil umeščen na ţupnijo Mošnje.
Vir: Gorenjec, 10. 3. 1916
Umrl je v Lescah g. Joţef Pernuš, posestnik, bivši zidarski mojster in Radeckijev
veteran, v visoki starosti 91. let. Ñ. p. v m.l
Vir: Gorenjec, 10. 3. 1916
17. marca je izšla zadnja številka – naslednja 2. februarja 1934!

:::::::::::::::::::::::
Iz Ljubljane. Ţane z Iblane nam je zaupno povedal, da se puste nekateri v Ljubljani
prav imenitno potegniti. Tako je tudi „Laibacher Zeitung", ki rada prinaša slabe šale iz
Berolina, enkrat obsedela. Z največjo resnostjo prinaša bajko o novem električnem
mestu „Nova Panonija" pri Radovljici.
Vir: Jeseniška straţa, 10. 12. 1904

Okrajno glavarstvo v Radovljici vpelje z novim letom poštno-čekovni promet. Toda
kljub temu bo moral še vsakdo vedno plačati 12 vin. več za vsako pošiljatev.
Potemtakem to ni nič bolje kakor pošiljanje s poštno nakaznico. Prišli smo iz deţja
pod kap.
Vir: Jeseniška straţa, 31. 12. 1904
Odpri: 11. 2. 1905

♣♣♣♣♣
Gorenjec, 1934-1941
Najprej je bil političen in gospodarski list, po letu 1934 pa se je preimenoval v Tednik
za gospodarstvo, socialno politiko in prosveto. Od marca 1916 do februarja 1934 ni
izhajal. Vseboval je priloge: Jeseniška straţa, Korošec, Dolenjec, Gorenjček in
Slovenski tehnik. Objavljal je pomembnejše tedenske dogodke na političnem
področju, članke s politično in gospodarsko vsebino, novice doma in po svetu.
Vir: dLib
::::::::::::::::::::::
Mošnje. Sv. misijon. V dneh od 18. do 25. februarja se je vršil v naši starodavni
ţupniji teţko pričakovani, a tudi potrebni sv. misijon. Vodili so ga č. gg. lazazaristi iz
Ljubljane. S svojimi prekrasnimi govori, premišljevanji in nasveti so blagodejno
vplivali na nas ter gotovo odtajali marsikatero še tako versko premrto srce. Udeleţba
je bila pri vseh treh govorih na dan razveseljiva, zlasti zvečer je bila cerkev skoraj
premajhna. Tudi čas misijona nam je naš skrbni gospod ţupnik izbral tako primerno,
ko nam sneg in neugodno vreme ne nudita še dela zunaj. No, pa za tako stvar si bo
ţe vsak krščansko misleč človek utrgal čas, zato pa ob drugi priliki krepke je prijel za
delo — saj smo spoznali, kako veliki duševni slabiči smo, potrebni pravega leka in
obnove. Ganljiv je bil prizor v petek zvečer pri spravi, ko je več stoglava mnoţica
pred izpostavljenim Najsvetejšim slovesno obljubila zvestobo Njemu in Ga v nedeljo
zjutraj med zvoki petja in pritrkovanja zvonov prejela tudi v svoje srce. Ta čas
ustanovljeno Apostolstvo moţ in fantov je ţe sprejelo nad 30 moţ in fantov v svoj
zapisnik. Kdor se še ni priglasil, naj le pogumno stopi k gospodu ţupniku, da se vpiše
v to „Kristusovo društvo; članarine ni, nič ne „nese ven", a premnogo koristi. Še
enkrat: moţje in fantje, korajţo! Prva nedelja v mesecu naj bo naša in tedaj vsi kot en
moţ k mizi Gospodovi! — Sv. misijon pa nam bo kot prava duhovna obnova, mejnik
izvršenih napak, resna spodbuda in cilj v večno srečo po smrti. Gospodom
misijonarjem pa izrekamo iskreno zahvalo za tako lepe in koristne besede. Naj vam
Bog povrne in blagoslovi vaše delovanje in skrb za zveličanje naših duš.
Vir: Gorenjec, 3. 3. 1934
Mošnje. Sadjarska in vrtnarska podruţnica na Brezjah priredi 4 dnevni praktičen in
teoretičen tečaj, pričenši v nedeljo 15. t. m. Vodil ga bo banovinski ekonom g. Flere iz
Ljubljane. Prosvetno društvo je vprizorilo na cvetno nedeljo v društveni dvorani igro
»Na dan sodbe«. Udeleţba je bila prav razveseljiva. V pripravi pa je lepa drama
»Roţmarin«, ki se vprizori 22. t. m. ob 3 uri popoldne. Shod je imel na velikonočni

ponedeljek v tukajšnji šoli bivši minister g. Mohorič iz Ljubljane. Vsebina njegovega
govora je bila nacijonalnega značaja.
Vir: Gorenjec, 14. 4. 1934
Anton Janša njegova rodovina in njegovo delo / Zgodovinska črtica ob
2001etnici rojstva c. kr. učitelja čebelarstva na Dunaju. Pradedje Antona Janše
izhajajo iz Kuharjeve rodovine v Hrašah pri Lescah. Doznava se ta rod nazaj do leta
1600. Kuharjevi so bili dvogruntarji, vendar nesamostojni, temveč so bili podloţni
grofom. Šele leta 1812 so se odkupili od grofa Thurna v Radovljici.
Stari oče Andrej Janša se je rodil 1650. Umrl je v Hrašah 24. februarja 1711.
Pokopan je bil v Rodnah. Matija, oče Antona Janše, se je rodil v Hrašah okoli leta
1680. Poročil se je v Radovljici z Lucijo Debeljakovo iz Dvorske vasi. Nato sta kupila
od Rodenske občine na Breznici zemljišče, na katerega sta postavila leseno
domačijo, poleg te pa tudi čebelnjak, ker so Kuharjevi v Hrašah ţe od nekdaj
čebelarili. S tem sta prinesla na svoj novi dom tudi svoje rodbinsko ime.
Matiju in Luciji Janša sta se rodili dve hčeri še preden sta se nastanila na na svojem
novem posestvu …
Vir: Gorenjec, 19. 5. 1934
Brezje. Zakoniti naslov naše zdruţene občine Brezje je — Upravna občina Brezje.
Občinska uprava pa tega gotovo ne ve, ker rabi še vedno staro štampiljko bivše
občine Mošnje. Ţelimo, da se spoštuje zakon!
Vir: Gorenjec, 7. 7. 1934
Brezje. 600 romarjev iz Zagorja pride v soboto 11. t. m. s posebnim vlakom na
Brezje. Zvečer ob 8 bo cerkveni govor, nato pa rimska procesija z lučcami, V nedeljo
dopoldne se odpeljejo z vlakom na Bled in od tu zopet domov. Bog daj, da bi ti
slovenski trpini dobili dovolj tolaţbe pri svoji Materi, katere so posebno potrebni naši
ubogi rudarji — ter da bi z lepe Gorenjske odnesli mnogo lepih spominov.
Običajni shod bojevnikov na Brezjah bo na praznik 15. avgusta. Ob 10 bo govor in
sv. maša na prostem, po maši pa bo requiem za padle vojake. Moţje bojevniki,
pohitite ta dan na Brezje h Kraljici miru. da skupno proslavimo ta dsn in obnovimo
spomin na dvajsetletnico začetka svetovne vojne.
Vir: Gorenjec, 11. 8. 1934
Zg. in Sp. Otok. Kot vsako leto je bila tudi letos na dan ţegnanja ob 10 sv. maša v
mali zgodovinski ceikvici sv. Janeza Krstnika na prijaznem gričku na Otoku. To
ţegnanje pa ni bilo glede mašnika nič kaj prijetno in bi se lahko domačini malo bolje
izkazali.
Ta teden so pričeli širiti drţavno cesto na malem ovinku konec Zg. Otoka. S tem
širjenjem pa je poleg bliţnjih sosedov najhuje prizadet kovač g. Kristan, ker so mu s
tem odvzeli potrebni prostor poleg hiše, kamor so zategovali vozove in druge reči, ki
spadajo v njegov delokrog.
Vir: Gorenjec, 29. 9. 1934 / V mapi Otok v starih časopisih
Brezje. V soboto popoldne pripelje posebni vlak k Mariji Pomagaj na Brezje 500
naših bratov z onstran Karavank. Sinovi in hčere hitijo k svoji najboljši Materi Mariji,
obenem pa tudi med svoje brate in sestre Slovence. Pokaţimo našim bratom, da
smo vedno z njimi, čeprav nas loči drţavna meja; meje v naših dušah pa ne more

postaviti nikdo. Sprejem naj bo dostojen. Vsa Gorenjska naj jih pozdravi, da bodo
doma povedali, kako jih še vedno ljubimo.
V soboto zvečer in v nedeljo zjutraj bodo opravili svojo poboţnost, popoldne pa se
bodo vrnili.
Vir: Gorenjec, 6. 10. 1934
Begunje. Smrtna nesreča. V Kropi se je pri napeljavi elektrike ponesrečil monter
banovinske elektrarne v Ţirovnici Janez Resman ki si je zlomil levo roko in nogo ter
dobil verjetno tudi notranje poškodbe. Kljub vsej negi in oskrbi ga nam je v starosti 49
let pokosila smrt in smo ga te dni pokopali. Pokojni je gospodaril pri Starulčevih, bil je
nečak nadškofa dr. Jegliča, njegova sestra je č. s. Hermana, prednica ljubljanskega
Marijanišča. Pokojni zapušča 79 letno mater, ţeno in 5 mladoletnih otrok. Bil je
vsepovsod spoštovan in priljubljen. Velike mnoţice so ga prihajale kropit celo iz
oddaljenih krajev in fantje so peli ţalostinke. Pogreb je bil zelo obseţen, ker so se ga
udeleţile velike mnoţice. Naše soţalje druţini, Bog pa bodi pokojnemu dober
plačnik.
Vir: Gorenjec, 3. 11. 1934 / V mapi Begunje v starih časopisih
Brezje. Ţalna svečanost. Dne 18. oktobra, ko so se po vseh ţupnijskih cerkvah vršile
ţalne sluţbe boţje za blagopokojnim kraljem Aleksandrom I. zediniteljem, je prihitelo
tudi na Brezje več ljudi, kot navadne dneve, da priporočijo Mariji Pomočnici blagega
pokojnega kralja ter pomolijo za pokoj njegove duše in priporočijo Boţjemu varstvu
našo Jugoslavijo in njenega mladega vladarja kralja Petra II.
Popoldne ob 14 uri pa, ko so veličastni brezjanski zvonovi peli svojo ţalno pogrebno
»libero«, so se še prej dogovorjeno, pričeli zbirati na obširnem prostoru pred cerkvijo
udeleţenci k ţalni pogrebni proslavi iz cele brezjanske občine, t. j. iz mošenjske,
ljubenske in lešenske ţupnije. Šolska mladina je iz vsake ţupnije zase prispela
skupno s praporji na čelu. Ravno tako so prikorakali s prapori na čelu iz vseh treh
ţupnij gasilske čete v krojih. Zastopane so bile tudi vse druge organizacije v občini,
kakor tudi vsa ţupnijska duhovščina, učiteljstvo, občinski odborniki ter cela
samostanska druţina.
Ko so zvonovi utihnili, je pred okrašeno tribuno s kriţem, pod katerem je visela slika
N. Vel. kralja Aleksandra I. zedinitelja, šolski upravitelj Prestor otvoril ţalno proslave
Nato se je oglasi! gasilni rog, in nastala je 5 minutna tišina. — Tedaj je naprej
deklamiral g. učitelj Pavlin Gregorčičevo pesem »Umrl je moţ«. Na to je zapel moški
zbor pod vodstvom g. Boleta pesem »Oj dober dob«. Sledili so nato govorniki, vmes
pa deklamacije šolarjev. Prvi je govoril poveljnik gasilskih čet g. Ambroţič iz Ljubnega
o delavnosti kralja Aleksandra I. kot vojaka in vladarja. Drugi je govoril mošenjski
kaplan P. Klemen Šmid, kako je kralj Aleksander spoštoval in ljubil svoje narode,
posebno nas Slovence. Tretji govornik akademski slušatelj Ciril Velušček nam je pa
orisal ţivotopis kralja. Končno je zapel moški zbor še ţalostinko »Usliši nas gospod«
in Boţe pravde. Nato so se udeleţenci s tihimi in mrkimi obrazi razšli.
Vir: Gorenjec, 3. 11. 1934
Begunje. Pevski dan. Prejšnjo nedeljo smo imeli pevski dan, katerega so se udeleţili
vsi pevci, pevke in sestre iz kaznilnice. Predavatelj je predaval najpreje o vprašanju:
Petje je dar boţji, predelana je bila Tomčeva slovenska maša in po litanijah smo se
pomenili o pevski disciplini ter imeli lepo pevsko vajo. Taki dnevi so za nas zelo
koristni in bi bilo prav, da bi jih imeli kaj več.
Vir: Gorenjec, 10. 11. 1934 / V mapi Begunje v starih časopisih

Dvorska vas pri Radovljici. Ne vemo ne dneva ne ure. Za večno nas je zapustil naš
dobri vaščan g. Franc Gogala v starosti 86 let, Pokojni je bil dolgo časa občinski
odbornik, občinski svetnik in okrajni šolski svetnik. Njegova zasluga je, da smo dobili
prepotrebni vodovod in električni tok. Bil je dober gospodar. Zapustil je 7 dobro
preskrbljenih otrok. Kako je bil priljubljen v vsej okolici, ie pričal njegov pogreb. Naša
vas še ni videla takega pogreba. Za vse njegove zasluge smo mu prav hvaleţni in
ostali mu bodo tudi zanamci. Bog bo za njegova dela bogat plačnik.
Vir: Gorenjec, 22. 12. 1934 / V mapi Otok v starih časopisih
::::::::::::::::::::::
Brezje. Igra. Na praznik sv. Štefana je uprizorilo prosvetno društvo na Brezjah lepo
Jalenovo dramo „Dom", ki posega globoko v kmetiško ţivljenje. Kljub temu, da so
nastopile to pot večinoma mlajše moči, je igra proti pričakovanju dobro izpadla. Med
odmori nas je kratkočasil koncert g. Slebala, organista iz Mošenj. Dvorana je bila
napolnjena do zadnjega kotička; k predstavi so prišli ne samo domačini, marveč tudi
ljudje iz bliţnje okolice.
Neumornemu delu preč. p. Klemena se je posrečilo, da se je društvo vzbudilo k
novemu ţivljenju. Kako agilno je postalo naše društvo, lahko spreviditno iz tega, da
pripravlja za svečnico še novo igro in sicer Vombergarjevo dramo „Voda", ki je za
tako majhen oder, kot je naš, celo precej teţko uprizorljiva. Za to igro vlada ţe sedaj
veliko zanimanje. O tem prihodnjič kaj več.
Vir: Gorenjec, 5. 1. 1935
Brezje. Smrt. Ignacij Frtin, ţupnik v pokoju, je umrl dne 11. januarja na Brezjah.
Pogreb bo v nedeljo 13. t. m. ob pol 3 popoldne na Brezjah. — Pokojnik se je rodil
22. julija 1858 na Breznici, za mašnika je bil posvečen 7. julija 1883. Sluţboval je kot
kaplan v Mošnjah, kot kaznilniški kurat v Begunjah, kot ţupnik pa več let v Beli peči
pri Ratečah in v Zasipu pri Bledu. Vpokojen je bil leta 1929 in je od takrat bival na
Brezjah. Bil je vsestransko vzgleden duhovnik. Pokojnik je bil bratranec msgr. Tomo
Zupana. — Naj mu sveti večna luč!
Vir: Gorenjec, 12. 1. 1935
Brezje. Ţalostno so peli brezjanski zvonovi in naznanjali smrt velikega moţa,
zlatomašnika gospoda ţupnika Fertina. Kako čislan je bil blagi pokojnik med
ljudstvom, se je pokazalo ob njegovem mrtvaškem odru in pogrebu. Zaradi tesnih
prostorov v cerkveni hiši, kjer je pokojnik ob koncu svojega ţivljenja bival in tudi umrl,
so ga poloţili na mrtvaški oder v samostanski dvorani. Velike mnoţice so se obirale
ob njegovem truplu, da se še zadnjič poslovijo od blagopokojnega. V nedeljo
popoldne 13. januarja smo spremili g. ţupnika na zadnji poti. Tako veličastnega
pogreba, kot je bil ta, na Brezjah še ni bilo. Kljub hudemu mrazu, ki je vladal ta dan,
je prišlo k pogrebu silno veliko ljudi iz bliţnje in daljne okolice. Skoraj polovico
zasipske ţupnije se je prišlo poslovit od g. ţupnika, ki ji je ţupnikoval celih 26 let.
Med njimi je bila tudi izbrana četa gasilcev iz Zasipa, katere častni član je bil
blagopokojni ţupnik Fertin. Pogrebne svečanosti s spominskim govorom v cerkvi je
opravil g. kanonik dr. Klinar ob asistenci g. dekana Faturja in g. ţupnika Ţbontarja.
Blagopokojnika je spremilo na pokopališče 28 duhovnih sobratov in več redovnikov iz
Brezij, ki so mu nudili grob med brati sv. Frančiška. Med mnoţico, ki je spremila
pokojnika na pokopališče, smo opazili tudi g. dekana Zapreta iz Št. Vida, pisatelja

ţupnika Fr. Finţgarja, prof. dr. Zupana iz Ljubljane ter mnogo odličnih osebnosti. Ob
odprtem grobu se je v lepem govoru poslovil od blagopokojnega načelnik gasilske
čete g. Zupan. Globoko ganjeni smo zapuščali pokopališče, kajti izgubili smo
velikega dobrotnika in dobrega prijatelja. Počivaj mirno, blaga duša!
Vir: Gorenjec, 19. 1. 1935
Brezje. Srebrno poroko bosta obhajala tu 7. febr. gostilničar in zemljak Janez
Rozman in Agata r. Alijančič z Brezja št. 43.
Slovesna zlata poroka bo pa ţe prej v nedeljo 3. februarja pri deseti maši. Praznovala
jo bosta s svojimi veselimi potomci zemljak Lovrenc Vilfan in Marija r. Sitar z Dobrega
polja št. 5. Cerkveni obred bo izvršil hišni prijatelj p. Norbert Sušnik. Pred 50 leti ju je
pa poročil v ţupni cerkvi v Mošnjah takratni ţupnik Franc Kumer, Zorčev iz Kranja.
Na dan slovesnosti jima bo še dolge 3 mesece manjkalo do skupnih 150 let. Naj ju
smrtni angel še nekaj let pusti v sveti skupnosti. — Naj koj omenim, da bosta v
mošenjski ţupniji letos v jeseni še 2 zlati poroki, ena iz Mošenj, druga pa še iz
Vrbenj.
Vir: Gorenjec, 26. 1. 1935
Mošnje. Kriţ v spomin na kongres. Naši fantje so se odločili, da bodo na otoškem
griču postavili visok mecesnov kriţ in imeli tu tudi spomin na Kalvarijo.
Vir: Gorenjec, 26. 1. 1935
Brezje. Zlata poroka. Na Brezjah se od časa do časa vrše razne prireditve. Poleg
običajnih večjih in manjših običajnih romarskih shodov, ki so v poletnem času
pogosti, imamo mnogokrat še druge izredne slovesnosti, kakor nove, srebrne in zlate
maše. Tudi demantnih maš je bilo ţe nekaj.
Prav pogosto so seveda na Brezjah poroke. Tu sem se pripeljejo iz raznih krajev
Slovenije poročni pari, da pred oltarjem Marijinim sklenejo večno medsebojno zvezo.
Tudi jubilejnih porok je bilo ţe več na Brezjah, tako srebrnih kakor zlatih, ki pa so se
obhajale večinoma bolj v oţjih zasebnih krogih. Tako sijajne zlate poroke, kot je bila
na Brezjah minulo nedeljo 3. febr., pa še nismo videli.
Zlato poroko sta ta dan obhajala Lovrenc in Marija Vilfan iz Dobrega polja pri Brezjah.
Ker je Vilfanova druţina skozi in skozi vzorna in globoko verna, je prav da tudi
Gorenjec posveti temu izrednemu jubileju nekoliko več pozornosti.
Lovrenc Vilfan se je rodil na Dobrem polju 10. 8. 1861. Njegova ţena Marija, rojena
Sitar, pa na Mišaţah v dobrovski ţupniji 12. 11. 1885 iz znane Boštjanove rodbine.
Poročena sta bila v Mošnjah 4. 2. 1885. Po poklicu sta kmetovalca; Lovrenc je tudi
vešč čebelar ţe od mladosti. Poleg čebelarstva mu je bila v mladih letih najljubša
zabava lov. Razen tega se je udejstvoval tudi v javnem ţivljenju; bil je večkrat
občinski svetovalec ter je marsikomu pomagal s svojo dobrohotnostjo v nujnih
potrebah. Slavljenec je bil vedno vzoren gospodar in skrben druţinski oče. Bog jima
je dal štiri sinove in eno hčer. Najmlajši sin Lovrenc je zgodaj umrl. Peter, Andrej in
Rok so pa ţe samostojni gospodarji pri lastnih ognjiščih. Najmlajša hči Marija je
ostala v rodni hiši, da na stara leta streţe očetu in materi. Tako so spremljali v
nedeljo slavljenca k oltarju hči in trije sinovi z enajsterimi vnuki, obdani od
mnogoštevilnih sorodnikov, prijateljev in znancev.
Ob slovesnem zvonenju sta se zlatoporočenca pripeljala k cerkvi na Brezje, da
obnovita zakonsko zvezo, ki sta jo sklenila pred 50 leti. Spremljalo ju je v cerkev
veliko število svatov, oblečeni celo v lepe starodavne narodne noše. Pripeljali so sc
na 1') lepo okrašenih vozovih. Vse skupaj je imelo značaj stare kmečke svatbe.

Točno ob 10 sta se slavljenca s spremstvom podala v cerkev, kjer sta zasedla častno
mesto pred glavnim oltarjem, ostali povabljenci pa so se razvrstili pred obhajilno
mizo. Nato je stopil na priţnico p. Norbert, ki je imel slavnosti primeren govor. Orisal
je na kratko ţivljenjsko pot, ki sta jo prehodila oba slavljenca. Pripomnil je, da ne
obhajata svoje zlate poroke tako slovesno morda i/ bahavosti, ampak, da se dostojno
zahvalita Bogu za vse dobrote, ki sta jih bila deleţna v teku dolgih 50 let zakonskega
ţivljenja. Omenil je tudi, da cerkev priporoča in ţeli take slavnosti, saj je tudi Kristus
obiskal ţenitovanje v Kani Galilejski in je celo napravil tam prvi čudeţ.
Po končanem govoru se je izvršil obred jubilejne poroke. Vse obrede je izvršil
p.Norbert. Nato je sledila sv. maša, med katero je pel domač pevski zbor, zlasti pa je
vso slovesnost povzdignil operni pevec g. Mohorič, ki je nečak zlatoporočenca. Po
sv. maši so zapeli zahvalno pesem, ki je tudi cerkveno predpisana za take vrste
slovesnosti. Končno sta jubilanta in vsi svatje prejeli še blagoslov sv. Blaţa, ki se je
ta dan delil. S tem je bila slovesnost v cerkvi zaključena.
To je prvi primer, da sta domača farana obhajala slovesno zlato poroko v novi
brezjanski cerkvi. Bog daj. da bi zlatoporočenca v sreči in zadovoljstvu uţivala svojo
visoko starost in da bi doţivela vsaj še biserno poroko.
Igra. V nedeljo 10. februarja bo Kat. prosv. društvo na Brezjah uprizorilo ob pol 5
popoldne v samostanski dvorani Vombergarjevo veseloigro „Voda". Prav je, da se v
sedanjih teţkih časih sem in tja tudi nekoliko razvedrimo in pri tej igri se boste lahko
res pošteno nasmejali.
Vir: Gorenjec, 9. 2. 1935
Brezje. „Voda". Katoliško prosvetno društvo na Brezjah je uprizorilo v nedeljo 10.
februarja Vombergarjevo veseloigro „Voda'". Igrali so člani dramatičnega odseka.
Igra je v vsakem pogledu dobro izpadla. Četudi je brezjanski oder za tako veliko
komedijo, pri kateri sodeluje 20 igravcev, veliko premajhen, vendar so jo tudi v
tehničnem pogledu dobro izvedli. Pripomniti moramo še posebej, tla je bila izbira
igravcev posrečena. Vsak je imel sebi primerno vlogo, da se je z lahkoto udejstvoval.
Priznati pa je treba vsem igravcem skupaj kakor tudi njihovemu vodstvu veliko
vztrajnost, da so v kratkem času obvladali tako obširno igro, kateri so kos le večji
podeţelski odri. Toda v slogi je moč. Le tako naprej! — Kljub temu, da je bilo ta dan
vreme skrajno neugodno, je bila dvorana do zadnjega kotička napolnjena. Prišli so k
igri tudi iz Dobrave, Mošenj in Leš. Ker je za to igro veliko zanimanje in jih je še
veliko, ki bi jo radi videli, je vodstvo sklenilo igro ponoviti na dan sv. Matija, v nedeljo
24. februarja ob pol 3 v samostanski dvorani na Brezjah.
Vir: Gorenjec, 23. 2. 1935
Brezje. Smrtna kosa. V sredo nas je v cvetu svojega ţivljenja za vedno zapustil Maks
Ferlič, pekov sin iz Brezij. Maksa, ki ţe poprej ni bil trdnega zdravja, je ţe v jeseni
poloţila teţka bolezen na bolniško posteljo, kjer je po velikih mukah izdihnil. Pokojnik
je bil prijazen, ljubezniv in značajen fant. Bog s teboj, blaga duša, v večnem domu si
in na boljšem svetu. Prizadeli druţini naše iskreno soţalje!
Vir: Gorenjec, 9. 3. 1935
Kropa v nevarnosti. Po Domoljubu posnemamo: Oni dan je Kropa prestala obilo
strahu in bilo je treba velikega dela, da je bila nevarnost odstranjena. Eno leto je ţe
od tega, kar ja Kropo zadeta velika škoda po povodnji, temu pa se je sedaj pridruţila
še nova nesreča, namreč, da jo je ogroţal velik zemeljski plaz. Podobne nesreče
dokazujejo nujnost, da bi bilo treba urediti odtoke voda v hribih, ki obdajajo Kropo.

V soboto, dne 25. februarja okrog 9 se je spustila neopaţeno in tiho velikanska plast
zemlje z bliţnjega hriba Brinovca. Vzrok tej nesreči je bilo deţevje, ki je prejšnji dan
namočilo ta del hriba. Zemlja je počasi prišla s hriba v dolino ter se polagoma
pomikala proti središču Krope. Ljudje niso nevarnosti opazili prej, dokler ni ta
ogromna blatna plast dosegla prvih hiš v Kropi. Z velikansko silo je ta brozga ilovice
in peska pritisnila ob prve hiše ter vdrla v vse niţje prostore.
Zemeljski plaz je uničil vse vrtove v Kropi, dosegel je hišo gostilničarju Šolarja,
Lazarjevo mesarijo in poplavil vso sredino trga. Kar je blatna plast dosegla, je
odnesla s seboj. Plast je bila debela 1 do 1.5 m. Pograbila je več drvarnic in drv, ki so
bila zloţena pred hišo, ter vse odnesla na sredo trga.
Ljudje so prestrašeni pritekli, da bi zavrnili nevarnost in da bi vsaj iz kletnih prostorov
rešili. Kar se je dalo resni pred uničujočo ilovico. Pomagali so s poţrtvovalnostjo drug
drugemu. Bila pa je na nogah vsa kropa in zadnji reševalci so šii spet šele v nedeljo
ob 4 zjutraj. Za enkrat so ljudje ustavili nevarnost nadaljnjega prodiranja z raznimi
deskami in tramovi, ni pa rečeno, da je nevarnost za vselej odpravljena. Hrinovec je
namreč ves razpokan in od časa do časa spušča raz sebe velike kepe blata. Ljudje
so prestrašeni, ker je to še večja nesreča, kakor lanska po vodenj, in ker jih more
zadeti ponovno še večja nesreča, ki bi bila ţe podnevi strašna, naravnost grozna pa,
ako bi se zgodita ponoči. Ljudje potrebujejo nujne pomoči, da se podobna nevarnost
s primernimi napravami trajno odpravi.
Vir: Gorenjec, 9. 3. 1935 / V mapi Kropa v starih časopisih
Brezje. Predavanja. Podruţnica sadjarskega in vrtnarskega društva na Brezjah
sporoča vsem sadjarjem v okolišu Brezij, Mošenj, Leš in Ljubnega, da se bodo vršila
v dneh 24. in 25. marca predavanja o pospeševanju sadjarstva. Predaval bo g. Anton
Flego, referent za sadjarstvo pri kr. banski upravi v Ljubljani, in sicer 24. marca ob pol
16 v samostanski dvorani na Brezjah, 25. marca ob 10 pa v osnovni šoli v Lescah ter
prav isti dan ob 15 v osnovni šoli v Begunjah. — Opozarjamo in vabimo, da se vsi
sadjarji zgoraj navedenih občin predavanja v obilnem številu udeleţe, ker se nam
taka prilika le redkokdaj nudi.
Vir: Gorenjec, 16. 3. 1935
Radovljica. Sadjarski dnevi. Iz Radovljice se v Gorenjcu še kaj malo oglašamo. To
pot pa v vaţni gospodarski zadevi. Spomlad je tu. Prijeli smo za delo v sadovnjakih, a
potrebujemo v tem pogledu še vedno kaj teoretične in praktične izobrazbe. Te nam
bosta obilo nudila bliţajoča se praznika 24. in 25. marca. — V nedeljo 24 marca se
bo najprej vršil na Gorici od 9-12 tečaj za cepljenje domačega kostanja. Tečaj bo
vodil pomočnik sreškega kmet. referenta v Kranju g. Martelanc. Na ta tečaj, ki je prvi
v našem srezu, opozarjamo vse tiste kmetovalce, ki se zanimajo za gojitev in
izboljšanje domačega kostanja, za katerega so v našem okolišu ugodna tla. —
Popoldne pa gremo k sadjarskemu predavanju na Brezje. Ob pol 4 bo predaval o
pospeševanju sadjarstva g. Anton Flego, sadjarski referent pri banski upravi v
Ljubljani. — V ponedeljek 25. marca bo dopoldne sadjarsko predavanje v Lescah,
popoldne pa v Begunjah. Tudi tu bo predaval g. Flego. — Sadjarji, ne zamudite teh
lepih prilik!
Vir: Gorenjec, 23. 3. 1935
Mošnje. Naš evharistični kriţ stoji na Otoku, na najprimernejšem prostoru v ţupniji.
Prostor mu je določil g. Silvester Pangerc, ki je dal zanj najlepši mecesen iz svojih
umno urejenih gozdov. V dveh svetlih barvah sta ga prepleskala g. Gabriel Arh in

Janez Rihtaršič. Barve in električno razsvetljavo sta oskrbela s prispevki mnogih
prijateljev kriţa gg. Joţe Arh in Jakob Resman. Pevski zbor pripravlja g. organist
Josip Heybal za slovesni blagoslov, ki bo na cvetno nedeljo zvečer. Ob 7 odhaja
procesija s priţganimi svečami iz mošenjske v otoško cerkev in nato h kriţu. V
slučaju slabega vremena bo blagoslovitev na veliko noč.
Materinska proslava. Naše deklice so 23. marca svoje matere počastile z lepo
uprizorjeno igro »Dve materi«. Dobile so pri skrajno nizki vstopnini (2-5 Din) 170 Din
in jih poslale za evharistični kongres.
Vir: Gorenjec, 13. 4. 1935 / V mapi Otok v starih časopisih
Mošnje. Evharistični kriţ. Ker je na cvetno nedeljo deţevalo, bomo evharistični kriţ
blagoslovili na veliko noč. Če bo deţ nagajal, pa naslednji dan. Začetek v Mošnjah
ob 7 zvečer. Povabljene so tudi vse sosedne ţupnije. Svečke se bodo dobile pri
cerkvi.
Vir: Gorenjec, 20. 4. 1935
Mošnje. Evharistični kriţ. Na veliko noč zvečer smo v najlepšem vremenu
blagoslovili na prijaznem otoškem griču evharistični kriţ. Slavje je poviševala na novo
vpeljana električna luč v cerkvi in na kriţu, bengalična razsvetljava, tisoč lučk v rokah
starih in mladih, streljanje, potrkavanje, zastave na vseh hišah, dva govora
podvinskega oskrbnika in mošenjskega kaplana, lepe pesmi breških in mošenjskih
pevcev in lep nastop domačih gasilcev. Kriţ je blagoslovil mošenjski ţupnik v
spremstvu begunjskega ţupnika in štirih frančiškanov. Slovesnost so mnogoštevilno
počastili sosedni Radovljičani, Begunjci, Leščani, Lešani, Dobravci in drugi. Otok še
ni imel nikoli toliko lučk, duš krščanskih tudi ne — turških je pa bilo morda več. Ker ne
moremo v Lurd, bomo za sklep svetega leta hodili na Brezje k svetim mašam in sveto
leto na belo nedeljo popoldne zaključili z zadnjo svetoletno procesijo in zahvalnico.
Vir: Gorenjec, 27. 4. 1935
Brezje. Volivni shodi. Da se vedno bolj bliţa 5. maj, nas opominjajo številni shodi, ki
se dan za dnem vrše. Tudi pri nas na Brezjah smo imeli, pred kratkim kar tri shode.
Prvi shod se je vršil v prostorih gostilne Gabrijelčič. Tu smo slišali evangelij naših
marksistov, ki pa so s Topalovićevo listo vred zaenkrat ţalostno pogoreli. Njihov
kandidat za naš radovljiški srez je bil g. Čelešnik iz Jesenic, ki pa se shoda na
Brezjah osebno ni udeleţil, pač pa je poslal svoje namestnike v osebah gosp.
Kristana, dr. Štempiharja ter še nekaterih drugih. Radi dolgotrajnih ostrih debat in
prerekanj se je shod zelo zavlekel, tako da je trajal od 3 pa do pol 7. Bil pa je vendar
zelo zanimiv. Tu smo imeli priliko opazovati tri nasprotujoče si struje, ki niti malo niso
med seboj soglašale. Marksisti so radi varnosti in korajţe s seboj cel kader svojih
somišljenikov, med njimi celo nekaj ţensk. Ob 4 popoldne istega dne, torej skoraj ob
istem času, se je vršil v gostilni g. Šolarja shod g. Aţmana iz Lesc, ki kandidira na
Jevtićevi listi. Ta shod, kakor tudi shod g. ing. Čopa iz skupine Borcev, ki se je vršil
naslednji dan ob 8 zvečer v gostilni g. Finţgarja, ni bil tako zanimiv; tudi udeleţba na
teh dveh ni bila tako številna. K shodu g. Čopa bi pripomnili le to, da shoda ni mogel
dokončati, ker so ga ovirali baje nalašč zato poslani kričači iz vrst marksistov.
Vir: Gorenjec, 4. 5. 1935
Brezje. Tiha svečanost. V sredo. 5. junija je naš prevzvišeni nadškof dr. A. B. Jeglič
proslavil svojo 85 letnico rojstva z zahvalno daritvijo sv. maše pri Mariji Pomočnici na

Brezjah. Sveta maša sicer ni bila nič razglašena, vendar so okoličani v lepem številu
prišli k tej tihi proslavi enega naših največjih moţ.
Spominska maša za pokojnim kuratom Fr. Bonačem bo 16. junija ob 9. Daroval jo bo
na prošnjo radovljiške skupine »Boja« prof. g. Ratej. K tej svečanosti so vabljene vse
skupine, zlasti pa še člani-pevci.
Vir: Gorenjec, 8. 6. 1935
Brezje. Bojevniki na Brezjah. Da se oddolţi spominu pok. kurata Franca Bonača in
utrdi v idejah, ki jih je pokojni neustrašeno propovedoval, je radovljiška skupina zvala
na sestanek na Brezjah. Zastopane so bile vse gorenjske skupine razen najbolj
oddaljenih. Slovesno mašo zadušnico je daroval prof. Ratej, odgovarjal mu je
radovljiški pevski zbor, ki je po končanih obredih zapel tudi »Usliši nas Gospod«.
Prof. Ratej se je v zbranih besedah spominjal pokojniku, katerega nam je usoda
iztrgala iz druţbe v času, ko tako nujno rabimo neustrašenih borcev. Po maši se je
vršil razgovor o pomenu in akciji za postavitev spomenka pok. kuratu Bonaču. Iz
poročil posameznih funkcijonarjev odbora za postavitev spomenika pok. Bonaču smo
posneli, da akcija napreduje, da se pridno zbirajo prispevki ter da bo prihodnje leto
15. avgusta stal spomenik, ki ne bo samo večen spomin na pokojnika, temveč tudi
velik okras slovenske boţje poti. Pozivajo se skupine, ki še niso zbrale in oddale
določenih prispevkov, da to čim prej storijo in nakaţejo denar po poloţnicah, ki so
bile priloţene okroţnici. Zavedajmo se svojih dolţnosti napram pok. kuratu Bonaču,
ki je bil velik propovednik naših idej „mir, svoboda, pravica, enakopravnost".
Prvo sv. obhajilo in akademija. V okviru priprav za II. evharistični kongres smo
preteklo nedeljo doţiveli lepo slavje naše mladine. Zjutraj je pristopila velika četa
Kristusovih ljubljencev k prvemu sv. obhajilu. S kako vedrim licem in veselim srcem
so pristopali k angelski mizi, da prejmejo v svoje nedolţno srce Njega, po katerem so
tako hrepeneli.
Popoldne pa se je naša mladina pokazala na odru, ko je priredila evharistično
akademijo. Kljub tolikim oviram od najrazličnejših strani so vzgojitelji naše mladine
izpeljali to veličastno akademijo ter dosegli naravnost sijajen in presenetljiv uspeh.
Vsi nastopajoči so svojo vlogo prav dobro rešili. S tem svojim nastopom je mladina
pokazala, da bo novi mladi rod ostal zvest svojemu verskemu prepričanju in da jo tudi
najhujši tokovi protiverskih gibanj ne bodo omamili.
Vir: Gorenjec, 22. 6. 1935
Kardinal - legat na Brezjah. Kraljica Slovencev je obiskala kongres in je bila njemu
tudi pokroviteljica. Saj je to edino prav, da je mati varuhinja vseh tistih, ki hočejo
počastiti njenega Sina. Dolţnost nas veţe, da vrnemo pokroviteljici obisk. To
dolţnost so ispolnili tudi miši nadpastirji načelu s kardinalom - legatom. Kaj takega
naš gorenjski lurd še ni doţivel, da bi se naenkrat zbralo toliko odličnih cerkvenih
dostojanstvenikov pri naši Materi. Zgodovina Brezij bo ta dan obdala z nevenljivim
vencev. Kardinal - legat je bil od velike mnoţice navdušeno pozdravljen. Kot redovnik
salezijanske druţbe, ki po vzgledu njenega ustanovljenca Janeza Boska časti prav
posebno Marijo Pomočnico, je vso to mnoţico in z njo ves slovenski narod pri sveti
daritvi, ki jo je opravil na Brezjah, izročil v varstvo Boţje Matere.
Vir: Gorenjec, 6. 7. 1935
Begunje pri Lescah. Visok obisk. Veseli nas, da nas večkrat obišče naš narodni
voditelj g. Dr. Anton Košorec. Mi mu ţelimo mnogo veselja na lepem Gorenjskem. Odprta noč in dan so grobna vrata. Dne 25. julija smo pokopali Meţnarjevo Micko.

Dolgo let je sluţila Bogu in vsa njena opravila so bila le Bogu v čast. Vsem gg.
duhovnikom, ki so kdaj sluţili v Begunjah, jo priporočamo v molitev.
Mnogo letoviščarjev imamo letos v našem kraju, saj je naš kot eden med najlepšimi.
V bliţini je Radovljica, ki ima moderno kopališče in ne daleč zopet Bled, v ozadju pa
krasne planine. Ţelimo, da bi se vse naše oblasti zanimale za tu kraj in pomagale pri
olepševanju kraju.
Vir: Gorenjec, 3. 8. 1935 / V mapi Begunje v starih časopisih
Obrtna razstava v Radovljici. Prav po naključju je menda prišlo, da se v letu 1935
pokaţe cela Gorenjska javnosti, kaj zmore s svojim domačim obrtništvom. Kakor sta
se v Kranju in v Št. Vidu pri Ljubljani zasnovali obrtniški razstavi, tako nas je
presenetila tudi Radovljica. Tiho, skoro neopaţeno se je sestavil preteklo spomlad v
Radovljici odbor za prireditev obrtniške razstave. Prav tako tiho in spretno so
sodelovali za izvršitev tega načrta tudi obrtniki oţjega kroga radovljiškega sreza.
Obrtniška razstava se je priredila v obširnih prostorih narodne šole v Radovljici, ki
obsega 8 velikih šolskih dvoran, porabili so se za to še drugi manjši prostori in
hodniki. Razstava je bila slovesno otvorjena v nedeljo 21. julija in bo odprta do 15
avgusta t. l. Razdeljena je prav po vzorcu kakega velesejma. Razstavilo je svoje
izdelke 58 obrtnikov. Razveseljivo dejstvo je, da so razen enega vsi iz domačega
sreza. Če človek ogleduje to vzorno razstavljene predmete, ne ve, kje bi se ustavil,
ker je vse občudovanja vredno.
Prve paviljone v pritličju zavzema večinoma ţelezna obrt iz Radovljice, Lipnice,
Krope, Lesec in iz Gorij. Posebno pozornost vzbujajo izdelki domače radovljiške
pletarne iz vrbovja in pletilstva iz volne, prav tako tudi domači sukneni proizvodi iz
Zapuţ. Ti izdelki imajo poleg izvrstne kvalitete tudi izredno nizke cene.
Prav občudovanja vredne izdelke so razstavili domači mizarji. Kakor na velesejmu
vidimo tudi tukaj zelo okusne skupine, kot so: spalnica, gosposka in kmečka jedilnica
itd. Temu sledijo še primerna tapetniška dela. Tudi krojači in šivilje iz Lesec in
Radovljice so se izkazali prav dobro. Ravno tako tudi čevljarji iz Radovljice, Gorice in
še posebno v obilnem številu iz Ljubnega. Zastopane pa so na razstavi tudi še druge
obrti kakor: kolarstvo iz Podnarta z izredno izvrstnim vozom, lesna konstrukcijska
tvrtka iz Otoč, pečarski izdelki iz Radovljice in umetna ţenska ročna dela iz begunske
kaznilnice. Posebno pozornost vzbujajo še kamnovske, slikarske, podobovske
umetnijo iz Radovljice in ţgano slikarstvo iz Jesenic.
Bogata je tudi čebelarska razstava. Ker slavi obenem podruţnica čebelarskega
društva v Radovljici svoj 25 letni jubilej, odkar je bila ustanovljena, so se njeni člani
še posebej potrudili, da pokaţejo napredek svoje stroke in organizacije. Reči se
mora, da se vsakdo v tem oddelku razstave z uţitkom rad malo ponudi. Ne smem
tudi prezreti umetne vrtnarske, fotografske in knjigoveške razstave, ki vzbujajo
splošno pozornost. Hodniki in stene soban so pa okrašene z umetniškim slikami ter z
raznimi stavbenimi načrti in risbami domačih stavbenih podjetnikov. Razstava je
vsekakor pokazala, da so naš obrtniki dovolj podjetni in da morajo njihovi izdelki
konkurirati s tujimi proizvodi. Treba je le dovolj domačih kupcev. Upamo, da razstava
v tem oziru gotovo mnogo pripomogla.
Razstavo zelo obiskujejo tudi tujci. Vsakdo se o njej zelo povoljno izraţa. Odprta bo
le še nekaj dni (do 15. avgusta). Kdor pride še v tem času v Radovljico, naj ne
zamudi te prilike, da si razstavo temeljito ogleda.
Vir: Gorenjec, 10. 8. 1935

Brezje. Lepo predavanje. Z obnovitvijo Prosvetne zveze v Ljubljani, je tudi v našem
kat. prosvetnem društvu postalo vse bolj ţivo. Na praznik Kristusa Kralja 27. oktobra
se bo vršilo v društveni dvorani lepo predavanje s slikami o evharističnem kongresu
in Marijini poti z Brezij v Ljubljano. Ob enajstih bo predavanje za otroke, za ostale pa
popoldne ob pol treh. Predaval bo gospod iz Ljubljane. Vsi, ki vam je ta manifestacija
slovenske katoliške zavesti v najlepšem spominu in oni, ki se kongresa niste mogli
udeleţiti, pridite v lepem številu.
Vir: Gorenjec, 19. 10. 1935
Brezje. JRZ. 15. septembra 1935. se je tudi pri nas osnovala krajevna organizacija
JRZ za občino Mošnje-Brezje. V odbor so izvoljeni: Avsenek Anton iz Vrbenj,
predsednik; Marčun Ivan iz Ljubnega, podpredsednik; Škofic Ciril, Brezje tajnik in
Pristov Alojzij, Mošnje, blagajnik.
Kongres jug. frančiškanov se je zadnje dni meseca septembra t. l. vršil v Zagrebu v
saborni dvorani. Na kongresu so bila vaţna predavanja ter razprave o višjih teoloških
in filozofskih vedah. Kongresa so se udeleţile razne visoka civilne in duhovske
osebnosti, med drugimi tudi general frančiškanskega reda P. Leonardo Mario Bello iz
Rima.
General (predstojnik celega frančiškanskega reda na svetu) je porabil med tem še to
priliko, da je obiskal Slovenijo. V Ljubljani so mu priredili frančiškani slovesen in
prisrčen sprejem. Obiskal je tudi redovne druţine v Šiški in na Viču. Dne 2. oktobra
dopoldan pa se je pripeljal v spremstvu ljubljanskega frančiškanskega provincijala p.
Gvidona na Brezje. Frančiškanska druţina na Brezjah je visokega gosta sprejela po
cerkvenih predpisih pri cerkvenem vhodu. P. general je spregovoril izpred glavnega
oltarja v latinskem jeziku pomemben nagovor na vernike, ki so se sprejema udeleţili,
ter je vsem skupaj podelil papeţev blagoslov.
General se mudil na Brezjah štiri ure. Ogledal si je cerkev in samostan. Gorenjska
mu zelo ugaja ter se je v splošnem izraţal o Slovencih zelo simpatično, za Brezje je
bil ta obisk vsekakor visoko odlikovanje, seveda po zaslugi Marije Pomagaj in sinov
Sv. Frančiška, ki tukaj bivajo.
Vir: Gorenjec, 26. 10. 1935
Mošnje. Kakor lansko leto tako tudi letos kaţe naše društvo ţivahen razmah. Svojo
sezono je otvorilo z narodno igro »Zagorski zvonovi«, imelo je svoj občni zbor, kjer je
bil soglasno izvoljen stari agilni odbor z dolgoletnim predsednikom g. Ivan
Resmanom; v nedeljo 20. pret. m. je bila pohvalno igrana prelepa vojna drama »A
njega ni . . . ", ki se je ponovila v nedeljo 3. nov. ob 7. uri zvečer istotam. V nedeljo na
praznik Kristusa Kralja ob 5. uri popoldan je bilo lepo filmsko in skioptično predavanje
o letošnjem tako lepo uspelem evharističnem kongresu v Ljubljani. Nadalje bomo
pripravili še eno ali dve burki, katere ljudstvo tako ţeli. Tudi obletnico kraljeve smrti je
priredilo v nedeljo 13. oktobra z govori, deklamacijami in petjem. K tej smo vabili tudi
vsa v ţupniji obstoječa društva: šolsko vodstvo, sokolsko četo Brezje, občinsko
upravo in gasilsko četo v Mošnjah. Vsa so se prijazno odzvala in poslala vsaj
opravičilo, le gasilska četa je ostala za vse gluha in brez zastopstva, dasi je eno uro
oddaljena vas poslala celil 14 uniformiranih članov. Ta je imela po dolgem času zopet
eno vajo, pri kateri pa ţal pogrešamo one vodilne osebe v uniformi, ki so pred letom s
tako energijo in zaletom prijele za krmilo, posebno še ona znana, ki se je bahavo
izrazila, »da jih (naše ljudi) pustimo pri miru, suj imamo oblast za seboj«. Ni pa to kak
kmet ali delavec marveč inteligenten akademik. Zato bi ga ţeleli še videti v četi s
takim zastopom s kakršno besedo se je takrat košatil. Sploh pa pri njih paradnih

nastopih pogrešamo prave discipline. Smo pa tudi mnenja, kakor so radi napregli
bodo še raje (ali morali) spregli.
Vir: Gorenjec, 9. 11. 1935
::::::::::::::::::::::
Občinske volitve v Mošnjah. Kraljevska banska uprava je razpisala občinske volitve
za občine Lesce, Begunje in Mošnje iz raznih razlogov: Občini Lesce in Begunje sta
bili leta 1933 pod reţimom JNS nasilno zdruţeni v eno občino Lesce. Po spremembi
reţima, ko smo pričeli svobodnejše dihati je notranji minister dr. Korošec, Begunjcem
krivico popravil ter jim vrnil občino zopet nazaj. Priključila pa se je ti občini še
Dvorska vas, ki je doslej spadala pod občino Mošnje. Ker je tedaj od občine odpadla
ena vas, se morajo zaradi tega vršiti nove občinske volitve tudi v tej občini. Volitve se
bodo vršile v nedeljo dne 2. februarja 1936 na Brezjah, to zaradi tega, ker so Brezje
središče celokupne občine.
Priprave za volitve so v polnem teku. Ţivahno se pa pripravljamo na ta zgodovinski
dan tudi volilci. Da bo javnost mogla pravilno slediti poteku teh volitev in njenega
boja, se nam zdi potrebno, da najprej pojasnimo v kakšnem poloţaju se nahaja ta
občina.
V občinski upravi imajo ţe od nekdaj trdnjavo prosluli JNS reţimovci. L. 1933. so
nasilno priključili tej občini Leše in Ljubno. Občina sestoji sedaj iz treh ţupnij t. j .
Mošnje, Ljubno in Leše. Šteje okrog 1900 prebivalcev ter ima do 600 volilcev. V
občini so prav tako ljudske šole z sedmimi učnimi močmi.
Zadnje občinske volitve I. 1933. so se vršile v svitu bajonetov. Zmagala je seveda z
nasiljem lista JNS katere nosilec je bil g. Valentin Tonejc s Spod. Otoka. Nosilec
naše liste je bil g. Anton Gabrijelčič iz Brezij. Podlegli smo samo z nekaj glasovi, lista
JNS je namreč dobila 276 glasov, naša opozicijalna pa 247. A ni čuda, reţimovci so
imeli za seboj ves uradniški aparat, agitirali so zanje še celo ţandarji in finančni
straţniki, nas so pa oroţniki zasledovali in preganjali. Denuncirali so nas za
„punktaše" in drţavi nevarno elemente. Oni so lahko javne agitirali, mi se pa nismo
smeli skupaj posvetovati. Zaradi agitacije za našo listo sta bila kaznovana z globo po
1000 din šolski upravitelj g. Kristan v Lešah in g. Joţef Avsenik iz Vrbenj. Langusa
Jakoba so pa oroţniki tiste dneve pred volitvami zasledovali noč in dan kje in kod
hodi. G. Antonu Gabrijelčiču so oroţniki dan pred volitvami zaplenili letake, preden jih
je razvil. Na to soga še nujno pozvali na okrajno načelstvo v Radovljico, da so ga tam
zaslišali, kot da je zakrivil drţavi nevarno dejanje. Pa kljub vsem groţnjam so si
priborili le majhno večino in še to le z nasiljem od nezavednih reveţev in od
upokojencev, katerim so govorili, da jim bo pokojnina odvzeta, če ne gredo na
volišče.
Pri današnjih svobodnih volitvah se bomo pa drugače pogledali. Zato voiilci odločite
se ţe danes, komu boste zaupali glas dne 2. februarja v "Romarskem domu" na
Brezjah.
Gorenjec, 4. 1. 1936
Občinske volitve v Mošnjah. Z mrzlično naglico se pribliţuje 2. februar, dan volitev
v naši občini. Postavljeni sta dve kandidatni listi, ki pa sta si idejno popolnoma
nasprotni in sicer lista ţe davno osovraţene in še nikdar priljubljene JNS, katere
nosilec je sedanji ţupan g. Valentin Tonejc. Na čelu druge liste, JRZ, je pa moţ
poštenjakar, zaveden katoličan g. Pangerc Silvester ali po domače Broščar iz
Černivca pri Brezjah. Obe listi sta ţe končno sestavljeni ter se vodi na eni kakor na

drugi strani ţivahna agitacija. Agitatorji okrog proslule JNS napenjajo vse sile in
skušajo rešiti potapljajočo se barko ter se še danes posloţujejo prav istih sredstev,
kot so se jih posluţevali pri zadnjih volitvah, t. j. groţenj, obljub, laţi itd. Pa se ti
gospodje ne zavedajo, da so danes medeni tedni zanje minuli. Kako se imajo
obnašati, naj gredo gledat razglas na oglasni deski, katerega je izdal občinski urad
občine Mošnje, ki pod št. 2. pravi, da zadene stroga kazen onega, ki bi obetal ali dal
volilcu darilo ali mu ponujal sluţbo, da ga odvrne od glasovanja ali zavede, da
glasuje za izvestno kandidatno listo.
Moţje in fantje! Znana so vam imena kandidatov na listi JRZ. Znana pa so vam tudi
imena kandidatov na nam nasprotni listi zloglasne JNS. Dobro jih poznate! Zato vam
bo, ki boste glasovali po svoji vesti, odločitev lahka. Moţje volilci! Dolgo časa smo
morali molčati. Danes pa lahko vsakdo svobodno izpove svoje prepričanje. Nihče ga
ne bo za to preganjal! Poprej so imeli besedo samo "pofarji" in ovaduhi, ki jih je bilo
pri nas vse polno. Moţje in fantje! Ali se še spominjate, kako so se hinavsko plazili
okoli naših oken in letali v Radovljico na sodišče in ţandarmerijo? Ali se še
spominjate, kako so nas vedno, posebno v času volitev, pretepali, vlačili po zaporih,
nalagali denarne kazni, ker smo ostali zvesti svojemu voditelju g. dr. Antonu Korošcu
in veri? Vsega tega mora biti enkrat konec!
Moţje in fantje! Odločite se ţe danes, komu boste oddali svoj glas! Volitve bodo
javne. Čeprav smo bili vedno proti javnemu glasovanju, se nam zdi potrebno in prav,
da osovraţeni JNS-arji občutijo na svojih plečih prav isti zakon, kot so ga v svoji zlobi
skovali proti poštenemu ljudstvu. Vendar pa bo ta razlika, da bodo volitve popolnoma
svobodne. Ne bo bajonetov, ki bi nas dregali v hrbet, ker bomo oddali svoj glas
poštenjaku, ne bo puškinih kopit, ki bi nas tolkli po nedloţnih hrbtih, ne bodo se
polnili zapori, ne bo denarnih kazni, ne več moţ, ki bi za časa volitev hodili po
volišču, nas psovali, zmerjali in govorili: "Punktaše bomo pobili, farje pobili, cerkve pa
podrli ali pa iz njih napravili ...!?!. Kot se je to zgodilo pri nas za časa zadnjih volitev.
Poglejte jih naše naprednjake! Porušili bi celo stoletne spomenike, ki jih je naše
pošteno ljudstvo zgradilo s tolikim trudom in ţrtvami! Sram nas je, da imamo tedaj
take moţe v vrsti občinskih odbornikov! Vsak poštenjak bi pokazal takim ljudem
hrbet. In tako bomo storili tudi mi 2. februarja pri občinskih volitvah! Oddali bomo svoj
glas moţu poštenjaku g. Pangercu. To bo najlepše darilo našemu voditelju g. dr.
Antonu Korošcu in s tem pokaţemo zvestobo za zvestobo.
Gorenjec, 11. 1. 1936
Iz občinske uprave v Mošnjah. V predzadnjem "Gorenjcu" smo čitali, da si je
sedanji občinski odbor falirane JNS z g. Tonejcem na čelu pri zadnjih občinskih
volitvah 1933. leta priboril zmago z malenkostno večino 27 glasov. Danes, ko lahko
svobodno govorimo, jim povemo to, da še ta borna zmaga ni bila njihova zasluga. Du
so prišli na občinske "stolčke" so si pomagali s terorjem, s katerim so mnoge prisilili,
da so proti svoji volji glasovali za njihovo listo. Mnogi pa niti na volišče niso upali iti.
Vsled tegu bi se morali sedanji občinski odborniki s predsednikom vred tele
navidezne zmage do dna duše sramovati!
Ker so imeli, kakor so se sami izraţali, oblast za seboj, se še danes, ko se jim
"stolčki" majejo, ne zavedajo, da niso zasedli mest občinskih odbornikov po volji
občanov, ampak le z nasiljem! V pijanosti in omahljivosti JNS duhovitosti so nas vse
tiste, ki j ih nismo volili in ki nismo trobili v rog JNS, smatrali za brezpravne občane.
Vso krivice, ki smo jih morali prestati, smo na svoji koţi sicer bridko občutili, pa se jim
kljub temu nismo uklonili. Danes, ko smo vse to preboleli, in ko lahko svobodno
izpregovorimo, jim pa povemo to:

Do občinskega predsednika so imeli njegovi somišljeniki kar mogoče široko pot, kajti
te je čezmerno oboţeval. Našim ljudem se je pa znal vedno izmikati z raznimi
zvijačnimi izgovori. Za naše ljudi so obstojali strogi zakoni, pristašem JNS se je pa
lahko marsikaj izpregledalo. A ne samo to! Zmoţni so bili namreč izvajati tudi razna
kruta mtaščevanja. Ta so izvajali v obliki različnih gnusnih ovadb, davčnih poloţnic in
drugih stvari, ki so splošno znane, nekatere bomo pa še obelodanili.
Naj nam g. predsednik Tonejc dovoli, da ga nu tem mestu vprašamo, s čigavim
denarjem se je gradil most čez potok pri "Ferjanu" na peš poti Mošnje - Brezje?
Sušlja se, da iz bednostnega fonda za brezposelne občane, ki ga je občina prejela
od banske uprave. Prav s tem denarjem se je menda nasipala tudi peš pot skozi
"Hruškovlje". Vse lepo in prav, da so se napravila ta nujno potrebna dela. Toda
kakšna krivica se je pri tem storila našim brezposelnim, ki občina ni brez njih, in
delavstvu, ki plačuje v ta fond! Ugotovili smo namreč, da pri gradnji mostu in
nasipanju poti ni bil zaposlen noben brezposeln, temveč samo premoţnejši Tonejčevi
pristaši, še celo člani občinske uprave, katere so smatrali za JNS somišljenike. Ali ni
namen izdajanja ba novinske podpore iz bednostnega fonda ta, da se pri javnih delih
zaposlijo občinski brezposelni, pa najsi bodo kakršnegakoli opredeljen nja?
Lansko pomlad se jo delila po zniţani ceni tudi koruza. Da so je bilii deleţni tudi
občinski reveţi, prav! Prav pa ni, da so jo bili deleţni samo pristaši g. Tonejca. Prav
tako se govori, da je predsednik občine Mošnje podelil nekemu svojemu pristašu P.
L. iz bednostnega fonda 200 Din podpore. Alii niso bednostni fondi zato ustanovljeni,
da se brezposelne zaposli z delom, ne pa da bi se j im delila denarna podpora?
V občinskem proračunu za leto 1934-35 smo čitali, da prejme občina Mošnje v
znesku 135.000 Din dohodkov od raznih davščin. Od tega prejme samo na trošarini
na vino in druge alkoholne pijače 51.000 Din. Odkod ta ogromen dohodek v občinske
blagajne? Sama občinska uprava priznava, da največ iz Brezij, kajti tam je tujski
promet najbolj razvit. Pa ravno Brezje so bile pod reţimom JNS najbolj prezirane.
Vsled tega si dovolimo vprašati g. Tonejca, koliko je storil v vseh letih svojega
paševanja za tujski promet tega kraja? Z mirno vestjo lahko trdimo, da nič! Vaške
ceste in pota po vsej občini moramo itak sami posipati s tlako. Glavna peš pot, po
kateri se steka največ tujcev v občino, pa stoji še danes pred odprtim vprašanjem. Alii
ne nosi v tem krivdo občinska uprava, katere dolţnost je skrbeti za povzdigo tajskega
prometa v občini? Ko se je pred leti na Brezjah ustanavljalo "Tujsko prometno
društvo", je bila občinska uprava z ţupanom g. Tonejcem na čelu proti ustanovitvi
takega društva. To pa zato, ker smo ga ustanavljali mi! Občinski moţje so razširjali
vesti, da bodo vsled tega društva zvišani davki. Pa kljub temu, da so temu društvu
onemogočili delovanje, so se davki povišali, zlasti podjetjem, ki so sluţili tujskemu
prometu. Avtobusnemu podjetju Cvenkelj-Grašič-Finţgar na primer, so se naloţile
tako visoke davčne dajatve, da sploh ne more več obratovati.
Toliko skrbi za tujski promet, ki po sodbi vsakega človeka, ki je pri zdravi pameti, ne
donaša občini nobene škode, temveč le dobiček, posebno pa občinski blagajni.
Da so gg. okrog JNS iz naše občinske uprave dajali o naših somišljenikih višjim
oblastem slabe kvalifikacije, je samo ob sebi umevno in ne bomo o tem obširno
razpravljali. Omenimo pa samo en dokaz, ki nam pokaţe vse, kaj se je odigravalo za
kulisami občinske uprave v Mošnjah.
Finančna kontrola v Radovljici se je obrnila na občinsko upravo v Mošnjah o nekih
finančnih davčnih zadevah glede g. Mirkota Finţgarja, uglednega posestnika in
gostilničarja na Brezjah. Občinski predsednik g. Valentin Tonejc je podpisal na
tozadevno vprašanje sledečo izjavo:

Št. 793/34
Oddelek finančne kontrole
v Radovljici.
Notri imenovani je v premoţenjskih razmerah zmoţen, njegov sloves je občini
nepoznan, ker ni pristaš JNS.
Občina Brezje (Mošnje). V Mošnjah 4. IV. 1934.
delovodja:
Košič Anton 1. r.

pečat
občine

predsednik:
Tonejc Valentin 1. r.

Zelo čudno se nam zdi, da ţupan občine Mošnje ne pozna svojega občana g.
Finţgarja iz Brezij, ki je znan po vsej Sloveniji, posebno pa onim širnim plastem
našega naroda, ki prihaja na Brezje. Naša občinska uprava ga pozna le v toliko, da je
premoţen in da ne trobi v rog JNS. S tem je dala občinska uprava g. Finţgarju v
javnosti največje zadoščenje, sebe je pa spravila v veliko sramoto. Dokaze za to
imamo na razpolago. To naj bo za danes dovolj, prihodnjič se bomo pa še kaj
pomenili. O vsem tem, kar smo vam danes povedali, naj presodi vsak po svoji vesti
ter naj napravi svojo sodbo!
2. februarja so pa občinske volitve!!!
Vir: Gorenjec, 18. 1. 1936
K občinskim volitvam v Mošnjah. Kadar se pri nas bliţajo občinske volitve, si
navadno skočimo v lase. To je pač navaden pojav, katerega opazimo po vsem
kulturnem svetu, tudi pri narodih, ki stojijo kulturno in politično na višji stopnji kot smo
mi. Toda po volitvah to poneha. Tega si ţelimo tudi pri nas, a ţalibog da ni tako.
Politika orej ni nič hudega. V gotovih primerih je tudi našim podeţelskim občinam
potrebna, toda le do gotove meje. Pred vsem pa se je treba varovati, da je ne
zanesemo v naše javne gospodarske korporacije in v strokovna društva. Pa ravno v
tem pogledu se v naši občini mnogo, mnogo greši.
»Kmetijska podruţnica" v Mošnjah je v naši občini ena najstarejših gospodarskih
ustanov. Pred leti je bila našim kmetskim občanom velika opora. Bila je tako rekoč
mala strojna in orodjarska zadruga. Upravljali so jo nadstrankarski moţje, ki so se na
tako podjetje razumeli. To se pravi, da se ni gledalo na politično opredeljen je
posameznikov, ampak le na sposobnost in delavnost pa smo se lahko drug z drugim
prav dobro razumeli. Poskrbeli smo za primerne dohodke pri podruţnici, da smo si
lahko od leta do leta nabavljali potrebne stroje, ter stare popravljali. Tako imamo še
sedaj na razpolago več poljedelskih strojev, bran, plugov itd., sadne mline in
stiskalnice, sadjarsko orodje, sadne škropilnice, ţganjarske kotle in še več drugih
stvari, a ker se ne skrbi za popravila gre ţe vse to polagoma v zgubo. Poprej smo v
lepi vzajemnosti uporabljali v našem gospodarstvu, orodje, kar je bilo za občino
velika pridobitev. Skrbeli smo tudi za kmetijsko strokovno izobrazbo. Čitali smo
»Kmetovalca« ter prirejali razna kmetijska predavanja itd.
Ko je bila naša »Kmetijska podruţnica« v najlepšem razvoju se je pred kakimi tremi
leti pojavila parola red našega priseljenca, občinskega nacionalističnega generala, da
se mora podruţnica nacionalizirati. Tako se je pojavila nad našimi glavami takrat
vsemogočna JNS in taki ljudje, ki podruţnice ne potrebujejo. Izvajali so nad našo
ustanovo terorizem in govorili, da kdor noče tuliti v nacionalni rog, mora izginiti iz

odbora. Razume se, da se nekateri za zavedni moţje, kateri smo imeli za procvit
podruţnice največ zaslug temu nasilju nismo uklonili; pustili smo jim »Kmetijsko
podruţnico« naj pokaţejo kaj znajo.
Za nas po treh letih je v Mošnjah podruţnic, znana je še pod imenom. Člani so po
večini odstopili, orodje se zanemarja itd. Torej uspeh popolnoma negativen ter ga
našemu JNS generalu g. Nikotu prav privoščimo, da si ga natakne za klobuk.
Ravno tako bi se lahko zgodilo tudi z našo šele komaj ustanovljeno zadruţno
mlekarno. Zato si še to vaţno zadevo nekoliko oglejmo:
Za seboj imamo v tem pogledu ţe veliko ţalostnih izkušenj; preminula je v naši občini
ţe ena mlekarna, ki jo je uničilo strankarstvo. Radi tega smo bili pri ustanavljanju
nove zadruge zelo oprezni ter smo si zagotovili gotove pogoje, na katere hočem
javnost opozoriti.
1. Slovesno smo si takrat zagotavljali, da se v mlekarsko zadrugo politiko ne zanese.
2. Svečano smo si na ustanovnem občnem sestanku obljubili, da pri volitvah
upravnega odbora, ne bomo gledali na politično naziranje posameznikov, katerim naj
zaupamo vodstvo zadruge. Prav tako se sprejemajo v zadrugo člani, najsi bodo
kakršnegakoli naziranja. V glavnem je, da izpolnijo po pravilih do zadruge obvezne
pogoje. Pod temi pogoji smo izvolili prvi upravni odbor zadruge, kateremu načejuje še
danes g. Tonejc po domače Vovk iz Sp. Otoka.
Ker je pa bil g. Tonejc doslej tudi predsednik občinskega odbora ter kandidira na listi
falirane JNS še pri sedanjih obč. volitvah, ki se bodo vršile dne 2. februarja t. l. na
Brezjah, je kakor se sodi iz njegovega izvajanja on prvi pozabil na zgoraj navedeno
obvezno obljubo. Ker se pa nacionalistična barka v občini potaplja, se je kratko malo
oklenil naše ustanove, zadruţne mlekarne v Zg. Otoku, kot rešilnega čolna.
Da je to resnica, nam dokazuje njegova volilna agitacija, ki jo izvajajo njegovi pristaši
pri nezavednih in v političnem oziru omahljivih članih zadruge. Znani so nam slučaji,
da njegovi agitatorji mamijo volilce, da če ne bo več Tonejc ţupan ne bo več
predsednik mlekarne in zadruga bo propadla. Zopet drugi slučaj: Če ne boste
Tonejčeve liste volili, se vam bo mleko odpovedalo. S takimi in podobnimi strašili res
koga oplašijo.
Znano je tudi, da mlekarni večkrat mleka primanjkuje ter ga mora mlekar iskati tudi
pri nečlanih. Pa ti so sedaj g. Tonejcu in njegovim priganjačem prav prišli, da jih lovijo
za glasove s pretvezo, da bodo še nadalje od njih mleko jemali, le če bodo Tonejca
volili za ţupana. Vprašam g. Tonejca in njegove agitatorje, ali jim ni znano, da je tako
agitacija po sedanjem volilnem zakonu kazniva? Saj je to opozorilo nabito na
občinski deski, katerega je g. Tonejc sam podpisal! Vprašam pa tudi gg. volilce,
kateri oddajate mleko mlekarni, ali boste zaradi mleka prodali svoje politično
prepričanje. Zaveden moţ kaj takega ne bo storil. Kar se pa mleka tiče, vas pa samo
strašijo kot je njihova navada in vam v tem pogledu nemorejo prav nič škodovati. Njih
namen je samo ta: izvabiti iz vas glas za svojo listo.
Vprašam nadalje g. Tonejca, ali smo se na ustanovnem sestanku mlekarske zadruge
tako dogovorili? Ali se ne pravi to, izrabljati našo gospodarsko organizacijo v
politično-strankarske namene? Kmetje, zadruţniki! Mnogo članov nas je pri tej
mlekarski zadrugi, ki se takih in podobnih lovov na volilne glasove ne bojimo.
Zavedamo se namreč, da zadruga obstoji iz naših članov, ne pa iz g. Tonejca, ki je
slučajno sedaj njen predsednik. Če pa oni iz kakih političnih razlogov odstopi, si
bomo pa izvolili drugega. Ne bo pa g. Tonejca nihče preganjal, dokler bo vršil svojo
dolţnost tako kot se je zavezal po pravilih na ustanovnem sestanku. Če se bo pa
kljub temu kakemu volilcu zgodila krivica, bomo to zasledovali z budnim očesom.

Opozarjam vse člane in prijatelje naše mlekarske zadruge, da je zadruga zato
ustanovljena, da je vsem brez izjeme v pomoč, ne pa za Tonejčeve politične
namene.
Če bo pa kljub mojim spominom visel nad našimi glavami Damoklejev meč ali se
mora še tedaj trditi, da je zadruga kmetom v pomoč? Prav gotovo ne! Ker naša
zadruga nima z občinsko upravo prav nobenih obveznosti. Vsled tega ne more od
nas nihče zahtevati, da bi proti svojemu prepričanju volili pri sedanjih občinskih
volitvah listo, ki izhaja iz skrahirane JNS, čeravno so se prelevili v tako zvano
»gospodarsko fronto". Povem jim pa. da so in ostanejo to, kar so bili doslej t. j.
razdiratelji sloge in miru v občini ter Pucelj-Marušičevi privrţenci. Vsled tega
opozarjam vse kmete zadrugarje in druge volilce, da vsakemu Tonejčevemu
agitatorju, ki pride k vam, da vas maţe z mlekom, pokaţite vrata; kajti oni so
grobokopi naše mlekarske zadruge.
Če bi se pa kateremu članu naše zadruge zgodila vsled volilne kampanje kakršnakoli
krivica, jim povem, da bomo na to strogo pazili ter bomo izvajali posledice. Opozorim
naše gospode razdiratelje ţe naprej, da smo preden je bila ustanovljena mlekarna na
Zg. Otoku, dajali mleko zasebnemu izvozniku, a smo tega izvoznika vsled skupnosti
novoustanovljene zadruge iz občine izrinili. Če se bo pa pri naši mlekarni izvajala še
v naprej taka politika, kot se je pričela izvajati sedaj, lahko tega ali pa Katerega
drugega izvoznika zopet pokličemo, da bo zbiral mleko od hiše do hiše, prav po isti
ceni ali pa še draţje, kot ga dajemo sedaj v mlekarno.
Če pa pride do tega boja, ki ga grobokopi JNS vsiljujejo, ga sicer sprejmemo, a
posledice, ki jih bodo doţiveli, bodo morali pripisovati sami sebi ne pa za to kriviti
IRZ. Vsled tega zakličem še enkrat: politika proč od naše kmečke ustanove! Volili pa
bomo dne 2. februarja po naši svobodni vesti in ne tako, kakor nas JNS priganjači
slepijo. / Globočnik Anton, Mošnje.
Vir: Gorenjec, 25. 1. 1936
Še ena k občinskim volitvam v Mošnjah.
Zdi se mi potrebno, da zopet osveţimo primer nasilja proti volilcem izza zadnjih
volitev. Bajţelnov oče iz Leš je pred zadnjimi obč. volitvami prejel takole pismo:
»Zupan Joţef. Strogo opozarjamo, da ne boste dne 15. oktobra tega leta volili
punktaško listo. Vsakdo mora voliti jugoslovansko nacionalno listo. Vi ste davka
oproščeni, zato pazite na to, kaj je Vaša dolţnost do tistega, ki Vas je davka oprostil.
Na to Vas zaupno opozarjamo — Nacionalisti." Drugo pismo, pa je bilo napisano na
list iz zvezka in poloţeno na okno. In to glasi: „Kateri glasuje pri volitvah proti drţavi,
plača davek nazaj in naprej. Neobdavčene Vas opozarjamo, da se ne boste kesali,
Vaš prijatelj, ker sem čital novine, Jugoslovanska nacionalna stranka, potem veste
kaj Vas čaka." Obe pismi sta na razpolago in jih lahko pokaţemo tistim nasilnikom, ki
so jih pisali! In lahko tudi onim, ki so zadnjo noč stali z ogromnimi koli na straţi, da bi
„punktaši" ne mogli na agitacijo. O, da bi lahko pokazali še tudi nekega, ki je iz
osebne uţaljenosti ovajal lastne ljudi. Pa naj omenim še pritisk in nasilja od tistih, ki
bi morali v prvi vrsti ščititi svobodo drţavljanov? In še krivice in krivice, ki jim ni
konca? Moţje in fantje! Metlo' v roke in počistite vse kar ne spada na upravo občine
Mošnje, ki naj se imenuje tako, kot je bil sklep vseh občanov — naj bo občina Brezje!
Pokaţite odločnost na dan volitev in ne bojte se nasilja in ne groţenj.
Gorenjec, 25. 01. 1936
Občinski odbor v Mošnjah razpuščen. Kr. banska uprava je v pondeljek 20. t. m.
razpustila ves občinski odbor s predsednikom (ţupanom) vred. Prezgodaj so se

hvalili ti dvakrat falirani JNS-arji, ko so raznašali fantastične govorice: »Revizor je
dobil vse v najlepšem redu, niti pičice ni bilo napačnega, da še pohvalil nas je!
Klerikalci naj se kar pod nosom obrišejo!" V četrtek je bilo pa drugače, ko jim je
občinski sluga prinesel celo pismene »pohvale" za njihova dela »ljubezni« napram
»klerikalcem«. V svoji veliki »poniţnosti« jih niso nič kaj radi sprejeli!
Vir: Gorenjec, 25. 1. 1936
Dobrava pri Kropi. »Prosvetno društvo«. Po dolgem času bomo tudi mi prešli iz
mrtve točke v gibanje. Kakor večina društev tako je tudi naše zadela ista usoda, da je
bilo pod prejšnjim reţimom razpuščeno. Sedaj ko zopet svobodno dihamo, bomo
sklicali v nedeljo dne 26 t. m. po maši ponovni občni zbor pri Debeljaku na Sr.
Dobravi. Dolgo, dolgo smo čakali kdaj bodo postavili poklicani moţje in fantje društvo
zopet na noge. Čudno se nam zdi, da človek, kateri je bil zato ţe najbolj poklican ni
ţe prej ustanovil društva. Res je, da nimamo svojega doma in tudi prostora ne, toda
bodimo skromni, kakor smo bili. Prej nam je dal Debeljakov oče sobo v svoji hiši za
društvene namene, prav tako je še dares na razpolago; zato je bilo puhlo
izgovarjanje, da ni prostora za ta namen. Sušlalo se je celo, da mislijo najeti sobo v
kateri so rajali Sokoli, v prosvetne namene. Bili smo odločno proti temu, nastalo je
veliko vprašanje, če bo sploh mogoče društvo tam ustanoviti, a se nam zdi da so to
morali opustiti. Ker pa ima stari odbor še vedno največje zaupanje pri ljudeh je šel
preko tega in sklical obč. zbor pri našemu zvestemu pristašu — Debeljaku.
V nedeljo vsi na obč. zbor, da bomo manifestirali za naše ideje, da bomo zopet
zastavili vse svoje moči in še bolje orali ledino! / Prosvetar.
Vir: Gorenjec, 25. 1. 1936 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Brezje. Kat. prosvetno društvo Brezje je imelo v nedeljo 19. t. m. svoj redni občni
zbor. V preteklem letu je dramatski odsek nastopil petkrat na domačem odru, enkrat
pa je gostoval v Begunjah. Izvoljen je bil stari odbor z g. Mirkom Finţgarjem na čelu.
Z obnovitvijo Prosv. zveze smo dobili nove pobude za nadaljne delo.
Vir: Gorenjec, 25. 1. 1936
Odločilni dan v Mošnjah. Jutri (2. februarja) bomo po dolgih letih trpljenja in
molčanja zopet svobodno stopili pred volilno komisijo. Jutri bomo zopet svobodno
odločili, da bo na čelu naše občine moţ, ki uţiva naše zaupanje!
Borba zato, kdo bo prišel na čelo občine, je skrajno ostra. Na eni kakor na drugi
strani delujejo vse sile. Še za noben izid volitev ni bilo tolikega zanimanja, kot za izid
sedanjih. Odločilni dan bo jutri! Jutri bo občina Mošnje po dolgih letih dobila spet
svoje svobodno izvoljene moţe.
Vsi se še prav dobro spominjate zadnjih občinskih volitev, ki so se vršile 1933. leta.
Dobro veste, kaj se je takrat pri nas godilo. Posebno dobro to vedo oni naši vrli fantje
in moţje, ki so to občutili na svojih plečih. Če sta stala skupaj dva. ki nista bila
okuţena s smradom JNS, so jih oţigosali za „punktaše", „klerikalce" ali za
„protidrţavne elemente".
Vsako agitiranje nam je bilo prepovedano. Cele noči so stali s koli, da ne bi kdo naših
moţ šel agitirat. Vsi plakati so nam bili zapaljeni, dočim so oni lahko z njimi posipali
vse občinske ceste; zato jih menda sedaj niso!
Vse to so delali naši slavni naprednjaki, ki so blatili in sramotili pošteno slovensko
ljudstvo in ga zmerjali z najgnusnejšimi psovkami. Drţali so sp načela: če hočeš nad
kom vladati, mu vzemi najprej dobro ime.

Vse to je delala Jugoslovanska nacionalna stranka, katere vrste so se tako zrahljale,
da se danes ţe jasno čuti pokanje preperelega, črvivega tramovja navidezno
mogočne stavbe, zgrajene z nasiljem in terorjem mogotcev JNS. Zato pa danes vse
beţi iz te podrte stavbe, ki je zapisana propasti, ter išče varnejših zavetišč. Tako so
storili tudi naši JNS generali, se umaknili temu naslovu, ker so vedeli, če se pokaţejo
s tako firmo, jim ne bo nihče sledil. Zato so si pa nadeli zveneč naslov:
"Gospodarska" lista.
Kaj so storili JNS mogotci v naši občini napram „Kmetijski podruţnici", ki so jo
upravljali naši moţje. Proti stranki in njenemu razmahu so, govorili! Proč ţ njimi! In
tako je JNS pohodim plod več kot 40 letnega nesebičnega zares nacionalnega dela,
vrhu tega pa te zares nacionalne delavce obrozgala s protidrţavnimi priimki.
Pa ne samo »Kmetska podruţnica«, tudi »Prosvetno društvo« na Brezjah jih je
tiščalo in bolelo! Ker našemu društvu niso mogli očitati ničesar »protidrţavnega«, so
kljub temu skušali, da bi ga zaprli in zapečatili, se polastili njegovega premoţenja, ter
s tem preprečili njegovo delovanje. Pa to ni bilo vse! Na pozornici se je pojavil
akademik z Brezij in pismeno zahteval, naj so društvene prireditve v samostanski
dvorani ukinejo, ker ovirajo delovanje »Sokola«, dvorano je pa zahteval za sokolske
prireditve.
Zadnje čase se je šušljalo, da v občinski upravi ni vse v redu. Tega so se pa naši
JNS-arji prestrašili Pa brţ so se zavedli, kje da so. Posluţili so se le njim lastnega
terorizma in rekli, kdor si upa še kaj takega reči, ga bomo toţili! Saj ni občine, ki bi
bila tako vzorno urejevana, kot naša!
Pa glej ga spaka! Kar lepega dne ti pride revizor iz Ljubljane. Kakšen strah se poloti
naših ubogih JNS-arjev. Pričelo se je beganje sem in tja, kot na razdrtem osišču. To
je trajalo tri dni. Tretji dan se je revizor poslovil, ne da bi povedal, kakšen je izid
revizije. Kakor hitro je revizor odšel, so tekli po vaseh, šli v vsako hišo in tulili kar se
je dalo: „Sedaj pa imajo »klerikalci" dolg nos. Revizor je dobil vse v najlepšem redu.
Celo pohvalo smo dobili! Najbrţe bomo dobili tudi kolajne!" O tem je obširno pisala
tudi ''Domovina".
Par dni po reviziji je pa prišla drugačna parola. Kot blisk so se raznesle govorice, da
je vsa občinska uprava, ki so jo sestavljali gg. Tonejc Valentin, predsednik, Sp. Otok,
Ambroţič Joţef, Ljubno, Frelih Anton, Brezje, Cotelj Jakob, Leše, Golmajer Silvester,
Ljubno in Gogala Ivan, Zg. Otok, vsled nerodnosti pri izvrševanju občinskih poslov,
razrešena. Poprej so se bahali, da imajo vse v redu, sedaj so pa dobili pismene
»pohvale« v obliki razrešilnih dekretov. Ker pa ostali občinski odbor brez uprave ne
more obstojati, so bili tudi ostali odborniki razrešeni svojih dolţnosti.
G. Tonejca posebno bolijo fotografirane izjave, ki jih je poslal finančnemu oblastvu v
Radovljico uradno. On se hoče v „Domovini" oprati pred javnostjo in vso gnusno
zadevo olepšati, ker ve, da je ravno ta stvar povzročila med poštenim ljudstvom
največ ogorčenja. Povemo pa g. Tonejcu, da je to zagovarjanje tako otročje, da bi se
vsak človek, ki je količkaj pri pameti temu smejal. Da je pa g. Tonejc g. Finţgarja z
Brezij, ki je kot poštenjaka znan daleč na okoli, obsodil tihotapstva, se bo moral
drugje zagovarjati. Potem naj se zahvali tistim, ki so mu dopis za »Domovino«
sestavili. Samo toliko v vednost!
Kar se pa tiče tistih 20000 Din pa počakajmo, kako bo sodišče razsodilo.
Naši JNS-arji se silno jeze nad tem, ker je Bog ustvaril koruzo; kajti ta jim je prinesla
veliko sramoto. Koruza je prišla na občino skoro zastonj, za občinske reveţe in
brezposelne. Ker pa po mnenju g. Tonejca pri nas ni brezposelnih, so to koruzo dobili
samo premoţni mogočnjaki JNS. Niso pa dobili koruze res siromašni in potrebni

ljudje. Tem je bilo dovoljeno samo gledati, kako so konji članov občinske uprave ţrli
njihovo koruzo.
Pa še mnogo drugih krivic se je zgodilo. Če bi hoteli vse popisati, bi bilo 5
»Gorenjcev« premalo!
Volilci! Metlo v roke, pa bomo pometli s temi ljudmi enkrat za vselej! Mi hočemo na
čelu občine značajne poštene moţe in fante! Ne maramo tistih, ki sklepajo zveze z
orjunaši in »pofarji«! Mi ne maramo tistih, ki se druţijo z JNS bando, katera je dosti
dolgo preganjala naše ljudi!
Jutri bomo volili prav vsi na volišču v »Romarskem domu" na Brezjah. Glasno in
odločno bomo rekli: »Glasujem za listo gospoda Pangerca Silvestra"!
Volitve se bodo vršile od 7. zjutraj pa do 6. ure zvečer. Mi gremo vsi ţe zjutraj na
volišče!
Jutri vsi na plan za svobodo, pravico in poštenje!!!
Po končanem glasovanju naj v naših srcih zaori slovenska himna: »Hrast se omaja in
hrib — zvestoba se naša ne zgane!«
Vir: Gorenjec, 2. 2. 1936
Volitve v Mošnjah. Volilni boj so bliţa svojemu koncu.
Hud in teţaven je ta boj, ker so nasprotniki predrzni in si upajo med volila trosili
najgrše laţi in se posluţujejo pri svoji agitaciji sredstev, ki se jih ne bi posluţil noben
poštenjak. V svojem časopisju se je raztogotil sam razrešeni predsednik občinske
uprave v Mošnjah g. Tonejc in si zapel slavospev ter pri tem marsikaj zapisal, kar ni
resnica. Za nas volja še sedaj rek, da se dobro blago samo hvali in da ni potreba, da
vsak berač svojo malho hvali. G. Tonejc je še vedno mnenja, da je potrebno nekaj
neresničnosti in potem bo vse drvelo za njim, ki je imel občinsko poslovanje v takem
redu; da je zato prejel »pohvalno pismo« banske uprave. Tudi brzojavka, ki je baje
prišla iz Belgrada ne bo nič pomagala: g. Tonejc je svojo vlogo kot ţupan občine
Mošnje doigral; on ne bo niti občinski odbornik in bo moral odslej dalje zasledovati
občinsko gospodarstvo samo od zunaj kot navaden občan. Ta brzojavka, da bo g.
Tonejc lahko še občinski odbornik, je navadna izmišljotina onih, kj bi radi ujeli vsaj
nekaj volilcev na svoje limance, ki se jim je sicer g. Tonejc za časa svojega
ţupanovanja prikupil z raznimi uslugami, ne marajo pa drugih kandidatov, zlasti pa
ne Tonejčevega namestnika g. Globočnika Antona pd. Brinška iz Zg. Otoka.
Globočnik Anton pd. Brinšek bi rad pod firmo g. Tonejca iskal in zbiral zase glasove,
da bi se potern lahko hvalil na vse pretege in polna usta, koliko volilcev ima za seboj.
G. Tonejc je sicer na listi nasprotnikov zapisan kot nosilec liste, vendar je to samo
spretno nastavljena vaba za osebne prijatelje g. Tonejca.
Borba nasprotnikov je nepoštena. Da bi opral razrešeni predsednik občine g. Tonejc
svojo čast zlasti kar se tiče onega neresničnega poročila na oddelek finančne
kontrole o. g. Finţgarju Mirku iz Brezij iz leta 1934 in ki ne kaţe drugega, kakor
zlorabo uradne sluţbe v korist JNS, je pod svojim podpisom, torej na svojo osebno
odgovornost v listu „Domovina" napisal o Finţgarju neresničnost, da je hotel g.
Finţgar poročiti sod vina, ne da bi plačal občinsko, banovinsko in drţavno trošarino.
Tej svoji trditvi g. Tonejc sam ne verjame in ve da je neresnična, ker ve, da je vsak
sod vina preje prijavljen pri finančnem oddelku, kakor pa ga vkleti prejemnik, torej
predno ga je v tem primeru vkletil g. Finţgar. Če je slučajno zmanjkalo g. Finţgarju
vina in če je brez predhodnega dovoljenja nastavil nov sod — bil je velikonočni
pondeljek —, potem to njegovo dejanje ni nobeno kaznjivo dejanje, najmanj pa je
videti v takem postopanju g. Finţgarja namen, da je hotel prikrajšati katerokoli javno
oblast na njenih dohodkih na trošarini. G. Finţgar je dobro vedel, da bo vsak finančni

organ takoj lahko spoznal, da je vino načeto, ako mu g. Finţgar tega ţe sam ne bi
povedal. G. Tonejc tudi ni g. Finţgarja prav nič rešil pred nobeno kaznijo. V svoje
takratno poročilo je naravnost zapisal, da je g. Finţgar v premoţenjskih razmerah,
zmoţen da pa je občini njegov sloves nepoznan, ker ni pristaš JNS. Če je g. Tonejc
dal tako poročilo, potem je več kot gotovo in jasno, da g. Finţgarja ni rešil pred
nobeno dohodarstveno kaznijo, marveč sledi iz tega poročila z vso gotovostjo, da je
to poročilo kvečjemu pripomoglo k večji kazni, ker je v„premoţenjskih razmerah
zmoţen". Sicer pa nismo g. Tonejca javno kritizirali radi tega njegovega poročila,
marveč zato, ker je bil občini sloves g. Finţgarja nepoznan, ker ni „pristaš JNS". Mi
pa vemo in povdarimo, da sta bila g. Finţgar in g. Tonejc zelo dobro znana in da sta
si bila celo prijatelja. Pa g. Tonejc kljub temu ni hotel vedeti za sloves poštenjaka
Finţgarja, to radi tega ne, ker ni bil pristaš JNS. To dejstvo dokazuje, da so v občini
Mošnje gospodarili nekateri z vidika strankarske politike JNS, čeprav je dolţnost vseh
faktorjev na občini, da se v politične stvari občanov ne vtikajo na tak način.
Dosedanja občinska uprava, ki je bila „izvoljena" leta 1933 je bila razrešena, ker je
banska uprava ugotovila nerednosti. Dolge so te litanije in vsak volilec lahko vidi v
svojem kraju prepis te odločbe, iz katere bo spoznal, da je treba odločno nastopiti
proti vsem dosedanjim gospodarjem na občini, ki so v tem času pokazali, da ne znajo
gospodariti z javno in njim zaupano imovino.
Dve listi gresta v boj za zmago pri občinskih volitvah v Mošnjah. Prva je lista JRZ z
nosilcem g. Pangercem pd. Broščarjem, ki je pod svoj prapor zbrala vse poštene
volilce obširne občine Mošnje in vse stanove: na njej so zastopani kmetje, delavci in
obrtniki, interesi poedinih krajev v občini pa so varovani tako, da so mesta razdeljena
po vseh krajih na pravilen in pravičen način. Druga lista pa je zbrala okoli g. Tonejca
vse one, ki so se v pretekli dobi prištevali propadli stranki in ki niso nikdar videli gorja
slovenskega naroda in so vladali na občini takrat, ko je povsod v slovenskih občinah
vladala strahovlada JNS klike. Tu so se zbrali nekateri drţavni in samoupravni
usluţbenci, ki še danes upajo korakati za stranko, ki je ţe več ni in ki je napravila
ogromno škodo ne samo slovenskemu narodu, marveč vsej drţavi.
Moţje in fantje! Izbira med kandidati na Svečnico bo lahka, mora pa biti tudi odločilna
in močna. Nikdar več ne sme vladati na občini Mošnje stranka, ki je po svojem
ţupanu izjavljala, da ne ve za sloves moţa, ki ga pozna Slovenija kot poštenjaka, ker
ni pristaš JNS.
Svečnica naj bo krona vsega našega dela! Zmaga ta dan naj pokaţe, da smo volilci
občine Mošnje v taboru ostale Slovenije in da smo ostali kljub nasilju zadnjih pet let
zvesti svojim idealom in politiki našega priljubljenega voditelja notranjega ministra g.
dr. Korošca Antona.
Vir: Gorenjec, 2. 2. 1936
Dobrava pri Kropi. Na dopis v zadnji štev. „Gorenjca" daje podpisani sledeče
pojasnilo. Res je, da sem podpisani tisti človek, ki je bil najbolj poklican ustanoviti
društvo. Hotel sem to tudi storiti, toda le pod pogojem, da člani ne bodo prirejali ali se
udeleţevali veselic s plesom. Člani bivšega Prosvetnega društva so namreč po
razpustu društva večinoma prestopili k Zvezi kmetskih fantov in deklet, kjer so se
precej aktivno udejstvovali. Tako so sodelovali tudi pri tekmi koscev v nedeljo dne 14.
julija, čeprav je bila v cerkvi s priţnice oţigosana kot nedopustna, ter se udeleţili
veselice s plesom, ki se je vršila v gozdu in trajala do jutranjih ur. Prvo nagrado pri
tekmi koscev je odnesel ravno bivši predsednik Prosvetnega društva g. Sitar Filip.
Podpisani sem zato zahteval od bivših članov izjavo, da se javnih plesov ne bodo
udeleţevali. Dobil sem odgovor, da ples je bil in bo in, če plesa ne dovolim bom pa

sam ostal. Obrnil sem se nato na škof. ordinariat, ki je dal naslednjo izjavo: "Če se
prosvetno društvo obnovi, naj se plesalci vsi izključijo. Če bi se imelo v prosvetnem
društvu plesati, je veliko bolje, da ga ni." Z ozirom na to izjavo sem sklenil obnoviti
društvo z zbiranjem takih članov, ki bi se vestno drţali društvenih pravil. To pa so
bivši člani s protiagitacijo preprečili, ker si zaradi njih nihče ni upal pristopiti k društvu.
S tem, da so kar sami sklicali občni zbor, so hoteli podpisanega prisiliti, da jim izroči
društveno premoţenje. To pa se ne bo zgodilo, ker Prosvetna Zveza take obnovitve
nikdar ne bo priznala oziroma društva sprejela v Zvezo. Podpisani pa slej ko prej
vstraja pri svojem sklepu in sprejema prijave vseh pošteno mislečih za vstop v novo
„Ţupnijsko prosvetno društvo na Dobravi pri Kropi". Odklanja pa vse plesavce, kakor
tudi vse zabavljače, zamerljivce, nergače in podpihovalce, ki v društvo ne spadajo.
Tudi se nikdar ne more strinjati, da bi društvo vodila oseba, ki je nikdar ni videti v
cerkvi razen kadar mora iti sluţbeno. / Rogelj Joţef, ţupnik.
Vir: Gorenjec, 2. 2. 1936 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Kapusovo pismo ministru. "Krivica ni krivična - pravica je krivična". Nedeljski
„Slovenec" je priobčil sledeče pismo: "Kamna gorica, 18. januara 1936 g.
Velepoštovani Gospodin. Ministar! Kad sam ima prošlo prolječe čast upoznati se sa
Vama, uvideo sam, da su Vam najviši oni ideali, ko je probudio naš največi
Jugosloven, blagopočivši kralj Aleksander I. Zedinitelj. Slobodan sam bio, ako ču
nešto trebati, okreniti ču se na Vas, u nadi, da nam pomognete k dobri stvari.
I več je došla sila. Još nikada nisu se kod Slovenaca toliko poniţevali ideali poštenih
Jugoslovena, kao baš sada. Svakog takodjer onog koji je Vaših misli, koji je imao več
od nekada Ijubav do naše mile otadţbine, se tera. Sada su na redu odgojitelji naše
dece, učitelji. koji se ni je slepo klonio onima, koji su vikali „Srbe na vrbe", onaj mora
ostaviti svoje sluţbeno mesto, jer je obmesten. Ovakov primer je sada u Radovljici.
Školski upravitelj g. Baebler Leopold, koji je več 11 godina v Radovljici, član Sokola,
vodi školu u nacionalnom duhu, imade 32 godine sluţbe in odličnu kvalifikaciju, neka
bude sada premešten. Molim Vas gospodine Ministar, da po mogučnosti učinite, da
se ovaj premeštaj ne izvrši, kar je Vama sigurno
moţno.
Gospodine ministar, u sili se obrača na Vas hiljade ljudi, koji vole našu otadţbinu, da
pomognete i ne dozvolite uništavati onih lepih misli, koje smo pouzeli po našem
največem Jugoslovenu. Molim Vas visoki gospodine, du izvinite. Sto sam toliko
slobodan, i obračam se na Vas u nadi, da nam pomognete.
Sa odličnim velepoštovan jem pozdravlja Vas odani Vladimir Kapus."
Ne bomo razpravljali o načinu pisanja, vendar se čudimo, kako se sedaj gleda na
dozdevne "krivice", ki se menda gode nekaterim učiteljem. Sedaj se smatra za vnebo
vpijočo krivico, če se premesti učitelja po sluţbeni potrebi, in če se hoče popraviti
krivice, ki so se godile tolikim odličnim vzgojiteljem mladine zgolj iz političnih ozirov.
Takrat, ko so se prestavljali naši zavedni učitelji in učiteljice samo zaradi tega. Ker se
niso mogli in niti hoteli pokoriti proslulim JNS generalom, in so bili zaradi tega
preganjani takrat pa niso bile to nobene krivice. Res ti pa znajo.
Gorenjec, 2. 2. 1936
Sijajna zmaga JRZ v Mošnjah. V dneh, ko se je v občini Mošnje bojeval najhujši
volilni boj, so minula tri leta, odkar so falirani JNS generali brez vojske pod vodstvom
ministra Kramerja in drugih, aretirali in zaprli našega voditelja g. dr. Antona Korošca,
sedanjega notranjega ministra in g. dr. Natlačena, sedanjega bana.
To dejstvo nas je podţgalo, da smo se še z večjo vnemo vrgli v volilni boj, ki so nam
ga vsiljevali naši nasprotniki. Posluţevali so se najgnusnejših laţi in izmišljotin. Toda

vprav 2. februar je pokazal koliko verjame in zaupa pošteno slovensko ljudstvo
pristašem Jugoslovanske nacionalne stranke.
2. februarja je naša občina poleg mnogih drugih višaj nekoliko hotela zadostiti za
krivice, ki jih je moral naš voditelj prestati radi nas. Ţeleli smo, da ta zmaga ne bi bila
samo zmaga, temveč častna zmaga! In res! Proti pričakovanju smo sijajno uspeli.
Zmagala je lista svobode in poštenja! Od 582 volilnih opravičencev je volilo 479. Za
g. Pangerca Silvestra je glasovalo 298. Za listo bivšega ţupana g. Tonejca Valentina
181. JRZ je dobila 16 odbornikov, nasprotniki pa 2.
Občinsko upravo tvorijo sledeči naši moţje in fantje: Pangerc Silvester, posestnik,
Černivec, predsednik; Marčun Ivan posestnik, Ljubno; Gabrijelčič Anton, pos. sin,
Brezje; Bohinjc Anton, posestnik, Leše; Pristav Alojzij , tov. delavec, Mošnje;
Avsenek Anton, posestnik, Vrbnje.
Volitve so se vršile v najlepšem redu. Nihče ni bil radi volitev zaprt, nihče ni plačal
denarne kazni, kot je bilo to pri zadnjih obč. volitvah. Kljub temu, da so bile volitve
popolnoma svobodue, je potoţil na Brezjah nekdo, da manjka svobode. Dvakrat je
šel na volišče, dvakrat se je vrnil. V tretjič ga je pa pripeljala njegova agilna ţena, in
moral je oddati svoj glas proti svojemu prepričanju.
Lepo so se odrezali Leše in Brezje. Celo Tonejčev domač kraj je dal svojemu rojaku
nezaupnico. Posebno moramo pohvaliti Lešane, ki so v tako slabem vremenu, po
luţah in blatu nad eno uro daleč prihajali in oddajali svoj glas listi poštenja JRZ. Nič ni
pomagala agitacija podnevi in ponoči; ob tolikšni zavednosti naših, sta se zrušila tudi
v Mošnjah in Ljubnem mogočna stolpa JNS.
Zanimive so bile volitve radi ţenske agitacije. V vsaki vasi je bila katera ţenska, ki je
močno posegla v volilni boj za g. Tonejca s svojim ostrim oroţj em - jezikom.
Posebno močna ţenska agitacija je bila na Brezjah in Gorici. Ena je v svoji
gorečnosti splezala na drevo in nanj obesila plakat g. Tonejca. Druga zopet, je trgala
plakate g. Pangerca ali pa jih mazala s sajami. Pa vse zaman. Ni je sile, ki bi
premagala naše ljudstvo kadar svobodno odloča!
Ţe takoj v zgodnjih urah je za g. Pangerca glasovalo toliko volilcev, da tudi takrat, ko
so JNS-arji pripeljali vse pripadnike kar so jihh imeli, še zdaleka niso dosegli števila
glasov oddanih za listo JRZ. Okoli devete ure zjutraj je vso JNS gardo iz Mošenj
pripeljal šolski upravitelj g. N . Prestov. Kmalu za njim pa JNS agitator g. Anton Frelih
iz Brezij, svojo četo iz Ljubnega In je korakal na čelu te čete in z vso silo, kar se je
dalo, trobil v gasilski rog, kakor da kje gori. In res je gorelo in on tričetrt na sedem
zvečer do tal pogorelo! Ţrtev tega poţara so bili naši ubogi, nikdar pozabljeni JNSarji.
Nedeljske volitve niso bile volitvam 1933. leta skoro nič podobne. Ker so potekale
vseskozi v najlepšem redu, je to nasprotnike tako ujezilo, da so nalašč najeli pijance,
ki so z razgrajanjem skušali motiti potek glasovanja. Poraz nasprotnikov je bil tako
hud in nepričakovan, da so se izgovarjali, da so zapeljani. V svoji jezi niso vedeli, nad
kom naj bi se maščevali. Ker niso mogli drugega, so polomili mlada drevesca
našemu somišljeniku iz Posavca. Ko so uvideli, da ne morejo škodovati občini, so se
spravili nad privatnike. Sedaj vsaj vemo, kdo so ti „pofarji".
Ob tričetrt na sedem se je kljub hudem nalivu zbrala navdušena mnoţica pred
voliščem, da bi zvedela, kakšen je izid volitev. Ko je čula s koliko večino je zmagala
lista poštenja, lista JRZ, je v bliţini zagorel kres in začuli so se poki, ki so oznanjali
zmago svobode. Čuli so se vzkliki veselja in navdušenja, ki so se razlegali v temno n
o č . . . ! Tako voli narod, kadar je svoboden!
Vir: Gorenjec, 8. 2. 1936

Po občinskih volitvah v Lescah. Minule občinske volitve v Lescah niso razočarale
niti bi se zanje dalje ne zanimali, ako se na volišču ne bi bila pojavila neka oseba, ki
je fungirala kot predstavnik liste g. Olipa. Kolikor je znano, ta nekdo niti ni Leščan,
temveč mu je tekla zibelka nekje na Primorskem, od koder je prišel k nam, kjer je
mnogo laţje in pripravnejše razviti svojo norbenost proti reţimu, pa magari tudi proti
sedanjemu, kakor pa V Italiji proti Ducejevemu fašizmu.
Ta nekdo je bil kot tak pred peto-majskimi volitvami sprejet v drţavno sluţbo pri
davčni upravi v Radovljici, brţkone vsled pomanjkanja domačih kompetentov. Kot
takega in na tem mestu ga je doletela visoka čast biti predstavnik mišljenju in idealom
večini Jugoslovanskega naroda na nasprotni kandidatni listi. To in njegov sluţbeni
poloţaj odpre zelo vaţno vprašanje, če ta človek kot usluţbenec davčne uprave
sploh spada v volilno komisijo ter more biti predstavnik ene ali druge liste?
Ni li njegovo mesto in delokrog dovolj jasno označen v sprejemnem dekretu? Ali
morda pri prejšnjih, od bivših reţimov uprizorjenih glasovanjih še ni bil v Jugoslaviji in
ne ve za usodo onih drţavnih usluţbencev, ki niso zagrešili drugega, nego da niso
odobravai proti-ljudsko politiko in ji odrekli svoj pritrdilni glas? Ali mu mar niso znane
dobrote, ki so bile namenjene protireţimskim borcem baš pod prejšnjim reţimom, ki
si je ustanovil svojo telesno gardo pod neblagodonečim pozivom „Pof". To pa menda
ne pomeni, da bi bil s tem protinarodnim pokretom tudi on v idejnem sorodstvu, kajti v
tem slučaju bi njegova funkcija kot predstavnika proji-reţimske liste pomenila
izzivanje slovenskega ljudstva, ki bi bilo povsem upravičeno da odnjegove nadrejene
oblasti zahteva zadoščenje in da se ga pouči, kaj sme in kaj ne, odnosno, da se ga
opozori na njegove dolţnosti kot davčnega usluţbenca.
Obrnivši pogled na drugo stran, pa z začudenjem vprašamo, ali v celi občini Lescah
ni bilo res ali se ni moglo dobiti ali pa noben domač občan ni hotel biti predstavnik
omenjene liste. O teh vzrokih, dasi z ozirom na pojav te osebe niso izključeni, se tu
ne bo razpravljalo, pribije pa se, da temu gospodu tamkaj absolutno ni bilo mesta.
Dalje naj govore poklicani. / Občan.
Vir: Gorenjec, 15. 2. 1936
Brezje. Kat. prosv. društvo Brezje, je zadnjo nedeljo, 9. t. m. priredilo lepo uspelo
predavanje o Abesiniji. Predavanje je bilo spremljano s skioptičnimi slikami. Ţelimo si
se še več takih predavanj, ker na ta način društvo najlepše vrši svojo prosvetno
nalogo.
Vir: Gorenjec, 15. 2. 1936
Brezje. V nedeljo 16. 2. se je poročila na Brezjah gospodična Škofic Vida iz ugledne
Okornove druţine na Brezjah z gosp. Jakobom Šolarjem iz Jesenic. Mlademu paru
zlasti prosvetarji iskreno čestitamo.
Umrl je Lovrenc Janša, posestnik na Brezjah, v visoki starosti 85 let. Pokojni je bil
zavedna gorenjska grča, ki ima še enajst ţivili sinov in hčera. Naj mu sveti večna luč.
Na pustno nedeljo ob pol 5. uri priredi društvo Mlakarjevo burko »Nevesta iz
Amerike«.
Vir: Gorenjec, 22. 2. 1936
Dobrava pri Kropi. Prosvetno društvo: V nedeljo dne 1. marca je naše društvo
obiskal podpredsednik "Prosvetne zveze" g. dr. Česnik iz Ljubljane. Po 9. sv. maši je
imel zanimivo predavanja: „Cerkev in prosveta". Skoro je bila premajhna soba pri
Debeljaku, katero so napolnili člani in z vso pozornostjo poslušali predavateljevo
izvajanje. V zelo jasnih in jedrnatih besedah je g. predavatelj podal zgodovinski

razvoj in vpliv cerkve na gospodarski in kulturni napredek človeštva. Posebno je
povdarjal, da je treba mladino pritegniti v krog društva, ker mladina je tista v kateri vre
ţivahnost, – ţeljo po delu za boljšo bodočnost. Dalje nam je povedal naloge in
potrebe Prosvetnih društev, da so vedno v skladu s krščanskimi načeli in z ţeljo, da
bo naše društvo dobro napredovalo je k ončal dobro uspelo predavanje. Po
končanem predavanju se mu je predsednik društva zahvalil za njegovo
poţrtvovalnost, posebno, kar se je še v tako slabem vremenu potrudil in nam podal
smernice našega bodočega dela. Nato je predsednik povdarjal, da je prva naloga in
cilj društva: svoj prosvetni dom! O tem se je razvila ţivahna debata in smo se vsi
kakor eden strnili v idejno zamisel, da sčasoma postavimo svoje ognjišče, kar bi bil
tudi temelj za pravo društveno delovanje.
Vir: Gorenjec, 14. 3. 1936 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Brezje. V četrtek dne 4. t. m. popoldne je poročil mošenjski ţupnik Fr. Bleiweis g. inţ.
Kleindiensta Mateja iz Dobrega polja in Finţgar Minko iz Brezij. Vso srečo dobremu
paru.
Vir: Gorenjec, 13. 6. 1936
Mošnje. Dne 30. junija dopoldne je tu močno grmelo in v marsikatero drevo treščilo.
Strela je udarila tudi v Miklavčev (Janeţičev) hrast na Dobrem polju ter zanetila ogenj
v bliţnjem kozolcu, ki jo zgorel s senom, ječmenom in poljskim orodjem vred.
Posestnica ţal ni bila zavarovana.
Vir: Gorenjec, 4. 7. 1936
V Radovljici - nič novega.
Razpisane volitve. V našem političnem okraju bodo dne 25. oktobra 1936 občinske
volitve v občinah Radovljica, Kropa, Breznica, Jesenice, Dovje-Mojstrana, RatečePlanica, Gorje pri Bledu, Bled, Boh. Bistrica in Srednja vas pri Bohinju. V občinah
Begunje, Lesce, Mošnje in Kranjska gora so bile letos spomladi, dočim v občinah
Ovsiše in Ribno poteče triletna poslovna doba šele spomladi 1937. Razen teh občin
ne bo občinskih volitev še v novo ustanovljeni, a še neorganizirani občini Kamna
gorica in v občini Koroška Bela.
Priprave so ţe v teku. V Radovljici nastopita dve listi. Naša JRZ lista z nosilcem g.
Resmanom, ravnateljem Mestne hranilnice in Lista vseh nasprotnikov in
protiljudskega mišljenja. Proti JRZ listi so najhujši agitatorji na davčni upravi, kjer sedi
»gromovnik bele Radovljice«, govornik pri občinskih volitvah 15. 10. 1935 in bivši
tajnik JNS. Stremljenja teh uradnikov poznamo in nas veseli, da so še ostali zvesti
samemu sebi, leto nam je ţal, da nočejo verjeti svoji zmoti in da je vsak drugi kriv
njihove »njesreče«, kadar pride. Ne dvomimo v patriotizem teh ljudi, saj so prvi
Jugoslovani in vemo, da bodo vedno pokorni izvršilci zakonov in navodil vlade, bodisi
v Radovljici ali drugod, ker morejo vršiti svojo sluţbo samo v Jugoslaviji, ki ima vsega
skupaj 9 upravnih področij (banovin).
Začetek volilne borbe. Oznanil ga je tukajšnji tovanar pletenin in bivši predsednik
upravnega odbora Mestne hranilnice v Radovljici g. Janko Novak s tem, da je v noči
od soboto (19- 9.) na nedeljo (20. 9.) celo noč prav do jutra plačeval za vino. Čudimo
se pa, kako si upa g. Novak cele noči presedeti s svojo druţbo v javnih lokalih, ko
vendar kot gostilničar pozna policijske predpise, ki se jih moramo drţati vsi, tudi g.
Novak, ki se gotovo dobro spominja, kako je bilo s policijsko uro pred občinskimi
volitvami l. 1933. G. Novak in gostilničar na kopališču, pozor!

Delo pri cestnem odboru. Radi revizije kr. banske uprave je delo pri cestnem odboru
prenehalo. Upanje pa je, da se bo z delom v kratkem pričelo, ker bo sestavljeno do
tega časa tudi poročilo revizorja in ugotovljene nepravilnosti, ki so se izvršile.
Politika v gasilskem domu. V nedeljo, dne 20. 9. 1936 je bila v Radovljici gasilska
vaja. Po končani vaji so nekateri uničili ostanek one kapljice, ki je ostala od gasilske
veselice, pri tem pa navdušeno politizirali in kritizirali, kar jim ni všeč. Nam je prav, da
smo vsaj enkrat spoznali one, ki sicer neprestano kriče, da v gasilska društva ne
politike. Tudi naše stališče je tako; zato bomo ţe poskrbeli, da se to stališče dosledno
in napram vsakomur izvaja.
Vir: Gorenjec, 26. 9. 1936
Ovsiše pri Podnartu. Po odredbi kraljevske banske uprave dravske banovine se bo
vršilo dne 7. oktobra na Ovsišah pri Podnartu rodovniško premovanje za plemensko
gor. cikasto govedo. Prignanih bo čez 100 glav ţivine. Vabimo vse, ki se zanimajo za
ţivinorejo, da si to premovanje ogledajo. Moţnost nakupa lepih plemenskih junic in
dobrih krav – mlekaric.
Vir: Gorenjec, 26. 9. 1936
V Radovljici - grozdje zori ... / Kandidatna lista JRZ potrjena. Listo JRZ za občinske
volitve v Radovljici je sodišče potrdilo. Na njej so moţje poštenjaki, ki bodo vodili
občino in njeno gospodarstvo nesebično, poţrtvovalno in brez svojih osebnih koristi.
Na listi so zastopani vsi stanovi, ki bodo v harmoničnem sodelovanju skrbeli za
procvit in gospodarsko povzdigo Radovljice. Lista je brezkompromisna.
Program JRZ za občinske volitve. Poleg splošnega političnega, gospodarskega in
socialnega programa JRZ, si je JRZ za Radovljico za predstoječe občinske volitve
določila in postavila svoj domači in gospodarski program. Glavna in prva zahteva je,
da se priključi mestu Radovljici Lancovo. ki je doslej ofarano in všolano v Radovliici.
Zahteva je izrazito gospodarskega značaja. Radovljičani in Predtrţani imajo na
Jelovici, ki spada v katastralno občino Lancovo, po ogromni večini svoje gozdove, na
drugi strani pa gravitirajo v vseh ozirih prebivalci Lancovega v Radovljico. Ozemlje
Radovljice se bo s priključitvijo Lancovega k Radovljici zaokroţilo. Lancovčani sami
stremijo za tem, da pridejo k Radovljici in so več prošenj napravili, vendar jim sedanje
občinsko zastopstvo ni bilo naklonjeno, ker se je bilo bati, da bo »Radovljica izgubila
mestni značaj". S priključitvijo Lancovega se bo tudi povečala davčna podlaga in bo
zlasti lov donašal lepe dohodke. Z razširjenjem področja občine se bo še bolj
zmanjšala brezposelnost ozir. iste sploh ne bo v Radovljici, ki je ţe izginila, od kar je
bila razrešena prejšnja uprava v Mestni hranilnici in postavljen gerent v osebi g.
Resmana Janka. Druga zahteva je, da mora v vseh javnih korporacijah, tako v občini,
v Mestni hranilnici in podobno vladati popolno poštenje in enakost vseh občanov
pred zakoni. Tako mora bodoči iz liste JRZ izvoljeni odbor poskrbeti, da ne bodo v
Mestno hranilnico prišli v upravni odbor in ravnateljstvo ljudje, ki bo bodo samemu
sebi izplačevali ogromne vsote, dočim so drugi vlagatelji dobili po nekaj desetakov in
stotakov. Javni poloţaji niso za izrabljanje v lastno osebno korist odbornikov, marveč
vsi odborniki sluţijo le volilcem, ki so jih izvolili. Tretja programična točka JRZ je ta,
da bo občinski odbor pospeševal tujski promet. JRZ se zaveda, da Radovljica brez
tujskega prometa ničesar ne pomeni in da je treba zato storiti vse, da se napravi
Radovljica Za vabljivo mesto, ki bo gostom poleg naravnih krasot nudila tudi potrebno
ugodje. Izvoljeni odbor na listi JRZ bo skrbel, da v Radovljici ne bo brezposelnosti.
Najprej imajo delo v Radovljici domačini, ostali šele takrat, ako ni dovolj domačinov
na razpolago. V socialnem oziru bo JRZ po svojem odboru skrbela, da bodo oni, ki

so javne pomoči potrebni, dobili potrebno podporo za svoje ţivljenje. S takim
programom stopa JRZ pred volilce Radovljice. Ni je treba biti sram njenega
programa! Vsak volilec se pa lahko in brez skrbi zanese, da bodo odborniki iz liste
JRZ svojo besedo v polni meri izpolnili, da ne bo ostalo samo pri besedah, marveč da
se bo program v celoti in dosledno izvajal v korist celotne Radovljice in brez škode za
gospodarske interese poedincev.
Z laţjo so začeli. Po Predtrgu so nasprotniki vrgli zlasti med delavce-volilce. ki so
sedaj zaposleni pri zidanju palače Mestne hranilnice, da je sedanji gerent g. Resman
Janko izjavil, da se mora do volitev obdrţati vse delavce na delu in da se jih mora
plačati, po volitvah pa da bodo takoj odpuščeni. To je perfidna laţ, ki so jo vrgli
nasprotniki med volilce-delavce zato, da bi jim znova nasedli in jih šli volit.
Nasprotnikom pa pri tem ni pri srcu blagor domačega delavstva, ki ga nikdar ne
poznajo in se zanj ne brigajo; hočejo ie zmedo, da bi mogli v kalnem ribariti. Ne
smilijo se jim oni, ki bodo radi raznašanja govoric toţeni in kaznovani. Pri svojem
početju se drţijo reka: pri vsem pa le vendarle nekaj ostane, četudi ni res, kar se
raznaša, nekaj jih bo pa le verjelo. Vemo, v kateri kuhinji se je to in marsikaj drugega
skuhalo. Povemo pa, da je bil ravno sedanji gerent mestne hranilnice v Radovljici
tisti, ki je s svojim podpisom in osebnim jamstvom pripomogel, da se je palača
dozidala in da v Radovljici ni bilo od njegovega prevzema mestne hranilnice
nobenega brezposelnega domačina, ki se je priglasil na delo in ki je hotel prijeti za
delo na stavbi. Najprej se je skrbelo za domačine. Jz okolice so prišli šele nato na
vrsto. Iz Lancovega ni bilo delavcev na stavbi, ker so tam vsi sami dovolj zaposleni in
nimajo potrebe, da bi hodili na delo na stavbo v Radovljico. Zato je laţ in neresnica,
ki se je nasprotniki prav dobro zavedajo, ko trdijo, da se bo s priključitvijo Lancovega
Radovljici povečalo število brezposelnih. Če nasprotniki mislijo nase in na svoje delo
ter nimajo skrbi za domače delavce, potem je gotovo res, da bo brezposelnost v
Radovljici. Saj nasprotniki, kadar zidajo, domačih ljudi sploh ne poznajo. V javnem
gospodarstvu se pa ne brigajo, da bi zaposlili dovolj delavcev. Res je le to, da delo
na stavbi ponehuje in da je skrb g. Resmana Janka ta, da delavci ne bodo brez
zasluţka. Zato smo poskrbeli, da bodo dobili delavci zaposlitev pri stavbah, ki se
sedaj zidajo. Dela, ki so zdruţena s planiranjem sveta okoli palače, pa se bodo
izvršila takrat, ko ne bodo delavci nikjer drugje imeli nobenega zasluţka. Tako
skrbimo za zasluţek in zaposlitev ljudi. Povemo vse to zgolj radi tega, ker nasprotniki
razširjajo laţi. Še enkrat prosimo, naj nam vse tiste laţnjivce in razširjevalce vsak
takoj sporoči, da bomo proti vsakemu nastopili sodno pot in mu dali priliko, da tam
dokaţe svoje junaštvo.
Po njih delu jih boste spoznali. Naša uprava pod predsedstvom pok. g. Resmana V.
je bila tista, ki je zidala kopališče zato, da se pritegne v Radovljico čim več tujcevletoviščarjev in da postane Radovljica letoviško mesto. Samo napravi lepega
kopališča se je zahvaliti, da je dotok tujcev iz leta V leto večji, da domačini precej
tisočakov zasluţijo, kakor tudi da se v Radovljici letos precej zida. Vse to je zasluga
naših ljudi. Nasprotniki so pravili, da ni bilo prav, da se je zidalo kopališče in da bi bilo
bolj prav, ako bi se vlagateljem dotični zneski izplačali. To trdijo še danes. Vedo pa,
da je bila ţe takrat denarna zapora. S tem hočejo zopet hujskati zoper JRZ listo,
čeprav vedo. da je kopališče za Radovljico potrebno in zelo koristno in da ima od
kopališča vsa Radovljica velik dobiček. Mi pa pravimo, da je bila zidava kopališča
zelo potrebna, ker bi sicer naslednik, pok. Resmana v vodstvu Mestne hranilnice,
imel veliko več prilike, da bi si izplačal še večje zneske v gotovini, kakor pa si jih je
dejansko v letih svojega predsedovanja, tudi za denar, ki je bil izdan za stavbo jim ni
bilo dosti mar. Poglejte, volilci, gospodarje! Stavbo so prodajali za 300.000 Din,

čeprav je svet sam veljal 150.000 Din, ki jih je morala prejšnja uprava hranilnice
plačati, ker je veter dvakrat odkril streho, ki je niso znali ali pa hoteli zavarovati na
način, ki ne bi veljal veliko. Prav tako se bo morala cesta pred novo palačo zniţati,
kar bo zopet veljalo. Pa vse to zopet samo in izključno vsled nezmoţnosti tistih, ki so
cestna dela vodili in cesto po nepotrebnem zvišali. To so delali nasprotniki JRZ, ko so
oni bili na občini in so imeli vso oblast v rokah. Danes pa so toliko nesramni, da,
upajo nas obdolţevati, kar sploh ni resnično. Volilci! Pametno premislite in ne dajte
se begati od ljudi, ki so paševali tri leta na občini in Vam v tem času niso ničesar
pokazali, razen sedajšnjih novih obljub.
Čudna je ta stvar. Področje naše davčne uprave je precej obseţno. Zato imamo na
davčni upravi precej uradnikov in usluţbencev. V glavnem pa imamo največ ali vsaj
precej dnevničarjev, tako slugo Pristovca t ranča, Glaţarja Vinka, Pezdiča Joţa in
druge. Po § 178 uradniškega zakona se dnevničarju sme sluţba vsak čas
administrativno odpovedati v petnajstih dneh od dne priobčitve. V nedeljo dne 25.
oktobra 1936 bo grozdje v Radovljici zrelo.
Vir: Gorenjec, 3. 10. 1936
V Radovljici vre …
Poprava volilnega imenika. Ob razpisu občinskih volitev je radovljiški volilni imenik
štel 363 volilcev. Na zahtevo JRZ je občinska uprava doslej izbrisala 12 volilcev,
vsled odločbe sodišča pa se mora izreklamirati še eden. Končno je občinska uprava
v zadnji svoji seji dne 5. X. 1936 tudi zavrnila predlog za izbris odvetnika Krištofa
Vladimirja, ki stanuje ţe nad 4 leta v občini Lesce. Za sedaj bo izbrisanih 14 oseb. za
izbris pa je pripravljeno še nadalnjih 5 oseb, ki bodo pravtako izginile iz volilnega
imenika, kjer so popolnoma neupravičeno vpisane po zaslugi prejšnje občinske
uprave. Vpisali pa smo doslej 33 volilcev. Ti številni popravki kaţejo, da občinska
uprava ni vpisovalo ljudi, ki so imeli za to pravico, da pa je na drugi strani vpisovala
nekatere ljudi, ki so bilii za vpise neupravičeni.
Zakonita potrdila za reklamacije. V volilne imenike občine Radovljice je vpisan tudi
odvetnik Krištof Vladimir, ki stanuje ţe najmanj 4 leta v občini Lesce pri svojem tastu.
Po zakonu o volilnih imenikih se sme vpisali v volilni imenik le oni, ki stanujejo
najmanj eno leto v občini. Stanovati se pravi, v dotični občini imeti svoje stanovanje.
Nikakor pa ne zadostuje, da ima kdo v kaki občini svojo pisarno, n. pr. odvetniško. Le
drţavni in samo upravni usluţbenci se vpišejo v volilni imenik one občine, kjer ima
njihov urad svoj sedeţ. Krištof Vladimir ima v Radovljici svojo odvetniško pisarno v
druţbi s prejšnjim ţupanom dr. Dobravcem, stanuje pa v Lescah ţe nad eno leto,
čeprav tam za bivanje sploh ni prijavljen. Občinska uprava v Lescah je po svojem
sedanjem ţupanu izdala dne 30. 9. 1936 potrdilo, da stanuje Krištof Vladimir ţe nad
eno leto v Lescah in je tudi ista uprava zahtevala vpis Krištofa Vladimirja v volilni
imenik, s čemur ja sama poudarila, da stanuje Vladimir Krištof ţe najmanj eno leto v
Lescah. Obratno pa je občinska uprava v Radovljici po svojem bivšem ţupanu in
druţabniku dr. Dobravcu izdala dne 30. 9. 1936 pod št. 91 Uradno potrdilo s katerim
se potrjuje, da Krištof Vladimir, stanujoč v Radovljici štev. 81 biva islotam kot
odvetnik od 13. 6. 1931. Hiša, kjer ima Krištof Vladimir v Radovljici svojo odvetniško
pisarno v druţbi dosedanjega ţupana dr. Dobravca ima hišno štev. 81 in je to
poslopje last tuk. posojilnice. Vsakdo v Radovljici prav dobro ve, da tu Krištof Vladimir
ne stanuje in da isti hodi dnevno iz Lesc v Radovljico v svojo pisarno. To, od
prejšnjega ţupana izdano potrdilo, je tedaj neresnično in laţno. Kdor ne ve, kje bo
našel odvetnika Krištofa Vladimirja na stanovanju, naj ga poišče po navodilih in
potrdilu občinske uprave v Radovljici, pa ga gotovo - ne bo našel!

Kdor išče, ta najde. Vsem Radovljičanom in Predrţanom je dobro znano, kako so
postopali oblastniki pred občinskimi volitvami leta 1933. Čez noč so vrglii brez
vsakega razloga iz uprave in ravnateljstva mestne hranilnice v Radovljici g. Resmana
Vinka in celotno upravo, nad nas pa so pošiljali ţandarje, ki so nas straţili. Oblast se
je posluţila zakona o društvih, shodih in posvetih ter kaznovala povsem
neupravičeno vsakogar, čeprav je dokazal, da ni bil pri sejah niti navzoč. Na vseh
krajih se je takrat našim ljudem nagajalo in se jih preganjalo, čeprav niso napravili
drugega, kakor da so se posluţili zakona, ki jim je dovoljeval udeleţbo pri občinskih
volitvah. Kako je sedaj vse drugače! Nasprotniki niti ne prijavljajo svojih sestankov,
pa zaradi tega niso niti klicani na odgovornost, čeprav moramo na drugi strani mi
prijavljati vse svoje sestanke. Mi spoštujemo zakone, čeprav jih nismo sami delali,
nasprotniki pa istih ne uvaţujejo, ker gotovo mislijo, da smejo še vse napraviti proti
izrecnemu zakonitemu določilu. Prepričani so, da smejo še vse tako delati, kakor so
leta 1933. Dr. Dobravec, je kot ţupan občine Radovljice izdal napačno in laţno
potrdilo o bivanju svojega odvetniškega druţabnika Krištofa Vladimirja, pa je bill
zaradi tega razrešen in je do volitev prevzel ţupanske posle njegov namestnik,
radovljiški obrtnik, Sartori Leopold. Leta 1933 so nas preganjali kakor divjo zver brez
vsakega povoda in zakonitega razloga, danes se je oblast posluţila samo zakonitih
določil, pa je razburjen ves Izrael. Razburjenje je seveda umetno, ker hočejo s takim
razburjanjem zabrisati nezakonitost svojega dejanja. Nismo mi krivi, če je moral dr.
Dobravec iti 3 tedne pred občinskimi volitvami. Sam je napravil vse brez našega
sodelovanja, mi pa imamo pravico, da se branimo. Kdor je zakrivil, naj potem sam
gleda, kako se bo opral in svoje dejanje opravičil!
Popravljanje uradnih knjig. Na občini je bill za tajnika Pogačar Ivan iz Predtrga, ki je
sprejemal tudi zahteve za izdajanje potrdil o bivanju raznih oseb v Radovljici. Teţave
smo imeli pri iskanju teh potrdil. Da ne bi mogli zbrisati iz volilnega imenika nekega
Bognarja Štefana, je po lastnem priznanju na sreskem načelstvu v Radovljici pri
zaslišanju dne 3. oktobra 1936 izjavil občinski tajnik, da je v uradnih knjigah popravil
dan odhoda tega Bognarja iz Radovljice, in sicer tako, da je zradiral 26. 9. 1933 in
napisal 29. 12. 1933, v eni knjigi pa je kratkomalo prepisal spredaj navedene številke.
Nato je občinska uprava v Radovljici izdala z podpisom ţupana dr. Dobravca in
tajnika Pogačarja uradno potrdilo, da se je Bobnar Štefan izselil dne 29. 12. 1933. Če
bi to obveljalo, bi Bognar Štefan ostal v volilnem imeniku in bi neupravičeno lahko pri
volitvah dne 25. oktobra 1936 volil. Izgleda, da občani, ki nismo pristaši sedanje
občinske uprave, nismo pred zakonom enaki, ozir. da nas smatra občinska uprava za
take, ki nam lahko izdaja protizakonita potrdila. Mi smo vajeni zakonov in nikdar ne
zahtevamo, da se stori kajnezakonitega. Kar je napravil občinski tajnik je kaznivo
dejanje po kazenskem zakonu in bo o stvari na predlog nadrejene oblasti še odločalo
sodišče. Kdor se hoče naučiti, kako se ne sme delati z javnimi knjigami, naj se gre
učit k sedanjemu občinskemu tajniku! Mi mu nismo hoteli nobene nesreče. Če smo
zahtevali pregled knjig, smo to storili v svojo obrambo, ker smo drţavljani in imamo
po zakonu pravico, da se z nami postopa po zakonu. Kdor je sam grešil, naj sam nosi
posledice svojega greha in naj gleda, da v bodoče ne ho nikdar več segal po takih
sredstvih, da bi zmanjšal udarno moč svojega političnega nasprotnika!
Sodelovanje uradništva in ljudstva. Svoje stališče v tem pogledu smo ţe večkrat
javno naglasili. Smatramo za potrebno ponovno povdariti, da uradništvo ni nad
ljudstvom, marveč da mora z njim ţiveti, z njim delati in seveda sodelovati tudi pri
občinskih volitvah. Nekateri uradniki in drţavni usluţbenci - priznamo, da jih ni veliko
- pozabljajo na to in se vedno druţijo z nasprotniki JRZ in jim pomagajo pri sestavi
kandidatne liste, čeprav dobro vedo, odkod imajo sluţbo in kruh. Še več! Dnevničar

davčne uprave v Radovljici Potrato Rudolf je šel tako daleč, da je bil pri občinskih
volitvah v Lescah predstavnik JNS liste. Po govoricah ki se širijo, je šel nekdo iz
davčne uprave tudi „na izvid" v Logatec in tam celo aktivno z agitacijo posegel v
volilno borbo proti JRZ. Korajţa velja! Kakor je prejšnji reţim ljudskih nasprotnikov in
zatiralcev nastavil zlastina tuk. davčni upravi številne svoje pristaše, tako bomo tudi
mi znali napraviti pravočasno red v tem uradu, da ne bo ostalo samo pri besedah. Mi
hočemo na davčni upravi ljudi, ki ne bo njih glavno geslo in ţivljenjska naloga delati
proti večini ljudstva in proti politiki sedanje vlade, mi hočemo ljudi, ki bodo spoštovali
vlado in delali v skladu z njeno politiko in bomo s svojo močjo na merodajnih mestih
poskrbeli, da § 178 uradniškega zakona ne bo samo mrtva črka na papirju. Kdor dela
proti vladni politiki iz vrst uradništva, ta si sam odjeda kruh in sam sili v svojo
»nesrečo«.
Korajţa velja. Nasprotniki svojim pristašem vlivajo korajţo s tem, da bo vlada padla
m da bodo zopet dobili oblast v roke JNS-arji. Trosijo še druge laţi, da bi dali svojim
zbeganim ovčicam zadnjo korajţo. Zaman je vse njihovo delo. Radovljica je bila
»bela« tri leta; sedaj je v zadnjih zdihljajih. Stopamo v novo dobo občinskega
gospodarstva, ki bo plodonosneje in koristnejše za občino in vso Radovljico, kakor je
bilo „belo" gospodarstvo. Kdor se udaja še utvaram, da bo na občini v Radovljici
gospodarila in vladala dosedanja „bela" večina, je v zmoti in škoda za vsak glas, ki
bo oddan za listo zdruţenih nasprotnikov. Moţje in fantje - volilci! Ne dajte se begati
in ne nasedajte laţem! Od sedanje oblasti ni nikdo preganjan. Kdor pa zagreši
kaznjivo dejanje, je kriv in tega morajo zadeti posledice zakona! Bodimo korajţni in
pridno skrbimo, da laţi nasprotnikov sproti uničimo!
Karte so vrgli. Kandidatno listo zdruţenih nasprotnikov (JNS listo) z nosilcem Jankom
Novakom je podpisalo izmed 49 predlagateljev 14 drţavnih usluţbencev, med njimi
gozdar Kenda, učitelja Leo Baebler in Franc Rus, ţelezničarja Kranjc in Skrt in 9 iz
davčne uprave: Roţaj, Rozman, Pezdič Ciril, Pezdič Joţe, Pristov, Čebulj, Tesenj,
Glaţar in Pristavec Franc.
Vir: Gorenjec, 10. 10. 1936
V Radovljici še nismo pozabili ... »Takega nasilju in lakih groţenj kot jih izvajajo
nad volilci sedanji reţimovci, pa še ne", pravijo radovljiški JNS-arji. Sedaj pa ne vemo
ali ti »velemoţje« niso še tri leta stari, ali pa imajo tako kratko pamet, da ne
prenesejo treh let spomina nazaj. Bomo pa mi spomine nekoliko osveţili.
Nam je še vsem dobro v spominu, kako so se vršile priprave za zadnje občinske
volitve pred tremi leti, ki naj bi bile »svobodne«, vsaj kot take so bile napovedane.
Pribliţno v tem časn pred tremi leti je bilo, ko so hodili oroţniki od hiše do hiše ter s
trdo besedo in groţnjami ukazovali voliti JNS-listo. Spozabili so se tako daleč, da so
grozili obrtnikom, da jim bodo odvzeti obrtni listi, gostilničarjem koncesije, trafikantom
trafike in in drugo, ako ne volijo »nacionalno« listo. Nadalje vprašamo, ali je bil
opoziciji sploh dovoljen kakšen sestanek, ali sta se na cesti smela pogovarjati le dva
opozicionalca, prepovedani so bili celo obiski, vohunili so pod okni privatnih
stanovanj, zasledovali vsako pot uglednejših gospodarjev. Ko so radovljiški fantje
raztrosili nekaj opozicionalnih letakov, so bili ovadeni, do onemoglosti pretepeni, celo
noč na stol priklenjeni, nato pa oddani v preiskovalni zapor in obtoţeni po zakonu o
zaščiti drţave. V času preiskave jim celo sodišče na zahtevo JNS-arskih priganječev,
ni dovolilo vţivati domače hrane...
To vse je bila zasluga teh, ki danes kriče po svobodi, ki jo pa v resnici tudi imajo. Ne
moremo si drugače misliti kot, da ta krik izvira iz zavisti, ker imamo poleg njih
svobodo tudi mi, ki jo ob času njih gospodarstva nismo imeli. V tistih časih se je

zgodil tudi slučaj, da je odbor Kmetijske zadruge v Radovljici imel sejo. Pri tej priliki
se je nekaj govorilo tudi o volitvah, ker je bila ta zadeva splošno v razpravi.
Mogočnjaki tedanjih dni so seveda vse navzoče kaznovali z denarno globo celo do
500 Din, kar se je od posameznih tudi eksekutivnim potom izterjalo. Zagovori in
pritoţbe so bile seveda brezuspešne.
Tudi pri policijski uri je bila velika razlika. V privilegiranih gostilnah se je popivalo in
napajalo vse noči. Seveda, tam je sedel čuvar pravic in javnega reda! V drugih
gostilnah so pa gostje v sencah kontrolorjev morali ob določeni uri zapustiti gostilno,
sicer je gostilničar trpel občutno denarno kazen. In danes? Kje imate slične groţnje in
postopke?!
In še: nameščencem in delavcem pri cestnem odboru je bilo ukazano, da se na dan
volitev zbero pred pisarno, od koder gredo skupno na volišče »svobodno« glasovat
za JNS listo. Kdor pozivu ni sledil, je bil takoj ob delo, pa četudi je bil druţinski oče ali
pa največji reveţ.
Delila so se posojila, ki so pa bila srečno zgubljena. Delile so se pletene jopice kar na
preteg, za plotovi so leţale. Toda kdor ni oddal glasu po naročilu, jo je moral plačati.
Obljubljale so se sluţbe. Kar sedem policajev je bilo baje za Radovljico določenih. Pa
je vendarle le eden ostal vsa tri leta, ki opravlja prav vestno sluţbo ponoči in podnevi
pri današnjih „socialno čutečih" občinskih očetih v Radovljici. Tudi druge sluţbe so
ostale le obljubljene in so zopet obljubljene. Kdo bo tedaj le verjel večnim obljubam,
saj gre še osel le enkrat na led.
Volilci spomnimo se na te čase in primerjajmo jih z današnjimi dnevi.
Ko so imeli radovljiški JNS-arji tako pripravljeno za volitve, so postavili še en škaf
vina v znani gostilni na mizo, zraven pa obesili zajemalko, da so se naročeni in po
raznih krajih en dan ali dva, gotovo pa zadnjo noč, zaprti volilci pokrepčali, predno so
popolnoma „svobodno" dali pečat sicer napovedanemu večnemu, vendar pa ţe
danes skrahiranemu reţimu, ki je pred tremi leti vsemogočno napovedal: „Nobenega
plebiscita več!"
Zapovedano „zmago" so beli Radovljičani seveda slavili, kot jo baš ti znajo. Povorka
z zastavo in lampijončki v mešani druţbi, v kateri so se odlikovali baš kričači in
kričačice, ki niso drugega znali, kot blatiti zasluţne radovljiške kulturne in
gospodarske delavce, ki so ţe do 40 let nesebično delali za prospeh mesta in
napredek njega gospodarskih institucij in to s psovkami, ki jih niti barbarji najbolj
divjih narodov ne rabijo.
Ker pa ti kratkomisleči mogočneţi menijo, da spomin tudi nas volilcev ne seţe niti tri
leta nazaj in pa ker jim je po zaslugi naših preudarnih voditeljev dano res svobodno
zapeljevati volilce, so se vrgli na agitacijo. Seveda morajo sedaj sami to opravljati in
jim gre zelo trdo. Začeli so zopet z obljubami. Sluţb v tovarni na Jesenicah ali v
Lescah je dovolj. Voli našo listo in dobil jo boš! tako gre glas. Le kdo jim bo še verjel,
saj vsakdo ve, da je vpliv teh ljudi povsod popolnoma padel in se na njih prošnje
nihče več ne ozira.
Voli nas, pravijo, napravili ti bomo v hišo elektriko in napravili pot, ali pa ti bomo dali
podporo. Razsoden volilec, četudi kmet, pa ve, da občina posameznim privatnikom
elektrike v hišo napeljati ne more. Tedaj je to spet le obljuba.
Naivno iznajdljivi so ti ljudje. Obljubimo, pravijo, saj smo pred tremi leti tudi, pa je šlo,
zakaj bi sedaj ne. Gospodarili bomo tri leta saj se itak dela od nas ne zahteva. Mi
bomo pa zopet prodajali blago na vloţne knjiţice tukajšnjih denarnih zavodov in jih
stoodstotno vnovčili, zasluţek je pa le neprimerno boljši. Tudi drugače ti gospodje
dobro razumejo trgovska posle, pa jih sem in tja le zaloti carinar. No pa parkrat se
kazen ţe prenese, četudi je visoka, saj je pa tudi zasluţek dober.

Tudi s terorjem, kot pred tremi leti, poskuša mlajša generacija. Po gostilniških lokalih
hoče terorizirati in vse na se opozoriti. Začeli so zahajati v gostilne, v katere dosedaj
niso hodili. Zgleda, da so naročeni. Denarja je baje dovolj. Dvigne se bojevit mladenič
in ker ne more drugače uveljaviti svojih trditev, zakriči v pozi junaka": „Vi klerikalci ste
tisti, ki ste leta 1933. vpili dol s kraljem in ste ga leta 1934. ubili." Seveda je po
temeljiti lekciji utihnil, ker je naletel na ljudi, ki so ga primerno podučili. Tovariš ga je v
nadlogi zapustil. ..Junaka" pa je iz molčečnosti zbudil drugi tovariš in odpeljal v svoje
varstvo. Pred odhodom pa se je še ojunačil in zavpil: „Gorje vam klerikalci!" Pozneje
je pa baje naletel še na eno neprijetnost v svojih vrstah.
Mi pa, ki smo vse gorje, ki so nam ga povzročili ti kričači, znali mirno prenesti, ne
posnemamo predhodnikov, ki so svojo karijero tako ţalostno zaključili, ker vemo da
je le v slogi, prevdarnem in resnem delu moč in napredek, nimamo podkupovanj in
praznih obljub, vemo pa, da bomo z zdruţenimi močmi zaposlili vse brezposelne in
skrbeli za uboge. To smo razloţili in razvili svoj program na jako dobro obiskanem
javnem shodu v Predtrgu pri „Koku", spopolnili bomo pa še na takem shodu v nedeljo
ob 11. uri dopoldne v Radovljici.
Zmaga naše JRZ liste na dan 25. oktobra bo častna in mi volilci bomo dobili plačilo v
pošteni in nesebični upravi.
Vir: Gorenjec, 17. 10. 1936
Radovljica pred potopom JNS barke
Ţrtev samega sebe. Ni bilo dovolj eno samo napačno izdano potrdilo svrho poprave
volilnega imenika, še je obč. uprava koncem septembra izdala napačno potrdilo, s
katerim so nasprotniki hoteli vtihotapiti v volilni imenik italijanskega drţavljana, glede
katerega so potrdili, da je jugoslovanski drţavljan, prostojen v Radovljico. Potrdilo je
bilo tudi tako, da je bival v Radovljici od leta 1933 do januarja 1936. To pa je zopet
neresnično, ker je dotičnik ţe lanskega leta novembra odšel v Ljubljano in je svoj
odhod iz Radovljice javil obč. upravi den 24. decembra 1935. V enem potrdilu dve
neresničnosti, ki bijeta v obraz sleherni zakonitosti in poštenosti.
Razen tega je občinska uprava tudi izdala uradno potrdilo, da biva nekdo drugi v
Radovljici ţe od 6. januarja 1935 naprej. Ugotovljeno pa je uradno od nadrejene
oblasti, da je imenovani res prišel takrat v Radovljico, a da je sredi julija 1935 odšel
ter se vrnil julija 1936. Ta sploh ni bil prijavljen v Radovljici, saj vpisan ni v prijavni in
odjavni knjigi prebivalstva.
Za tretjega je občinska uprava izdala uradno potrdilo, da je pristojen v občino Kranj, v
resnici pa je pristojen v občino Predoslje, oziroma v novo nastalo občino Primskovo
pri Kranju.
Tako dela sedanja občinska uprava. Niso ji mar zakonita določila, niso ji mar predpisi
in ne gre ji zato, da postopa z vsemi občani enako. Gre ji za to, da ohrani sebe na
oblasti. Gre ji za to, da si z vpisom »vtihotapljenih« volivcev zasigura večino. Tej
občinski upravi, ki dela tako, odkrito povemo, da so za nami časi, ko se je smelo vse
delati pri JNS in onih, ki so delali tako, kakor je JNS hotela in da smo danes tu
občani, ki hočemo strogo varovati zakonitost in skrbeti, da se na naši občini ne bo
zakon na tako nepravilen način izrabljal v korist propadle skupine JNS.
Če je oblast odstranila onega, ki je izdajal taka potrdila, je napravila prav. Prejšnji
ţupan je postal ţrtev samega sebe in svojega nepravilnega postopanja.
Mobilizacija. Nasprotniki agitirajo, da bo splošna mobilizacija ali pa vsaj splošna
poskusna mobilizacija in laţejo, da bomo še pred volitvami ali takoj potem klicani k
vojakom. Če ne preje, bo gotovo v nedeljo 25. oktobra 1936 mobilizacija vseh
poštenih Radovljičanov in zavednih Gorenjcev za listo JRZ, katere nosilec je ravnatelj

Resman Franc. Pred to mobilizacijo poštenja imajo nasprotniki strah, ker so v
nevarnosti, da se marsikaj še lahko izve in javnosti pove, kar je doslej ostalo nam
občanom prikrito. Mobilizirano poštenje bo pa pomendralo nepoštenje in teţko
onemu, ki se bo upiral navalu poštenja!
Reaktiviran agitator in politik. Zdruţeni nasprotniki so dobili pretekle dni nazaj
svojega agitatorja in politika, ki je ţe leta 1933 na prav poseben način izkazal svoje
sposobnosti. Tako je nasprotna lista pridobila na novi in neutrujeni moči, ki bo lahko
sedaj brez slehernih pomislekov nastopala vse dni do konca volitev. Veseli smo, da
so zdruţeni nasprotniki sedaj na tej novi moči pridobili, ker bomo lahko nastopali v
svobodnem tekmovanju.
Suhe veje odpadajo. Govori se, da sta izstopila iz katoliške vere in pristopila v
pravoslavno vero zak. Čebulj. Mi nismo z njunim izstopom ničesar izgubili. Je pač
danes moderno prestopati v protestantizem. G Dančitu, ki je zaenkrat brezposeln,
čestitamo na tem in mu priporočamo, naj začne jadrno skrbeti, da bo njegova
pravoslavna druţina v Radovljici rastla iz gorčičnega zrna do močnega drevesa, to
tem bolj ker človeku ni prijetno samemu biti.
Volilni imenik je končno potrjen. Sodišče je sedaj končno potrdilo volilni imenik za
Radovljico. Volilcev je sedaj v Radovljici 386, kakor je to razvidno iz imenika samega
pri občinski upravi. Deset volilcev je pri vojakih in zato nimajo volilne pravice, oziroma
ne smejo svoje volilne pravice izvrševati. Zato je merodajna številka 376.
Z groţnjami so začeli. Najmočnejše oroţje zdruţenih nasprotnikov so groţnje. Vse
vprek grozijo, da bodo ustrelili tega ali onega. Še celo gostilničar na sredi Radovljice
z groţnjami ne štedi. Sliši se tudi, da se je neki uradnik izrazil, da bo ustrelil dva,
predno bi moral iti iz Radovljice. Pošiljajo tudi grozilna anonimna pisma. Groţenj se
nikdo ne boji, ker smo prepričani, da bo znala drţavna oblast dovolj zavarovati
zakonitost in red, na drugi strani pa bomo tudi sami vedeli obračunati z ljudmi take
vrste.
Program nasprotnikov. Na volilnem shodu JRZ v Radovljici v nedeljo dne 18. oktobra
1936 je nosilec nasprotne liste javno zagrozil, da bomo postali še čisto majhni. Ker je
iste besede rabil v nedeljo, dne 11. oktobra 1936 tudi kandidat iz nasprotne liste, ko
je med drugim izjavil, da smo mi leta 1934 ubili kralja, je vsekakor program zdruţenih
nasprotnikov, da hočejo JRZ napraviti majhno. Gospodje iz JNS pozabljajo, kako je
bilo pred tremi leti in mislijo, da so tudi slovenski fantje in moţje pozabili, kako je leta
1933. postopala JNS z nami. Če upajo danes javno povedati, da bomo postali
majhni, so to zopet groţnje in se takim besedam le smejimo, ker vemo, da so le
njihova tolaţba pred nevihto, ki jih bo odnesla iz občine.
1509 din ali streljanje leta 1933. Ko je pri občinskih volitvah leta 1933. prišla na
občino »bela« večina, so to slovesnost proslavili. Sprevod, razsvetljava, pri znanem
trgovcu huronsko vpitje, govorniški talenti so stopili na plan poveličevali »zmago
belih«. Vmes pa se je streljalo na račun okrajnega cestnega odbora, ki je vsled te
proslave in »mogočne« zmage utrpel škode za 1509 din. Tako je znala gospodariti
JNS, tako je znala na tuj račun in na breme davkoplačevalcev svojo strankarsko
slovesnost povzdigovati! Tega početja je sedaj konec. Okrajni cestni odbor v
Radovljici ni podruţnica JNS in ni zato okrajni cestni odbor, da bi on prispeval iz
svojih sredstev za streljanje na čast »izvoljenim« ţupanom.
Beseda poštenim volilcem. Kandidati JRZ v Radovljici vabijo vse poštene slovenske
volilce, ki niso izdali svojega prepričanja in ki se za skledo leče niso prodali
JNSarjem, da v nedeljo dne 25. oktobra 1936 takoj v zgodnjih jutranjih urah oddajo
glasove listi JRZ, ki jamči vsem volilcem, da bo na občini pošteno in nesebično
delala, ki bo skrbela, da brezposelnosti v Radovljici ne bo in ki bo gledala na to da

bodo vsi delovni stanovi zaposleni. Naj noben slovenski volilec ne pozabi, kako so
leta 1933 JNSarji postopali pod našimi okni in straţili naše kandidate, ki niso smeli
priti v stik z nobenim volilcem! Ne pozabimo, da so naši fantje in moţje radi svojega
prepričanja morali v ječe in da so s polja gonili ţenske v zapore! Ne pozabimo, da je
JNS bila tista, ki je hotela uničiti slovenski narod, ki je preganjala vsakogar, ki je hotel
razobesiti slovensko zastavo! Ne pozabimo, da JNSarji niso poznali nobene svobode
in da so hoteli nas vse napraviti za protidrţavne! Pokaţimo v nedeljo 25. oktobra
1936, da hočemo za trajno streti kliko, ki je ne vodijo domači, marveč priseljeno
uradništvo, da hočemo na občini red in zakonitost in da nikakor ne pustimo več, da bi
se nekontrolirano lahko počenjalo na občini, kar bi bilo všeč JNSarjem.
Vir: Gorenjec, 23. 10. 1936

Gorenjec, 23. 10. 1936
V Radovljici: po viharju zavladal je mir.
Poštenje je spregovorilo. Radovliičani smo strli pri volitvah v nedeljo dne 25. 10. 1936
nasprotnike. JRZ je dobila 210 glasov, JNS-arji pa le 112. Kje je ostala „večina", o
kateri so trdili še v petek in v soboto, da je za JNS 174 glasov. JNS-arji so po znanih
metodah iz leta 1933 hoteli delali nasilje nad našo večino, pa se jim je vse skupaj
ponesrečilo. Volilci so znali sami preprečiti nasilje JNS-arjev in odločno pokazati, da
se več ne boje njihovih manir in nesramnosti.
»Nacionalna« Radovljica na bojišču. Nacionalne Radovljice ni več. V nedeljo dne 25.
10. 1936 je izginila. Na bojišče so prihajale le bojevite Amaconke in se posluţevale
metod »nacionalistov" Radovljice. Zlate rebule „jugonaciji" niso popili, grozdje pa so
shranili za kasnejše dni, v katere upajo, da bodo imeli zopet „svobodo" za izvrševanje
nasilja nad večino.
Pohod nacijev na Radovljico je izostal, ker so spoznali, da so časi Orjune, pofarjev in
fašistov minili in da bodo pošteni Radovljičani znali v kali streti vsako nasilje
.«jugonacijev".
»Heil« JNS. »Nacionalno« je volil tudi gospod, ki mu svoj čas jezik slovenski ni bil
všeč in vreden, da bi govoril v njem. Danes pa je „v dno svoje nacionalne duše
uţaljen" izjavil na volišču predsedniku volilne komisije, da on vendar voli »nacioalno".
Heil - Zdravo!
Volilce so kradli. V noči od petka na soboto pred volitvami so JNS-arji odvedli nekaj
volilcev. Enega so naloţili na voz in ga odpeljali do šupe nosilca JNS liste, od koder
je bil rešen v soboto popoldne na intervencijo oroţnikov. Ker je tako odpeljevanje
volilcev kaznjivo dejanje po kazenskem zakonu, bo o stvari še govorilo sodišče.
Al je res? Da so volilcem nasprotniki dajali denar. Zares! Pred volitvami predujem, po
izvršeni »dolţnosti" v korist JNS liste, pa še obljubljeno. Kljub denarju in novim
obljubam o raznih mesnicah in podobno, pa je JNS propadla tako, kakor zasluţijo vsi
tisti, ki še danes upajo prisegati na program stranke, ki je skozi 4 leta uničevala
svobodo
ljudstva in zatirala slovenski narod.

Zahvala volilcem JRZ liste. Krajevni odbor za Radovljico se vsem poštenim
Radovljičanom zahvaljuje za njihovo moţatost in odločnost, s katero so pomagali
streti v nedeljo dne 25. 10. 1936 nasilje JNS-arske klike, ki si je prisvajala oblast,
čeprav ni nikdar imela za seboj večine ljudstva in je vladala nasilno kot manjšina nad
večino radovljiškega prebivalstva. Dostojna je bila volilna borba na naši strani in
dostojno ste se zadrţali na dan volitev, s čemur smo pokazali, da nočemo bakljad in
razsvetljav na tuj račun in do hočemo zmago proslaviti z delom, po katerem sodite
naše kandidate, ki so postali občinski odborniki.
Vir: Gorenjec, 31. 10. 1936
Gorenjci so govorili (izidi občinskih volitev):
Radovljica: 381, 322 (84.51%). JRZ 210 (16), opozicija 112 (2).
Kropa: 161, 141 (87.57%). JRZ 141 (18).
Prva številka za občinami pomeni število volilnih upravičencev, sledeča pa število
udeleţencev volitev. Številke v oklepajih označujejo število odbornikov, ki odpadejo
na posamezne kandidatne liste.
Vir: Gorenjec, 31. 10. 1936
Brezje. Spor Sokolov. Sodišče je razsodilo. Vsem je še dobro znano krivično
postopanje brezjanskih Sokolov, ki so postavili „planke" za svoje telovadišče na svet,
ki jc bil, je in bo last g. Kocjančiča z Brezij. Ker se je g. Kocjančič temu krivičnemu
postopanju upravičeno protivil ,so Sokoli povrhu še vloţili toţbo proti njemu. Pravda
se je vlekla tako dolgo, da je prišla od sreskega sodišča preko Ljubljane celo pred
stol sedmorice v Zagreb. Tu je bila potrjena razsodba sodišča v Ljubljani, ki je toţbo
Sokolske čete Brezje-Mošnje zavrnilo in s tem g. Kocjančiču dalo zadoščenje za vse
krivice, ki so se mu godile pred štirimi leti. O tem bomo še obširno poročali in objavili
razsodbo sodišča - za danes samo toliko v vednost tistim, ki razširjajo laţi, da je g.
Kocjančič toţbo zgubil.
Javna razsvetljava skozi „Boštek". Dolgo smo si Brezjani ţeleli razsvetljave skozi
gozdno pot, ki vodi od drţavne ceste proti Brezjam, kjer se v poznih večernih urah,
posebno pozimi, se lahko zgodi nesreča. To ţeljo nam je izpolnilo naše agilno
„Tujsko prometno društvo" in je pred 14 dnevi luč prvič zagorela. Mislimo, da ga ni, ki
bi ne bil s tem dejanjem »Tujsko prometnega društva" na Brezjah zadovoljen. Vendar
pa se dobe pri nas taki ljudje, ki na njegovo prošnjo za majhno podporo celo
zabavljajo in se širokoustijo: „Kaj pa to meni koristi!", ali pa iz nevoščljivosti nad
takimi uspehi še celo uničujejo to, kar je s svojimi skromnimi sredstvi in z velikimi
teţavami napravilo v dobrobit vaščanov.
Gorenjec, 12. 12. 1936
:::::::::::::::::::::::
Prosvetno društvo v Radovljici ponovno uprizori igro „Kralj z neba" v nedeljo, 24.
januarja ob pol 4. uri popoldne v Ljudskem domu. Pri prvih dveh uprizoritvah je bila
dvorana popolnoma razprodana, zato priporočamo, da si nabavite vstopnice v
predprodaji v Kmetijski zadrugi.
Gorenjec, 23. 1. 1937
K večnemu počitku smo poloţili Tepinovo mamo iz Predtrga, ki je umrla v visoki
starosti 83. let. Bila je skrbna mati 11 otrokom, zvesta tovarišica svojemu moţu
Joţefu, upokojenemu postajenačelniku, zdaj potrtemu vdovcu. S cerkveno svečano

slavnostjo sta obhajala maja meseca lanskega leta izredni ţivljenjski dogodek: svojo
biserno poroko v krogu svojih štirih še ţivih otrok, zetov, snah in vnukov. Kako je bila
pokojnica pri vseh slojih ţupnije priljubljena, je pokazal nepričakovano velik pogrebni
sprevod, katerega se je udeleţila tudi dolga vrsta uniformiranih domačih gasilcev pod
vodstvom načelnika g. Perca. Cerkveni in društveni pevski zbor je nepozabni mami v
časten spomin in slovo dovršeno zapel v cerkvi „Usliši nas" in na pokopališču
»Človek glej« pod taktirko organistu g. Mihelčiča. Vsem iz srca je rekel ob grobu g.
dekan Fatur, ki je vodil pogreb ob asistenci domačega kaplana g. Kunstlja in
kaznilniškega kurata g. Hafnerja: Vsedobri Bog, ki si dal ranjki Tepinovi mami
dočakati biserno poroko na zemlji, pokloni ji še zasluţeno biserno krono v nebesih.
Gorenjec, 23. 1. 1937 / V mapi Predtrg v starih časopisih
Nova ţelezniška postaja v Otočah. Na gorenjski progi je med Kranjem in
Jesenicami prav gotovo v Otočah največ potniškega (prometa). Največji dotok tujcev
prihaja na Brezje. Brezje so priljubljene ne le kot največja slovenska Marijina boţja
pot, temveč tudi radi njihove izredno lepe naravne lege in prirodne lepote, Brezje so
tudi prikladno izhodišče za neštete izlete in ture na Dobravo, v Kropo, Kamno gorico,
Lipnico, dalje čez Jamnik, znan kot ena najlepših razglednih točk na Gorenjskem, na
Jelovico, Ratitovec, v Selško dolino; onstran Save pa v Ljubno, Leše in v trţiško
okolico.
Zadnja leta, zlasti, odkar so v rabi nedeljske ţelezniške karte, je tu ţivahno vrvenje
nedeljskih izletnikov, ki opravijo najprej boţjepotno poboţnost, potem pa gredo peš v
Radovljico in na Bled; ali pa skozi Begunje v Ţirovnico. Ti gredo zvečer na postajo
Lesce ali v Ţirovnico. Številni romarji in izletniki pa si ogledajo bliţnjo okolico in se
odpeljejo iz Otoč ţe s prvim popoldanskim vlakom. Postajališče v Otočah je zlasti ob
nedeljah in praznikih v poletnih mesecih ves dan v napornem prometu; zlasti ker ni
poskrbljeno za zadostno število usluţbencev. Ves promet opravlja navadno ena
oseba. Vsako leto se slišijo številne pritoţbe romarjev in izletnikov, da postajališče v
Otočah nikakor ni primerno za tolikšen tujski promet.
Pa tudi prostor, kjer stoji sedanje postajališče, ni prav nič prikladen za potnike, ker je
preveč oddaljen od poti, ki vodi na Brezje in Dobravo. Prav tako so ţe nešteti potniki
izrazili ţeljo, da bi se postajališče Otoče preimenovalo v Otoče-Brezje.
Znano pa je, da ţelezniška uprava sama ne gradi novih kolodvorskih zgradb, marveč
jih ţe zgrajene sprejme v oskrbo. Če je torej potrebno na kaki postaji novo
kolodvorsko poslopje, ga morajo postaviti interesentje sami. Slična naloga čaka sedaj
tudi interesente otoške postaje. Ali kdo naj to breme prevzame?
Postajališče v Otočah se nahaja na kriţišču štirih občin: Ovsiše, Kropa, Kamna
gorica in Mošnje. Ker postaja sluţi največ tujskemu prometu (za domačine bi sedanje
poslopje zadostovalo), radi tega ne more prevzeti te naloge nobena od imenovanih
občin, ki bi s tenj svoje občane preveč obremenila. Na pobudo nekaterih interesentov
in prijateljev tujskega prometa na Gorenjskem je to nalogo prevzelo Tujsko-prometno
društvo na Brezjah. Društvo samo pa nima sredstev, da bi premestilo in na novo
zgradilo postajo v Otočah, ki bi se s tem tudi preimenovala v Otoče-Brezje; nadelo si
je le nalogo, da vso stvar organizira in vodi.
Za to zadevo se je predvsem toplo zavzel domačin g. ţupnik Jernej Hafner. On je za
to gospodarsko in kulturno potrebo zainteresiral ţelezniško upravo in vse vplivne
osebnosti, ki bi nam k uresničitvi tega načrta lahko pripomogle. Na njegovo pobudo
se je sestavil iz nekaterih agilnih članov Tujsko-prometnega društva na Brezjah in
interesentov okoliških vasi poseben gradbeni odbor, ki ima nalogo voditi in
nadzorovati vsa dela. Tehnični oddelek pri ţelezniški direkciji v Ljubljani nam gre zelo

na roko. Izdal je ţe vsa tozadevna dovoljenja, preskrbel nam gradbene načrte in
izdelal proračun. Načrte sta izdelala pri ţel. direkciji gg. ing. Leskovšek in Osredkar.
Novo poslopje bo stalo na prvotnem mestu nasproti gostilne Markelj, ob ţelezniškem
prelazu, kjer pelje ena pot na Dobravo in v Kropo, druga pa proti Brezjam in Ljubnu.
V načrtu je enonadstropna zgradba, kakršno vidimo na sliki. v pritličju bosta dva
lokala za uradovanje in izdajanje voznih kart, čakalnica in okrepčevalnica. V prvem
nadstropju pa bo stanovanje za ţelezniške usluţbence na postaji. Na levo bo še
prizidana 20 m dolga lopa za 800 oseb, ali večja poletna čakalnica, kjer se bodo
lahko romarji in izletniki okrepčali z jedili, ki so jih prinesli s seboj. Postajališče bo
opremljeno tudi z električno razsvetljavo, pitno vodo in primernimi stranišči. Ves
prostor okrog poslopja bo lepo izravnan, okrašen z lepimi nasadi, prirejen tako, da bo
dostojno sluţil velikemu potniškemu prometu, dočim smo dosedaj morali hoditi s
ceste na postajo po neurejeni, večkrat blatni poljski poti.
Skupni stroški za vsa dela so predvideni na pribliţno 300.000 Din. Mnoga dela bodo
seveda opravili vaščani iz Otoč, Ljubna in Brezij s kulukom. Dosedaj so s kulukom
navozili ţe pesek in les, ki so ga v ta namen nekateri darovali. V kratkem bomo pričeli
voziti opeko in cement; le denarja še ni, da bi mogli sproti kriti stroške. Tujskoprometno društvo na Brezjah se je ţe obrnilo s prošnjami na okoliške občine, na
bansko upravo, ţelezniško direkcijo v Ljubljano, Tujsko-prometno zvezo v Ljubljani in
nekatere zasebne interesente, ki naj naše delo z izdatnimi denarnimi sredstvi podpro.
Če bodo vsi ti vpoštevali naše skupne teţnje, bo ţe to jesen stavba vsaj v surovem
stanju dograjena in izročena prometu.
Slovenec, 30. 1. 1937
Zahteva po občini Brezje. Krajevna organizacija JRZ za občino Mošnje je imela 2.
februarja 1937. svoj prvi redni občni zbor na Brezjah, na katerem je bila sprejeta tudi
naslednja resolucija:
Člani krajevne organizacije JRZ za občino Mošnje, zbrani na I. rednem občnem
zboru na Brezjah, dne 2. 2. 1957.
Zahtevamo: Občinska pisarna naj se prenese iz Mošenj na Brezje in obenem s
prenosom pisarne naj se izvrši tudi sprememba imena občine Mošnje v občino
Brezje, kakor je ţe bilo leta 1933 določeno, se je ţe tako imenovala, a so nevidne
sile to zopet preprečile.
Razlogi: 1. Brezje so naravno središče občine in prepričali smo se, da je velika
večina občanov za to obojno spremembo.
2. Trgovinsko ministrstvo je na podlagi čl. 9 pravilnika o razglasitvi tujskoprometnih
krajev v l. 1936. razglasilo tudi Brezje za tujskoprometni kraj; primerno je. da Brezje
postanejo tudi sedeţ občine, katera naj po njih tudi dobi ime.
3. Kot letoviški kraj imajo Brezje v poletnih mesecih veliko število letovišcarjev. Ti se
neredko pritoţujejo radi velike oddaljenosti občinske pise-rne, kamor morajo prijavljati
in od javljati svoje bivanje na Brezjah.
4. Nadalje prinašajo Brezje, kot izletniški kraj občini največ dohodkov in naj imajo tudi
več ugodnosti.
5. Brezje imajo samostojno pošto ia telefon. Marsikatera pot v Radovljico bi bila
prihranjena, če bi bila občinska pisarna opremljena s telefonom; poslovanje bi bilo
hitreje in točneje, ako bi prihajala pošta ţe v dopoldanskih urah, kot je to na Brezjah
in ne kakor v Mošnjah, kjer dobivajo pošto šele popoldan.
Gornja resolucija je bila izglasovana s 60 glasovi proti 9. Prepričam smo, da se strinja
z gornjo zahtevo ogromna večina občanov. Zakaj se je dotlej to vaţno vprašanje tako
spretno zavlačevalo, bomo o tem. če bo treba, še javno izpregovorili.

Vir: Gorenjec, 6. 2. 1937
Mošnje. Pokopali smo, dne 19. II. 1937, 77 letnega vrlega posestnika Benedičič
Franca iz Globokega in dne 21. II. 27 letno mamico treh otročičev Arh Ljudmilo s Sp.
Otoka 5, Oba pogreba sta bila za naše razmere izredno lepa.
Cerkvena občina je plačo za organista in cerkovnika znatno povišala; uţivati jo bo
začel s 1. 4. 1937, komur bo priznana. Znašala bo mesečno do 1000 Din.
Vir: Gorenjec, 27. 2. 1937
Brezje-Mošnje. Sredi meseca svečana tek. leta, so se sestali v Ljubnem, v
gostilniških prostorih »edinega tovarnarja gredeţi" v celi Jugoslaviji, — katera pa ima
danes vsled »previsoke davčne obremenitve" samo enega delavca, — in so po
zanosnem in vseskozi nalahno bodrilnem pozdravnem govoru duševnega voditelja
JNS stranke v občini Mošnje sklenili, da zapojejo slavo prejšnjemu ţupanu g.
Tonejcu. Govornik je z čudnimi dokazi, da je JRZ stranka v občini Mošnje tik pred
razsulom, bodril g. Tonejca, da naj ne obupa, da naj v boju do končne in popolne
zmage vztraja, ter ga je — sam, kot daleč znani večni števni kandidat — zagotovil, da
bodo še pred Veliko nočjo ponovne občinske volitve in da bo JNS stranka pri teh
volitvah postavila g. Tonejca ne samo za kandidata ţupana, ampak ga tudi izvolila,
tokrat pa brez pomoči bajonetov. Katero Veliko noč se bo pa to zgodilo, pa je g.
govornik najbrţe iz previdnosti zamolčal. Da bi pa tudi ostali zunanji svet zvedel —
»slavnem in za občino Mošnje zasluţnem" — delovanju gospoda Tonejca, pa so
poslali v »Domovino" dopis, katerega je »Domovina" tudi dne 20. svečana t. l.
dobesedno objavila.
Gotovo ne bi odgovorili na ta dopis, ako se dopisnik ne bi povzpel do gorostasne
trditve, da je gospod Tonejc kot ţupan dosegel, da je občina Mošnje dobila planino
Pungrat. Zato pa se gospod Tonejc ne sme jeziti na nas in se mora zahvaliti samo
dopisniku »Domovine", ako bomo danes mi — odgovarjajoč dostojno in povsem
resnično — dokazali z neizpodbitnimi dejstvi, da občina Mošnje v zadevi planine
Pungrat nikakor ne more prištevati gospoda Tonejca med njene zasluţne, pač pa le
med njene škodljive ţupane.
Prvi in prvotni sporazum z zastopnikom veleposestva gospoda dr. barona Borna
glede planine Pungrat je naredil g. Pohar Florijan, nekdanji ţupan občine Mošnje. Ta
sporazum bi moral gospod Tonejc nadaljevati in izpopolniti. Toda gospod Tonejc se
ni brigal za dobrobit občine in starih interesentov planine. G Tonejc je kot predsednik
občine skočil svojim lastnim občanom v hrbet in jih s tem svojim čudnim dejanjem
oškodoval dvojno: 1. pripravil je ob pašne pravice svoje lastne revne občane, 2. pa je
na škodo starih interesentov planine podpiral zadrugo, katere ustanovitelj in član je
on ram. Dopisnik »Domovine" trdi, da so v tej zadrugi samo revnejši posestniki. Nam
je prav! Kajti potem morajo biti v tej zadrugi samo duševni reveţi, ker gmotnega
reveţa — člana te zadruge ne poznamo niti enega. Vprašamo g. Tonejca, zakaj je
dai za odkup planine in pašnih pravic lov na planini, medtem ko druge občine, ki so
bile tudi deleţne teh dobrot, niso dale prav nobene odškodnine. Res je, da je občina
oziroma gospod Pangerc kot ţupan in njegov namestnik Marčun prodal deleţe za
9000 Din. Zato pa tudi vsa čast našemu ţupanu, kateri je s tem dejstvom res
pomagal občini in samo občini, nikakor pa ne sebi in svojim zvestim pristašem, kakor
je to naredil gospod Tonejc. G. Tonejc, povejte nam vendar, koliko para koristi pa je
imela občina Mošnje od Vaše znamenite kupčije? Največja korist od tega, kar je s
trudom in s poţrtvovalnostjo naredil naš sedanji ţupan, pn je ta, da so upravičenci na
planini Pungrat sedaj v strnjenem okolišu k. o. Brezje, kar bo velikega pomena pri

vseh zboljševalnih delih, ki so radi slabega stanja planine nujno potrebna. To smo bili
prisiljeni povedati javnosti, da ne bo zapeljana, ako bo pa potreba, pn bomo še
govorili.
Vir: Gorenjec, 6. 3. 1937
Brezje-Mošnje. V dopolnilo, k članku, v zadnjem »Gorenjcu« zadeva planine
»Pungrat« sporočamo še naslednje: Razmere med interesenti planine je končno
veljavno uredil v zadovoljstvo vseh prizadetih sedanji občinski odbor. Sodelovali so
pri tem pretečem vprašanju predvsem predsednik Pangerc, Anton Avsenik in Marčun
Ivan. Tem se imamo zahvaliti za hitro rešitev tega vprašanja, dočim so prejšnji
občinski odborniki pod reţimom JNS imeli celih 6 let zadevo v rokah, a je šlo
prerekanje z dneva v dan, ker niso imeli srca za celokupni blagor občanov. Prav tako
se imamo zahvaliti sedanji občinski upravi za lepo urejeno cesto od Bida do Brezij.
Cesto so lansko leto meseca maja temeljito nasuli z gramozom, nato jo s sreskim
valarjem povaljali in nasuli še z domačim peskom. Cesta je sedaj res tako lepa, kot
še nikoli poprej ter dela čast Brezjam in celi občini. Za izvedbo tega dela ima največ
zaslug g. Avsenik Anton kot član uprave in blagajnik občine. Vsekakor je sedanji
občinski odbor pokazal resno voljo, da hoče nesebično delati za blagor občanov in
vsestranski podvig občine.
Vir: Gorenjec, 13. 3. 1937
Knjigovodski tečaj. Obrtniško društvo v Radovljici jo priredilo na pobudo obrtnikov in s
pomočjo podpore kr. banske uprave ter s prispevki društva in udeleţencev za svoje
člane knjigovodski tečaj, ki ga je z velikim uspehom vodil g. Jos. Gogala, direktor
trgovske šole v Ljubljani. Tečaj se je pričel 5. januarja 1937 in se je priglasilo zanj 23
obrtnikov in obrtnic, od katerih jih je 22 vztrajalo do konca. Dne 11. marca t. l. se je
vršil slovesen zaključek, katerega so se udeleţili gg. sreski načelnik dr. Vrečar Ivo,
dekan Fatur Jakob, ţupan Resman France in predsednik društva Wagner Tone.
Ko je g. Gogala zaključil svoje predavanje in na kratko opisal obdelano snov, se je
predavatelju in vsem, ki so pripomogli k uspelem tečaju, v imenu udeleţencev lepo
zahvalil g. Alojzij Vurnik. Nato je pozdravil tečajnike g. dekan Fatur, ki jih je
vzpodbujal k poštenemu in moralnemu poslovanju. G. Wagner se je zahvalil kr.
banski upravi za podporo, Mestni hranilnici v Radovljici za odstopljeno učilnico,
udeleţencem pa ţelel, naj bi znanje vporabili v svojo korist. Končno je g. Gogala v
imenu kr. banske uprave ţelel tečajnikom veliko uspeha pri njihovem delu, nakar jim
je razdelil obiskovalna izpričevala.
Od priljubljenega predavatelja, ravnatelja g. Gogala, so se tečajniki poslovili pri
zakuski, kjer so bile še izrečene zahvale in vzpodbude k vztrajnemu delu za
napredek obrtniškega stanu, pri čemer je poleg strokovnega znanja potrebno tudi
knjigovodstvo.
Vir: Gorenjec, 20. 3. 1937
Na Brezjah so pokopali 30. marca Jelene Marijo s Črnivca 8, mater puškarju Cirila iz
Maribora. Naj v miru počiva.
Vir: Gorenjec, 3. 4. 1937
V nedeljo, dne 11. t. m. ob 3. uri popoldne je bil v gostilni posest, in trgov. g. Alojzija
Cvenkelna v Ljubnem ustanovni občni zbor »Olepševalnega društva v Ljubnem".
Udeleţba je bila naravnost impozantna. Po sprejetju društvenih pravil je bil izvoljen
odbor. Za predsednika je bil soglasno izvoljen spoštovani in vseskozi socialno čuteč

g. Alojzij Cvenkel, lesni trgovec in gostilničar. Za podpredsednika g. Ivan Marčun,
priznani gospodarstvenik, za blagajnika pa g. Joţef Koselj, čevljar in mostninar, vsi
stanujoči v Ljubnem. Za tajnico pa je bila z vzklikom izvoljena splošno priljubljena
gospa Lenka Cvenkel, kot odbornica pa gospa Marijana Presterl.
Ţe takoj prvi občni zbor je s svojimi dalekoseţnimi sklepi dokazal, ne samo nujno
potrebo ustanovitve »Olepševalnega društva v Ljubnem", ampak je rodil tudi
dejanske uspehe.
Prvič se je sklenilo, da se ţe nad 20 let razpadajoče znamenje Marije Udarjene v
Gobovcah ţe pričetkom meseca maja t. l. obnovi in restavrira. Restavracijo in vse
tozadevne obnovitvene stroške je v svojo obvezo in plačilo prevzel predsednik
društva, g. Cvenkel Alojzij sam.
Poprava vaškega zvonika pa se bo na predlog g. Marčuna izvršila iz prihrankov
bikorejskega fonda in iz vsakoletnih dohodkov prodaje drv, katere mora glasom
pogodbe dostaviti vasi Ljubno, veleposestnik g. baron dr. Karol Brn v Trţiču. Tudi iz
izkupička drv je ţe lepa svota denarja v shrambi.
Vir: Gorenjec, 17. 4. 1937
Ljubno. V sredo sta se poročila v Kranju tukajšnji šolski upravitelj g. Ivan Primoţič in
gdč. Vera Jezerškova, učiteljica v Voklem pri Kranju. Vsa Ijubenska fara častita
svojemu priznano dobremu in vzornemu vzgojitelju, kakor tudi njegovi druţici ter
prosi Vsemogočnega, da ga še mnogo let ohrani ob štreni njegove zveste druţice v
naši sredini v neprecenljivo korist naših malčkov in splošen blagor nas staršev.
Vir: Gorenjec, 8. 5. 1937
Radovljica. Prosvetno društvo v Radovljici priredi v nedeljo 23. maja ob 20. uri
zvečer v dvorani Ljudskega domu pevski koncert. Na sporedu je poleg ţenskega,
mešanega in moškega zbora tudi Suttnerjeva „Jeftejeva prisega", s solo točkami,
zborom in orkestrom.
Vir: Gorenjec, 22. 5. 1937
Brezje. Proslava majske deklaracije. V nedeljo 30. maja bo krajevna organizacija
JRZ proslavila 20 letnico, odkar so naši narodni voditelji v dunajskem parlamentu
izjavili, da hočejo v zvezi z juţnimi brati ustanoviti lastno drţavo. Proslava se bo vršila
na prostem pred cerkvijo na Brezjah, v slučaju slabega vremena pa v salonu gostilne
Finţgar. Točen program bomo objavili v prihodnjem „Gorenjcu".
Proč z neslanostmi. V noči med binkoštno nedeljo in binkoštnim ponedeljkom je bilo
na Brezjah večje število romarjev, ki so prišli za to, da bi na tem svetem kraju lepo v
miru opravili svojo poboţnost. Teh mirnih trenutkov pa jim ni privoščilo neko, ţe skoro
propadlo društvo, katerega imena v zvezi s tem nočemo imenovati, ki je prav to noč
napravilo veselico prav blizu boţje potne cerkve, baje nalašč zato, ker je vedelo, da
bo na Brezjah to noč dosti romarjev. Medtem, ko so romarji toţili Mariji svoje teţave
in bridkosti, se je s plesišča čulo kričanje in glasovi harmonike. Da je društvo
brezversko in da mu svetost kraja ni mar, to vemo; to vedo tudi romarji! Sram nas pa
je, da se more na Brezjah v takem času kaj takega zgoditi, kajti samo radi par ljudi je
padla tako slaba, senca na vse Brezjane. O društvu, ki je to priredilo in pa o ljudeh, ki
se takih veselic udeleţujejo, naj pa javnost sama napravi svoje mnenje! Apeliramo na
oblast, naj v bodoče takih veselic ne dovoli!
Vir: Gorenjec, 22. 5. 1937

Mošnje. V kroniko lepih slovesnosti naše ţupnije moramo na vsak način zabeleţiti
tudi letošnje prvo sv. obhajilo, ki se je vršilo kot navadno vsako leto v nedeljo pred sv.
Rešnjim Telesom. Bilo je 20 neţnih otročičev, ki so tedaj prvič pristopili k mizi
Gospodovi. Marsikomu je kanila solza ganotja, ko je gledal v belo oblečene deklice s
šopkom na prsih in venčkom na glavi, in pa dečke z belim trakom na levem rokavu.
Med pritrkavanjem je krenil sprevod iz ţupnišča v okrašeno cerkev. V cerkvi je imel
prisrčen nagovor njihov katehet g. p. šmit. Tudi na koru so bili tokrat šolarji, ki so lepo
prepevali cerkvene pesmi, posebno lepo pa je bilo, ko je med sv. obhajilom igral
orkester, ki ga drugače nismo vajeni v Mošnjah. „Prav lepo je bilo danes v Mošnjah",
je dejal vsakdo. Vsem prirediteljem kakor tudi vzgojiteljem pa izrekamo prisrčno
zahvalo in Bog plačaj!
Vir: Gorenjec, 29. 5. 1937
Brezje. Letos 30. maja bo preteklo 20 let, odkar je v dunajskem parlamentu tedanji
predsednik Jugoslovanskega kluba g. dr. Anton Korošec prebral majsko deklaracijo,
da hočejo Slovenci skupno s Hrvati in Srbi ustanoviti lastno drţavo. To majsko
deklaracijo je ves slovenski narod sprejel z ogromnim navdušenjem. Medtem, ko se
slovenski moţje in fantje krvaveli na bojnih poljanah, so slovenske ţene in dekleta
obiskale sleherno planinsko kočo in zbrale preko 200.000 podpisov in jih na
narodnem taboru v Ljubljani slovesno izročile dr. Korošcu. To je bil plebiscit, ki ga do
tedaj še ni izvršil noben evropski narod.
Ko bo 30 maja ves slovenski narod s kar največjimi manifestacijami proslavljal 20
letnico tega dogodka, tudi Brezjani nočemo zaostajati. Tudi mi hočemo na dostojen
način proslaviti ta narodni praznik in dokazati, da, smo zvesti slovenski narodni
zavednosti in svojim voditeljem. Spored proslave je sledeči:
Na predvečer 29. junija bo razsvetljava in kres, ki naj gori v počastitev velikih
slovenskih moţ in vzpodbudo nam, da v teţkih dnevih ne bomo nikdar klonili. Navda
na nas z zavestjo, da je lepa bodočnost slovenskega naroda zasigurana le v drţavi,
kjer ţivita bratska naroda: hrvatski in srbski.
V nedeljo 30. maja bo ob 4. uri popoldne na prostem pred cerkvijo, v slučaju slabega
vremena pa v Finţgarjevem salonu, akademija v proslavo majske deklaracije.
Ker se bo po sklepu JRZ za občino Mošnje vršila proslava za vso občino na Brezjah,
zato pozivamo vse člane JRZ in somišljenike, da se polnoštevilno udeleţe.
Akademije v nedeljo se bo udeleţila vsa ljudskošolska mladina iz vseh šol naše
občine: Mošenj, Ljubnega in Leš.
Vabimo vsa prosvetna in narodna društva, da se po svojih zastopnikih proslave
udeleţe. Vsak, prav vsak zaveden Slovenec naj smatra za svojo narodno dolţnost,
da s svojo navzočnostjo proslavi dan, ko nam je zasijalo sonce lepše bodočnosti!
Vir: Gorenjec, 29. 5. 1937
Brezje. Tukajšnja krajevna organizacija JRZ je zares dostojno proslavila 20 letnico
majske deklaracije. Na predvečer, v soboto 29. maja, ko je bilo na Brezjah zbrano
veliko število romarjev, je strel oznanil pričetek svečanosti. Takoj je zaţarel zvonik v
bajni razsvetljavi, fantje so pričeli pritrkavati in visoko v zrak so se spuščale rakete, ki
so potem v raznobarvnih utrinkih padale na tla. Mogočen kres je zagorel, kakršnega
Brezjani ne pomnijo; saj je za grmado razen nekaterih znanih izjem prispevala prav
vsaka hiša. Drugi dan v nedeljo je bila kmalu po četrti uri popoldne na trgu pred
cerkvijo slavnostna akademija. Na trgu je bil postavljen velik oder s slikami naših
voditeljev, ki so bile vse zavite v narodne zastavo. Na proslavo so prišli ljudje iz vseh
okoliških občin in ţupnij. Slovesnosti so se udeleţili banski svetnik in trţiški ţupan g.

Ivan Majeršič, predsednik ţupanske zveze za radovljiški okraj in mestni ţupan g.
Franc Resman iz Radovljice, načelnik tehničnega oddelka cestnega odbora za
radovljiški okraj g. Avsenek, dalje ves občinski odbor občine Mošnje z ţupanom g.
Pangercom na čelu. Proslave se je tudi udeleţilo vse učiteljstvo vseh treh šol v
občini. Otroci mošenjske šole so prišli korporativno z zastavo in ljubkima
praporčkoma Podmladka Jadranske straţe in Rdečega kriţa. Slavnost je vodil
predsednik organizacije g. Langus Jakob, za častnega predsednika pa je bil
soglasno in z velikim navdušenjem izvoljen naš dolgoletni ţupan g. Resman iz
Gorice, ki je bil na čelu občine tudi pred dvajsetimi leti. Vrstile so se deklamacije, ki
so jih oskrbele pod vodstvom učiteljstva vse tri šole v občini. Posebno ljubka je bila
Prešernova Zdravljica, katero so deklamirali otroci ljubenjske šole v narodnih nošah.
Pomen majske deklaracije za naš narod je lepo podal slavnostni govornik g. Pavel
Cvenkelj iz Ljubnega. Moški zbor je pod spretnim vodstvom g. Boleta, organista na
Brezjah, zapel tri domoljubne pesmi in drţavno himno; slovensko himno „Hej,
Slovenci" pa je poprijelo vse navzoče občinstvo. Lepo je bilo, je rekel vsakdo, ko so
se zbrani pričeli razhajati. S proslavo smo pokazali, da smo Slovenci samostojen
narod, ki si sam odloča svojo usodo in da prav tako kot pred dvajsetimi leti tudi danes
naglašamo svojo narodno in kulturno samobitnost.
Sporočamo, da se letos vsi potniški vlaki, redni in izredni, ki vozijo na Gorenjsko,
ustavljajo tudi v Otočah. Opozarjamo, da vlak, ki odhaja iz Ljubljane ob 23.30 ponoči
in pri katerem so v voznem redu Otoče izpuščene, pride na Otoče ob 0.42.
Vir: Gorenjec, 5. 6. 1937
Brezje. Kakor smo izvedeli iz dobro poučene strani, se je »Zveza bojevnikov,
osrednje društvo v Ljubljani« odločila, da bo ob priliki preureditve cerkvenega parka
na Brezjah asfaltirala tudi cesto in sicer počenši pri odcepitvi od drţavne ceste pa vse
do sredine Brezij. Radi uresničitve tega velepoteznega sklepa se bo regulirala in
razširila zgoraj imenovana cesta. Zato je dolţnost vsakega Slovenca, posebno pa
nas domačinov, da podpremo to velekoristno napravo s primernimi prispevki in če je
potreba, tudi s kulukom!
Vir: Gorenjec, 3. 7. 1937
Mošnje-Brezje. Tujsko prometno društvo na Brezjah je v gozdičku pod Brezjami
napeljajo električno razsvetljavo, katera v popolnoma zadostni meri vse noči
razsvetljuje po naravi precej temen gozdiček. Za to v resnici hvalevredno napravo so
hvaleţni uglednemu društvu, ne samo domačini, ampak tudi vsi boţjepotniki in
obiskovalci Matere Boţje na Brezjah. Pač pa bi ţeleli, da se popravi in izgledi tudi oni
del pešpoti po gozdičku, kateri je posut z grobim kakor jabolko debelim gramozom.
Zaupajoč v vsestransko pozornost cenj. društva pričakujemo, da se bo v najkrajšem
času odpravil tudi ta, gmotno — kar se tiče stroškov — zelo malenkosten, toda za
boţjepotnike-pešce pa zelo pomemben nedostatek.
Vir: Gorenjec, 17. 7. 1937
Radovljica. Tujsko prometno društvo v Radovljici je ţe pred časom postavilo na
ovinku drţavne ceste, nasproti radovljiškega znamenja, pri odcepitvi poljske poti,
katera na koncu polja prehaja v stezo, ki vodi v Globoko in od tam v Mišače in
Dobravo napisno tablo »Pot na Brezje in Globoko«. Ker ta tabla, s pogrešnim in
zmotnim napisom zavaja marsikaterega tujca, prosimo, da se tabla odstrani ali pa
napravi napis dejanskemu stanju odgovarjajoč: »Pot v Globoko, na Mišače in
Dobravo«.

Vir: Gorenjec, 17. 7. 1937 / V mapi Dobrave v starih časopisih
Ljubno. Vas Ljubno, starodavna in daleč poznana boţja pot Marije Udarjene, je eden
najlepših' letoviščnih krajev na Gorenjskem, Vasica leţi ob hribu, kateri ima 519 m
nadmorske višine. Iz hriba se nudi izletniku najlepši razgled po celi gorenjski kotlini,
vse tja do ponosnega sivolasega očaka Triglava, proti jugu pa vidi penečo Savo in
vse vasi tja do Storţca. Proti severnim vetrovom brani vas močnoplečata in
širokopasasta Dobrča, proti jugovzhodnim pa zelena Jelovca. Na zahodu jo pa straţi
ponosni Triglav z vsem Julijskim pogorjem.
Dve avtomobilski - vsekako malo popravila potrebni cesti vezeta vas Ljubno z
drţavno cesto. Vas Ljubno je oddaljena pol ure od ţelezniške postaje Podnart in en
četrt ure od postajališča Otoče-Brezje. Za pešce-boţjepotnike in izletnike pa je
najbolj priporočljiva dobro izpeljana steza, katera se odcepi od drţavne ceste
nasproti gostilne in okrevališča „Posavc", ter privede po senčnatem gozdičku v 10
minutah popotnika v vas Ljubno. Ob tej stezi je bila napravljena močna lesena
ograja. To ograjo pa so kljub trikratnemu popravilu, zlikovci gotovo viteške
organizacije redno pokvarili in razdejali. Tak vandalizein ne dela nikakor časti vasi
Ljubno, še manj pa njenim prebivalcem.
V kolikor smo informirani, bo ograja temeljito zopet popravljena, poleg tega pa bodo
na jesen napeljali tudi električno razsvetljavo po celem gozdičku, ki bo zadovoljila tudi
v najtemnejši noči vsakega potnika. Oblast pa prosimo, da naj varuje občekoristne
naprave in naj zlikovce zgrabi ter jih gnusnemu dejanju primerno kaznuje.
Vir: Gorenjec, 24. 7. 1937
Gorenjski prosvetni dan v Radovljici. V nedeljo dne 8. avgusta 1937 proslavi
radovljiška dekanija svoj prosvetni dan. Ta dan se bodo zbrala vsa prosvetna društva
obširne radovljiške dekanije v Radovljici, da javno in neustrašeno izpovedo svojo
vero in ljubezen do slovenske zemlje in besede, ta dan se bosta znašla na isti črti
prosvetnega udejstvovanja delavec in kmet. Nikogar naj ne manjka na tem
prosvetnem dnevu!
Program proslave je sledeč:
Ob pol 9. uri zbiranje udeleţencev v Predtrgu, odkoder bo odhod na trg, kjer bo ob
10. uri sv. maša z govorom pisatelja g. Fr. S. Finţgarja. Po sv. maši zborovanje, kjer
bo govoril g. dr. Basaj. Popoldne bo javni športno-telovadni nastop.
Na gorenjskem prosvetnem dnevu ne sme manjkati noben kraj! Narodne noše,
kolesarji, konjeniki, pripravljajte se in pridite 8. avgusta 1937. v Radovljico!
Kdor pride z vlakom, naj se posluţi nedeljske vozovnice!
Naj gorenjski kot pokaţe svojim kulturnim nasprotnikom, da je slovenska in
jugoslovanska zavest ţiva in krepka, da delajo vse mnoţice slovenskega ljudstva na
prosvetnem polju brez plač zgolj v dobro in v napredek celotnega slovenskega
naroda! Gorenjski kot je slovenski, bo tak ostal in bo v borbi vstrajal do konca in
skupno z ostalim slovenskim narodom.
Na svidenje dne 8. avgusta 1937 v Radovljici!
Vir: Gorenjec, 31. 7. 1937
Nekaj o sokolih na Brezjah. Kakor vsako leto, so tudi letos poromali verniki
mariborske škofije k Mariji Pomagaj na Brezje. Prišli so v soboto 24. t. m. in so ostali
čez nedeljo na Brezjah. V zvezi s tem romanjem je bila isto nedeljo zvečer
takoimenovana rimska procesija, katere so se udeleţili romarji s priţganimi
svečkami. Da je bilo pri tem tudi mnogo gledalcev, ki so opazovali res lepo mogočno

procesijo, se samo ob sebi razume. Posebno mnogo se jih je nabralo v drevoredu,
zlasti na stopnicah in poleg romarskega doma, koder se je pomikala procesija. Vsi ti
opazovalci so se vedli dostojno, le četvorici s sokolskimi znaki na prsih ni mogla skriti
svojega zaničevanja do verske prireditve, ţe okoli 8. ure zvečer smo opazili, da
postopajo okoli cerkve brezjanski sokoli. Ko se je okoli pol 9. ure pričela pomikati
procesija so se sokoli postavili na najbolj vidno mesto, mimo katerega se je pomikal
sprevod. Z obrazov se jim je bral srd, ker so ponovno videli, kako je slovenski narod
še vedno vdan Bogu in Materi Boţji. Ko se je pričela mimo njih pomikati procesija in
ko so videli, kako to verno slovensko ljudstvo poboţno moli in prepeva svete pesmi,
jim je ta srd prikipel do viška. Tega njihovo sokolsko srce ni moglo prenesti.
Zasmehovali so poboţno slovensko ljudstvo in kritizirali vrstni red procesije. Padali so
razni nekulturni, samo njim lastni vzkliki proti štajerskim romarjem in slovenski
duhovščini. Ko pa jih je reditelj, ki je slišal te nesramne ţalitve, posvaril, so začeli z
vso strupenostjo napadati še njega. Mislili so pač, da si napram reditelju, ki ni
domačin in jih ne pozna, lahko vse dovolijo. Toda poleg so bili tudi domačini, ki
sokole z Brezij dobro poznajo. Pravijo, da Sokol spoštuje vero in verska čustva
posameznikov; omenjena četvorica nam je s svojim početjem dokazala ravno
nasprotno. S tem so sokoli ponovno dokazali, da vzgoja v sokolskih domovih ni samo
brezverska ampak celo protiverska in sovraţna vsemu, kar je slovenskega. Znano je,
da so slovenske moţe in fante na taboru v Celju napadali ravno Sokoli, da so bili ob
priliki demonstracij v Ljubljani največji razgrajači zopet sokoli, in v nedeljo smo bili
sami priča nesramnega napada na verno slovensko ljudstvo od ljudi, ki s ponosom
nosijo sokolske znake. Kam to vodi? Za tem se sprašuje ves slovenski narod.
Pomilujemo le mladino, ki se vzgaja v takem duhu... Mi ne moremo trpeti, da bi kdo
ţalil naša verska čustva in smešil procesije. Proti temu nam morajo pomagati tudi
oblastva, saj obstoja paragraf 162 k. z.: »Kdor preklinja Boga ali vero, ali javno smeši
obrede in običaje bogočastja, se kaznuje z zaporom do enega leta...«
Vir: Gorenjec, 31. 7. 1937
Brezje. Ţalna sv. maša za R. Dolinarjem. V ponedeljek 19. julija se je na Brezjah
vršila slovesna črna sv. maša z requiemom za zverinsko umorjenim slovenskim
akademikom Rudolfom Dolinarjem. Ti narodni mučenik, ki si padel za sveto
slovensko zemljo, počivaj v miru!
Vir: Gorenjec, 31. 7. 1937
Bojevniki v nedeljo na Brezje. Na Brezjah bo 28. in 29. avgusta velika bojevniška
slovesnost zdruţena s taborom in blagoslovitvijo temeljnega kamna za preureditev
parka pred cerkvijo in za spomenik vsem slovenskim ţrtvam svetovne vojne po ţe
objavljenem sporedu.
Vabimo vse bojevnike, da pridejo sami ali s druţinami 29. avgusta na Brezje.
Delegati Zveze naj pridejo ţe v soboto 28. t. m. Pevci imajo na Brezjah v
samostanski dvorani v nedeljo ob 9. uri zjutraj pevsko vajo. Peli bodo samo pesmi, ki
so na sporedu, dočim bo med sv. mašo igrala godba.
Generalna direkcija drţavnih ţeleznic je z odlokom št. 80225-37 dovolila polovično
voţnjo z vseh postaj ljubljanske direkcije do Otoč in nazaj v času od 27. do 30
avgusta.
Udeleţenci kupijo na odhodni postaji celo vozovnico in legitimacijo obrazec K. 13, ki
velja s potrdilom prireditvenega odbora, da so bili na bojevniški proslavi, tudi za
brezplačno vrnitev.

Za slovesnost je izšla priročna knjiţica „Brezje slovenskim ţrtvam svetovne vojne", ki
vsebuje zanimive razprave in članke ter celoten spored svečanosti. Knjiţica stane
Din 3.— in se dobi de sobote z Zvezni pisarni, Kolodvorska ul. 25, ter pri raznih
raznašalcih. Prosimo, da jih ne odklonite, kadar Vam ponudijo knjiţico v nakup. /
Zveza bojevnikov v Ljubljani.
Vir: Gorenjec, 28. 8. 1937
Proč z mostninarji. Postajališče Otoče je vsled boţje poti k Mariji Pomagaj na
Brezjah eno najbolj znanih postaj v celi Sloveniji. Postaja Otoče je končna,
namembna postaja vseh boţjepotnikov k Muriji Pomagaj. Postajališče ima skromno
poslopjie, katero pa bo še to jesen, zagotovo pa v prihodnji spomladi, preloţeno in
velikanskemu prometu odgovarjajoče preurejeno in povečano. Načrti, kateri so ţe od
vseh pristojnih oblasti odobreni, so nam dokaz, da bo postaja Otoče res moderna in
njenim današnjim zahtevam odgovarjajoča stavba. Pri tem pa moram pripomniti, da
so ves gradbeni material za to res veličastno stavbo ţrtvovali oziroma darovali —
razen nekaj častnih izjem — sami domačini, okoličani.
Iz postaje same pa — razen ene stezice — vodi ozka komaj nad 2 m široka občinska
cesta, prehod čez Savo pa nam omogoča starinski, leseni most. Za prehod čez ta
most pa se nora plačati mostnina in sicer 50 par za osebo. Od vsakega vlaka v
poletnem času pa prihaja na stotine ljudi. Včasih pa izstopajo kar celi posebni vlaki.
Vsa ta mnoţica ljudi se razvrsti na tej ozki občinski cesti in se počasi pomika proti
mostu. Med to mnoţico ljudi pa se pomešajo izvoščki, katerih ni malo število in to
mnoţico razpršijo iz ozke ceste po obojestranski travi in to ob lepem in deţevnem
vremenu. Ko se pa tu mnoţica privali do mosta, tedaj pa se na mostu zapre lesa in
strogi mostninar spušča osebo za osebo čez most, seveda šele tedaj ko je vsak
posameznik poravnal mostnino. Naravno je, da vsled tega nastane nepopisna gneča.
Ubogi boţjepotniki morajo med tem izpostavljeni deţju ali vročini čakati toliko časa,
da pridejo na vrsto in da plačajo predpisano mostnino. Pri tem pa moramo pomisliti,
da večina boţjepotnikov vodi s seboj male, nebogljene otročiče, veliko teh pa še celo
svoje pestovančke. Zato ni čudno, da je vsled tega nevolja boţjepotnikov velika,
katera pa se po veliki večin« razliva in raznaša nad ubogimi mostinarji, nad mostno
upravo in nad upravo občine Mošnje. Vsi ti pa so pri tej celi zadevi popolnoma
nedolţni, kajti vsi ti izvršujejo samo ukaze in predpise banovine. Dan za dnem se
ponavljajo očitki, da bi ta most moral biti ţe zlat, kolikor mostnine so ţe plačali
boţjepotniki. Res je, da je most last občine Mošnje. Res pa je tudi, da mora občina
ves ta denar izročiti banovini, in da občina od tega denarja oziroma od mostnine nima
prav nobenega haska, pač pa samo ogromno delo in neprijetne sitnosti. Uprava
mostu v Otočah je ţe neštetokrat prosila merodajne faktorje za odpravo mostnine in
za postavitev modernega ţelezobetonskega mostu, toda vse prošnje so bile zaman.
Obisk boţjepotnikov je bil letošnje poletje na Brezjah rekorden. Kaj pa bo šele drugo
leto, ko bo »Zveza bojevnikov" preuredila cerkveni park v svetišče, posvečeno
slovenskim ţrtvam, padlim v svetovni vojni in postavila grob in spomenik neznanemu
slovenskemu vojaku. Vsa Slovenija bo ţrtvovala za to preureditev, za ta spomenik,
vsi ga bomo častili, vsi ga bomo obiskali. Zato pa prosimo vse organizacije, vse
boţjepotnike, da podpirajo prošnjo občine Mošnje in da skupno z nami prosijo
našega bana, da ukine to srednjeveško mostnino in da nam postavi dejanskemu,
velikanskemu prometu odgovarjajoč ţelezobetonski most.
Vir: Gorenjec, 18. 9. 1937

Izlet k Mariji Udarjeni v Ljubnem na Gorenjskem. Začetkom tega meseca, na
godovni dan svoje pokojne matere sem njen godovni dan najlepše počastil s tem, da
sem se podal na boţjo pot k Mariji Udarjeni na Ljubno. Saj je bila moja nepozabna
mati največja častilka Marije Udarjene in Njena redna obiskovalka.
Ko sem prišel v prelepo Cerkev Marije Udarjene — delo prednikov —, sem našel
cerkev sicer odprto, toda popolnoma prazno. Podal sem se naravnost k relikemu
oltarju, k čudeţnemu kipu Marije Udarjene in sem Njej potoţil vse svoje gorje in
teţave, kakor je pač vedno storila tudi moja mati. Bridko sc rni je storilo pri srcu, ko
sem videl to nekdaj tako slavno in od boţjepotnikov tako mnogobrojno obiskano
svetišče, ta prelepi dom Marije Udarjene, tako prazen in zapuščen. Kje so bergle, kje
so nekdanje slike? Bergle so izginile in tudi slik je le nekaj ostalo. Opravljajoč svoj
namen rem se zamislil v pretekle, lepe svoje otroške čase. Spomin na podobice in
svetinjice Marije Udarjene, katere je moja nepozabna mati vedno kupovala, me je
prebudil iz teţkega sna. Zapustil sem ta veličastni hram Marije z ţeljo, da si pred
odhodom tudi jaz nabavim spominkov na to boţjo pot. Povpraševal sem po teh
spominkih v prodajalni, v gostilnah, toda povsod, eni kot drugi so me začudeno
pogledali in smehljaje odgovorili: ..Nimamo"! — Krasno leţeča vasica, lepe hiše, toda
ljudstvo, ljudstvo je popolnoma drugo, kot pa je bilo pred 50 leti!
Začelo se je mračiti! Poslovil sem se od toliko mladostnih spominov vzbujajoče boţje
poti in nemo odšel čez lepo polje na postajo v Podnartu.
Vir: Gorenjec, 18. 9. 1937
Brezje. Romarji iz Goriške. V sredo 15. t. m. je Goriška nadškofija priredila letos ţe
drugo romanje na Brezje k Materi vseh Slovencev. Romarski vlak z okoli 800
udeleţenci je prišel na Otoče okoli štirih popoldne. Od tu so krenili peš proti Brezjam.
Na vrhu hriba jih je sprejel domači g. pater, nato pa je krenil sprevod z banderom na
čelu med slovesnim pritrkavanjem proti Marijini cerkvi. Ob prihodu v cerkev je imel na
udeleţence tega romanja lep nagovor prevzvišeni nadškof goriški Margotti, ki se je
udeleţil ţe prvega romanja. Zvečer so se vsi romarji udeleţili bajne rimske procesije
z bakljami. Drugo jutro je daroval prevzvišeni g. nadškof slovesno pontifikalno sv.
mašo. Ob pol 7. uri so se ti slovenski trpini s solzami v očeh poslovili od brezjanske
Matere in nadaljevali svojo pot v Ljubljano, od koder so se potem zopet vrnili domov.
Vir: Gorenjec, 18. 9. 1937
Brezje. Brezjanski sokol in § 162 k. z. Vsem našim čitateljem in prijateljem je gotovo
znano nekulturno postopanje članov viteške organizacije ob priliki rimske procesije, ki
so jo priredili štajerski romarji ob času romanja 24. julija t. l. na Brezjah. Takrat so se
člani te viteške organizacije, ki pravi, da spoštuje vero in versko čustvo posameznika,
norčevali iz procesije, boţjih stvari in vernega slovenskega ljudstva. Ko jih je voditelj
romarjev, odlični slovenski duhovnik, lepo pozval naj mirujejo, jih ni postalo sram,
marveč so še z večjim sovraštvom in srdom pričeli napadati še njega.
Misleč, da bo oblast mirno gledala njihovo postopanje, se je končno skorajţil njihov
prijatelj in napisal v enem njihovih časopisov o tej zadevi sledeče: „Našim fantom se
je nedavno grozilo kar s § 162 k. z., na kar pa hvala Bogu niso podrobno reagirali,
ker so preponosni, da bi se spuščali v nečastno borbo! Vztrajajo na edino pravem
stališču, da so v domači vasi ne bodo puščali vznemirjati od najetih kalilcev vaškega
miru." Ne vemo kaj misli dopisnik s to »nečastno borbo«. Morda smatra svoje
tovariše za tako ničvredne in propadle, t. j. ljudi brez vsake srčne kulture, da bi nas
moralo biti sram z njimi se boriti. Morda to piše iz bojazni pred kaznijo, ki jim ne
odide, če zato izve oblast, ali pa vplivati na nas, da na stvar ne bi »reagirali«. V

tolaţbo jim povemo, da nas ni in nas ne bo nikdar sram boriti se z ljudmi, ki ţalijo
naše versko prepričanje, pa naj bodo to magari tudi sokoli, in jih zagotavljamo, da
bomo z vse doslednostjo stremeli za tem, da se v bodoče kaj takega ne bo dogajalo.
Iz dopisa je razvidno, da je moral biti velik strah pred kaznijo za to junaško
postopanje, ker se dopisnik celo Bogu zahvaljuje, da se ni nič hudega zgodilo. Zelo
smo radovedni, kdo so na Brezjah tisti »najeti kalilci vaškega miru« in kdo jih je najel.
Vsakdo ve, da jih med našimi vrstami ni, in si drugače ne moremo misliti, kot da so
naši sokoli tisti »najeti kalici miru«. Oni so si na tem polju ţe mnogokrat spletli lepe
lavorjeve vence, n. pr. s sokolsko povorko, v kateri je stopala tudi vrsta napol nagih
sokolov. Da se pokaţe zasmehovanje in zaničevanje poboţnega slovenskega
ljudstva, se jo moral ta sprevod med huronskim vpitjem pomikati mimo boţjepotne
cerkve, ko je bilo na Brezjah največ romarjev. Kakšen vtis so dobili tujci takrat o
Brezjanih si more vsakdo sam predstavljati! Naši vitezi se proslavljajo tudi s
ponočnjaškimi veselicami v neposredni bliţini cerkve in seveda zopet takrat, ko je
dosti romarjev. Najlepše pa nam dokazuje domnevo, da so edinole oni kalilci miru,
dogodek ob priliki romanja Štajercev na Brezje.
Ker so takrat javno smešili obrede in običaje bogočastja in se s tem pregrešili zoper §
162 k. z., je oblast kaznovala največjega razgrajača z 10 dni zapora ali 500 din
denarne kazni, ostale tri junake pa z 2 dnevnim zaporom ali 150 din denarne kazni.
Seveda se jim je to zdelo krivično in se čutijo uţaljene in preganjane, zato je jasno,
da so se pritoţili. Najbrţe še ne vedo, da je bila to samo policijska kazen in da bodo s
tem tirali vso stvar pred sodišče, kjer se bo zadeva natančneje preiskala in kjer bodo
povedale svoje mnenje tudi navzoče priče, ki do sedaj še niso bile zaslišane.
S svojim brezverstvom in protiverstvom naši sokoli delajo kaj slabo reklamo za svoje
propadajoče društvo in sokolstvo sploh. Brezjani so jih ţe spoznali in jim pokazali
hrbet. To se jako lepo vidi, de jih je od precejšnjega števila ostalo do danes samo še
7. Če se morda motimo, da jih je danes ţe manj, naj pošljejo popravek, ki ga bomo
rade volje'objavili. Iz vsega srca jim ţelimo, da bi »Sokolska četa Brezje—Mošnje« še
naprej tako lepo napredovala, obenem pa jim ponovno zagotavljamo, da se ne bomo
pustili razburjati od »najetih kalilcev vaškega miru"!
Vir: Gorenjec, 13. 11. 1937
Češnjica pri Podnartu. Komaj pičle tri kilometre od Podnarta leţi naša prijazna vas,
pa še do danes nismo dobili k nam elektrike, dasi jo imajo po vseh okoliških vaseh in
še celo »hribovci« se lahko z njo pobahajo, saj z Jamniku tako lepo sveti, da se vidi
po vsej Gorenjski. Ţe pred leti smo začeli z akcijo, da bi dobili elektriko, pa je takrat
padlo vse v vodo. Potem so prišli teţki časi s krizo, ko nismo niti misliti mogli na
elektriko. Zdaj se je zadeva zopet znova poţivila in upajmo, da nam bo zdaj elektrika
kmalu svetila. Mislili smo, da jo bomo dobili z Ovsiš, od koder bi bilo najbliţje, a
strokovnjaki pravijo, da bi morali graditi nov transformator, ki bi bil seveda kljub
zboljšanemu gospodarskemu poloţaju le predrag. Zalo jo bomo pa dobili preko
Lipnice z Dobrave. Količki so ţe zabiti in upajmo, da bodo kmalu na njih mestu stali
električni drogovi in da bomo prihodnje leto ţe mlatili z motorji. Glavno vprašanje je
seveda denar. Vsak, ki bi si jo dal napeljati, bo moral plačati štirikratno davčno
podlago, kar končno ni tako velika vsota. Tudi drogove bi morali kmetje sami dati.
Zadnji čas je ţe, da nam izginejo nepotrebni predsodki. Vsak kmet naj nekaj ţrtvuje
in naša vas bo obogatela za veliko in pomembno pridobitev. In potem nas ne bo
sram pred hribovci in pred nikomur.
Vir: Gorenjec, 13. 11. 1937

Brezje. Igra. V nedeljo 28. t. m. bo ob pol 5. uri popoldne priredilo Prosvetno društvo
Brezje Timmermansovo dramo „Ţupnik iz cvetočega vinograda." Prijatelji poštene
zabave vljudno vabljeni!
Poroka. V nedeljo se je na Brezjah poročil dolgoletni sodelavec našega
»Prosvetnega društva« g. Hajdukovič Franc z gdč. Ljubico Planinšek. Mlademu paru
ţelimo obilo sreče!
Vir: Gorenjec, 27. 11. 1937
Mošnje. Prosvetno društvo v Mošnjah je v nedeljo, 7. novembra s svojo proslavo na
dostojen način obhajalo spomin smrti zasluţnega in velikega slovenskega delavca dr.
J. Ev. Kreka.
Mešani zbor, pod vodstvom g. Heybala je zapel par pesmi v veliko zadovoljstvo
navzočega občinstva, ki je pokazalo razumevanje do lepe slovenske pesmi. Ţelimo,
da bi g. Heybal tudi v bodoče s svojimi pevci nastopil na našem odru ter tako poţivel
naše prosvetno delovanje.
Največje presenečenje pa smo doţiveli v Mošnjah z nastopom šolskega upravitelja g.
Dacarja, ki je s svojim govorom osvojil vsakogar, ki še čuti in misli slovensko —
pošteno. Lahko smo ponosni, da imamo v svoji sredi takega delavca in kar je vsega
občudovanja vredno, iz vrst učiteljstva. Saj prav v njih, v učiteljstvu leţi usoda našega
naroda, poleg duhovnikov in staršev, toda ţalibog, da je takih učiteljev malo in radi
opuščajo svojo veliko nalogo. Vzgojo mladine, sodelovanje, in podpiranje katoliške
organizacije, je v mnogih slučajih prepuščena raznim tujim in neslovenskim vplivom.
Kot zaključek proslave je dramatični odsek odigral igrico »Tri sestre«, katere avtor je
dr. J. Ev. Krek sam. Igrica je bila lepo odigrana, katero je reţiral g. Novak, občinski
tajnik. Ţelimo, da bi skoraj zopet pripravil na naš oder kako igro, ter tudi v bodoče
ostal sodelavec pri naši Prosveti.
Pozabiti seveda ne smemo deklamaciji, ki sta jih obe mlajši deklamatorici podali zelo
prisrčno.
Velik korak je ustanovitev fantovskega odseka Brezje-Mošnje, ki se bo v njem
izobraţevala naša moška mladina. Saj je s tem dana moţnost vsakemu katoliško
mislečemu moţu in fantu, da stopi v vrsto treznih ljudi, ki bodo v ponos narodu in
človeštvu sploh.
V veliko čast si lahko štejemo, da imamo v svoji sredi takega prosvetnega delavca,
Reša Janeza, ki mu je bilo izrečeno te dni priznanje za njegovo delo od kraljevskega
doma. Značilno je tudi, da je prav on postal skoraj v istem času predsednik razrešene
gasilske čete v Mošnjah. S tem upamo, da je njemu in vsem zadoščeno za vse
napade, ki jih je mirno poţiral od strani tistih, ki so sedaj osramočeni pred njim. Drugi
naj zbijajo ob mizo in kaţejo svojo korajţo pri vinu, pravi delavci pa delajo tiho in
trezno: Sadovi pa kaţejo uspeh dela.
Vir: Gorenjec, 27. 11. 1937
Brezje. Tukajšnje prosvetno društvo je zopet začelo svojo zimsko sezono z lepo
Timmermansovo dramo: Ţupnik iz cvetočega vinograda. Igralci so svoje vloge kar
dobro rešili, ljudje pa so bili tudi zadovoljni, saj se jim je za nizko ceno nudil krasen
uţitek, ki ga prinaša vsebina te lepe igre.
Dne 5. decembra pa se je po kratki otroški igrici: »Dareţljivi otroci« oglasil pri nas sv.
Miklavţ. Čeprav ga je spremljala cela vrsta parkeljnov, se ga vendar nismo preveč
bali. Saj smo pridni in zato so imeli več dela angelci z obilnimi darovi.

Na Štefanovo pa se nam zopet obeta lepa boţična igra. Da bodo naše duše začutile
več boţičnega miru, nam bo zgodba uboge Jerice pokazala, da boţično veselje
napolnjuje le usmiljena srca.
V načrtu pa niso samo resne igre. Tudi nekaj šaljivega bo, za kar ţe vlada veliko
zanimanje med igralci, ki komaj čakajo, kdaj bodo lahko nastopili. To za danes.
Drugič pa kaj več, ker vsega ne smemo v eni sapi privleči na dan!
Nova gospodarska podruţnica na Brezjah. V nedeljo 19. t. m. bo ob 3. uri popoldne v
gostilni g Rozmana na Brezjah ustanovni občni zbor Selekcijske ţivinorejske
zadruge. Predavat bo prišel zvezin strokovnjak iz Kranja. Ţivinorejci in interesentje,
udeleţite se v polnem številu ustanovnega občnega zbora te kmetu prepotrebne
zadruge in postanite njeni člani!
Sadjarska in vrtnarska podruţnica na Brezjah ima svoj redni letni občni zbor v
nedeljo 19. t. m. ob 5. uri popoldne v samostanski dvorani na Brezjah. Člani, vaša
dolţnost je, da se občnega zbora vsi udeleţite! Prihodnje leto obhaja podruţnica 10.
letnico svojega obstoja. O tem pa bomo še kaj več spregovorili.
Občina Brezje ţe posluje. Kakor je znano, se je v septembru t. I. z odlokom
notranjega ministra g. dr. Korošca na ţeljo večine tukajšnjih prebivalcev
preimenovala občina Mošnje v občino Brezje s sedeţem na Brezjah. Ta teden so
preselili občinsko pisarno iz Mošenj na Brezje v hišo g Sivica. št 77.
Vir: Gorenjec, 18. 12. 1937
† Frančiška Kalan. Na Poljšici pri Podnartu je v torek zjutraj nenadoma umrla
Frančiška Kalan, po domače Blaţovčova mama. Pokojnica je bila iz vrst tistih
slovenskih mater, ki so vse ţrtvovale. Do zadnjega je trpela za svoj materinski poklic.
Iz znane Primoţkove druţine na Ovsišah se je primoţila na Poljšico in sta s svojim
moţem vzorno vzgojila osem otrok in jih lepo oskrbela. Tudi gospodarstvo sta znala
tako voditi, da sta dva otroka študirala v najteţjih časih. Ne vojska, ne študiranje in ne
veliko število otrok jima ni vzelo poguma. Najstarejši sin dr. Janko je zobozdravnik v
Kranju, najmlajša gdč. Anica pa učiteljica na Razboru pri Zidanem mostu.
Pokojnica je vso svojo materinsko moč in ljubezen zajemala iz ţive vere, vera jo je
vodila in podpirala pri vzgoji otrok. Njeno ţivljenje je bilo kakor en sam nepretrgan
roţnivenec molitve in trpljenja. Zadnji dan je bila Se pokonci, hodila je in pomagala,
zvečer je še z vso druţino skupno molila roţni venec, kakor vse dni, potem je pa
vzela molitvenik, naţgala svečo in sama zase še opravila večerno molitev, kakor da
bi slutila, da je to njena ţivljenjska večerna molitev. Zadnja leta je zelo bolehala in je
bila ţe večkrat previdena s sv. zakramenti, če je pa le mogla, je sama š!a v cerkev k
sv. zakramentom prav pogosto. Tako jo je zadnja ura dobila dobro pripravljeno. Z njo
lega v grob vzor slovenske matere-trpinke, v nebesih pa ji je Bog pripravil dragoceno
svetniško krono.
Dr. Janku Kalanu, njegovim bratom in sestram, izrekamo svoje najiskrenejše soţalje.
Naše molitve se bodo pridruţile njihovim in skupno bomo prosili Boga za pokoj blage
matere.
Vir: Gorenjec, 24. 12. 1937
Mošnje. Pri nas je bil 19. decembru ob 10. uri pogreb posestnika Lovrenca Janc.
Pokojnik je bil 80 let star in je bratranec starološkega kanonika in dekana N. v m. p.!
Vir: Gorenjec, 24. 12. 1937
:::::::::::::::::::::::

Brezje - Občni zbor ţivinorejskega društva. V nedeljo 19. t. m. se je vršil ustanovni
občni zbor ţivinorejskega selekcijskega društva na katerem nam je spregovoril več
vzpodbudnih besed g. Ovsenik iz Predoselj. Za uvod nam je obrazloţil pomen
našega organizatoričnega kmečkega gibanja. Za zgled nam je stavil slovaške kmete,
ki so s svojim 30 letnim zadruţnim delom na tako visoki stopnji, da potom svojih
produktivnih in nabavnih zadrug sami določajo cene kmetskim prdelkom. G.
predavatelju, ki se mora kot kmet boriti z istimi teţavami kot mi, se za njegove
vzpodbudne besede najprisrčneje zahvaljujemo. Po sprejetju pravil je bil izvoljen
odbor samih priznanih ţivinorejcev.
Vir: Gorenjec, 1. 1. 1938
Brezje - Sadjarska in vrtnarska podruţnica. V nedeljo dne 19. decembra je naša
Sadjarska in vrtnarska podruţnica v zvezi z občnim zborom obhajala desetletnico
svojega obstoja. V ta namen smo društveno dvorano po moţnosti sedanjega letnega
časa z venci in cvetjem primerno okrasili. G. Gabrijelčič Anton je imel o razvoju in
delovanju podruţnice daljši govor, v katerem je posebno podčrtal zasluge naših
starejših sadjarjev in bivših odbornikov, ki
so podruţnico ustanovili in jo nadalje tudi uspešno vodili. Skromen in teţaven je bil
začetek, vendar je podruţnica v tem desetletju ţe precej napredovala, saj je priredila
ţe celo vrsto strokovnih predavanj različne vsebine, dva tečaja in leta 1932 še celo
dve dobro uspeli razstavi, eno vrtnarsko ter eno sadjarsko, kar je seveda močno
vplivalo na napredek v sadjarstvu in vrtnarstvu v našem okolišu. Nadalje se je
posadilo po prizadevanju sadjarske in vrtnarske podruţnice mnogo stotin sadnih
drevesc različnih plemen in vrst. Ko se je naša podruţnica tako moralno kakor tudi
številčno okrepila, si je s pomočjo podpor kr. banske uprave brţ zgradila moderno
sušilnico, sadno stiskalnico novega sestava, nabavila nahrbtne škropinice,
ţganjarske kotle itd. Za vsa našteta kakor tudi še za druga dela, ki so se izvršila v
okvirju podruţnice za čim večji napredek sadjarske panoge, imajo posebne zasluge
zlasti bivši dolgoletni in nad vse poţrtvovalni tajnik naše podruţnice Fr. Donat Jug,
ter bivši predsednik g. Mirko Finţgar, posestnik in gostilničar na Brezjah. Kajti pod
njegovim predsedstvom se je podruţnica najlepše razvijala ter dosegla za naš okoliš
razmeroma visoko število članov.
G. Škofic Franc, tudi eden izmed teh »starih«, pa se je udejstvoval kot vesten in
poţrtvovalen blagajnik. Iz zgoraj omenjenih razlogov je poddruţnični odbor g.
Finţgarju M. in fr. Donatu J. za njihovo plodonosno delovanje za podruţnico, podeliI
častno članstvo.
Veliko je sicer sadjarska in vrtnarska podruţnica ţe storila za napredek v sadjarstvo,
toda neprimerno več ho treba še storiti z besedo in zgledom, da doseţemo naš bliţnji
smoter, to je, da bomo sadno drevje v vsakem pogledu tehnično obdelovali, redno
gnojili ter tako dospeli na vrhunec njega rentabilnosti. Torej sadjarji na delo! Tudi v
vrtnarstvu bi se s prav skromnimi izdatki in z majhnim trudom za olepšavo našega
kraja s kakšnimi trdoţivimi trajnicami (cvetlice) lahko marsikaj storilo. Torej tudi ţene
na delo!. / Odbor.
Vir: Gorenjec, 8. 1. 1938
Brezje - Prosvetno društvo. Naše Prosvetno društvo bo v proslavo 30. letnice
obstoja priredilo veseloigro: »Dva pura se ţenita«. Kdaj se bo igra vršila bomo še
pravočasno poročali. Vse prijatelje naše prosvete v naprej vabimo, da takrat
napolnijo našo dvorano!

Vir: Gorenjec, 29. 1. 1938
Brezje - Prosvetno društvo. „Dva para se ţenita" je naslov igri, ki jo bo v nedeljo 6.
t. m. ob 3. uri popoldne priredilo naše Prosvetno društvo. To bo največja burka, kar
jih je v 30. letih svojega obstoja priredilo društvo. Prav gotovo ne bo nikogar, ki bi
zamudil to ugodno priliko, ko se bodo koši smeha delili skoraj zastonj. Da bo to vsem
mogoče, bomo igro v nedeljo ponoviili. Za dober uspeh jamčijo naši najboljši igralci!
Vir: Gorenjec, 8. 2. 1938

Gorenjec, 8. 2. 1938
Radovljica - Občni zbor zelene bratovščine, ki je bil v soboto zvečer v dvorani
„Grajskega dvora" se je vršil v najlepši slogi. Zbora se je udeleţilo lepo število
članstva in mu je predsedoval g. Mohor Ciril, ravnatelj Hranilnice in posojilnice v
Kranju. Iz tajniškega poročila je razvidno, da ima društvo 617 članov in sicer 12
ustanovnih, 386 rednih članov in 219 lovskih čuvajev. Svoje krasne lovske trofeje je
društvo poslalo na razstavo v Ljubljano. Berlin in sedaj v Beograd. Pri volitvah so bili
izvoljeni izţrebani odborniki. Po končanem občnem zboru je povabil g.
podpredsednik Janc Florjan vse navzoče na lepo prirejeno in tudi v vseh ozirih dobro
uspelo lovsko druţabno prireditev v vseh prostorih »Grajskega dvora". Radovljica še
brţkone ni imela doslej tako lepe poštene domače zabave.
Vir: Gorenjec, 12. 2. 1938
Brezje - Dekliški kroţek. V ponedeljek se je tudi pri nas ustanovil Dekliški kroţek. V
Kroţek so vabljena vsa katoliško misleča dekleta, kajti le s skupnim sodelovanjem bo
vsaka doprinesla svoj deleţ za uspeh dela v kroţku. Ni pa le dosti kroţek ustanoviti
marveč je treba pri tem navdušenju tudi vztrajati. Prvi predsednici, Ivi Finţgarjevi,
ţelimo da bodo njena stremljenja povsod naletela na dobromisleča srca in ţela
bogate uspehe.
Vir: Gorenjec, 19. 2. 1938

Brezje - Občni zbor fantovskega odseka. V nedeljo, 20. Februarja se bo ob 8. Uri
(dopoldne) vršil v samostanski dvorani občni zbor Fantovskega odseka BrezjeMošnje. Fantje, pridite v obilnem številu, ker nas obiščejo tudi Jeseničani in pokaţite,
koliko še gori v vaših srcih fantovskega navdušenja. Bog Ţivi!
Vir: Gorenjec, 19. 2. 1938
Mošnje - Debi nastop gdč. Heybalove. V torek je v Ljubljanskem opernem
gledališču z velikim uspehom prvič nastopila gdč. Valči Heybalova, hčerka našega
organista g. Heybala. Gdč. Heybalovi k njenemu odličnemu nastopu iskreno
čestitamo.
Vir: Gorenjec, 19. 2. 1938

Brezje - Gostovanje Kovorjanov. V nedeljo ob 5. Uri popoldne bo uprizorilo
Prosvetno društvo iz Kovorja na našem odru burko „Micki je treba moţa". Prijatelje
naše prosvete vabimo, da se te zanimive igre udeleţijo v obilnem številu!
Vir: Gorenjec, 26. 2. 1938
Kropa - Otvoritev 35 smuške skakalnice. V nedeljo 27. t. m. ob 13. uri bo otvoritev
35 metrske smuške skakalnice Fantovskega odseka v Kropi. Smučarji, člani
fantovskih odsekov, kateri nameravajo na skakalnici sodelovati, morajo biti radi
preizkušnje v nedeljo do 10. ure v Kropi.
Vir: Gorenjec, 26. 2. 1938 / V mapi Kropa v starih časopisih
Brezje - Katoliško prosvetno društvo na Brezjah zelo ţivahno deluje, tako da se za
njegovo delo zanimajo tudi nasprotniki.
Zadnja številka nekega lističu je v dopisu iz Brezij prinesla oceno veseloigre »Dva
para se ţenita", ki je bila v letošnji sezoni igrana po prosvetnih odrih in jo je ob
številni udeleţbi gledalcev kar trikrat vprizorilo tudi naše društvo. Dopisnik, ki je videti
zelo učen, ker se je v svoji veliki skrbi za javno nravnost podpisal s patetičnim
zaključkom .«Videant cónsules«, ugotavlja, da je igra tendiciozna. Čudno se nam zdi,
da učenega gospoda moti tendenca igre, ki je zelo poučna in tako izrazita, da celo
besede in kretnje, ki so se dopisniku zdele pohujšljive in za mladino strup v zapeljivi
posodi, samo bičajo seksualne zablode. Spodtikanje nad takimi igrami se z drugo
besedo imenuje farizejsko pohujšanje. Prav nič ne dvomimo, a ko bi tendenca
izzvenela brez.versko ali protiversko, da bi dopisnik igro na vso moč hvalil in ţelel
našemil društvu ob 30 letnici obstoja še mnogo uspehov. Difficile est salyram non
scribere.
Gospoda, ki se ji očita, da brani šoloobveznim otrokom v zasebne hiše. tem poštenim
in uglednim zasebnikom le prepoveduje šolsko mladino učiti plesati, kar je
zabranjeno tudi po obstoječih drţavnih zakonih in mislimo, da to prepoved
odobravajo tudi vsi manj ugledni zasebniki.
Vir: Gorenjec, 19. 3. 1938
Mošnje - Praznik mater. Praznik naših mater. Na Marijin praznik 25. marca se je na
odru našega Prosvetnega društva vršila proslava materinskega dne. Vse točke
sporeda so bile lepo izvajane. Velik obisk je dokaz kako visoko se ceni naša mati in
da ljudstvo rado obiskuje take prireditve, kjer se slavi slovenska katoliška mati!

Črnivec - Smrt kosi. V soboto je nenadne smrti umrla Helena Pristovec z Črnivca pri
Brezjah. Pogreb se je vršil v ponedeljek dopoldne ob veliki udeleţbi. Ţalujočim
ostalim naše soţaljel
Vir: Gorenjec, 2. 4. 1938
Brezje. Na belo nedeljo, dne 24. aprila se bo vršila na Brezjah spominska svečanost
ţrtvam svetovne vojne. Svečanost bo zdruţena z ustanovnim občnim zborom
krajevne skupine Zveze bojevnikov na Brezjah.
1. Ob 1. uri zjutraj bo sv. maša s cerkvenim govorom. Pri sv. maši poje moški zbor.
2. Pri sv. maši molitve so padle vojake, nato zapoje moški zbor pesmi „Oj Doberdob"
in „Oj ta soldaški boben''.
3. Ob osmi uri v samostanski dvorani skioptično predavanje: O bojevniški
organizaciji, O spomenikih v vojni padlim ţrtvam v raznih drţavah, o domačih vojnih
spomenikih in o velikem spomeniku v vojni padlim Slovencem (grob neznanega
vojaka na Brezjah).
Po predavanju se bo vršil ustanovni občni zbor skupine bojevnikov na Brezjah z
običajnim dnevnim redom.
Na to spominsko svečanost vabimo vse, ki so jim ţivo v spominu grozote svetovne
vojne, kakor tudi vse ljubitelje največje slovenske boţje poti na Brezjah, kjer bo stal
veličastni spomenik slovenskim ţrtvam svetovne vojne.
Vir: Gorenjec, 16. 4. 1938
Kropa. Znano je, da se dramatične predstave našega prosvetnega društva po skrbni
pripravi in odličnem igranju na vzgledni višini. Pri izbiranju programa naš oder ne
hlasta za plitvimi in lahkimi deli, temveč se trudi tudi v tem oziru ljudstvo res vzgajati.
Tako je predzadnjo nedeljo dramatični odsek našega prosvetnega društva igral
Gregorinov pasijon „V času obiskanja". Pri predstavi je sodelovalo čez 70 oseb to je
do malega vsa naša mladina. Dasi nismo prijatelji nekritične samohvale, ugotavljamo,
da so ţe itak talentirani igralci to pot igrali kot do tedaj še nikoli. Ne pretiravamo, če
trdimo, da bi kaj podobnega zmogel le redek diletantski oder. Vse vloge so bile dobro
podane In je predstava zapustila vtis, ki ne bo zlepa pozabljen. Vsa predstava je bila
vprizorjena z velikim sijajem in spoštovanjem, kakor ga tako delo zasluţi.
K uspehu so dosti pripomogli novi kostumi, ki jih je za to priliko nabavilo društvo s
ţrtvami in poţrtvovalnostjo članic. Le nekaj oblek smo si izposodili po ljubeznivem
posredovanju preč. g; dekana Faturja od Prosvetnega društva v Radovljici.
Vir: Gorenjec, 16. 4. 1938 / V mapi Kropa v starih časopisih
Hraše. Daleč na okoli dobro znani krojač Tršan Jakob po domače Plavškov Jaka, bo
praznoval 25. aprila pomemben jubilej. Preteklo je namreč 50 let, odkar se je izučil
krojaške obrti, ki jo še danes izvršuje. Naš Jaka ima izredno dober spomin. Ve za vse
vaţne in nevaţne dogodke celih 50 let nazaj. Zanimivo ga je poslušati, ko
pripoveduje, kako je včasih poleg svoje obrti mešetaril s kravami in teleti. Vse pa zna
zabeliti z dobrim dovtipom. Ob pridnem delu in barantanju si je na mesto slabe
lesene bajte, ki mu jo je mati zapustila, sezidal prijazno hišico, kjer sedaj v krogu
svoje druţine obuja spomine na lepše in slabše pretekle čase.
Jubilantu iskreno čestitamo k njegovemu 50-letnemu obrtniškemu delu in mu ţelimo,
da bi še dosti let bil vesel med nami. Bog ga ţivi!
Vir: Gorenjec, 23. 4. 1938

Brezje. Na naš odgovor v »Gorenjcu« nam je dopisnik nekega lističa v Kranju zopet
odgovoril. Glede igre »Dva para se ţenita«, da ni na dramatski višini, odgovarjamo,
da igra ni prirejena za velikomestna gledališča, ampak za podeţelske odre, kateri
imajo predvsem namen ljudem nuditi praktične ţivljenjski, nauke in jih sem ter tja
malo pozabavati. Da bi pa bila igra preveč pohujšljiva in zapeljiva, tudi mi vztrajamo
pri svoji trditvi, da je le zelo poučljiva. V nasprotnem slučaju bi moralo biti letos od sile
veliko slovenske mladine na novo pohujšane, ker je bila ta igra v letošnji sezoni
splošno vprizorjena po slovenskih podeţelskih odrih. Vendar tega ne moremo verjeti,
ker je proti njej nastopil v vsej dravski banovini edino brezjanski dopisnik omenjenega
kranjskega lističa.
Na gorostasne očitke, ki se predvsem tičejo mater na Brezjah sploh ne odgovarjamo;
saj smo najlepše odgovorili z lepo uspelo materinsko proslavo, ki jo je priredilo naše
prosvetno društvo na velikonočni ponedeljek, odgovorili pa so tudi številni ugledni in
manj ugledni Brezjani, ki so proslavo obiskali.
Glede denuncianstva naj slavni dopisnik izpraša vest svojih somišljenikov od I. 1931
do 1935 inclusive.
Da padejo krinke z obrazov, si mi bolj ţelimo, ker imamo natančno popisano vso
kulturno in politično kroniko za Brezje zlasti od l. 1930 dalje, podprto z dokumenti v
originalu.
Vir: Gorenjec, 23. 4. 1938
Krajev. bojevniška svečanost na Brezjah. Vsakomur je le znano, da namerava
Zveza bojevnikov v zvezi s preureditvijo prostora pred cerkvijo postaviti na Brezjah
spomenik vseh v svetovni vojni padlih Slovencev. Misel na uresničitev tega lepega
načrta je ponovno zdruţila vse bojevnike. Po vseh krajih se snujejo Skupine
bojevnikov, v katere stopajo v obilnem številu bojevniki, ki so okusili vse gorje
svetovne vihre. Pa ne samo ti. Tudi naša mladina se navdušuje za bojevniško misel,
kajti v njej vidi plod resnega in vztrajnega delu.
Posebno ml. Brezjani in okoličani še prav posebno vidimo te lepe uspehe bojevniške
organizacije, ki se posebno lepo kaţejo pri delu za ta veličastni vojni spomenik. Prav
to je še posebno navdušilo naše moţe in fante, da so v obilnem številu pristopili v to
idealno organizacijo. Niso hoteli zaostajati za drugimi kraji, posebno zato ne, ker bo
spomenik stal v njihovi sredi. Čim preje so hoteli na Brezjah ustanoviti Skupino
bojevnikov, ki naj bi bila čuvarica spomeniku, ki bo vseslovenska last.
V nedeljo 21. aprila se je ţe vršil ustanovni občni zbor, ki je bil zdruţen s spominsko
svečanostjo padlih bojevnikov in skioptičnim predavanjem o vojnih spomenikih.
Na to svečanost je prihitel kljub veliki oddaljenosti iz Trbovelj g. prof. Mirko Ratej,
predsednik Zveze bojevnikov, ki ves gori za bojevniško misel, in tajnik Zveze
bojevnikov, g. Lukeţ iz Ljubljane, ki za g. Ratejem v navdušenju ne zaostaja. Tudi
sosedni tovariši iz Radovljice so prišli v obilnem številu in s tem še povečali
slovesnost. Jasno je, da so domači moţje in fantje hoteli pokazati, koliko jih je, da je
njih organizacija močna; prav radi tega si hotel ostati nihče domu.
Tako se je zbralo na Brezjah lepo število moţ in fantov bojevnikov. Ob 7. uri zjutraj je
bila sv. maša s cerkvenim govorom. Govoril je g. dr. p. Hadrijan Cokalj, gvardijan in
rektor svetišča. V svojem lepa zasnovanem govoru je prikazal vse gorje nečloveške
vojne in pozival k miru posameznika kakor vse narode. Med sv. mašo je pel domači
cerkveni pevski zbor zdruţen s cerkvenim zborom iz Radovljice, kar je slovesnost
zelo povzdignilo. Po sv. maši so bile molitve za padle bojevnike, zdruţena zbora sta
zapela ganljivo »Usmili se nas, Gospod!«

Po končani cerkveni slovesnosti so bojevniki napolnili samostansko dvorano, kjer se
je slovesnost nadaljevala. Najprej so pevci zapeli pesem „Oj ta soldaški boben",
nakar je g. Ratej pozdravil vse navzoče ter pojasnil pomen današnje prireditve.
Sledila je deklamacija lepe pesmi: „Njim, ki so dali ţivljenje". Zatem se je vršilo
skioptično predavanje g. Lukeţa o bojevniški organizaciji, o vojnih spomenikih pri nas
in raznih drţavah Evrope ter o velikem spomeniku v svetovni vojni padlih Slovencev
na Brezjah. G. predavatelj nam je lepo pojasnjeval pomen posameznih slik. Zelo so
nam ugajali lepi spomeniki vojnim ţrtvam pri nas in večjih mestih Evrope, najbolj pa
nas je zadivil krasni osnutek za vojni spomenik, ki bo stal na Brezjah, delo
velemojstra arhitekta Plečnika in arhitekta Valentinčiča. G. Lukeţ nam je tudi pojasnil
načrt za preureditev prostora pred cerkvijo. Najprej je treba preurediti ves prostor
okoli cerkve, šele potem bo postavljen spomenik, tako da okolica ne bo kazila
veličine spomenika. Z delom za preureditev prostora se je pričelo ţe jeseni. Danes je
na tistem mestu, kjer je stal drevored, ţe vse potrebna izkopano. Sedaj so pričeli
graditi zid okoli novega drevoreda in moderne stojnice, ki bodo stale izven tega
prostora, da ne bodo motile svetosti kraja. Tudi dela pri krasnem vodnjaku se ţe
bliţajo koncu.
Temu je sledil ustanovni občni zbor Skupine bojevnikov na Brezjah. Za predsednika
je bil soglasno izvoljen g. dr. P. Hadrijan Kokalj, bivši vojni kurat. Po končanem
občnem zboru je bil program slovesnosti izčrpan.
Ta slovesnost je naše moţe in fante, ki jih je ţe itak močno druţila bojevniška misel,
še tesneje zdruţila. Posebno so bili navdušeni za prekrasni spomenik, ki bo stal v
osrčju Slovenije in ki mu ne bo enakega na Balkanu in po svoji idejni zamisli morda v
vsej Evropi ne. Vse je zdruţila ena ţelja, da se ta načrt čim preje uresniči, da
postavimo veličasten spomenik onim, ki so na krvavih poljanah ţrtvovali svoje
najdraţje, svoje ţivljenje za svobodo naše domovine.
Tudi ti, ki bereš te vrstice, ne zaostajaj za drugimi. Vsaka tvoja majhna ţrtev ali dar
bosta pripomogla k zgradbi tega veličastnega spomenika in zavedaj se, da so naši
padli bojevniki prvi, ki smo jim dolţni hvalo in spoštovanje!
Vir: Gorenjec, 30. 4. 1938

Načrt za preureditev prostora pred cerkvijo na Brezjah
Gorenjec, 30. 4. 1938

Ljubno. Iz Italije se je vrnila gdč. Ambroţič Jelica, hčerka tukajšnjega gostilničarja,
posestnika, trgovca z usnjem, člana trg. zbornice in predsednika krajevnega odbora
JNS. V Italijo se je šla učit kuhat v neki tečaj, ker pri nas takih tečajev zelo manjka!!!
Kot zavedna Sokolica bo gotovo še naprej marljivo sodelovala kot načelnica
prosvetnega odseka, kjer so jo zdaj jako pogrešali. Svojo novopridobljeno kuharsko
znanje bo pa z velikim uspehom uporabljala v gostilni Sokolskega društva, zlasti ob
priliki pogostih veselic.
Vir: Gorenjec, 14. 5. 1938
Kmečki tabor 7. avgusta na Brezjah. Slovenski kmečki ljudje — na tabor vas
kličemo!
Ko so pred stoletji Turki uničevali slovenske kmečke domove, se je verno slovensko
kmečko ljudstvo zatekalo v cerkvice na gorah, z obzidjem obdane; ta zbirališča in
pribeţališča so imenovali tabore. V zaupanju na boţjo pomoč so se naši pradedje na
taborili borili za svojo vero, za svoje ţivljenje in za svojo svobodo. Na tabor so šli vsi,
do zadnjega, suj so vedeli, da je izgubljen, kdor bi ostal doma. In znak, da je treba
odhiteti na tabor, se jim bili kresovi po hribih.
Slovenski kmet je, na taborili pod Marijinim varstvom zbran, ubranil svojo vero in
svojo zemljo pred turškimi navali. To so bili prvi tabori slovenskega kmečkega
ljudstva.
Ko je pred desetletji misel narodne zavesti prešinila tudi slovensko ljudstvo, so se
naši očetje spet zbirali na taborih. Slovensko ljudstvo je, zbrano na mogočnih
narodnih taborih« odločno zahtevalo narodno enakopravnost in narodne pravice.
Tudi tedaj so se taborov udeleţevali vsi, ki so slovensko čutili, tudi takrat so kresovi
po hribih opozarjali in klicali ljudstvo na tabor.
In slovenski kmet je, po narodnih taborih prebujen in vzpodbujen, branil svoj jezik in
svojo narodnost odločno in vztrajno, dokler niso odnehale verige narodnega
suţenjstva. Tudi takrat je slovenski kmet ubranil in ohranil slovensko narodnost in
slovensko zemljo. To so bili drugi tabori slovenskega kmečkega ljudstva.
Ko dandanes slovensko kmečko ljudstvo trpi veliko gospodarsko stisko, ko preţivlja
naš kmečki stan tako teţke dni — vas spet kličemo na tabor! Kličemo in vabimo vas
vse, ki pripadate vernemu slovenskemu kmečkemu stanu, kmečke ljudi iz vseh
slovenskih pokrajin! Vabimo na tabor vas, gospodarji in gospodinje, vas, očetje in
matere, vas kmečki fantje in dekleta, vas, kmečki posli in kmečki delavci! Kličemo vas
na tabor, kjer bomo vsi slovenski kmetje, zbrani ob prestolu Kraljice Slovencev,
izpovedali glasno in jasno, da smo ohranili, za kar so se borili na prvih taborih naši
dedje: vero; da varujemo, kar so na drugih taborih izpričali naši očetje: narodnost
slovensko; in da zahtevamo za svoj kmečki stan socialne pravice in pomoč za
izboljšanje našega teţkega poloţaja!
To bo tabor slovenskega kmečkega ljudstva v tretji dobi njegovega razvoja:
manifestacija kmečke stanovske misli, mogočno kmečko zborovanje, na katerem
bodo govorniki iz kmečkih vrst pred zastopniki cerkvene in svetne oblasti izpovedali
naš kmečki program, naše ţelje in naše zahteve. Čim več nas bo na taboru zbranih,
tem več veljave in učinku bodo imele besede naših govornikov. Zato naj nihče ne
ostane doma!
Vsi slovenski kmečki ljudje pohitite na tabor, povsod ga na predvečer s kresovi
oznanite, da bo naš slovenski kmečki tabor na Brezjah dostojno nadaljevanje taborov
naših očetov! Bliţnji se pripeljite z vozovi in kolesi, oddaljeni pa z avtobusi in vlaki.
Prosili smo za zniţano voznino, če bo dovoljena pravočasno, bomo takoj objavili, če

pa ne, pa se posluţite nedeljskih kart. Vemo, da si bo moral marsikdo od vas od ust
pritrgati denar za voţnjo, toda doprinesli boste ţrtev za kmečko misel, obenem pa
boste opravili boţjo pot pri Mariji Pomagaj, na največjem slovenskem romarskem
kraju.
Hrano vzemite kolikor mogoče vsi s seboj od doma!
Tudi znake Kmečke zveze vzemite s seboj vsi, ki jih ţe ima le, da se bomo med
seboj poznali, kdor ga pa še nima, naj ga kupi pri domači Krajevni kmečki zvezi. Tudi
na Brezjah se bodo znaki lahko kupili, ker ponekod Kmečkih zvez še ni, oz. nimajo
znakov v zalogi.
Nadaljnja navodila sledijo, a to si dobro zapomnite: V nedeljo 7. avgusta gremo vsi
kmečki ljudje na Brezje! / Kmečka zveza
Vir: Gorenjec, 9. 7. 1938
Ljubno. Mesto šolske upraviteljice bo zasedla gdč. Torelli Anka, naša učiteljica, kar
nas zelo veseli. Ţe do sedaj se je pridno udejstvovala kot cerkvena pevka in je vedno
rada pomagala pri Prosvetnem društvu. Gotovo se bo tudi za naprej enako
udejstovala za kar ji bomo vedno hvaleţni.
Vir: Gorenjec, 9. 7. 1938
Gregorinov »V času obiskanja« na Brezjah. Prosvetno društvo Kropa je ţe dve leti
zaporedoma priredilo Gregorinov pasijon »V času obiskanja«. Obakrat je veličastna
predstava, ki je bila pripravljena z vso skrbnostjo, dosegla popoln uspeh in zapustila
nepozaben vtis.
Pasijon »V času obiskanja« je šel ţe čez 60 slovenskih odrov, kar je gotovo priznanje
pisatelju iv delu. Za vsak čas in razmere, posebno pa še za današnje — je primeren
ter je uprizarjanje takih del velikega versko in socialno vzgojnega pomenu.
Ţe več društev na Gorenjskem je poskušalo pasijon priredili v večjem obsegu na
prostem, pa do uprizoritve iz različnih razlogov ni prišlo. Prosvetno društvo Kropa se
je odločilo, da dne 13. in 14. avgusta t. I ob 8. uri zvečer poda predstavo pred
Marijinim svetiščem na Brezjah, ki se po pravici more smatrati ko versko-kulturno
središče Slovencev.
Vse priprave za čim dostojnejšo in veličastnejšo uprizoritev so započete. Nastopilo
bo čez 120 oseb. G. pisatelj Gregorin je sam izdelal načrte za impozanten oder in
pozorišča in poţrtvovalno pomaga z vsemi potrebnimi nasveti in navodili. Prve vaje
so se ţe vršile ob njegovi navzočnosti in je ob tej priliki izrazil veliko zadovoljstvo nad
zasedbo vlog in zmoţnosti igralcev, tako da je pričakovati prav dobre predstave.
Prosimo vsa društva, posebno Gorenjska, naj to — z velikimi ţrtvami započeto delo
— z razumevanjem in priporočilom podpro, da bo obisk predstave čim večji.
Vir: Gorenjec, 9. 7. 1938 / V mapi Kropa v starih časopisih
Vsi kmečki ljudje - 7. avgusta na Brezje. Stara in lepa navada Slovencev je, da
radi romajo na Brezje. Kdor le more, poroma na Brezje vsako leto, komur to ni
mogoče, pa ob vsaki priliki, kadar mu dopusti čas in razmere.
Na Brezjah je svetišče Marije, ki jo je pokojni nadškof dr. A. Bonaventura Jeglič
kronal za Kraljico Slovencev.
Marija na Brezjah je kraljica vseh Slovencev in iz vseh slovenskih deţel prihajajo
verni Slovenci, da se poklonijo svoji Kraljici: ne le Kranjci, temveč tudi Štajerci, goriški
in koroški Slovenci in celo slovenski izseljenci iz vseh delov sveta radi prirejajo
skupna romanja na Brezje. K Mariji na Brezje prihajajo romarji, Slovenci vseh stanov

in poklicev, — največ pa jih je iz kmečkih vrst, iz vrst najbolj vernega slovenskega
stanu. Kraljica Slovencev ima med kmečkimi ljudmi največ in najzvestejše častilce.
Tudi letos bo mnogo slovenskih kmečkih ljudi romalo na Brezje.
Kdaj?
Letos bomo vsi slovenski kmetje romali na Brezje skupno vsi en dan in sicer v
nedeljo, dne 7. avgusta. Ta dan se bo ob tronu Kraljice Slovencev na Brezjah zbralo
slovensko kmečko ljudstvo iz vse Slovenije: Gorenjci in Dolenjci, Štajerci in
Piekmurci, vsi gremo 7. avgustu na Brezje!
Zakaj?
V nedeljo, 7. avgusta bo na Brezjah velik kmečki tabor, ki ga priredi »Kmečka zveza"
v Ljubljani za vse slovenske kmečke ljudi, za člane in nečlane, za odrasle in za
kmečko mladino in sploh za vse, ki pripadajo našemu vernemu slovenskemu
ljudstvu!
Po slovesni sluţbi boţji, za katero sta naprošena oba slovenska prevzv. gg. škofa, se
bo vršilo mogočno kmečko zborovanje, katerega se bodo udeleţili naši narodni in
kmečki voditelji, pa tudi predstavniki svetnih in cerkvenih oblasti, pred katerimi bo
slovensko kmečko ljudstvo po govornikih iz lastnih vrst povedalo svoje misli, svoje
ţelje in zahteve. Da bo ta tabor čim vidnejši dokaz naše kmečke stanovske zavesti,
je potrebno, da se ga udeleţi vsak, komur je pri srcu usoda in blagor kmečkega
stanu!
Kako?
Iz bliţnjih krajev boste seveda prišli z vozovi in kolesi, iz oddaljenih pa z avtobusi in z
vlaki. Zaprosili smo za zniţano voznino, če pa ta ne bo pravočasno dovoljena, se
posluţite nedeljskih povratnih kart, ki omogočajo voţnjo po polovični ceni brez
kakršnih koli izkaznic in potrdil.
Primerne zveze vlakov bomo objavili prihodnjič, istotako tudi spored cerkvenih
slovesnosti in kmečkega zborovanja.
Na Brezjah ne bo nobenega sprevoda! Vsi se zberemo pri cerkvi oziroma v cerkvi.
Zato tudi morebitno slabo vreme našega romanja ne bo onemogočilo. Če pa bo lepo
vreme, boste lahko v nedeljo popoldne obiskali tudi Bled.
Za tabor ni potrebna nobena knjiţica, udeleţba je mogoča vsakemu in vsi ste iskreno
vabljeni! / Kmečka zveza.
Vir: Gorenjec, 16. 7. 1938
Brezje. Sokolske »planke« se bodo prestavile. V letih, o katerih navadno danes
pravimo: „Takrat, ko je bilo vse mogoče", je bilo dovoljeno, da so se postavile proti
cestnim predpisom tik ob občinski poti, ki vodi od drţavne ceste na Brezje, in na
ostrem ovinku, 2 m visok plot zaletno telovadišče sokolske čete Brezje-Mošnje. Ker
ta plot ovira preglednost ovinka, tako da se je bilo vsled vedno bolj naraščajočega
prometa bati najhujših prometnih nesreč in pa ker so se mnoţile pritoţbe tujcev, je
končno uprava občine, ki ni hotela več čakati prve nesreče, zahtevala, naj se plot
podre ali prestavi. Komisijski ogled je res ugotovil, da je to velika prometna ovira in
čudeţ — sokoli so sami to priznali, zato je komisija dovolila, da planke še ostanejo,
samo ogromno dela jim je dala. Skoro vse planke morajo podreti in jih prestaviti
drugam. Radovedni smo, zakaj si bodo naši sokoli delali s tem telovadiščem, v
katerem je bolj mrtvo kot na pokopališču, nove stroške, ko imajo z njim ţe itak lepe
jurčke dolga. Svetujemo jim, da bi bil ta prostor zelo primeren za kak večji cirkus,
vendar naj ga sami ne poizkušajo več napraviti, ker se jim je doslej še vsak poizkus
ponesrečil! Toda vi vztrajate, kajne, saj pravi vaš evangelij: „Le naprej, brez miru. …«

Prometna nesreča? Ko se je prejšnjo nedeljo vršil na Brezjah Tretjeredni tabor, je
samozavestno pridrvel z motorjem med mnoţico mizarski pomočnik, zaposlen pri
starosti Sokolske čete Brezje-Mošnje in podrl po tleh neto dekle tako, da je dobila
poškodbe po telesu. Vozač sam je po imenu še nepoznan, ker ga njegov
delodajalec še ni prijavil, znano pa je samo, da za voţnjo z motorjem nima nobenega
predpisanega izpita. Najbolj zanimivo je to, da so se za neprevidnega vozača
potegovali sami sokoli iz Brezij in Ljubnega, celo ţenske so se širokoustile. Nekateri
so šli tako daleč, da so trdili, da je šlo dekle nalašč pod motor. To je seveda
povzročilo mnogo upravičenega smeha. Pri vsej nesreči pa imajo besedo objektivne
uradne priče, ki so nesrečo videle. Toliko v vednost.
Ureditev parka. Neki listič piše o ureditvi parka sledeče: „Ureditev parka se bliţa h
koncu. Najvaţnejše je ţe dokončano: To so stojnice za prodajalne. Stranišča pa
lahko počakajo do prihodnjega leta. To ni vaţno. (Ubogi romarji!)." Kar se tiče
stranišč mimo grede omenjamo, da so stara stranišča, ki so zadostovala v zadnjih
letih v vseh večjih navalih, še v dobrem stanju, tako da bodo letos še prav gotovo
dobro sluţila svojemu namenu. Zanimivejša je druga stran! Dopisniku, ki je vnet
sokol, se smilijo romarji: ne vemo zakaj ravno radi stranišč. Lansko leto so vam pa
niso smilili romarji, ko ste jih javno zasmehovali in zmerjali. Kje je bil takrat vaš čut
ljubezni do vernega slovenskega ljudstva? Ne veste najbrţe več, kje se vas drţi
glava, ker ste brez značajev, brez višjih ciljev. Bolj kot romarji ste potrebni usmiljenja
vi, ki tega organiziranega brezverstva, katerega javno kaţeto morda niste krivi toliko
sami, ampak vzgoja v vaši organizaciji, na katero s tako zagrizenostjo prisegate.
Lanskega dogodka slovenski narod še ni pozabil in ga najbrţe zlepa ne bo!
Vir: Gorenjec, 16. 7. 1938
Mošnje. Iz gasilske čete v Mošnjah je bilo izključenih nekaj zelo »agilnih« članov, ker
niso delali v procvit te čete, ampak nasprotno. To je vzrok izključitve, po katerem se
nekateri izprašujejo. Tolaţijo se s tem, da bo prišel čas, ki bo zacelil to rano, toda ta
čas ţe danes celi rane in popravlja krivice, ki so se pred leti godile našim gasilcem.
Gasilci, ne bojte se groţenj, kajti poštenje in delo zmagujeta!
Izredni občni zbor Prostovoljne gasilske čete Mošnje je bil v nedeljo popoldne. Leto
1935. je naše gasilce nasilno iztrgalo iz poštenih In delovnih rok, iz gasilske čete
napravilo politično brozgo. Sedaj je vodstvo v varnih rokah in četi vrnjen ugled, ki ga
je imela pred 1935. letom. Zavladal je v četi zopet mir, katerega v njej od tega leta
dalje ni bilo. Novi odbor je bil izvoljen s 100 procentno večino, katerega predsednik je
postal zasluţni g. Globočnik Anton iz Mošenj. Tako jo čas zacelil rano...!
Vir: Gorenjec, 16. 7. 1938

»V času obiskanja« na Brezjah. Gregorinova pasijonska drama »V času obiskanja",
ki jo priredi dne 13. in 14. avgusta t. l. Prosvetno društvo Kropa pred Marijinim
svetiščem na Brezjah, bo vsekakor pomemben kulturen dogodek v društvenem
ţivljenju Gorenjske, ki zasluţi splošnega odzivu in naklonjenosti.
Po vseh pripravah sodeč, se taka veličastna predstava, vprizorjena na ogromnem
odru, ki zavzema površino 160 m2 in odgovarja stilno in inscenacijsko duhu
predstave in skladnosti z okolico, nad Ljubljano še ni videla.
Pri predstavi bo nastopilo 130 igralcev, ki se v polni meri zavedajo odgovornosti in se
pridno pripravljajo za teţko nalogo. Razuma se, da je za tako predstavo potreben
ogromen aparat, delo in ţrtve. Samostansko predstojništvo na Brezjah spremlja vse

priprave z velikim razumevanjem in naklonjenostjo ter je ţe dovolilo uporabo vseh
prostorov, cerkvenih orgel in zvonov in dalo na razpolago ţaromete za razsvetljavo.
V vrsti raznih prireditev, ki se letos vrše po Sloveniji, pasijonska drama »V času
obiskanja" na Brezjah ne bo manj pomembna. V senci bazilike Kraljice Slovencev,
prav ob Materi, bomo za njen največji praznik mogli biti priče velike drame za
odrešenje človeškega rodu in ob njej spoznati: »Kaj nam je v mir"? Pred našimi očmi
bodo zaţivele Gospodove besede: »Kjer sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, tam
sem jaz sredi med njimi«.
Vir: Gorenjec, 23. 7. 1938 / V mapi Kropa v starih časopisih
Mošnje. Smrtna kosa. V torek. 26. t. m. smo izročili materi zemlji truplo 76 letnega
uglednega posestnika, svoječasnega dolgoletnega ţupana bivše občine Mošnje in
veščega kiparja g. Janeza Resmana, p. d. Reznikovega očetu iz Gorice. Rajni je bil
oče radovljiškega ţupana in ravnatelja mestne hranilnice istotam g. Franca Resmana
in brat pred par leti umrlega g. Vinkota Resmana v Radovljici. Kako zelo je bil
priljubljen in spoštovan je pričal njegov pogreb, kakršnega Mošnje še niso doţivele.
Častna četa gasilcev iz Mošenj in Radovljice, ga je spremiIa na zadnji poti, dalje
mošenjska šolska mladina, ki ji jo bil kot skrbni oče, zastopniki prosvetnih društev,
zlasti iz Mošenj, čigar edini še ţiveči ustanovni član in dolgoletni velezasluţni
predsednik mu je bil in v vseh zadevah najboljši svetovalec. Za krsto pa je šla
velikanska mnoţica ljudstva, njegovih prijateljev in znancev od blizu in daleč, saj
osebnega sovraţniku pokojnik ni imel. Pogrebne obrede jo opravil radovljiški dekan
preč. g, Fatur ob asistenci 7 duhovnikov. Zdruţeni pevski zbori iz Radovljice, Mošenj
in Brezij pa so pod vodstvom mojstru g. Heybala zapeli pred hišo ţalosti, v cerkvi in
na pokopališču v slovo, saj jo bil pokojni tudi velik ljubitelj lepe pesmi. Ob odprtem
grobu so se od njega v lepili besedah poslovili radovljiški dekan g. Fatur, ki je v
kratkem orisal ţivljenje blagega pokojniku, ki je bil vsem vse. V imenu krajevnega
šolskega odbora v Mošnjah je spregovoril šolski upravitelj g. Dacar, za njim pa še
pokojnikov oţji prijatelj in sovrstnik banovinski svetnik g. Jan iz Podhoma pri Gorjah,
povdarjajoč njegovo zaslugo in prizadevanja za blagor svojih občanov, zlasti v
najteţjih medvojnih letih. Res blaga duša je bil naš pokojni Resman, globokoveren
moţ in vseskozi vnet pristaš bivše SLS in v tem duhu je vzgojil tudi vseh svojih 7
otrok. Pravi mojster je bil tudi v svoji rezbarski in podobarski stroki, ki jo je z največjim
veseljem opravljal skoro do zadnjega. Mnogo kipov in kriţev vsepovsod po naših
cerkvah in kapelicah je izvršila njegova tako nadarjena roka s toliko vestnostjo in
skrbjo kot je znal le on. Vsa kiparska dela v domači ţupni cerkvi, kakor tudi deloma
pri podruţnici na Brezjah, zlasti umetniško izrezana glavna vrata, ki jim daleč naokoli
ni enakih, so izpod njegovega dletiča. Iz vsakega umotvora diha vsa njegova duša in
ljubezen, ki jo je do vsega gojil. Zdaj pa je svoje ţivljenjsko delo dovršil in odšel k
nebeškemu mojstru po plačilo, ki ga je v obilni meri zasluţil. Truplo tvoje mirno naj
počiva, duša pa naj raj uţiva... ker... le kriţ nam sveti govori, da zopet vidimo se nad
zvezdami.
Vir: Gorenjec, 30. 7. 1938
Kropa – Brezje. Nas trg je ţe več tednov pod vtisom priprav za vprizoritev
Gregorinove pasijonske drame V času obiskanja, ki bo v soboto, dne 13. in 14.
avgusta t. I. ob pol 8. uri zvečer na Brezjah. Priprave so tako obseţne, da bo v resnici
treba sodelovanja vseh prebivalcev, da jim bomo kos.
Na letnem telovadišču fantovskega odseka je postavljen ogromen oder, ki se bo
zadnje dni pred predstavo prepeljal na Brezje. Veličasten je pogled nanj, ko je

razsvetljen od ţarometov. Stotrideset igralcev se vadi vsak dan za teţko nalogo po
šest do sedem ur, pod poţrtvovalnim vodstvom pisatelja drame in člana Narodnega
gledališča g. Edvarda Gregorina, ki se nahaja ţe deset dni v Kropi in bo sam vodil
predstavo, kar je najboljše jamstvo za njeno vrednost. Velik del priprav zavzema
preskrba rekvizitov, ki jih izdelujeta mizarski mojster g. Rudolf Finţgar in Ţebljarska
zadruga v svojem oddelku za umetno kovanje. Tudi v tem oziru bo predstava nekaj
izrednega.
Z veliko ljubeznijo in poţrtvovalnostjo v vseh podrobnostih naštudirano in pripravljeno
delo je v resnici vredno vsestranskega zanimanja ki vlada v okolice, in naj osvoji tudi
vas. Nikomur, ki se bo predstave udeleţil, tega ne bo ţal.
Vir: Gorenjec, 6. 8. 1938 / V mapi Kropa v starih časopisih
Ovsiše pri Podnartu. Opozorilo. Vse lastnike psov najresnejše opozarjam, da imajo
moji lovci strog nalog, da postrele vse pse, ki jih zalotijo v mojem lovišču bodisi na
polju, bodisi v gozdu, ker so psi, mladi in onemogli divjačini sedaj posebno nevarni.
Pripominjam, da v času dokler se nahaja ţito na polju tudi lovskih psov ne bom
spuščal na teren in zato pričakujem, da bo vsak upošteval gornje svaril. Divje lovce,
zanjkarje in druge škodljivce lovišča pa opozarjam, da se bo v vsakem dokazanem
slučaju postopalo proti vsakomur brez izjeme strogo po zakonu in brez pardona. /
Najemnik lovišča občine Ovsiše.
Vir: Gorenjec, 6. 8. 1938
Slovenski kmetje pri svoji Zaščitnici na Brezjah. Kdor je v soboto popoldne in v
nedeljo zjutraj videl, kako ogromne mnoţice so se vsipale iz vseh vlakov na postaji
Otoče in kdor je videl, s kako korajţo so stopali kmetje po trdi cesti, ki je vodila na
Brezje, in, kdor je videl koliko veselje je vladalo po avtobusih in vozovih romarjev, ki
so hiteli k Materi boţji na Brezje, ta je takoj spoznal, da bo ta dan na Brezjah
mogočen tabor, mogočna slovenska prireditev.
Naš kmet se je to nedeljo na povabilo slovenske Kmečke zveze odzval in se v lepem
številu — okrog 15.000 jih je bilo — poklonil Kraljici Slovencev. Ob zgodnjih jutranjih
urah smo videli kako so poklekali moţje in fantje dekleta in ţene k spovednicam, k
obhajilnim mizam in spet k oltarju Marije Pomagaj. Tukaj so potoţili svoje gorje in
tukaj so prosili pomoči pri gospodarstvu, prosili za zdravje sebi in svojcem.

Kmečki tabor na Brezjah: botra zastave KZ g. minister dr. Anton Korošec in Lanica
ga. dr. Natlačenova z zastavonošo. / Foto K. M. Ham
Pozno v soboto zvečer pa so se strnili v veličastno procesijo, ki se je v svitu plamenic
vila od cerkve po vasi. Potem pa so se počasi spravili k počitku nekateri v gostilniške
prostore, drugi pa so prenočevali v cerkvi in na prostem.
Prihodnje jutro t. j. v nedeljo se je prostor okrog cerkve, ki je bil ves ograjen z lepimi
slavoloki in mlaji napolnil z ljudmi iz vseh krajev Slovenije. Omeniti moramo, da se je
udeleţil kmečkega tabora tudi zastopnik Nj. Vel. kralja Petra II., Nj. kr. Vis. kneza
namestnika Pavla in kneginje Olge g. podpolkovnik Pavlić, voditelj slovenskega
naroda notranji minister g. dr. Korošec, minister g. dr. Krek, g. ban dr. Marko
Natlačen z gospo soprogo, senator g. dr. Kulovec, prevzvišeni ljubljanski nadškof dr.
Gregor Roţman in belgrajski nadškof msgr. dr. Ujčič in razni drugi predstavniki
oblastev in društev. Vsi ti odličniki so se zbrali na častni tribuni.
Čudodelno podobo Matere boţje se prenesli v spremstvu obeh škofov iz cerkve na
oltar pred cerkvijo. Za tem pa je imel prevzv. ljubljanski škof dr. Gregorij Rozman
krasen nagovor navzočemu kmečkemu ljudstvu. Slovesno sv. mašo je daroval
prevzv. belgrajski nadškof dr. Ujčič, med katero je pela vsa zbrana mnoţica cerkvene
pesmi.
Po sv. maši je g. škof dr. Rozman blagoslovil novi prapor Kmečke zveze, ki sta mu
kumovala minister dr. Korošec in ga. banica dr. Natlačenova. Po blagoslovitvi je
predsednik KZ g. On dar prebral slovesno posvetitev kmečkega stanu brezjanski
Mariji Pomagaj.
Po teh cerkvenih slavnostih je g. Brodar otvoril tabor in pozdravil v imenu kmečkega
ljudstva navzoče odličnike, obenem pa predlagal, naj se pošljejo udanostne
brzojavke Nj. Vel. kralju in Nj'. kr. Vis. knezu namestniku Pavlu ter pozdravno
brzojavko predsedniku vlade g- dr. Milanu Stojadinoviču in ministru za kmetijstvo
Stankoviču.
Po govoru predsednika Kmečke zveze j« stopil na govorniški oder voditelj Slovencev
dr. Anton Korošec. Navzoče ljudstvo mu je priredilo viharne ovacije. Iz vseh oči je
sijala velika ljubezen do svojega voditelja in komaj so čakali, da bi culi njegovo
besedo. Njegovemu govoru je sledilo viharno odobravanje ljudstva. Moţje in fantje so
navdušeno klicali » pozdrav svojemu voditelju, ki se je za izkazano ljubezen očividno
ginjen zahvaljeval. Preteklo je več minut predrto je mogel stopiti na govorniški oder
novi govornik ban dr. Marko Natlačen, njegovemu govoru pa je sledil pozdrav
predsednika Kmetijske zbornice g. Steblovnika. Lep narodni obrambni govor je imel
tudi zastopnik Narodnega odbora g. Spindler, gdč. Angela Meguša iz Kriţevcev pa je
pozivala kmečka dekleta naj ne zapuščajo rodne zemlje marveč se rajši pripravljajo
za naloge slovenske kmečke matere. Fantom je govoril v istem smislu član MKZ g.
Petrič Ivan iz Velikih Lašč. O nalogah kmečke ţene je lepo govorila gospa
Brodarjeva, načelnica ţenske Kmečke zveze. Sklepni govor je imel g. Ludovik Puš,
kateri je v navdušenih besedah orisal zahteve slovenskega kmečkega ljudstva.
Vir: Gorenjec, 13. 8. 1938
:::::::::::::
Mošnje. 40 letnico obstoja proslavi Prostovoljna gasilska četa Mošnje v nedeljo 21. t.
m. Ob pol 3. uri bodo slovesne litanije in molitve za umrle člane, zatem pa sprejem

gostov. Po končanih slovesnostih ima svojo prireditev s srečolovom na Valjavčevem
vrtu. Vsi prijatelji naše agilne gasilske čete vljudno vabljeni!
Dne 9. avgusta je bil ob 6. uri zvečer na tukajšnjem farnem pokopališču pokopan 33
letni Andrej Brinšek iz Sp. Otoka. Imenovani je bil delavni član gasilske čete v
Mošnjah in je z nekaterimi gasilci prostovoljno pomagal na kmečkem taboru, ki se je
vršil v nedeljo 7. avgusta na Brezjah. Ves dan je vestno vršil odkazano mu sluţbo in
je s prav posebno vnemo pomagal ranjencem, ki so se ponesrečili s tovornim
avtomobilom, kakor bi slutil, da bo isto pomoč sam potreboval čez nekaj ur. Ko je bil
veličastni tabor končan in so se ljudje razšli so se na svoje domove vrnili tudi tukajšnji
gasilci. Pokojni Brinšek se je z Brezij odpeljal na svojem kolesu. Pri Podvinu, kjer
zavije cesta v Mošnje, je v trenutku, ko je hotel kreniti proti Mošnjam pridrvel avto in
podrl fanta tako nesrečno, da je poškodbam kmalu po prevozu v ljubljansko bolnico
umrl. Nekateri člani gasilske čete so na svoje stroške, ne na račun gasilske čete,
poskrbeli za prevoz trupla v domačo faro in tudi za lep pogreb, katerega so je kljub
močnemu nalivu udeleţila gasilska četa v polnem številu in tudi več drugih ljudi, ki so
ljubili pokojnika in sočustvujejo s teţko prizadeto druţino.
Tako je bilo! Kdo bi si torej radi te nesreče, ki je ni zakrivila niti gasilska četa in ne
ponesrečenec upal dolţiti gasilsko četo češ, da je ona kriva Brinškove smrti? In
vendar so se pojavili umazani in brezvestni obrekovalci, ki razširjajo po občini, fari in
med domačimi laţi, da so ga tovariši gasilci sami zapeljali v smrt. Celo pred krsto se
je vstopil fantalin in oziraje se na mrliča govoril kropilcem: »Umorili so te. Ubili so te,
prevaran si bil in zapeljan od črnih (?)«. Vemo, kdo so ti, ki hočejo z brezvestnimi
intrigami oblatiti poštene člane in tudi vemo, zakaj proti lastnemu prepričanju, da
gasilske čete tukaj ne zadene nobena krivda, mečejo nanjo tako ogabne klevete.
Toda, vedite vi vsi, ki si laţi izmišljate, in vi, ki jih s slabim namenom okrog raznašate,
da gasilska četa v Mošnjah ne more in ne sine k temu molčati. Toliko javnosti v
vednost, kaj je resnica, klevetnikom pa v resen opomin, da si bodo gasilci pri
oblasteh poiskali zadoščenje, ako bo kdo klevete še nadalje razširjal in z njimi
vznemirjal poštene ljudi! / Gasilska četa Mošnje.
V zgornjem članku jo omenjeno, da so mošenjski gasilci sami na lastne stroške
poskrbeli za prevoz in pogreb tragično preminulega gasilca Brinška. Mnogi vneti
gasilci in prijatelji Gas. čete so takoj z večjimi prispevki priskočili na pomoč, vendar
pa veliki stroški še nikakor niso kriti, zato prosimo vse dobro misleče, da priskočijo z
denarnimi prispevki na pomoč. Vsem, ki so ţe in ki še bodo storili to plemenito delo,
iskrena hvala!
Vir: Gorenjec, 20. 8. 1938 / V mapi Otok v starih časopisih
„V času obiskanja" na Brezjah. Gregorinova pasijonska drama
»V času
obiskanja«, ki jo je dne 13. in 14. avgusta t. l. uprizorilo Prosvetno društvo Kropa,
pred cerkvijo na Brezjah, je nadvse veličastno uspela.
Trud in delo, ki ga je v pripravo in študij drame poloţil reţiser g. Gregorin in tudi
igralci, ni bil brezploden in je pokazal uspeh, ki je zadivil vse občinstvo, ki ni moglo
verjeti, da v drami nastopajo igralci diletantje. Kdor je občudoval sijaj in gladki potek
predstave, si pač ni mogel misliti koliko truda, poţrtvovalnosti in skrbi je bilo treba za
tak nastop, ki zadobi svoj pomen in vrednost zlasti še ako predočimo naše krajevne
razmere.
Kropa ima ca 600 prebivalcev. Od teh jih je v drami nastopilo čez 130, pri vodstvenih
delih, reţiji in med reditelji pa tudi ca. 40 oseb, tako da je bilo v celem zaposlenih s
predstavo ca 170 ljudi. Poleg teh pa se je predstav udeleţilo še kakih 80 oseb iz
Krope. Vse te pa je bilo treba oba dneva prepeljati v 16 km oddaljene Brezje in po

predstavi nazaj v Kropo. Vse delo je le lep dokaz, kaj zmore kraj, kjer vlada razum in
smisel za ljudsko izobrazbo.
Obeh predstav se je udeleţilo ca 2000 oseb. Reditelji so komaj vzdrţevali red med
občinstvom, med katerimi je bilo dosti zastonjkarjev in pobalinov, ki so skušali
predstavo motiti. Vsaj v glavnem pa je doseţen tudi primeren gmoten uspeh in bo
mogoče kriti večji del stroškov za predstavo, kar je povzročalo največje skrbi. Na
splošno ţeljo se bo predstava ponovila v nedeljo, dne 21. avgusta ob pol osmih
zvečer.
Vir: Gorenjec, 20. 8. 1938 / V mapi Kropa v starih časopisih
G. Brodar Janez Častni brezjanski občan. Dne 31. julija se je vršila na Brezjah v
občinskih prostorih seja celokupnega odbora občine Brezje. Na tej seji je občinski
odbornik g. Langus Jakob predlagal, da se načelnika Kmečke zveze in bivšega
narodnega poslanca g. Brodarja Janeza izvoli za častnega občana občine Brezje.
Svoj predlog je podprl z dokazi resnega in premišljenega dela za kmečki stan, ki ga
opravlja g. Brodar kot javni kmečki delavec. G. Brodar je s svojim delom priboril ţe
veliko koristi kmečkemu stanu, zato je tudi prav, da ga občina Brezje, ki je izrazito
kmečka, imenuje za svojega častnega občana, kar bo v prvi vrsti tudi v njen ponos.
Vsi odborniki so z navdušenjem sprejeli predlog g. Langusa, g. Brodarja pa so o
izvolitvi obvestili ob priliki tabora Kmečke zveze na Brezjah. Tedaj so ga po končanih
slovesnostih obiskali v samostanski dvorani brezjanski ţupan g. Marčun z
odbornikom Langusom in Globočnikom ter mu izročili krasno izdelano diplomo, delo
slikarja Pengova. G. Brodar je bil neizrečno vesel in obenem počaščen s to izvolitvijo
ter se je vidno vzhičen vsem od srca zahvalil.
Vir: Gorenjec, 20. 8. 1938
Z bojevniki na Brezje! Morda niso imele vse letošnje prireditve na Brezjah pri Kraljici
Slovencev takega značaja, kot ga bo imela letošnja bojevniška prireditev. Ravno v
sedanjih časih, ko je po vsem svetu ozračje, iz katerega se prav lahko porodi novo
svetovno klanje, je potrebno, da se spomnimo vseh grozot zadnje vojne, da oţivimo
spomin na tiste nesrečne dni. Kdo pa je najbolj upravičen, da zbudi pred nami
spomin na grozote vojne, ki je spremenila obraz cele Evrope? Nihče drug ni toliko
poklican za to. kot rovno oni, ki so vse grozote sami doţivljali. Vprav bojevniki so oni,
ki imajo največjo pravico pokazati vsemu svetu na nevarno pot, po kateri hodi. Ko se
bo letos blagoslavljal preurejeni prostor pred cerkvijo Marije Pomagaj na Brezjah,
nam bodo vsem stopile pred oči ţalostne slike naše zgodovine, ko so slovenski
moţje in fantje krvaveli po bojnih poljanah. Saj bo ta prostor posvečen njihovem
spominu, posvečen spominu onih, ki so največ ţrtvovali za našo narodno drţavo.
Zato je prav, da se v soboto in v nedeljo 27. in 28. avgusta zberejo na Brezjah prav
vsi moţje in fantje, posebno pa še oni, ki so sami bili tolikokrat v vojni zapisani ţe
smrti, pa jih je največja Priprošnjica varovala, da so se srečno vrnili med svoje drage.
Prvo bojevniško romanje k Materi boţji na Brezje je bilo ravno v zahvalo za srečno
vrnitev iz vojne, pa naj bo to tudi letos, toda še z večjim povdarkom in geslom: za mir,
svobodo in pravičnost!
Kot uvod v celo prireditev bodo v soboto zvečer uprizorili člani trboveljske skupine na
prostem igro iz ţivljenja v svetovni vojni »Njega ni...« V nedeljo dopoldne pa bo
blagoslovitev sedaj ţe preurejenega prostora, na katerem bo spomenik v svetovni
vojni padlim Slovencem, in sv. maša. Po sv. maši bo bojevniški tabor in pa odkritje
spominske plošče.

Upamo, da se bodo tega dne zbrali na Brezjah zopet vsi stari vojni tovariši, da vsi
skupno manifestirajo za medsebojno tovarištvo in svetovni mir.
Vir: Gorenjec, 20. 8. 1938
Mimica Zagorska: Pod Triglavom (»Zgodovinska povest iz l. 1415. v dobi
kmetskih uporov na Gorenjskem.) (Dalje) ,.Ne. Hočete, da vam kaj preberem?"
Viljem je razgrnil pergamente, vzel enega v roke in začel brati. „Anno domini 1348. V
čudni dolri ţivimo. Nikoli nisem mislil, da bom dočakal kaj tukegu. Potres je podrl del
mojih gradov, le dva sta ostala nepoškodovana, ker nista stala na skalah. Radovljica
jo še zdaj kup ruševin, le polagoma mesto vstaja nazaj, ker delo vedno znova rušijo
potresni sunki. Le cerkveni stolp se ni podrl, to je pravo čudo. Potres mi je pobil pol
sluţinčadi, mene je udaril padajoči strešni tram in se še zdaj nisem pozdravil. V
novem letu obetajo samo zlo. Videli bomo, kaj nam prinese." Na drugem pergamentu
je bilo zapisano: „Anno domini 1349. — Kuga — črna smrt! Strah in trepet po vsej
deţeli. Oh, ţalosti na moje srce. Sam sem ostal, samo sin, ki se mudi v daljnih
nemških deţelah, mi je po selu sporočil, da je ţiv, da se ga je okrutna morilka
izognila. Hvala Bogu tudi za to grenko tolaţbo. Preden se je dvakrat luna pomladila,
so zakrinkani moţje šiloma odnesli črna, gnojna in smrdeča trupla treh sinov, ţenino
in edine hčere. Vasi so izumrle, le redkokje sameva preplašen tlačan. V gradu sem
sam, samo enega starega sluţabnika imam in še ta je sam sebi nadleţen. Z bolnim
srcem zrem v leto 1350 in se z grozo vprašujem, kaj mi prinese."
„Anno domini 1373. Grof Gotfried Ortenburški darujem Bogu na čast in v zveličanje
svoje duše radovljiški ţupniji svobodnjaški dom Srnjak na Lancovem, ki je ostal brez
potomcev. Gotfried grof Ortenburţan."
Vir: Gorenjec, 20. 8. 1938
Volišča in predsedniki volilnih komisij za volitve 11. decembra na Gorenjskem:
1) Begunje: Begunje, šola. — Inţ. Kotlovšek Franc, ravnatelj Kmet. šole, Poljče.
2) Bled: Grad, Zdraviliški dom. - Grad Boris, okr. šolski nadzornik, Radovljica.
3) Boh. Bistrica: Boh. Bistrica, občinski dom. — Stanonik Jakob, šef kat. uprave
Radovljica.
4) Brezje: I. Brezje, Romarski dom. — Dr Zorko Lojze, konc. priv. fin. dir., Ljubljana.
II. Leše šola. Golobic Peter, učitelj, Jesenice.
5) Breznica; Breznica, šola. — Zalokar Alojzij, sodnik, Višnja gora.
5) Dovje-Mojstrana: Dovje, šola. — Rak Maks, uradnik PAB, Ljubljana.
7) Gorje: I. Gorje, šolu. — Loţar Alojzij, uradnik PAB, Ljubljana. II. Zasip, šola. —
Burja Ivan, tajnik PAB, Ljubljana.
8) Jesenice: I. Jesenice, carinarnica (v občinskem domu). Golob Franc, šef ţel.
kurilnice, Jesenice. II. Sava, meščanska šola. - Ravnik Rudolf, tov. nameščenec,
Jesenice. III. Hrušica, Gasilski dom. — Bertoncelj Miro, svet. ţel. direkcije, Ljubljana.
IV. Sv. Kriţ, šola. — Dacar Melhior, šolski upravitelj, Mošnje.
9) Kamna gorica: Kamna gorica, šola. — Sirnik Ivan, šol. upravitelj, Ovsiše.
10) Koroška Bela: I. Koroška Bela, občinski dom. Dr Zupan Stanko, odvetniški
kandidat, Radovljica. II. Koroška Bela, šola. — Onič Maks, tovarniški usluţbenec,
Koroška Bela.
11) Kranjska gora: Kranjska gora, šola. — Pleiweis Karel, sodnik, Kranjska gora.
12) Kropa: Kropa, šola. — Gašperšič Joţe, ravnatelj, zadruge, Kropa.
13) Lesce: Lesce, šola. — Mohorič Matevţ, sodni pripravnik, Ljubljana.
14) Ovsiše: Srednja Dobrava, šola. — Hvastija Franc, svetnik ţel. dir., Ljubljana.

15) Radovljica:, Radovljica, Kmetijska zadruga, Grundtner Viljem, šol. upravitelj
Radovljica.
16) Rateče - Planica: Rateče-Planica, šola. — Gospodaric Jakob, ravnatelj
meščanske šole, Jesnice.
17) Ribno: I. Ribno, šola. — Inţ. Zupanc Jernej, industrijalec, Lancovo. II. Boh. Bela,
šola. — Bregant Albin, šolski upravitelj, Ribno.
18) Srednja vas v Bohinju: I. Srednja vas, šola. — Bidovec Valentin, predst. sodišča,
Radovljica. II. Koprivnik, šola. — Tratnik Ignac, sodnik, Radovljica.
Vir: Gorenjec, 12. 11. 1938
Čudeţno ozdravljenje na Brezjah? V nedeljo zvečer se je raznesla po vsej
Gorenjski z bliskovito naglico vest, da je na Brezjah na čudeţen način ozdravela
neozdravljivo bolna deklica. Številni romarji, ki so prihajali z Brezij, so zelo ginjeni
pripovedovali o tem izrednem dogodku in vsak je rekel, da vse ţivljenje ne bo pozabil
tega dogodka. Ker je po Gorenjskem še vedno veliko zanimanje za ta izredni
dogodek, smo se tudi mi odločili, da vse podrobnejše opišemo.
Deklica, ki je na Brezjah ozdravela, stanuje v vasi Godešiče pri Škofji Loki in se
imenuje Antonija Krajnik. Rojena je bila 29. maja 1929 kot hčerka Antonije in Janeza
Krajnik in sicer popolnoma zdrava. Naš dopisnik je našel pri »Hrastovih«, tako se po
domače reče pri tej hiši, polno hišo obiskovalcev iz domače in sosednih vasi. Poprosil
je mater, da bi mu povedala o tem dogodku, kar je prav rada storila, iz kota pa jo je
pazljivo poslušala Tončka.
Mati pripoveduje:
„No, mati, kako je bilo, začnite kar od začetka.«
Zgovorna ţenica je pričela: »Prav rada vam povem vse od kraja in vso resnico. Cela
vas ve, kakšna je bila Tončka prej, koliko je pretrpela, danes pa je popolnoma
zdrava, kakor vidite. Tudi do 18. marca 1937 je bila popolnoma zdrava in to prav od
svojega rojstva sem. Tistega usodnega dne, to je 18. marca 1937 pa je Tončka
raznašala po vasi Godešič »Domoljuba«. Pri tem jo je napadel hud pes, ki jo je podrl
na tla, jo valjal po tleh in bi jo bil gotovo popolnoma obgrizel, da je niso rešili izpod
psa. Tega psa pa se je Tončka tako prestrašila, da ji je ta strah nakopal strašno
bolezen. Takoj isti dan in v prihodnjih tednih je zlasti ponoči nenadoma skočila
pokonci ter začela klicati: »Glejte ga, tamle je!« Komaj smo jo utolaţili. Enaki ţivčni
napadi so se ponavljali tudi podnevi. Napadi so bili vedno pogostejši. Začela jo je
metati boţjast, ki ji je počasi popolnoma skrivila obe nogi, ki jih je imela nazadnje
popolnoma hromi, tako da od 1. januarja 1938 ni mogla niti malo več stopiti na nje.
Tudi ena roka, to je desnica se ji je začela sušiti ter jo ji je tako zvilo, da jo je mogla
drţati le vso zvito v višini ramen.
Nekateri zdravniki so izjavili, da se deklici suše mišice. Zdravili so jo najprej dr. Ivan
Hubad in dr. Viktor Kocijančič, nato pa še zdravniki VII. odd. ljubljanske bolnice. Vsi
zdravniki so nad njo popolnoma obupali. V ljubljanski bolnici je bila dvakrat in sicer
prvič en dan, drugič pa 3 tedne. Mojemu moţu je dr. Robida izjavil: »Take bolezni se
ozdravijo samo v Lurdu."
Bolezen pa se je čimdalje bolj slabšala. Napa di so bili čimbolj pogosti. Posebno hud
napad in prvi te vrste je dobila 16. junija na dan sv. Rešnjega Telesu. Prosila me je
za vodo. Šla sem ponjo, a ko som se vrnila, je ţe leţala v globoki nezavesti. Ta
napad je trajni polnih 6 ur, ko je napad prenehal smo opazili, da ne more več govoriti,
niti dati kakega glasu od sebe. Čeljusti ji je tako stisnilo, da jih nikakor ni mogla
odpreti. Od tedaj je mogla uţivati le tekočo hrano. Taki napadi, ki so trajali vedno po
polnih 6 ur, so se ponavljali skoro vsak dan. Vsak pa ji je pustil kake posledice. Tako

je pri napadu 28. junija letos popolnoma oglušela na eno uho, na drugo pa je slišala
le najglasnejše klice. Naslednjega dne, to je, 29. junija na praznik sv. Petra in Pavla
pa je pri enakem napadu popolnoma oslepela na obe očesi. Takoj drugi dan smo jo z
avtotaksijem peljali na Brezje k Mariji Pomagaj. Ko so jo nesli okoli oltarja je
spregledala v toliko, da le najdrobnejše pisave ni mogla citati. Tu moram še omeniti,
da je prej, ko je bila priklenjena na stol, kaj rada čitala knjigo o »Lurških čudeţih" in
»Ţivljenjepis sv. Terezike D. J." Ob teh dveh knjigah je zadobila toliko zaupanje do
Marije Pomagaj, da je trdno verovala, da bo ozdravela.
Pa se je zgodilo drugo. Ko sem nesla Tončko takrat k obhajilni mizi, pri nekem
napadu se ji je namreč odlomil zob in skozi to odprtino so jo z najmanjšim koščkom
sv. hostije mogli obhajali, pa je sama od sebe odprla usta, ko jih ni mogla ţe od 16.
junija odpreti in jih tudi kasneje ni mogla do nedelje nikdar odpreti Takrat pa je ostala
še hroma, gluha s stisnjenimi zobmi in tudi napadi so se .ponavljal še naprej.
Na ponovne njene prošnje smo jo v nedeljo 13. t. m. zopet nesli k Mariji Pomagaj. Bili
smo pri deseti sv. maši. Do obhajila sva bili pred Marijinim oltarjem, za sv. obhajilo
sem jo prenesla pred glavni oltar. Duhovnik jo je obhajal z majhnim delcem sv.
hostije. Ko sva torej bili pred glavnim oltarjem se je z zdravo levo roko močno trkala
ne prsi. Malo sem jo sunila, a po nesreči ravno v bolno roko. Roka pa se ji je
nenadoma stegnila. Nato pa nisem polagala nikake vaţnosti. Pri povzdigovanju pa
me je Tončka pocukala in pokazala široko odprta usta in dejala: »Mama, poglej"!
Začudeno sem jo vprašala: „Kaj lahko govoriš? No pa še vstanil" in Tončka je res
vstala brez vsake pomoči. Rekla sem ji, naj se zahvali Mariji. Storila je nekaj korakov
in jasno rekla: »Hvala, Marija«. V cerkvi je nastalo začudenje. Tončka pa je stala
nepremično zroča na glavni oltar do obhajila. Takrat je sama pokleknila in ob koncu
tudi zopet sama vstala. Popolnoma je izginila hromost nog in roke, govori lahko in
dobro sliši. Sploh ni o bolezni sledu. Tamle je, poglejte jo." — Tako je končala svoje
pripovedovanje.
Deklica res dobro hodi, sliši dobro, roka je je zdrava in gladko govori.
Vsako jutro gre sama k sv. maši v en četrt ure oddaljeno cerkev v Reteče in k sv.
obhajilu.
Mati pa še pravi: »Če bi ne bilo hudega trpljenja, bi tudi sedaj ne bilo tega velikega
veselja.«
Op. uredništva: Poročilo oziroma popis dogodka prinašamo, ne da bi hoteli trditi, da
gre za čudeţno ozdravljenje. Povdariti moramo, da ima o tem pravico odločati samo
Cerkev, ki pa jo v takih slučajih skrajno previdna.
Vir: Gorenjec, 19. 11. 1938
Kropa. Smuška skakalnica. Ţe lansko leto je Fantovski odsek v Kropi napravil svojo
smuško skakalnico in na njej priredil uspele tekme. Letošnjo zimo bo smuška
skakalnica izboljšana in izdelana po načrtu g. ing. Bloudeka. Gotovo je, da bo to ena
najboljših in najlepših smuških skakalnic.
Ugodne terenske prilike za zimski šport v Kropi in na Jelovici so dale našim fantom
pobudo, da bo vse pripravljeno tudi za smuk in slalom. Če bo zima ugodna, bodo v
Kropi prijatelji zimskega športa in predvsem člani Fantovskih odsekov prišli na svoj
račun z najmanjšimi stroški.
Vir: Gorenjec, 3. 12. 1938 / V mapi Kropa v starih časopisih
Ljubno. Dne 1. decembra, na praznik zedinjenja, je prišel v našo faro,
novoimenovani ţupnik, g. Ivan Špendal.

Kljub temu, da so farani šele par ur prej izvedeli za prihod tako teţko in ţeljno
pričakovanega novega dušnega pastirja, kljub celodnevnemu deţevju, se je vsa
ljubenska fara odela v svečano obleko; postavili so slavoloke. Lubska cerkev pa je
bila vsa premreţena z zelenimi venci. Na kriţišču drţavne in občinske ceste so mladi
fantje na konjih nestrpno pričakovali novega ţupnika. Ko pa se je na gričku pojavil
avto, katerega je šofiral osebno g. Novak iz Nakla, spremljajoč z g. Legatom,
posestnikom iz Nakla, g. ţupnika, nekdanjega naklanskega kaplana, na njegovo prvo
ţupnijo, tedaj se je iz vaškega zvonika oglasilo veselo pritrkovanje in veselo doneči
glasovi so na blizu in daleč oznanjali veliko veselje cele ljubenske fare.
Na vasi so v kratkih in jedrnatih besedah pozdravili novodošlega dušnega pastirja: g.
ţupan občine Brezje, g. Ivan Marčun, cerkveni ključar, g. Anton Mohorič, šolski
upravitelj g. Cerar, ljudskošolska učenka mala Rozika Marčunova ter zastopnica
Marijine druţbe. Vso to slavnost pa je povečal prihod radovljiškega dekana čast. g.
Jakoba Faturja, kateri je kljub slabemu vremenu prišel v Ljubno in sprejel pred
cerkvenimi vrati v druţbi dosedanjega ţupnika, novega dušnega pastirja in mu
tamkaj slovesno izročil ključe ljubenske cerkve.
Po kratki zahvalni molitvi pred oltarjem čudeţne Marije Udarjene pa je g. dekan stopil
na priţnico in v izbranih, poučnih in nad vse lepih besedah zbranim faranom razloţil
ta veličastni trenutek.
Velečastiti gospod ţupnik! Vaš program: „Po Mariji Udarjeni k Jezusu" je in bode
vedno tudi naš program! Vodite nas Vi — in mi farani Vam bodemu vdano sledili!
Vir: Gorenjec, 10. 12. 1938
::::::::::::::::::::::::::
Lov na divjega lovca. Ljubno na Gorenjskem. - Bilo je v noči sv. Treh kraljev.
Debela sneţna plast je pokrivala mimo spavajočo mater zemljo in izza okrvavelih
gora je gledal mesec v vsej svoji velikosti in krasoti.
Na kraju vasi je stala skupina lovcev in strme poslušala ukaze lovozakupnika. Ne! Ti
lovci se niso pogovarjali in delali načrte za lov na lisice ali mogoče celo za lov na
ubogega in prezebajočega zajčka. Ne! Tukaj so se izdajala povelja za lov
prevejanega divjega lovca! Zadnje povelje jo bilo: »Fantje! Primite ga, ugotovite
njegovo identiteto, vzemite mu oroţje in municijo, potem ga pa izpustite. Prav nič pa
mu ne smete storiti zalega!" Po teh lovozakupnikovih besedah so se lovci tiho, skoraj
neslišno, podali na odrejena mesta ter zasedli vse vhode v vas. Dva sta odšla na
polje, v bliţino kraja, kjer je imel divji lovec pripravljeno vabo za lisico in kjer je ţe
preteklo noč ustrelil lepo zvitorepko.
Mirno je plaval veličastni mesec po jasnem nebesnem svodu ter gledal na
lesketajoče se polje.
Ko sta prišla omenjena zadnja dva lovca, zakrita po bregu, na vrh polja, oddaljenega
komaj streljaj od vade in kozolca, sta opazila ob zadnjem kriţu kozolca moško
postavo, in samo hudomušni mesec jima je pripomogel, da sta prepoznala divjega
lovca in razločno videla puško-dvocevko. Toda izvrstno oko divjega lovca ju je ţe v
tem trenutku opazilo. Z na strel pripravljeno puško se je divji lovec pričel umikati proti
gozdu. Mahoma pa je spremenil svojo prvotno smer. Ubral jo je po sredini polja in
tekel proti vasi — oba lovca pa paralelno ţ njim. Ko je lovski tat pritekel na poti proti
domu v vas do prve zasede, ga je preplašil in zaustavil rezek glas tamkaj skritega
lovca: »Stoj! Roke kvišku!"
Dogovorjeni alarmski strel je tatu preplašil in obrnil proti drugemu vhodu, proti drugi
zasedi. Toda tudi tukaj je odjeknil strel ter zavrnil divjega lovca tako, da ja zbeţal v

gozd. Preplašeni tat si je na begu proti gozdu naredil sledeči načrt: Domov ne
morem! Šel bom skozi gozd v sosedno vasico k svojemu lovskemu tovarišu in bodem
tamkaj prenočil.
Toda tudi ta načrt se mu jo izjalovil. Kajti, lovozakupnik je slutil njegovo namero in
nakano ter je zastraţil tudi vhode do hiše njegovega prijatelja in tovariša. Divji lovec
se je brezskrbno bliţal hiši svojega tovariša v trdnem prepričanju, da je zopet utekel
svojim zasledovalcem. V tem hipu pa ga je zagrabilo četvero ţeleznih rok in ga,
neravno milo in neţno — poloţilo na sneţno odejo.
Obupni krik: »Lojze! Na pomoč!" mu ni prav nič pomagal! Moţakarja sta mu z luno
posvetila v obraz, mu pobrala municijo in ga nato izpustila. Puške pa nista dobila pri
njemu, ker jo je ţe prej skril v gozdu.
Višek surovosti in predrznosti pa sta pokazala ta dva divjaka — namreč divji lovec in
njegov tovariš — v tem, da sta malo pozneje napadla mimoidočega nedolţnega
ubogega delavca, misleč, da je tudi ta eden od zasledovalcev, ter ga z vilami in
ostrim orodjem tako teţko poškodovala, da je moral nesrečneţ iskati zdravniške
pomoči. Kdo pa je prinesel to napadalno orodje pa bo ugotovilo sodišče.
Vso zadevo je preiskalo v podrobnosti oroţništvo ter oba krivca izročilo sodišču.
Trdno smo prepričani, da bo krivce doletela ţe davno zasluţena kazen In da se ne
bo mogla cela zadeva potlačiti, kakor se je ravno pri tem divjem lovcu ţe večkrat
storilo.
Vir: Gorenjec, 14. 1. 1939
V četrtek 12. t. m. smo na Brezjah pokopali dobro Reševo mamo Agato Rozman. Za
njo ţaluje moţ in šest nepreskrbljenih otrok. Vdano je prenašala trpljenje v teţki in
dolgotrajni bolezni in tako dozorela za lepše ţivljenje pri Njem, kateremu je zvesto
sluţila.
Naj v miru počiva, teţko prizadeti druţini pa naše iskreno soţalje.
Vir: Gorenjec, 21. 1. 1939

Volitve na Brezjah
Gorenjec, 21. 1. 1939
Most v Otočah. V več slovenskih časopisih je izšlo ţe nešteto člankov, kateri so se
bavili z vprašanem otoškega mostu in ni bilo članka, v katerem se ne bi bičal ta
starinski most, posebno pa pobiranje mostnine. Ţalostno pa je bilo to, da se je v te
napade vpletala in vlačila politika, ter krivda teh neznosnih razmer valila na občinski

odbor in na ţupana, na faktorja, katera pri mostu oziroma pri urejevanju mostnih
zadev nimata direktno prav nič opraviti. Občinski odbor izvoli odbor 5 članov —
mostno upravo ter tako le edino tej mostni upravi in njenemu načelniku pripada posel
urejevanja mostnih zadev. Zato ima tudi uradni ţig in naslov: »Uprava mostu v
Otočah-Ljubno".
Ne bomo razglabljali o krivdi posameznih faktorjev, kajti to stvari sami — kakor nam
ţe dolgoletna polemika dokazuje — prav nič ne koristi. Sedanje, res kritično stanje
mostu pa nas sili, da poslušamo nepristranska in stvarna mnenja strokovnjakov ter
po njih nasvetih — tako ali tako nemudoma rešimo to pereče vprašanje.
Most v Otočah stoji na enem izmed najbolj prometnih krajev vse Gorenjske. Ta most
veţe kolodvorsko postajo Otoče s starodavno boţjo potjo Marije Udarjene v Ljubnem,
z največjo boţjo potjo vse Slovenije, z Marijo Pomagaj na Brezjah. Na tisoče in
stotisoče romarjev prihaja semkaj letno in vsi ti romarji prehajajo čez ta most in so pri
prehodu čez ta starinski most, ne samo ovirani s plačevanjem mostnine, ampak so
ob vseh večjih navalih tudi v nevarnosti za lastno ţivljenje.
Most v Otočah je 111 m dolg in samo 2.60 m širok. Ta most se popravlja leto za
letom in ne veliko manje od stotisoč dinarjev se je ţe izdalo za krpanje in popravila
tega mostu. Kljub vsem tem popravilom in rednemu krpanju pa je most v tako slabem
in kritičnem stanju, da mu ne bo pomagalo nobeno krpanje več, ampak mora biti
popolnoma prenovljen, ako nočemo, da ob prvi večji obteţitvi mostu dobimo nesrečo,
katera ne bode dvignila samo veliko prahu in povzročila upravičene jeze, ampak bo
tudi imela teţke in dalekoseţne posledice ne samo za mostno upravo kot tako,
ampak za vse merodajne faktorje. Da je most starinski, da je most najmanj za m
preozek (kajti na mostu se ne moreta srečati dva voznika), da so koze in ješpani
natrhnjeni, da je celo mostno ogrodje v slabem stanju, to more videti vsak popotnik,
to pa so ugotovili tudi strokovnjaki-stavbeniki, ki so bi pred kratkim na povabilo
mostne uprave v Otočah ogledali pobliţje ta starinski most in ugotovili njegovo
skrajno slabo stanje.
Javnost je mnenja, da je samo mostna uprava kriva, da se pobira mostnina in celo,
da je most v tako slabem stanju. Dejstvo pa je, da se vsa mostnina steka v fond, iz
katerega se popravlja most in kateri je v načelu določen za zgraditev novega,
modernega mostu. Ta fond je baje letošnje leto dosegel znesek din 76.000. Ker pa je
letošnje leto — kakor ţe gori omenjeno potrebna — najmanj — popolna poprava
mostu, izmenjava koz in ješpanov, se bo ta fond gotovo zniţal na minimum, ako ga
Se ne bo zmanjkalo. Na ta način, pa seveda ne bomo prišli nikoli do novega, res
modernega in vsem zahtevam ustrezajočega mostu, na četudi se pobira mostnina še
sto let. Na vprašanje, ali naj se stari most temeljito popravi in obnovi, moramo
potemtakem odgovoriti z odločnim ne! Kajti v tem slučaju bi se moral most najmanj
še enkrat toliko razširiti, kakršna je danes njegova širina. Le na ta način bi ustrezal
zahtevam prometa. Ako pa hočemo most razširiti, moramo postaviti seveda nove
koze in nosilnike. Na tak način bi bilo polovico novega, polovico pa starega mostu. S
kolikimi stroški pa bi bilo to skrpucalo zvezano? Gotovo z najmanj dvakrat tolikimi
stroški, kolikor je sedaj v fondu nabranega denarja. Poleg tega pa bi prišli še stroški
izmenjave mostnic, kateri bi bili radi nove širine mostu še enkrat toliki, kot so pa
sedaj. Sedaj znašajo letni stroški izmenjave mostnic din 3.000, potem bi pa znašali
din 6.000. Kdo naj nosi tu stroške? Banovina noče prevzeti mostu, občina sama pa
ga tudi ne more vzdrţevati. Tako bi morala zopet peti stara pesem: mostnina in zopet
mostnina.
Mostna uprava je v svojem resnično teţavnem poloţaju naprosila tukajšnjega
tesarskega mojstra in stavbenika g. Franca Sparovca, naj ji naredi načrt in proračun

za nov most. Po tem načrtu bi bilo polovico mostu iz lesa, polovico pa iz betona.
Koze in podstavki bi bili iz betona, mostnice, nosilniki in vse drugo pa iz lesa. Tak
most bi po proračunu omenjenega graditelja veljal din 250.000. Ta načrt je baje
občina tudi predloţila banski tipi avi v presojo in odobritev. Ta načrt pa ima na sebi
dve veliki napaki, namreč, da bi po zgraditvi tega mostu bili kljub temu vsakoletni
stroški in to pribliţno din 5.000 za izmenjavo mostnic, drugič pa to, da ne prenese
večje obteţitve kakor do 5.000 kg. Ta poslednja napaka pa je tudi glavni vzrok, da na
graditev takega mostu nikakor ne moremo pristati, ker v ničemur ne ustreza našemu
velikemu prometu, ker bi bila s tem izključena voţnja z avtobusi.
Iz tega vidimo, da bi bila tudi taka rešitev postavitve mostu neumestna in
nepriporočljiva. Zato nam ne preostaja nič drugega, nego da postavimo moderen
ţelezobetonski most, ali pa vsaj pokriti leseni most, po vzorcu kranjskega mostu,
katerega je po načrtu g. ing. Dimnika zgradil g. Karol Kavka, stavbenik v Ljubljani. Na
ta način bi bila celotna mostna zadeva v vse splošno korist ugodno rešena in bi se
mostnina pobirala le toliko časa, da bi bila zgradba plačana. Potrebni znesek za
stroške naprave mostu pa naj bi dala banska uprava in sicer kot brezobrestno
posojilo.
Kakor se sedaj potniki res upravičeno jeze in razburjajo nad plačevanjem mostnine
za prehod čez ta starinski most, tako je gotovo, da ne bo radi teh 50 par nihče več
črhnil besede, ko bo šel čez moderen in vsem prometnim zahtevam ustrezajoči most.
Vir: Gorenjec, 18. 2. 1939
Most pri Otočah. Na članek pod zgornjim naslovom v zadnjem »Gorenjcu« smo
prejeli sledeči sestavek, ki nam kaţe, da je to vprašanje vzbudilo zanimanje javnosti.
Priobčujemo tudi sledeči sestavek, ne da bi od svoje strani zavzeli stališče ene ga ali
drugega. — Op. ured.
Piscu članka „Most pri Otočah" v prejšnji številki »Gorenjca« se je najbrţe primerila
majhna pomota, ki bi pa vendar lahko postala usodna, ker je dotični pisec pozabil
pripisati vsoti 76.000 din (fond za most) eno ničlo, ker bi se po vsej verjetnosti moralo
pravilno glasiti 760.000 din. Namreč dejstvo je, da se mostnina pobira ţe gotovo 40
let in je vsota 76.000 din za tako dolgo dobo naravnost smešna. Če računamo,
kakšen ogromen obisk romarjev je bil zadnjih 10 let, potem bi se dalo pribliţno
računati, koliko bi se nabralo v teh 10 letih. Prav gotovo je most prekoračilo letno
100.000 oseb (računano sem in tja in zraven še vozila), potem je to vsota 50.000 din
letno. Če odštejemo za stroške letno največ 10.000 din (za popravila, za
administracijo itd.), potem znaša čisti dohodek letno 40.000 din in to je potem skupaj
v 10 letih 400.000 din, seveda, računano brez obresti, ki letno naraščajo s kapitalom.
Zato pač ni nič čudnega, če se marsikdo izmed romarjev razburja, ko mora vedno
znova plačevati mostnino. Brez dvoma bi javnost zelo zanimalo, koliko ljudi prekorači
most in ţal, da o tem nimamo točnih podatkov in poročil od mostne uprave. Tako
smo navezani le na izjave ljudi, ki pobirajo mostnino in oskrbujejo most, to se pravi, le
na njih poštenost. To pa zato, ker ob velikem in včasih tudi ob malem navalu, romarji
ne prejmejo listkov, kot dokaz, da so plačali mostnino, in če ga zahtevaš, te dotični, ki
pobira mostnino, povrhu še nahruli in pravi: „Če hočete, pa vam jih dam, samo bolj
počasi bo šlo!"
Vir: Gorenjec, 25. 2. 1939
Brezje. V nedeljo, dne 26. februarju 1939. se vrši občni zbor Krajevne, bojevniške
organizacije v samostanski dvorani ob poli 5. uri popoldne. Udeleţba za člane
obvezna.

Vir: Gorenjec, 25. 2. 1939
Še enkrat o mostu v Otočah.
V predzadnji štev. »Gorenjca" sem v čluaku »Most v Otočah« napisal in opisal
teţavne gospodarske razmere pri vzdrţevanju mostu v Otočah ter članku dodal nekaj
misli in nasvetov - ne svojih - ampak nasvete tozadevno vsestransko priznanih
strokovnjakov.
V zadnji številki „Gorenjca" pa je od neznanega dopisnika izšel kot odgovor na moj
stvaren članek dopis, v katerem pisec prikazuje otoški most kot nekako zlato jamo za
našo mostno upravo in za celo občino Brezje. Ta dopis je bil za javnost hujskajoč, za
našo občino pa skrajno ţaljiv! Kajti vse trditve pisca so od kraja do konca brez vsake
najmaujše podlage in bazirajo le na nepoznavanju resničnih razmer. Kdo je ta članek
napisal ne vem, z vso gotovostjo pa trdim, da tega članka ni napisal domačin, saj so
vsem domačinom razmere znane ter so se članku samo smejali. Kakšno nevednost
in nepoznavanje zgodovinskega razvoja mostu v Otočah pa je pokazal pisec v
zadnjem »Gorenjcu«, naj cenj. čitateljem »Gorenjca« povedo naslednji zgodovinski
podatki:
Most v Otočah obstoji ţe več desetletij. Most so zgradili in postavili ter tudi vzdrţevali
posestniki vasi Otoče. Mostnina se na tem mostu pobira ţe najmanj 150 let. Ta most
je bil vse do leta 1932. popolnoma privatna last in se je vsa mostnina do leta 1932.
stekala edino v ţepe lastnikov mostu, to je takratnih delničarjev. Oni so navadna
oddali pobiranje mostnine na licitaciji najvišjemu ponudniku, ki je takoj po uspeli
licitaciji moral odšteti delničarjem izlicitirano vsoto, sam pa je potem skrbel, da je to
vsoto pobral, seveda z gotovim zasluţkom.
Leta 1932. pa je kr. banska uprava v Ljubljani na pritoţbe nekaterih most razlastila in
ga s prepovedjo pobiranja mostnine izročila v upravo in v oskrbo takratni samostojni
občini Marija-Ljubno. Delničarji mostu so se proti razlastitvi pritoţili in kr. banska
uprava je pravdo izgubila. Po izreku sodbe bi morala plačati interesentom nad 40.000
din. Te obremenitve pa se je kr. banska uprava odkriţala na ta način, da je dala
občini Marija-Ljubno nalog, da ona plača to odškodnino delničarjem, namreč znesek
40.000 din. Ravno radi tega pa je tudi dala občini dovoljenje, da se zopet pobira
mostnina. Tako je občina koncem leta 1933. dobila ne samo popravila potreben
most, ampak je s tem starim mostom dobila še nad 40.000 din dolga. Tedaj pa je
prišla komasacija občin in prejšnje samostojne občine Leše in Marija-Ljubno so se z
občino Mošnje (dranes občina Brezje) strnile v eno samo občino. Občina Brezje,
oziroma njena »Mostna uprava mostu v Otočah-Ljubno'', pobira torej mostnino za
most v Otočah šele 5 let in je ta uprava, kljub vsakoletnemu popravilu mostu in kljub
temu, da je odplačala ves mostni dolg prihranila v fondu za novi most din 76.000.
Tako barvo ima torej ta nesrečni »zlati« most za občino Brezje.
Na kritiko pisca o naših mostninarjih in o njih teţavnem poloţaju pa mu v odgovor
svetujem samo to, da pride kako soboto ali nedeljo popoldne - in to poleti - ob navalu
romarjev, pa bo videl, slišal in najbrţ še tudi čutil, kako »sladek« je kruh naših ubogih
mostninarjev.
Ničlo, za katero je trdil neznani pisec, da sem se zmotil pri računu, pa naj si g.
člankar raje vtakne za klobuk. Ako pa piscu še kaj ni jasno, pa sem mu rade volje
vsak čas na razpolago, moj naslov je v uredništvu »Gorenjca« tudi njemu na
razpolago.
Vir: Gorenjec, 4. 3. 1939

Brezje. V nedeljo, dne 26. februarja t. l. se je vršil redni občni zbor skupine
Bojevnikov Brezje z običajnim dnevnim redom.
Po kratkem nagovoru predsednika, ki je posebno naglašal tovariško vez, ki druţi vse
bojevnike in po poročilu funkcionarjev odbora, je bila volitev novega odbora. Izvoljen
je bil v celoti stari odbor s predsednikom vred.
Občnega zbora se je udeleţil tov. Košir iz Ljubljane, član osrednjega odbora, ki je s
toplimi besedami pozdravil zborovalce in lepo poudarjal misel da je bojevniška
organizacija nekaka KA, ki naj s svojim mirovnim stremljenjem in vsestranskim delom
pomaga duhovščini prepojiti javno ţivljenje s krščanskim ţivljenjem ter naše
slovensko ljudstvo prenoviti v Kristusovem duhu.
Občni zbor se je zaključil z veselo zavestjo, da se bojevniško gibanje med nami
vedno bolj širi.
Vir: Gorenjec, 18. 3. 1939
Nočni poţar v Kamni gorici. V noči od nedelje na ponedeljek je okrog polnoči
začelo goreti gospodarsko poslopje last g. Vladimira Kapusa, znanega lovskega
pisatelja.
V trenutku se je zbudila vsa vas. Naši vestni gasilci so bili seveda prvi na mestu in
takoj stopili v akcijo. Preprečili so veliko poţarno katastrofo, ki bi sicer prav gotovo
nastala. Z motorno in ročno brizgalno so v kratkem času lokalizirali poţar. Pri tej
priliki se je zelo dobro obnesla tudi ročna brizgalna, ki je še vedno prav dobra.
Da se poţar ni razširil na sosednje ţebljarske delavnice, ki so lesene, je vzrok
predvsem v srečni okolnosti, ker je poţar izbruhnil v bliţini potoka, ki je dajal
brizgalnama dovolj vode in pa deţju, ki je pomagal močiti objekte. Pogorelo poslopje
je bilo dolgo 20 m, leseno z zidanim podstavkom in je starejše, tako da se ni dalo
rešiti nič drugega kot ţivina. Po izjavi lastnika je bil ogenj najbrţe podtaknjen, ker je
začelo goreti od dveh strani hkrati.
V jutranjih urah se je vas zopet umirila, le gasilska straţa je čuvala pogorišče.
Zanimivo je, da so se gasilci izkazali s svojim plemenitim delom baš na njihov praznik
na sv. Florijana, z novo motorno brizgalno, ki so jo pred dvema mescema kupili z
velikimi gmotnimi ţrtvami posameznikov. Gotovo bodo uvideli sedaj veliko vrednost
brizgalno prav vsi in tudi oni, ki še niso ţrtvovali do sedaj nič.
Vir: Gorenjec, 13. 5. 1939
V nedeljo 21. maja je vsakoletni shod romarjev pri Mariji Udarjeni. Na predvečer
slovesne litanije s kratkim nagovorom. Lepa prilika za sv. spoved, ker bo v pomoč še
drug duhovnik. Zjutraj ob šestih bo prva sluţba boţja — pridiga za romarje, skupno
sv. obhajilo, darovanje domačih in tujih Marijinih častilcev in peta sv. maša z 2
blagoslovoma. Druga sluţba boţja ob desetih s pridigo in darovanjem za cerkev.
Prav enak spored je tudi na kvatrno nedeljo — praznik sv. Trojice. Romarji, ki
prihajajo tako radi v majniku k ljubenski Mariji, bodo imeli v soboto zvečer litanije in
kratek nagovor — in priloţnost zn sv. spoved.
Ker so ţe izvršena nekatera izboljšanja v cerkvi in je v načrtu še dokaj nujnih
popravil, tako pri razsvetljavi, kakor v cerkveni notranjščini in pri paramentih prisrčno povabimo vse prijatelje ljubenske boţje poti, da prihitite v obilnem številu.
Saj to romanje tako lahko zdruţijo še z Brezjami, da bi bilo kar škoda, če bi Marijo
Udarjeno prezrli. Prisrčno torej dobrodošli pri milostijivi ljubenski Gospej!
Vir: Gorenjec, 13. 5. 1939

Otvoritev „Valvazorjevega doma" pod Stolom, ki bo v nedeljo 11. junija, obeta biti
res lepa planinska svečanost. Kot znano je kranjska podruţnica SPD doprinesla
ogromne ţrtve, dela in truda, saj je novi dom veljal z opremo vred nad din 400.000 -,
da je na mesto prejšnje stare ţe razpadajoče koče, zgradila lep, nov, moderen in
vsem zahtevam razvajenega turistu ustrezajoč planinski hotel, ki ima prav vse
naprave, dobro opremljene koče, kot vodovod, elektriko se dobi, udobne prostore,
jedilnice, sobe za prenočišča, skupna leţišča, skratka ves komfort, kot ga nudijo
planinski hoteli. »Valvazorjev dom« pod Stolom pa predstavlja prijetno, kratko turo, ki
nudi lep razgled po vsem gorenjskem kotu, na Bled, na Triglav in drugam. 11. junija
torej vsi na Stol k otvoritvi.
Vir: Gorenjec, 27. 5. 1939
Blagoslovitev in otvoritev »Valvazorjeve koče« pod Stolom. V nedeljo 11. junija
dopoldne bo slovesno otvorjena in blagoslovljena nova „Valvazorjeva koča" pod
Stolom (1180). To bo obenem lep praznik dela in uspehov tudi za kranjsko
podruţnico SPD, ki se ni strašila ne ţrtev, ne truda, da je na Stolu postavila tako lep,
udoben in moderen planinski dom, pravi planinski hotel, ki bo še bolj vabil turiste na
Stol.
Staro, ţe razpadajoče kočo so lani mesca maja podrli, namesto nje je pa kranjska
podruţnica SPD zgradila lansko poletje novo moderno urejeno stavbo. Kranjska
podruţnica SPD, ki je ţe lastnica Prešernove koče na Stolu, je lani odkupila od
osrednjega odbora v Ljubljani staro Valvazorjevo kočo z zemljiščem vred, - katero je
ţe prej upravljala - za din 5.000, pod pogojem, da zgradi novo, potrebam
odgovarjajočo kočo do 1. maja 1940 in tako prišla poleg stavbe na Šmarjetni gori in
Prešernove koče na Stolu do nove planinske postojanke.
S pripravami so pričeli ţe lani mesca januarja, pripravljali so pesek, gramoz, les in
apno. Z gradnjo nove koče pa so pričeli mesca maja in so od stare koče pustili le
kuhinjo in prostor za oskrbnico, jeseni so pa še to podrli. Planinci so tako dobili še
vso postreţbo, le prenočišč ni bilo. Načrte je brezplačno napravil inţ. Kobe.
„Valvazorjeva koča" stoji na eni najlepših točk v Karavankah. Stavba je dolga 14.60
m široka pa 10.30 m in ima klet, pritličje, prvo nadstropje in podstrešje. Klet ima
prostor za zelenjavo, špecerijo in vino, pralnico in kopalnico. Pritličje je zgrajeno iz
kamna in ima 60 cm debel zid. Vhod je z zapadne strani. Iz veternika se pride v veţo,
odtod pa v veliko, svetlo obednico, obrnjeno proti jugu, ki ima prostora za 60 do 80
oseb. Mize imajo obliko loţ. V jedilnici je tudi velika kmečka peč. V pritličju je še
kuhinja, posebna soba, točilnica in shramba za ţivila.
V prvem nadstropju je 9 sob ter shramba. V podstrešju so skupna leţišča, 24 do 40
za moške, 12 za ţenske, dalje 2 sobi in shramba. Tudi nad podstrešjem se dajo
napraviti skupna leţišča na slami za cca. 80 oseb. V vseh prostorih koče so tudi
angleška stranišča na vodo.
Na severni strani koče je velika drvarnica, na bliţnjem gričku pa 20 kub. m vode
obsegajoči rezervoar, ki zajema studenčnico in daje koči vodo, ki je speljana v vse
prostore. V stavbi je tudi ţe montirana električna napeljava, treba bo le še iz
Ţirovnice potegniti električni vod, ki bo veljal okrog 40.000 din.
„Valvazorjeva koča" je impozantna stavba vidna ţe iz Radovljice. Od postaje v
Ţirovnici do koče je pičlo poldrugo uro hoda. Ker ustreza vsem pogojem, bo zelo
vabljiva kot letoviščarski kraj. Od koče vodijo krasni sprehodi proti Javorniku, na
Potoško, Zirovniško in Zabreško planino, na vrh Stola je pa le 2 uri. Krasen in
veličasten je pogled na Bled, na Vrbo, na Lesce in Radovljico, na Sv. Jošt, tja doli do
bele Ljubljane. Ob lepem vremenu so jako očarljive Julijske Alpe, Pokljuka, Jelovica

in vsa veličastna panorama, ki obdaja gorenjsko ravan. Do koče vodi dobra vozna
pot, saj so prišli tja gori Jeseničani celo z avtomobilom. Tudi pozimi je gaz vedno
napravljena. Lepo je tudi s travo posejano dvorišče s košatimi kostanji.
Oskrba je v dobrih rokah. Za prvovrstno postreţbo in snago skrbi poţrtovalna vsem
turistom znana ga. Marica Aţmanova roj. Oman. Dom krasi spominska plošča
pokojnega zasluţnega načelnika kranjske podruţnice mag. ph. Franca Savnika.
Odkrita je bila 5. maja 1932.
Kočo je solidno zgradilo stavbno podjetje Bidovca iz Kranja, tesarska dela je napravil
Sekne, mizarska Pollak, kleparska in vodovod Smolej, steklarska Hlebš, elektriko
Janša iz Kranja, pečarska pa Opat z Jesenic. KID je dala les po zelo nizki ceni. Treba
bo najti še sredstva za napeljavo elektrike.
Poleg turistov iz vseh delov naše drţave radi prihajajo na Stol tudi blejski inozemski
letoviščarji: Nemci, Angleţi in drugi. Kranjski podruţnici in agilnemu odboru SPD k
novi koči iskreno čestitamo, pozabiti pa ne smemo tudi marljivega načelnika g. Rojca,
ki se je ves in vselej ţrtvoval za novo kočo, vodil vse delo in nadzorstvo gradnje.
Spored slovesne otvoritve je sledeč: na predvečer kres, v nedeljo ob 10. uri sluţba
boţja in blagoslovitev zgradbe, govor načelnika SPD in pozdravi, svečana otvoritev
koče, prosta zabava. Planinci, Stol vas v nedeljo vabi v svoje okrilje.
Vir: Gorenjec, 10. 6. 1939
Dr. Anton Korošec častni občan slovenskih občin. Tekom lanskega leta je velika
večina slovenskih občin izvolila voditelja slovenskega naroda, predsednika senata g.
dr. Antona Korošca za častnega člana v dokaz trajne hvaleţnosti, vdanosti in
globoke ljubezni, katero goji slovensko ljudstvo do svojega voditelja. Ob sodelovanju
teh občin je dala napraviti ţupanska zveza skupno diplomo, v kateri so podpisi
ţupanov in občinski pečati 322 slovenskih občin, s katerimi je ta izvolitev za častnega
občana uradno izpričana.
To skupno diplomo bodo slovesno izročili voditelju v nedeljo, dne 11. junija ob 10.15
v veliki dvorani hotela »Union« v Ljubljani.
Vabimo vse organizacije in posameznike — prijatelje dr. Korošca, da so te
slovesnosti udeleţe. Pokaţimo tudi z udeleţbo pri slovesni izročitvi diplome globoko
hvaleţnost vsega slovenskega naroda, katero smo dolţni svojemu voditelju.
Ţupanska zveza v Ljubljani.
Vir: Gorenjec, 10. 6. 1939
Mošnje-Brezje. Dne 16. t. m. bomo imeli v Mošnjah dan priprave na kongres
Kristusa Kralja. V ta namen bodo ob 8. uri zvečer pete litanije v ţupni cerkvi v
Mošnjah, nato pa procesija s priţganimi bakljami k evharističnemu kriţu no Otok. Tu
bomo slišali par govorov o pomenu kongresa. Farani mošenjske ţupnije iz Mošenj,
kakor tudi z Brezij in drugih krajev so vljudno vabljeni, da se te lepe slovesnosti v črni
večjem številu udeleţijo!
Vir: Gorenjec, 15. 7. 1939 / V mapi Otok v starih časopisih
Mošnje-Brezje. V nedeljo smo imeli v naši fari dan priprave na kongres Kristusa
Kralju. Ob 8. uri zvečer so bile litanije v lepo prenovljeni ţupni cerkvi v Mošnjah
zatem pa se je formirala dolga procesija z bakljami k idilični cerkvici na Otoku. Kako
veličasten je bil pogled na to gorečo kačo, ki se je med slovesnim zvonenjem zvonov
in petjem verskih pesmi vila proti otoškemu gričku! Tam smo se ustavili pred
evharističnim kriţem, ki je bil ves okrašen in slavnostno razsvetljen. Globoko v dušo
segajoče govore sta imela g. P. Otmar Postner in bogoslovec g. Šivic Ludovik. S

petjem pesmi »Povsod Boga« je bila ta prisrčna slovesnost končana. Bog daj, da bi
tudi naša prireditev pripomogla k temu, da bi kongres obrodil bogate sadove!
Kongresne knjiţice in znake dobite v ţupnem uradu v Mošnjah in v samostanu na
Brezjah. Prosimo vse ţupljane, da segajo po njih, da bo naša ţupnija na kongresu
zastopana v častnem številu!
Nova maša. V nedeljo 23. julija bo ob 10. dopoldne imel na Brezjah posvetitev nove
maše g. P. Pavlin Heybal, sin organista g. Heybala iz Mošenj. Njegov pridigar je g. P.
Otmar.
Vir: Gorenjec, 22. 7. 1939 / V mapi Otok v starih časopisih
Nov kolodvor na postaji Otoče. Pred dobrimi tremi tedni se je bliskovito raznesla
po vsej Gorenjski vesela vest, da se je v resnici pričel graditi ţe davno projektirani in
nujno potrebni kolodvor v Otočah. Uradno se je zaprla edina dovozna cesta na stari
kolodvor in truma ţelezniških delavcev je z lopatami premetavala in prekladala šoder
oz. pesek, ki ga je okoliško ljudstvo ţe pred leti tjakaj navozilo. Toda o ţalost! Kljub
temu, da je dovozna cesta za vsak promet še vedno zaprta, so delavci, kateri so imeli
nalogo, da premečejo šoder in pesek, da ne bi ga popolnoma zarasla trava, odšli in
gradnja novega kolodvora je padla zopet za nedoločen čas v očrnelo Savo.
Vir: Gorenjec, 2. 9. 1939
Most, ki se tiče samo Brezij in romarjev in se nekaj. Pod tem naslovom je prineslo
„Jutro" z dne 24. decembra 1939 na 14. strani. Očividno mu ni prisodilo večje
vaţnosti. Podpisan je -s. Da gre samo za odgovor, bi naslednjega članku sploh ne
prinesli, ker pa gre za stvarne in za slovensko javnost vaţne ugotovitve zato –
pišemo.
Sprva dopisnik hvali novo postajo Otoč-Brezje in meni, da jo zelo pametna
premestitev postaje tik ob cesti in celo, da je pot za vse skrajšana skoro za pet minut.
To so pozitivne ugotovitve.
Zatem sledi modrost izza časa jure gospode. Da imajo vsi potniki po zimi dovolj
prostora v stari postajici in za eno ugotovitev, da 90% prometa na postaji BrezjeOtoče tvorijo romarji. Za te pa nove postaje res ni treba.
Seve so to ljudje, manj vredne sorte - kljub temu, da glede donosnosti ţel. postaj za
Ljubljano pridejo takoj Otoče. Če so ne motimo so ţe Rimljani poznali modrost, da
„pecunia non olet" - denar ne smrdi pa magari, da od ne vem koga pride, celo od
romarjev. Sveta zavist slovenska, če Podnart nima tako čedne nove postaje in
Kamna gorica svoje nima, pa jo še Otoče-Brezje ne sme imeti.
K sreči merodajni krogi niso miselnosti jare gospode — temveč se zavedajo, da je
prav mnoţici treba postreči, pa naj so to romarji ali pa smučarji. Mnoţica nosi največ
bremen in dajatev in ljudje, ki iz vere ţive in poznajo vest in odgovornost še celo.
Zatem se dopisnik huduje nad mostom, ki ga ţal še ni, pa je zares nujna potreba
Leseni most, ki ga vsi romarji dodobra poznajo, je edino še za muzej zaeno z uredbo
mostnine. Kdor je le enkrat doţivel prizore, ki se odigravajo ob velikih navalih
ljudstva, ima za vselej dovolj. Most je ţe desetkrat preplačan in sicer od vse Slovenije
in še od Slovencev preko naših meja. In to ni zadeva samo Ljubenčanov in Otočanov
ter le Brezjanov temveč zadeva slovenske javnosti. Ličen in dovolj širok most spada
nujno k novi postaji. Ali moramo res vse napol narediti?
»Brez zamere, trebu je videti razliko med romarji in drugimi izletniki." Tako torej - za
par sto avtomobilov, ki posečajo lepo Gorenjsko in tudi Brezje - sme biti asfaltirana
cesta - pa je vsak pameten človek za to. Za desettisoče dobrih davkoplačevalcev,

poštenih drţavljanov - je pa čeden most odveč, zato - ker so romarji. O, jara
gospoda!
Kum gre denar, skrbi dopisnika. Uprava mostu ve zanj, in ker je denar javen, bo
polagala obračune javno. Kaj je dala cerkev na Brezjah za postajo, vedo merodajni
krogi in občani in to tudi pošteno priznavajo. In da je nova postaja v veliki meri plod
prizadevanju lektorata cerkve je tudi znana stvar. Pač pa ne vem, če na Bledu v
hotelih zastonj streţejo gostom, ali na Pokljuki itd.
Kar se okoli cerkve na Brezjah zida je zadeva »Zveze bojevnikov«, ki tam namerja
postaviti skupen spomenik vsem padlim slovenskim vojakom. Da pa je rektorat
cerkve oskrbel romarjem moderna stranišča in sicer z vodo, to menda ni greh, ker je
za romarje. Kaj pravi k temu „zidanju" gospod —s.?
Uverjeni smo, da velja tujski promet, pa naj se javlja kjerkoli, podpirati in upoštevati.
In prav zato smo tudi prepričani, da bo kr. banska uprava uvidevno pomagala
uresničiti davno ţeljo, nujno potrebo — nov most k novi postaji. Da bodo ljudje
postreţeni, da se lahko otvori prepotrebna avtobusna zveza med Otočami in
Brezjami, ki se tudi bliţa uresničenju. Občini Brezje pa ţelimo prav tozadevno še
malo več podjetnosti, kakor pa so jo do sedaj pokazali. / Veridicus.
Vir: Gorenjec, 6. 1. 1940
Brezje. Občni zbor krajevne JRZ. Krajevna organizacija JRZ za občino Brezje priredi
na Svečnico 2. februurja ob 2. uri popoldne redni letni Občni zbor, na katerem bo o
notranje in zunanjepolitičnem poloţaju in novih davčnih olajšavah poročal bivši
poslanec dr. Albin Šmajd. O občinskem gospodarstvu preteklega leta bo spregovoril
naš ţupan g. Ivan Marčun. O delu krajevne organizacije pa predsednik g. Langus
Jakob. Ob tej priliki s posebnim zadovoljstvom poudarjamo, da je ţe od leta 1936
dalje. Svečnica, dan raporta, dan polaganja računov vseh naših javnih delavcev.
Prav letošnje leto pa je bilo njihovo delo kronano z velikimi uspehi. Pri tem samo
omenimo končno in nad vse zavidljivo ureditev planine Pungrat. Od leta 1929, torej
dobrih 10 let je trajala ta borba. In ko je l. 1936. šla naša JRZ v volilno borbo z
obljubo, da bo končno uredila zamotano zadevo planine Pungrat, so ji prav radi
pripisovali popolen neuspeh. Danes, ko je ta zadeva ţe urejena, lazi par vsiljivih
agitatorjev v ovčjih oblačilih od hiše do hiše ter se odeti s pavjim perjem, ponašajo,
misleč, da smo mi ţe pozabili, da so nam prav ti agitatorji in vsiljivci še pri zadnjih
občinskih volitvah metali polena pod noge, ter kot Judeţi Iškarioti izdajali naše
gospodarske zahteve raznim JNS diktatorjem. Na tak način vedno naprej obveščeni,
so mogli preprečili vsak naš uspeh. Zavedajo naj se, da jim bomo ţe mi znali pošteno
stopiti na prste.
Vir: Gorenjec, 27. 1. 1940
Valvazorjev dom. Naj napišem kaj priloţnostnega za Valvazorjev dom, so dejali oča
načelnik. Češ, jubilejna številka ni, kar si bodi, in dom je ponos kranjske podruţnice
SPD.
Dela je seveda vedno dovolj. Menda sem zagodel neki nedoločni »bom« ter počakal
zadnjega trenutka pred tiskom, kar se nam zemljanom le prečesto dogaja. Mar ne?
Dragi bralci! Valvazorjev dom je predvsem dom, kakor mestni dom, gasilski dom in
sploh nekaj imenitnega pod streho. Bog ne daj, da bi ga kdo prekrstil v kočo! Trije
odborniki podajo takoj demisijo, če ne še četrtega pol. Kajti, da ni koča, kot je — za
primer postavim — Krjavleva koča, se lahko vsakdo osebno prepriča. Samo poglejte,
kako prešerno se košati izpod Stola ničemurno poslopje!

Od prikupne slovenske vasice Ţirovnice poldrugo uro hoda, nič več. Oča načelnik so
poskrbeli, da Vam med potjo ne bo dolgčas, z raznimi napisi ob markacijah,
bodrilnimi, tolaţilnimi, skratka prijateljsko sočustvujočimi. Za primer postavim: »Ali te
kuha«, »Si ţejen«, »Potrpi«, »Takoj bo bolje" itd. In res, celo sedaj, ko se nebo kislo
drţi in ne pojo ptice, človek občuti poleg sebe prijatelja, ki mu na uho šepeta tolaţila.
Dom sam je moderno urejena alpska postojanka, kaj pripravna tudi za daljše bivanje.
Voda je v hiši in kadar sveti mesec, je udobje popolno. Prostorna jedilnica s kmečko
pečjo nudi privlačno zavetje, kadar mraz stresa ude, ali je zunaj čemerno. Nasprotno,
kadar je sončno, boste videli, da je narava obdarila ta kotiček, z vsem, kar si more
srce zaţeleli. Sprehodi vseh vrst, tako, da pridejo na račun prijatelji višinskega sonca,
kakor senčnih sprehodov, strmih pobočij in poloţnih letališč. Dom Vas vse vabi na
oddih v kraljestvo srn, koza ter veselega ptičjega ţgolenja iznad tisoč metrov višine,
kjer se pozabijo za nekaj dni tegobe solzne doline.
Vir: Gorenjec, 10. 2. 1940
Mlekarske zadruge na Gorenjskem:
Begunje pri Lescah (ust. 1927, 21 članov, ne deluje)
Hraše pri Lescah (ust. 1924, 26 članov, ne deluje)
Mošnje pri Bledu (ust. 1935, -, ne deluje)
Vir: Gorenjec, 10. 2. 1940
Finţgar FO Kropa je s 93 m postavil nov rekord. Na smučarskem treningu,
katerega so se udeleţili vsi naši in nemški skakalci na mamutski skakalnici v Planici,
se je od Jugoslovanov najbolj odlikoval naš lanski prvak v skokih Rudi Finţgar, član
FO Kropa, ki je zaplaval na 93 m in postavil nov drţavni rekord. Vsi vidimo v našem
Finţgarju brez dvoma najvrednejšega in najboljšega atleta vsega zimskega športa. Ni
dvoma, da je naš mladi Rudi tisti slovenski atlet, ki bo na tej skakalnici prvi zaplaval
preko 100 m in tako ponesel slavo vseh jugoslovanskih zimskih športnikov po vsem
svetu.
Rudi je še zelo mlad in so njegovi odlični uspehi, ki so brez dvoma uspehi enega
najboljšega našega mednarodnega smučarja, šele začetni in lahko od njega
pričakujemo še mnogo. K nedeljskim mednarodnim tekmam mu ţelimo mnogo
uspeha, da bi ponovno dokazal ne samo, da je on naš najboljši skakač, nego da je
on tisti, ki je steber vseh naših zimskih športnikov.
Vir: Gorenjec, 1. 3. 1941 / V mapi Kropa v starih časopisih
Joţef Lavtiţar »Lipniški grad pri Radovljici«. Tako se imenuje najnovejša knjiga
staroste slovenskih duhovnikov, konzistorialnega svetnika g. Lavtiţarja iz RatečPlanice. Ta moţ je ţiv dokaz, da se mladost ne sme meriti samo po letih, ampak po
sveţosti in plodovitosti duha, kakor tu vidimo pri gospodu svetniku, ki letos izvršuje
89. leto svojega ţivljenja neumornega pisateljevanja. Začetkom imenovana knjiga je
16. po številu. Pa še pripravlja dve: oris škofa Tomaţa Hrena in Joţefinske. V svojih
zadnjih spisih je g. Lavtiţar na svojski način — v obliki male povesti — opisal
znmenitejše zgodovinske dogodbe posameznih stoletij. Tako riše v knjigi »Junaška
doba Slovencev«, zgodbe 15. stoletja, v knjigi »Primoţ Trubar« zgodbe 16. stoletja, v
knjigi »Bled in Briksen" zgodbe 17. stoletja, v knjigi »Gospod Šimen« zgodbe 18.
stoletja in v ravnokar izdanem »Lipniškem gradu« pa zgodbe 14. stoletja. Tako na
primer opisuje razmere ob silnem potresu leta 1548, o črni kugi leta 1349, o verski
sekti bičarjev, o naselitvi Nemcev na Kočevskem, o začetku boţje poti na Sv.

Višarjih, o srednjeveških vitezih, o tlačanstvu kmetov, o bivanju papeţev na
Francoskem, o sv. Katarini Sienski, o oglejskih patriarhih itd.
Knjiga je prijetno berilo za duševni oddih, a tudi poučna za vsakega, ki se zanima za
našo narodno zgodovino. Vzemi torej in beri! Na lepem papirju tiskana in lično
vezana knjiga stane pri radovljiškem Prosvetnem društvu din 25.—. v knjigarnah din
30.—.
Vir: Gorenjec, 16. 3. 1940
Uspela akademija FO in DK v Radovljici. Ţe par let praznuje radovljiška katoliška
mladina kar najslovesneje god sv. Joţefa. Na ta dan pokaţe svojim številnim
prijateljem sadove zimskega telesnovzgojnega dela.
Z letošnjo telovadno akademijo je dosegla naravnost nepričakovan uspeh, saj je bila
ţe pred osmo uro dvorana zasedena do zadnjega kotička.
Med odličniki smo opazili sreskega načelnika g. dr. Vrečarja in vso našo katoliško
inteligenco, ki je vedno znala ceniti napore slovenske mladine, ki ji je bila svetovalec
v črnih dnevih bliţnje preteklosti, ki pa ji hoče biti tudi danes ob dnevih njenega
procvita tesno ob strani.
Točno ob napovedani uri je pričela akademija. Na odprtem odru, predstavljajočem
slovensko zemljo, so izkazali fantje v krojih z odsekovo zastavo čast drţavni misli.
Trţiška godba je zaigrala drţavno himno, ki so jo vsi prisotni poslušali stoje.
Za tem so v kratkih presledkih in ob navdušenih ovacijah občinstva sledile proste,
simbolične in gimnastične vaje članov, mladcev, naraščajnikov, članic, mladenk in
gojenk, prepleteno z orodno telovadbo, skupinami in rajalnimi pohodi.
Posebno lep vtis so zapustili naraščajniki in mladci radi strumnega koraka in lepega
izvajanja prostih vaj, ter prav teţke skupino sestavljene v obliki piramide. Prisrčno
pozdravIjene so bile naše najmlajše, ki so ob splošnem navdušenju izvajale vaji »En
hribček bom kupil« in »Navzgor se širi roţmarin«, pri tem pa korajţno prepevale.
Mladenke v narodnih nošah so morale ponoviti, krasno simbolično vajo »Roţa na
vrtu zelenem cvete«.
Od točke do točke se je večalo navdušenje, ki je doseglo prvi višek ob mladčevski
zaobljubi.
V zgoščenem, globoko zasnovanem govoru je odsekovni duhovni vodja g. Kunstelj
Joţe opisal program, načela in cilje katoliške mladine. Zvestoba je prvo, zvestoba je
vse! tako je poudaril. Ohranimo zvestobo Bogu, narodu, drţavi in vladarju, vršimo
dolţnosti, ki nam jih nalaga ţivljenje in vodimo vso mladino tako, da ne bo nikdar
zamenjala Boga za manjvredne posvetne dobrine!
Po govoru je prikorakala na oder čelu mladcev, slovesno odgovorila na stavljena
vprašanja in v pozoru poslušala himno slovenske mladine, katere član je sedaj
postala. Mladčeva zahvala duhovnemu vodji je izzvala krepko odobravanje
Posebe moramo omeniti člana Ermana Ivana in mladca Grilca Franca. S prekrasnimi
gimnastičnimi vajami, v katerih sta z dovršeno eleganco vezala različne stoje,
predmete, odnoţenja in razkoračenja, sta zadivila vse* navzoče.
Tudi orodni telovadci so nas z veletoči, stojami, raznimi zmiki, odbočkami in
razovkami prijetno iznenadili. Z resnim in vztrajnim treningom bodo kmalu stali v
vrstah onih telovadcev, ki se bore za prva mesta.
Ob zvokih himne „Hej Slovenci", je prireditev slovesno zaključila poslednja skupina,
pri kateri se nam je predstavila celotna druţina FO in DK, nazorno kaţoča smer
svojega dela.
Za res lep in vsestransko uspel večer izrekamo zahvalo odboroma FO in DK, ki sta
preko svojih vaditeljev in vaditeljic v zimski seziji doprinesla precejšen del k vzgoji in

napredku slovenske katoliške mladine v Radovljici in katerima ţelimo, da bi s trojim
dele m vztrajno nadaljevala v dobrobit naroda in drţave!
Katoliška mladina, krepko naprej! Mi smo s teboj! Bog ţivi!
Vir: Gorenjec, 23. 3. 1940 / V mapi Ljudski dom
Radovljica. Ugledno druţino krojaškega mojstra g. Grimšičar-ja je zadela ta teden
teţka izguba. Na Velikonočno nedeljo je umrl 14-letni sin Alojzij po kratki, pa
neozdravljivi bolezni levkemiji, rajni Lojze je bil izredno priden dijak realne gimnazije v
Kranju. Dnevna voţnja v šolo ga ni pokvarila, saj se je znal izogibati vsake
neprimerne druţbe sodijakov. Po svojem mirnem in skromnem značaju je bil
priljubljen tako pri svojih vzgojiteljih, kakor pri sotovariših. Poleg cerkve, šole in
domače hiše je posebno še ljubil Prosvetni dom, kjer se je veţbal za razne
mladčevske nastope in društvene prireditve. Pogreba po človeški sodbi prezgodaj
umrlega nadebudnega dijaka v torek popoldne si je udeleţilo izredno veliko
domačinov, ki so s tem pokazali svoje sočutje prizadeti druţini. Fantje iz odseka so
svojemu mlademu članu dva dni drţali častno straţo ob mrtvaškem odru in ga
spremljali z orlovsko zastavo na njegovi zadnji poti. Društveni zbor je občuteno zapel
3 lepe posmrtnice in pri odprtem grobu sta se poslovila zastopniku dijaškega društva
»Razor« in FO. Dragi Lojze, počivaj v miru in večna luč naj ti sveti! Hudo preizkušeni
druţini pa naše soţalje!
Vir: Gorenjec, 30. 3. 1940
Ovsiše pri Podnartu. † Franc Mohorič. Na Jesenicah so pokopali upravnika
carinarnice Franceta Mohoriča. Za njim ne ţalujejo samo na Jesenicah, ampak tudi
pri nas. Pokojni je bil naš rojak, domu na Češnjici. Bil je kot študent in še pozneje
zelo delaven, saj se je na njegovo pobudo kmalu po vojski ustanovilo Prosvetno
društvo, katerega duša je bil pokojni. Od hiše do hiše je hodil in v par dneh dobil
društvu nad 100 zavednih članov. Društvo še danes ţivahno deluje. Tudi sicer je
pokojnik rad prihajal domov k starišem, čeprav ga je trdo ţivljenje poslalo daleč od
rodnega kraja. Bog mu bodi dober plačnik!
Vir: Gorenjec, 11. 5. 1940
† Viktor Tonejc. V Otoku pri Mošnjah je v sredo umrl znani kranjski tapetnik Viktor
Tonejc v starosti 33 let. Pred nekaj dnevi je bil v ljubljanski bolnici operiran na
slepiču, toda nastopile so komplikacije in malo pred smrtjo so ga pripeljali domov,
kjer je izdihnil svojo dušo. Pogreb se je vršil danes zjutraj na pokopališče v Mošnjah
in se ga je udeleţilo tudi lepo zastopstvo obrtnikov iz Kranja.
Pokojni Tonejc jo prišel v Kranj l. 1933 iz Št. Vida in se je kljub svojemu skromnemu
začetku kmalu uveljavil v Kranju kot priznan in spreten tapetnik, kakršnega smo v
Kranju pogrešali. Kot obrtnik je vršil svoje delo zelo solidno in pošteno in si je kmalu
ustvaril po Gorenjskem in v Kranju širok krog odjemalcev, ker je bil v svoji stroki res
zelo izveţban. Tudi v krogu obrtniških tovarišev je bil zelo priljubljen, saj je sodeloval
pri vseh obrtniških razstavah in v društvu »Slovenskih obrtnikov«. Obrtniške vrste so
z njim v Kranju izgubile močno oporo. Po naravi je bil mirnega blagega značaja. Pred
dobrim letom se je poročil in zapušča v ţalosti mlado ţeno.
Naj dobri Viktor počiva v Bogu, preostalim pa naše iskreno soţalje.
Vir: Gorenjec, 18. 5. 1940
Most pri Otočah. Lansko leto sem se oglasil v „Gorenjcu" radi pobiranja mostnine na
mostu pri Otočah. Članek je vzbudil takrat precej razburjenja in sledil je v „Gorenjcu"

precej oster in prepričljiv odgovor. Toda, ni dolgo, kar sem šel preko mostu pri
Otočah in v veliko začudenje sem zapazil, da ni več na mostu „prijaznih" pobiralcev
mostnine. Kar začudil sem se in sem iskal skrinjico, kamor bi spustil denar za
mostnino in s tem ne bi bilo treba več plačevati mostninarjev, ker se lahko vsak
zanese na poštenost romarjev.
Zelo bi me zanimalo in to ne samo mene, ampak vse romarje, ki so morali včasih
plačevati mostnino in prenašati navade mostninarjev. Ne vem, ali je prenehanje
pobiranja mostnine znamenje, da bomo kmalu imeli priliko hoditi preko novega
betonskega mostu in to zato, ker se je najbrţe nabralo dovolj denarja, ali pa je
mogoče moj lanski letni članek toliko vplival na opravo mostu, da je prenehala sama
od sebe ali pod vis maior pobirati mostnino. Mogoče je zmanjkalo ljudi, ki bi radi še
zasluţili in jih v občini ni več, ker so vsi dovolj trdno situirani. Upamo, da nam bodo
zadevo pojasnili, kot so to lansko leto storili. Pač zanimiva stvar, ki bo zanimala
vsakega romarja. / Murnik Ciril.
Vir: Gorenjec, 1. 6. 1940
Ob 30-letnici Prešernove koče na Stolu. SPD - podruţnica Kranj je takoj po svoji
ustanovitvi začela z vsestranskim delom v izpopolnjevanju planinskih potov in
zaznamovanj; posvečala je skrbi in pozornost predvsem stvarem, ki jih je bilo treba
urediti. Sele pozneje je zašla med člane odbora misel, da bi postavili kje kako
planinsko kočo; ta misel pa je ostala in podţigala odbornike k izpolnitvi.
8. nov. 1904 so dokončno sklenili na odborovi seji, da postavi društvo na Stolu
planinsko kočo. Kakor je bila smrt ustanovitelja in predsednika Janka Majdiča teţak
udarec za društvo vendar je zaradi idealnosti pokojnika, ki je v svojem volilu pokazal,
da je popolnoma razumel teţnje odbornikov, našla nepričakovano podporo: pokojni
J. Majdič ji je volil 2000 K in tako postavil temelje koče. Za njegovega naslednika je
bil izvoljen g. dir. v pok. Anton Zupan; ker je bil sam doma izpod Stola, se je za kočo
še bolj zavzel in vso zadevo razširil, pritegnil več sodelavcev in tudi javnost povabil,
naj sodeluje. Prav na isti seji, na kateri je bil izvoljen za predsednika g. dir. Zupan, so
tudi sklenili, da dobi koča ime po našem pesniku Prešernu.
Po izgotovitvi petih načrtov in neštevilnih proračunov so leta 1907. naredili kupne
pogodbe glede zemljišča: potrebni les za zgradbo je zabrezniška občina, upoštevajoč
velik pomen koče za tujski promet, odstopila brezplačno. Julija 1909. so zapele
lopate: jeseni je bil dom ţe dograjen, slovesno in uradno odprtje pa se je vršilo šele
31. julija 1910. Velika mnoţica ljudi, domačinov in izletnikov, je prišla, da prisostvuje
odprtju, in mnogim je pomembni in lepi dan še do danes v ţivem spominu.
Med domačini, ki so kar tekmovali med seboj, kdo se bo bolje odrezal, se je
najvidneje izkazal g. dir. Zupan. Na občnem zboru leta 1911. so ga zato ob silnem
navdušenju navzočih izvolili za prvega častnega člana zaradi njegove nesebičnosti,
neumornosti in poţrtvovalnosti.

Koča pa takšna, kakršna je bila zgrajeno, dolgo ni mogla sluţiti v pravih merah vsem
gostom. Leta 1927. so začeli s povečavo; 1927 je bil prizidek gotov, slovesna
otvoritev pa se je vršila 15. julija 1928. Na slavnost so prihiteli Korošci s svojim
zborom „Kočna" iz Sveč ter zapeli mnogo krasnih koroških narodnih pesmi. Tedaj so
tudi v dr. Kušarjevi sobi, ki je dobila svoje ime po dr. Kušarju, postavili spominsko
ploščo, ob kateri visi podoba drugega društvenega predsednika g. dir. Zupana.
S tem bi bila v kratkem in na grobo podana zgodovina Prešernove koče v dobi
tridesetih let. Da pa ne bo ostalo le pri teh skromnih besedah, ki smo jih zapisali v
listu, priredi društvo v spomin tega jubileja 11. avgusta skromno slavnost v obliki
izleta na Stol.
Dohod je za vse planince poljuben, za odhod pa je za udeleţence iz Kranja in Trţiča
poskrbljeno za avtobusno voţnjo.
Vir: Gorenjec, 3. 8. 1940
Zveza bojevnikov. »Zveza bojevnikov« se tem potom zahvaljuje vsem prijateljem in
tovarišem, kakor tudi vsem drugim, posebno darovalcem, ki so sodelovali pri
nabiralni akciji za zgraditev veličastnega spomenika padlim ţrtvam svetovne vojne, ki
ga bo »Zveza bojevnikov«' postavila na Brezjah. Vsem onim darovalcem, prijateljem
in tovarišem, ki so pravilno razumeli klic glavnega odbora »Zveze bojevnikov« in
smisel nabiralne akcije, naj bo tem potom izrečen »Bog plačaj!« Vsi ste s tem
pokazali, da Vam je še vedno spomin na naše ţrtve v svetovni vojni svet in da gojite
čustva nepozabnega tovarištva in prijateljstva napram našim pokojnim v oni meri, kot
jo bo z Vašimi, četudi skromnimi prispevki večno izraţal spomenik pri Materi boţji
Priprošnjici na Brezjah.
Letošnji tabor »Zveze bojevnikov«, ki se bo vršil 18. avgusta 1940 na Brezjah, bo še
posebno slavnosten, ker se bodo tovariši bivši bojevniki in kadrovci videli po dolgem
presledku zopet enkrat. Dela za regulacijo prekrasnega trga pred in okoli cerkve
Marije Priprošnjice so po zaslugi »Zveze bojevnikov« in uprave frančiškanskega
samostana na Brezjah tako napredovala, da nudijo vsakemu, ki obišče Brezje
prekrasen pogled in udobnost. »Zveza bojevnikov« radi pomanjkanja dovoljnih
denarih sredstev za letos še ni mogla postaviti monumentalnega spomenika ţrtvam
svetovne vojne, upa pa, da ji bo s pomočjo poţrtvovalnosti svojega članstva in
dobrotnikov omogočeno postaviti spomenik ţe prihodnje leto. Letošnji tabor »Zveze
bojevnlkov« na Brezjah bo še posebne vaţnosti za nas vse tudi radi tega, ker bomo
ponovno prosili svojo Priprošnjico Mater boţjo na Brezjah, da nas obvaruje vojnega
gorja kakor tudi vseh drugih nadlog, ki so s tem v zvezi. Vabljeni so: vsi tovariši brez
razlike stanu in političnega prepričanja, kakor tudi vsi svojci padlih ţrtev svetovne

vojne in bojevnikov, da se tabora na Brezjah udeleţe v čim večjem številu. Za
prehrano bo preskrbljeno, vendar pa lahko vsakdo vzame s seboj hrane za en dan.
Prav posebno pa bo preskrbljeno, da bodo vsi romarji lahko pravočasno opravili
svete zakramente, ker bo na razpolago precejšnje število duhovnikov. Bojevniki, na
svidenje na Brezjah, naj nikdo ne manjka!
Vir: Gorenjec, 3. 8. 1940
Nova postaja Otoče-Brezje. Ko se je l. 1931. ustanovilo „Tujsko-prometno društvo
Brezje", si je napravilo zelo drzen program: napeljavo telefona na Brezje, javno
razsvetljavo, ureditev poti iz Otoč na Brezje, odpravo mostnine čez most pri Otočah
in zgradbo novega ţelezobetonskega mostu ter zgraditev nove ţel. postaje v Otočah.
Vse točke navedenega programa razen ţelezobetonskega mostu so se s
širokogrudno pomočjo raznih javnih in zasebnih faktorjev, zlasti s pomočjo rektorata
Marijinega svetišča na Brezjah, ţe uresničile. Mostnina, ta večna teţava in predmet
nezadovoljstva vseh romarjev, je bila letos po mnogoletnih hudih borbah vendarle
odpravljena.
Kdor se je zadnji čas vozil skozi Otoče, je mogel opaziti lep napredek tujskega
prometa pri nas: zgradbo novega postajnega poslopja. Dosedanje poslopje postaje v
Otočah tako velikemu prometu, kot je na tej postaji, nikakor ne odgovarja potrebam,
saj je znano, da je postaja na Otočah najbolj donosna in najbolj prometna postaja na
gorenjski progi, to pa seveda zaradi tega, ker je izstopna postaja za največjo
slovensko boţjo pot Brezje. Čakalnica je velika komaj nekaj kvadratnih metrov, peron
pa ne dosti večji. V slučaju deţja si je vsak potnik moral pomagati, kakor je vedel in
znal. Pritoţbe prizadetih so se večale iz dneva v dan. Prejšnje ţel. uprave se za to
vprašanje načelno niso zanimale, meneč, da romar ni človek in da zanj ni treba
ugodja. Število romarjev na Brezje je bilo iz leta v leto večje in tako je bila potreba po
novi postaji vedno nujnejša.
Leta 1936 je bila na pobudo g. Jerneja Hafnerja, sedaj ţupnika v Moravčah, sklicana
v Otočah anketa za gradnjo novega postajnega poslopja. Te ankete se je udeleţil
rektor svetišča na Brezjah, ţupnik g. Hafner, zastopniki ljubljanske ţel. direkcije,
»Tujsko-prometno društvo Brezje« ter ţupanu občin Brezje in Dobrava. Ker ţel.
direkcija gradnje ni hotela prevzeti, se je obvezalo „Tujsko-prometno društvo na
Brezjah", da bo nabralo potrebne prispevke, ţel. direkcijo pa prosilo, naj napravi
potrebne načrte.
TPD je takoj pričelo z zbiranjem prispevkov in potrebnega gradbenega materiala, vse
delo je vodil v prvi vrsti predsednik TPD g. Grašič Ignac. Največ uvidevnosti je
pokazal tedanji gvardijan in rektor svetišča na Brezjah g. P. Bonaventura Resman.
Rektorat cerkve na Brezjah jo prispeval velik del prispevka za zemljišče. S prispevki
ki jih je nabralo TPD, je kupilo ca 100 m3 gradbenega lesa, ca 340 m3 gramoza in
zemljišče, ki je stalo 37.400 din. Del še ni bilo mogoče pričeti, ker ni bilo denarja za
zidanje in ostalo opremo.
Tako se je vsa zadeva za nekaj časa zavlekla. Po zaslugi ministra g. dr. Kreka in
tedanjega narodnega poslanca g. dr. Šemrova je bil v ta namen v Beogradu odobren
kredit 100.000 din. To je omogočilo zidanje in vso stvar premaknilo z mrtve točke ter
nas končno rešilo bojazni, da bo ta akcija padla v vodo ali pa se povlekla v nedogled.
Prav zaradi tega dejstva in ker je bil ves gradbeni material na licu mesta, je končno
po prizadevanjih gvardijana in rektorja gg. dr. P. Hadrijana Kokolja in dr. Romana
Tominca vse delo prevzela v roke ţel. direkcija v Ljubljani. Največ zaslug pri tem ima
ţel. direktor g. ing. Kavčič, ki je pričetek gradnje kar najbolje pospešil in takoj rešil
vse potrebne formalnosti, da so lansko jesen ţe zapele prve lopate. O Vseh svetih je

bilo poslopje ţe pod streho. Letošnjo pomlad so z deli nadaljevali, danes pa
dovršujejo še zadnja dela.
V nedeljo 18. avgusta bo na slovesen način ta impozantna stavba blagoslovljena in
izročena prometu. Točen program bomo objavili kasneje.
Nova stavba stoji nekoliko stran od Starega poslopja, nasproti restavracije Markelj.
Dolga je 37 in, široka pa 10.40 m. Imela bo veliko zaprto čakalnico in zelo veliko
odprto čakalnico. Zgoraj bo stanovanje za ţel. usluţbence. Spodaj pa bodo poleg
čakalnic uradni prostori in bufet.
Sedaj urejajo park okoli postaje, ki bo zelo ličen. Na jugovzhodni strani postaje bo na
primernem podstavku stal visok steber, na njem pa kip Marije Pomagaj na Brezjah,
da se bodo številni romarji, ki prihajajo na Brezje, spomnili, da se bliţajo svetemu
kraju. Ves prostor bo posajen in bo nudil romarjem v vročih dnevih hladno senco, pa
tudi za klopi je poskrbljeno. Največ zaslug pri ureditvi tega parka imajo g. dr. P.
Roman Tominec, dr. P: Hadrijan Kokolj, ţupana občin Brezje in Dobrava, g. Marčun
Ivan in g. Špendov Ivan ter predsednik TPD g. Grašič Ignac in še mnogo tihih
delavcev in dobrotnikov.
Ker stroškov za ureditev tega parka ne nosi ţel. direkcija, zato prosimo one, ki imajo
morda kakšno zaobljubo Mariji na Brezjah, naj jo obrnejo v ta namen in s primernimi
prispevki omogočijo čim lepšo ureditev tega parka. Prispevki naj se pošiljajo na
rektorat svetišča na Brezjah: ne pozabite pripomniti, v kakšne namene darujete.
Iz tujsko prometnih potreb se je postaja preimenovala v Otoče-Brezje, saj je
velikanska večina potnikov s postaje na Otočah namenjena na Brezje.
Vsem, ki so se trudili za uresničitev gradnje nove postaje na Otočah, gre največja
hvala in priznanje; enako tudi vsem tistim, ki so s svojimi prispevki omogočili to delo.
Kakor povsod tudi tukaj ni manjkalo nasprotnikov, ki so iz ne vem kakšnih razlogov z
vsemi mogočimi sredstvi zavirali to akcijo. Toda čas je šel preko njih!
Sedaj, ko je nova postaja tik pred odprtjem, je vprašanje novega ţelezobetonskega
mostu preko Save pri Otočah postalo še bolj pereče, morda še bolj kot to novo
postajno poslopje. Dal Bog, da bi se tudi to kmalu uresničilo!
Vir: Gorenjec, 10. 8. 1940
11. avg. k Prešernovi koči na Stolu. Trideset let kljubuje naša Prešernova koča
viharjem in sneţnim meteţem pod očakom Stolom. Trideset let je ţe lep planinski
pravnik in ni, da bi ga prezrli.
Podruţnica Slovenskega planinskega društva v Kranju bo počastila ta jubilej z
izletom na Stol, katerega se bodo udeleţili prav gotovo vsi ljubitelji naših gora.
Na Stol bodo prihiteli tudi domačini. Saj bo tega dne sluţba boţja ob 11. uri pod
vrhom, kakor pred tridesetimi leti...
Kako naj pozabimo ob tej priliki na našo zvesto oskrbnico Klaro! Deset let
nepretrgoma gospodinji v visoki naši postojanki — deset let neumorno in vdano dela
v prospeh planinstva. Letos je zadnje leto še med planinci. Jesen jo vabi v dolino,
kjer naj jo prebije srečna in zadovoljna. Kranjska podruţnica ji ţe danes izreka svojo
zahvalo za njeno poţrtvovalno delo. Ohranili jo bomo v najlepšem spominu.
Da ji izkaţemo tudi vidno priznanje, smo povezali skromno slavnost naše postojanke
z njenim godom.
Na račun pa bodo prišli tudi znanci in prijatelji gospodarja g. Korsiča, ki prav tako
goduje...
Zatorej na veselo svidenje na Stolu, 11. t. m.
Vir: Gorenjec, 10. 8. 1940

Blagoslovitev postaje Otoče-Bresje in proslava Zveze bojevnikov. V nedeljo 18.
avgusta bo na slovesen način blagoslovljena in otvorjena nova postaja Otoče-Brezje.
Ob poli 9. se bodo z vlakom pripeljali visoki cerkveni in drţavni dostojanstveniki gg.
škofa dr. Gregorij Roţman in dr. Tomaţič, ban g. dr. Marko Natlačen, šef ljubljanske
ţel. direkcije ing. Kavčič in drugi. Tem bo prirejen svečan sprejem, nakar bodo sledili
pozdravni in slavnostni govori nato pa blagoslovitev novo postaje Otoče-Brezje in
spomenika, ki bo stal poleg postaje.
Po končani otvoritvi se bodo visoki gostje odpeljali na Brezje, kjer so bo vršila
spominska proslava Zveze bojevnikov. Ob 10. uri bo pridiga in sv. maša. Pridigoval
bo ljubljanski škof dr. Gregorij Roţman, masovni pa mariborski škof g. dr. Tomaţič
Ivan. Pri slovesnostih v Otočah in na Brezjah bo sodelovala godba.
Vir: Gorenjec, 17. 8. 1940
30 letni jubilej Prešernove koče. V nedeljo 11. avgustu so naši planinci na skromen
in tih način praznovali in proslavili jubilej 30. letnice Prešernove koče na Stolu. Ker v
sedanjih časih glasne proslave niso primerne, se je ta pomembna obletnica proslavila
le z izletom planincev, ki so prispeli od blizu in daleč na naše gorenjske planine, na
Stol. Ţe zvečer je bilo iz doline opaziti kako spomikajo številne lučke, ki so vodilo
turiste k njihovemu cilju. Proti jutru je celo nekoliko rosilo, vendar je potem nastal lep,
vroč poleten dan. Tako se je v teku dopoldneva nabralo pri koči okrog 200 turistov.
Ob 11. uri jo daroval sv. mašo zabrezniški domačin pisatelj g. F. S. Finţgar, ki je ob
tej priliki imel zelo lep nagovor domoljubnega značaja. V svojem govoru je naglasil,
naj ljubimo naše gore, našo domovino. Koča je bila vsa z zelenjem okrašena, na
vzhodnih vratih pa je bila pritrjena iz cvetju napravljena številka 30. Prav tako so bili
okrašeni v obednici se nahajajoči sliki direktorja Zupana in pok. dr. Kušarja.
Obenem z jubilejem koče so planinci tudi proslavili 10 letnico vestnega sluţbovanja
oskrbnice in so ji vsi prav toplo čestitali. Oskrbnica jo bila zelo ginjena zaradi
pozornosti kateri so ji planinci ob tej priliki izkazali. Okrog koče se je razvila prijetna
planinska zabava v najlepšem razpoloţenju. Glavni odbor pri proslavi je zastopal g.
inšpektor Wester, SPD podruţnico Trţič predsednik g, Salberger z lepim številom
trţiških planincev. Osrednjo društvo Ljubljana g. Lajovic, podruţnico SPD Kranj
predsednik g. Rojc Andrej, navzoč je bil direktor v pokoju g. Zupan, ki ima za gradnjo
Prešernove koče zelo mnogo zaslug, zlasti veliko pa je bilo domačinov iz vseh krajev
izpod Stola.
Vsa slovesnost je bila, kot smo ţe rekli čisto skromnega značaja, izvršena v obliki
izleta. Kljub temu pa je bil na dostojen in primeren način proslavljen jubilej 30 letnice
slovenske koče na Stolu, ki je bila v tistih časih ena prvih slovenskih planinskih
postojank v naših gorah. Naj kočo v bodoče vrši svojo nalogo v blagor in korist
našega planinstva.
Vir: Gorenjec, 17. 8. 1940
Bojevniško slavje na Brezjah in blagoslovitev nove postaje Otoče-Brezje. Kar
običaj je ţe, da se slovenski bojevniki iz svetovne vojne vsako leto zberejo pri Kraljici
miru na Brezjah. Letos so še posebno radi prišli, ker so ji imeli veliko povedati in jo
prositi. Pa tudi veliko se jih je zbralo ob Njenem svetišču.
Ţe v soboto zvečer je prišlo na Brezje okoli 3000 bojevnikov in drugih romarjev.
Okrog 6. ure se je pripeljal med nje tudi minister in predsednik senata g. dr. Anton
Korošec. Pozdravil ga je odbor Zveze bojevnikov z g. prof Mirkom Ratejem na čelu.

Napočilo je krasno nedeljsko jutro. Nove trume romarjev so se valile na Brezje. Okoli
10.000 jih je prišlo. Prostor pred cerkvijo je bil svečano okrašen. Poleg drţavnih so se
vile tudi slovenske zastave.
Ta dan je bilo slovesno blagoslovljeno in otvorjeno novo postajno poslopje OtočeBrezje. To dejstvo je vso slovesnost na Brezjah še bolj povzdignilo.
Prostor okoli poslopja nove postaje in poslopje samo je bilo kar najlepše okrašeno.
Ob 8. zjutraj se je zbrala velika mnoţica ljudstva, da prisostvuje blagoslovitvi in
otvoritvi nove postaje in Marijinega stebra poleg postaje. Nekoliko pred prihodom
vlaka so se pripeljali ban dravske banovine g. dr. Marko Natlačen, sreski načelnik g.
dr. Vrečar, gvardijan in rektor Marijinega svetišča na Brezjah g. dr. P. Hadrijan Kokolj,
g. dr. P. Roman Tominec, ţupana občine Brezje in Ovsiše gg. Špendov Ivan in
Marčun Ivan ter predsednik „Tujskoprometnega društva Brezje" g. Grašič Ignac.
Okoli tri četrt na devet je pripeljal otvoritveni vlak z okrašeno lokomotivo na čelu, ki je
nosila napis: „Otoče-Brezje". S tem vlakom so se pripeljali: prevzvišeni g. knezoškof
dr. Gregorij Roţman, direktor ljubljanske ţel. direkcije g. ing. Rudolf Kavčič in drugi..
Godba je zaigrala dobrodošlico.
Gg. škofa, bana in ţel. direktorja so pozdravile deklice v narodnih nošah in jim
podarile krasne šopke. Za tem je pozdravil častne goste v imenu občin Ovsiše in
Brezje ovsiški ţupan g. Špendov, za njim pa rektor in gvardijan g. dr. P. Hadrijan
Kokolj. Zahvalil se je g. banu za pomoč in razumevanje, g. direktorju Kavčiču pa za
zasluge, ker se je s toliko ljubeznijo m vnemo zavzel za to postajo. Končno je
spregovoril še g. direktor Kavčič, ki je podal zgodovino razvoja postajališča na
Otočah in prosil nato g. knezoškofa, da blagoslovi novo postajo.
G. škof dr. Roţman je nato ob asistenci 4 duhovnikov blagoslovil postajo in posebej
še Marijin steber. Po končani blagoslovitvi je. g. direktor Kavčič otvoril postajo in jo
izročil prometu. Posebej moramo pripomniti, da so steber, ki je lesen, umetniško in
zastonj okovali pridni Kroparji.
Po končanih slovesnostih na Otočah so se častni gostje in ostala mnoţica podali na
Brezje, da prisostvujejo še slavju bojevnikov.
Na Brezjah je pozdravil g. bana in g. škofa predsednik Zveze bojevnikov g. Mirko
Ratej.
Ob 10. se je pričela sv. maša na prostem, katero je daroval škof dr. Rozman. Med sv.
mašo je imel krasno pridigo, ki se je nanašala na nedeljski evangelij. Med sluţbo
boţjo je igrala godba iz Svetij pri Medvodah pod spretno taktirko g. Dolinarja, pel pa
je pevski zbor bojevnikov.
Po sv. maši je g. škof opravil molitve za pokojne slovenske bojevnike. Godba je
zaigrala nekaj ţalostink, pevci pa so zapeli večno lepo „Oj, Doberdob".
S tem je bilo slavje bojevnikov na Brezjah končano. Udeleţenci so se razšli po raznih
lokalih in obujali spomine na minulo svetovno vojno. Vse popoldne jim je marljivo
igrala godba.
Vir: Gorenjec, 24. 8. 1940
Na Mali Šmaren v Ljubno! V nedeljo dne 8. septembra, to je na Mali šmaren, pojde
delavstvo gorenjskega kota in iz Trţiča k Mariji v Ljubno. Na pobudo »Zveze
zdruţenih delavcev« poromajo na ta dan širom vse Slovenije krščanski delavci s
svojimi druţinami k Marijinim svetiščem, da tako na starodaven slovenski način
izpričajo javno svoje krščansko prepričanje, se poklonijo svoji zaščitnici pred Bogom
ter poprosijo za blagoslov od zgoraj pri svojem delu in pri svojih prizadevanjih.
Pripravite se zalo pravočasno za to naše romanje in opozorite nanj svoje tovariše.
Tisti, ki pojdejo z vlaki, se peljejo do Otoč. Peljejo se seveda z jutranjimi vlaki, ker je

sveta maša v Ljubnem ob devetih. Po maši je v slučaju lepega vremena versko
zborovanje na prostem pri cerkvi.
Po zborovanju bodo mnogi hoteli obiskati še Brezje. Zato bo popoldansko cerkveno
opravilo za romarje ob treh popoldne pri Marijinem oltarju na Brezjah. — Vabljeni so
tudi vsi prijatelji našega delavstva.
Vir: Gorenjec, 24. 8. 1940
Na Mali Šmaren v Ljubno! Slovensko katoliško delavstvo tam od ravnin Slovenske
krajine pa gori do vrhov ob Savi Dolinki poroma na praznik Marijinega rojstva, to je v
nedeljo dno 8. septembra, k Marijinim svetiščem in tam izpriča svojo trdno vero v
odrešilni nauk Marijinega sina Jezusa Kristusa, vsega sveta in zato tudi delavskega
Odrešenika. V Marijinih svetiščih se bo tudi naše slovensko delavstvo priporočilo
Boţji Materi, da bi mu pri svojem Boţjem Sinu izprosila moči in pomoči v sveti borbi
za preobraţen je sveta v Kristusovem duhu. To preobraţenje bo prineslo odrešenje
delavstvu iz okov kapitalizma in komunizma, dveh teţkih jarmov vsega delavstva
sveta. Zgodovina slovenskega naroda nam priča, da jo verno slovensko ljudstvo bilo
neštetokrat uslišano v teh svetiščih in je v vseh stiskah z močno in preprosto vero
romalo v ta svetišča. Slovensko katoliško delavstvo, ta bistveni del slovenskega
naroda, se z romanjem na Mali šmaren uvrsti v nepretrgano procesijo našega naroda
in z enako močno vero v uslišanje pohiti v slovenska Marijina svetišča
Delavstvu se pridruţijo ne samo njihovi svojci: ţene, moţje, starši in otroci, ampak vsi
njihovi prijatelji. Na ta dan so gorenjski delavci najdemo pri Marijinih nogah v
Ljubnem. Skupno romanje, skupna prošnja, skupna molitev nam po svetopisemskih
besedah da poroštvo za uslišanje našiti prošenj. Kjer sta dva ali tri je zbrani v
Jezusovem imenu, je Odrešenik sam med njimi! Zato naj nihče ne ostane doma brez
vaţnega razloga! Na Mali Šmaren prav vsi v Ljubno!
Trţičani in okoličani organizirajo udeleţbo peš, s kolesi in z avtobusom. Iz
Gorenjskega kota se pripeljejo največ z vlaki. Vsi, ki se peljejo z vlaki, izstopi jio v
Otočah. (Ljubno leţi ob cesti iz Otoč na Brezje.)
Spored romarske poboţnosti je sledeči: - 1.) Ob 9. sv. maša v farni cerkvi v Ljubnem
(med mašo ljudsko petje). - 2. ) Po maši versko zborovanje na prostem ob cerkvi
(samo v slučaju lepega vremena). - 3. ) Ob 3. popoldne večernice (litanije Matere
boţje) pri Marijinem oltarju na Brezja.
Vir: Gorenjec, 31. 8. 1940
Delavsko romanje v Ljubno. Krščansko, delavstvo visoke Gorenjske je na praznik
Mar. rojstva minulo nedeljo poromalo v okviru romanj, ki jih je za ta dan organizirala
»Zveza zdruţenih delavcev«, k Udarjeni Mariji v Ljubno in k Mariji Pomagaj na
Brezje. Tega romanja so se udeleţili naši delavci in njihovi svojci od Trţiča gori do
obeh izvirov Save. Na ta dan, ki je znan romarski dan za Brezje, so sicer Brezje
potegnile nase večji del romarjev, vendar se je tudi v Ljubnem zbralo dosti delavstva.
Najbolj verjetno so se odrezali Jeseničani. Ti so imeli seboj tudi godbo Krekovega
prosvetnega društva v močni zasedbi. Ljubno je bilo v počastitev gorenjskega
delavstva slavnostno okrašeno. Opazili smo več zastav in slavolok z napisom
»Pozdravljeni slovenski delavci!« Oder za zborovanje je bil okrašen z mlaji in venci.
Romarska cerkev v Ljubnem je pa ţe itak izredno lepa in privlačna. Sluţba boţja se
je vršila ob 9. uri. Najprej je imel cerkveni govor g. kaplan Godina iz Jesenic, nato je
daroval sv. mašo Svetokriţki ţupnik g. Franc Krašna. Med sluţbo boţjo se je
nenadoma in nenapovedan prikazal v cerkvi voditelj slovenskega naroda in prijatelj
slovenskega delavstva g. dr. Anton Korošec. Pripeljal se je na naše romarska

zborovanje z Bleda v spremstvu g. Grubišiča, ravnatelja ljublj. prezbiroja. Prav tako
se je čutilo delavstvo počaščeno z obiskom g. predsednika »Delavske zbornice« g.
Kozamernika in tajnika g. Hafnerja. Po sluţbi boţji se je vršilo na idiličnem prostoru
pred cerkvijo zborovanje, katerega je vodil tov. France Rajner.
Priporočil je krščanskemu delavstvu Gorenjske, naj bi si zbralo Marijino boţjo pot v
Ljubnem za cilj vsakoletnega delavskega romanja. Nadalje so pozdravili zborovanje
domači ţupan g. Marčun Ivan in predsednik gorenjske Kmečke zveze. Nato je imel
govorniško in vsebinsko prvovrstno podan govor tov. Joţe Langus iz Ljubljane. Za
njim je govoril tov. Jordan iz Jesenic. Z navduševalnim sklepnim nagovorom je tov.
Rajner zaključil lepo uspelo prvo romarsko zborovanje. Z zborovanja so bili poslani
pozdravi obema slovenskima škofoma, ministrskemu predsedniku Dragiši
Cvetkoviču, velikemu prijatelju slov. del. ministru dr. Kreku ter banu dr. Marku
Natlačenu. Naš voditelj dr. Anton Korošec je pa bil med zborovanjem navzoč in ga je
delavstvo kar na kraju samem iskreno pozdravilo. Delavstvo je nato posetilo bliţnje
gostilne, da se je za opoldne okrepčalo. G. dr. Anton Korošec se je skoro eno uro
mudil med delavci, ter se domače z njimi razgovarjal in odgovarjal na stavljena
vprašanja. Posebno ţivahno je bilo v gostilni, kjer je bila godba, ki je od časa do časa
kakšno veselo zaigrala. Ob 2. uri so se romarji poslovili od prijaznega kraja in se
napotili k Mariji Pomagaj na Brezjah. Tja so dospeli malo pred 3. uro. Godba je na
trgu pred cerkvijo eno zaigrala, nato so se pa vsi spravili pred čudodelno podobo
Marije Pomočnice v cerkev. Bivši jeseniški kaplan g. katehet Janko Ţagar je v
spremstvu duhovnikov prenesel Naj. svetejše k Marijinemu oltarja. Godba je zaigrala
evharistični komad. Sledile so pete litanije Matere boţje. Za zaključek je zopet
zaigrala godba. Poboţnost na Brezjah je močno vplivala na vse udeleţence in jim je
ostala v najlepšem spominu. Vsi udeleţenci so bili z romanjem kar najbolj zadovoljni.
Imamo vtis, da je ideja delavskih romanj posrečena in se bo v bodočih letih ne samo
obdrţala ampak kar najlepše razvila.
Vir: Gorenjec, 14. 9. 1940
40-letnica posvečenja cerkve na Brezjah. Na roţenvensko nedeljo dne 7. oktobra
l. 1900 je pokojni kardinal Jakob Missia ob asistenci slovenskih škofov dr. Antona
Bonaventure Jegliča in Jakoba Trobca iz Amerike posvetil veličastno romarsko
cerkev na Brezjah.
Prihodnjo nedeljo, dne 6. oktobra bomo slovesno praznovali 40-letnico posvečenja, ki
se je bo udeleţil prevzvišeni škof dr. Gregorij Roţman. Na predvečer bodo ob osmih
pete litanije in nato ob slovesnem pritrkavanju rimska procesija z bakljami. Ves večer
bo cerkev bajno razsvetljena. Nato bo pozno v noč spovedovanje. Zjutraj se bodo
pričele sv. maše ţe ob štirih. Ob desetih bo slovesni škofov vhod, nato pridiga in
pontifikalna sv. maša.
K tej pomembni slovesnosti vabimo vso bliţnjo in daljno okolico; zlasti rimske
procesije se domačini udeleţite v častnem številu.
Vir: Gorenjec, 29. 9. 1940
Iz Krope v Jamnik. Malokdo pride v ta kot slovenske zemlje, zato je malokomu
znano, kako si Kropa prizadeva, da pride v isto razvojno črto z dragimi slovenskimi,
zlasti pa gorenjskimi kraji.
Je pa Kropa tudi vredna splošnega napredka, saj predstavlja trg nekak muzej stare
stavbarske umetnosti. Začudiš se, ko se nenadoma znajdeš v sredini trga. Obdajajo
te same visoke hiše, stisnjene v bregove, ki pričajo o nekdanjem blagostanju. Celo
naselje priča o ostri borbi Kroparja za ţivljenjski prostor, ki pa si ga je mukoma razširil

s tem, da je rinil v breg ter gradil svoje hiše v več nadstropij. Kvarijo pa pogled na
lepe stavbe začrnele šupe, pa tudi kasneje v naši dobi zidane stavbe, ki stojijo
ponekod na najlepših prostorih ter zapirajo in ovirajo promet na ţe itak ozkih cestah.
Cesta skozi trg je pa najbolj pereče vprašanje. Vendar Kroparji niso začeli urejevati
ceste v sami Kropi, ampak so mislili mnogo dalje. Iz Krope namreč ni nobenega
izhoda, svet je tu zaplankan. Turist s svojim avtom mora v Kropi obrniti svoje vozilo
ter se obrniti v Podnart ali kreniti v Kamno gorico.
Leta 1936 se je ustanovil gradbeni odbor za zgradbo nove ceste, ki bi vezala vas
Jamnik s Kropo. V gradbenem odboru so tudi zastopniki občine Besnica. odnosno
vasi Jamnik. Kraji pod Jelovico kakor: Jamnik, Podblica, Draţgoše itd. nimajo s
svetom nobene ugodne cestne zveze. Svoje gozdne in poljske pridelke prevaţajo po
ozkih, strmih kolovozih v Kropo odnosno v Nemilje in dalje proti Besnici.
Kdor pozna te gozdne ride in je videl, kako se muci ţival z majhnim tovorom, razume
nujnost nove ceste. Ti kraji, ki so z gozdovi bogati, bodo z novo cesto šele zaţiveli ter
se vključili v gorenjsko gospodarstvo.
Ne smemo pozabiti tudi naravnih lepot, ki se odkrivajo od meje kranjskega z
radovljiškim srezom pri Sv. Soboti, kjer se odpre razgledu celotna kranjska ravnina,
kraji od Begunj, preko Brezij, Golnika, Trstenika itd.
Pod okriljem gora leţe vasi pred opazovalcem kakor na dlani. V najbliţjem sosedstvu
samuje Sv. Primoţ ter se ozira na vasico Jamnik s skodelastimi strehami, ki izgleda,
kakor da je prilepljena na strmo pobočje. Preko Sv. Primoţa škili Sv. Jošt in njegov
sosed Sv. Mohor oba ovita v lepe šume.
Tu se nudijo tujskemu prometu nove moţnosti, ki jih je ţe malo v s tujskimi središči
prepreţeni Sloveniji. Kraji so samotni, človeka opajajo s svojim mirom. Oči
razveseljujejo menjajoči se pasovi njiv, travnikov in gozdov. V kotlinah šumijo obseţni
bukovi gozdovi. In vse to gledaš iz višin, ki se nahajajo v zaščiti skalnate Jelovice na
njenem jugovzhodnem pobočju. Teţko je vse to opisati, treba si je kraje ogledati,
kadar se kopljejo v soncu.
Gradbeni odbor za gradnjo ceste Jamnik-Kropa je torej šel v letu 1936 na delo.
Priznati je treba, da ni to lahka stvar, izpeljati cesto iz Jamnika po strmih pobočjih in
velikih višinskih razlikah v Kropo. Poleg tega je to zelo drago in dolgotrajno delo.
Vendar ni naletel na gluha ušesa in tako je bilo mogoče začeti z odkopom. Začel pa
je s cesto pri Kolombartu, naselju par hiš pod grebenom, na katerem stoji sv. Primoţ
nekako 2.5 km od Jamnika proti Kropi, torej nekje med glavnima interesentoma, da
ne bi bilo kje zamere. Do Krope je od začetka del ca. 4 km.
Do letos je zgrajene ca. 2.5 km ceste, od katere je pribliţno 1300 m tlakovane. Cesta
poteka od Kolombarta v eni glavni smeri do Sv. Sobote, samo da je prilogodena z
ovinki neštetim terenskim hrbtom: od tu pa zavije proti zapadu, da obide greben, ki se
vleče od Jelovice proti Ovsišam in tako pride na strmo pobočje iznad Krope. Ko je
bilo dograjene ca 900 m ceste, je stal gradbeni odbor pred vprašanjem, ali naj spelje
cesto proti Podnartu ali v Kropo. Po daljšem študiju in preiskovanju tal se je odločil,
da obrne cesto proti Kropi. Razlogi so bili v prvi vrst: ugodnejši teren za zgradbo ter
razlog, da cesta pasira Kropo ter ji da tako potrebno gospodarsko zaledje. Proti
izpeljavi ceste proti Podnartu pa je govorilo v glavnem dejstvo, da obstoji do Krope
itak ţe banovinska cesta, ki vodi do Podnarta, ter neugoden teren za zgradbo. Cesta
do Podnarta bi zgradbo občutno podraţila.
Vir: Gorenjec, 19. 10. 1940 / V mapi Kropa v starih časopisih
Iz Krope na Jamnik. Seveda so nastale za zgradbo ceste v strmem pobočju nad
Kropo občutne teţave; treba je bilo napraviti 6 ostrih obratov-serpentin. od katerih pa

so 4 ţe izvršeni. Povprečen padec ceste znaša 9%, vendar so nekateri odseki strmi
nekaj čez 10%, ker je bilo treba poiskati ugodne prostore za obrate. V serpentinah je
padec omiljen na ca 6%. Cesta je grajena v širini 4.5 do 5 m. V ovinkih pa je
razširjena na 7 m.
Dela letos še trajajo ter se vrši izkop ţe nad zadruţno ţago. Prihodnje leto pa se
bodo zemeljska dela vršila ţe v dnu doline pri ţagi, če bo dovolj kreditov in če ne
bodo nastopile pri delih večje teţave, kakor razstreljevanje skalnatega terena. Dela v
glavnem ugodno potekajo, kamenja za tlak se v odkopu pridobi v zadostni mnoţini
tako, da je gradnja razmeroma poceni.
Od zadruţne ţage ob Kropenščici kjer cesta napravi zadnji obrat, se bo nova cesta
drţala v glavnem smeri obstoječe poti proti Kropi. Pri hiši Poljanke namerava
gradbeni odbor premostiti Kropenščico ter preloţiti cesto na levi breg, ki ni nazidan;
obstoji pa tu varianta, drţati se smeri obstoječe poti še dalje ter napraviti premostitev
Kropenščice tik pred vstopom v Kropo. Odločili bodo izvršitev te ali one moţnosti
stroški gradnje. Verjetno, da bo zmagala prva varijanta. Ker ima ugodnejšo smer.
Teţavni problemi nastopajo tudi v Kropi sami, vendar se bo rešitev dala ugodno
doseči; občina Kropa bo morala dobiti regulacijski načrt trga ter v svojih proračunih
upoštevati izgraditev tranzitne ceste.
Za cesto je gradbeni odbor uporabil nekaj preko 400.000.- din. Katere je povečini
naklonila banska uprava iz bednostnega fonda. Treba je poudariti, da je banska
uprava v celoti priznala nujno potrebo te ceste ter si je g. ban dr. Marko Natlačen
lansko leto sam ogledal traso. Njemu gre največja zasluga, da se cesta sploh more
graditi. Nekaj podpore je naklonilo gradbeno ministrstvo ter cestna odbora radovljiški
in kranjski.
Skozi vse leto je bilo zaposlenih pri gradnji ceste ca 30 delavcev, skoro sami
domačini, tako da je bilo v Kropi teţko najti brezposelnega delavca. S to gradnjo skrbi
banska uprava, da najde zasluţek mnogo Kroparjev, ki nimajo delu v ţebljarski obrti.
Tako se torej odpira Kropi, Jamniku ter drugim krajem tja do Draţgoš z novo cesto
široki svet, samo treba bo še mnogo denarja za to veliko delo in s tem zvrhana mera
potipeţljivosti in trdne volje, da se uresniči ta zamisel v celoti.
Če potuješ od Krope dalje proti izviru Kropenščice, vidiš, da se ob hudourniku
kopljejo jarki za vodovodne cevi. Letos ob Boţiču upa imeti Kropa vodo iz vodovoda
napeljano v svojih hišah. Gradi jo higienski zavod v svoji reţiji. Zopet primer, kako
ban-ka uprava, ki je omogočila to prepotrebno delo, podpira ta izključno delavski kraj,
kajti Kropa bi tega ne zmogla sama.
Omeniti bi bilo še vsakoletna regulacijska dela ob hudourniku Kropeaščici, ki jih vrši
ta odsek indirektno tudi za regulacijo Krope same. V sredi Krope so skoro ţe
obnovljeni vsi obreţni zidovi hudournika, vse je lično izdelano iz lomljenega kamna v
cementni malti. Dela se tudi na ureditvi jezov v Kropi sami. S tem zavarovanjem
bregov Kropenščice bo minila bojazen Kroparjev, da jih podivjana Kropenščica ne
odnese s hišami vred.
Z vsemi temi javnimi deli vidimo, da Kro pa ni pozabljen kot Gorenjske ampak, da se
razvija in napreduje. Vredna je, da se jo vsestransko podpira z javnimi deli, saj so
Kroparji primer slovenske ţilavosti, ki so ohranili svojo starodavno ţebljarsko obrt do
današnjega dne. Da pa je ta obrt ţiva še danes, dokazuje ţebljarska zadruga, ki
uspešno nadaljuje stare tradicije z novodobnimi sredstvi ter se skuša prilagoditi
tempu sedanjega časa.
Gorenjec, 26. 10. 1940 / V mapi Kropa v starih časopisih

Brezje. Pravijo, da so Brezje lepe. Da, pravim tudi jaz, če s tem mislijo samo slovečo
boţjepotno cerkev, kamor prihajamo iz cele Slovenije k naši skupni Materi. Toda
druge stvari so, ki motijo obiskovalca Brezij. Občinska pot od drţavne ceste do vasi
je v precej slabem stanju. Sicer to zdaj v jeseni ni posebno čudno, vendar mislim, da
bi tako obiskovan kraj kot so Brezje, mogel imeti lepšo pot. Tudi pot skozi vas bi bilo
potrebno primerno popraviti in - očistiti.
Vemo, da ima občinski odbor v teh časih dovolj skrbi in finančnih teţkoč, vendar
upamo, da bo to blagohotno opozorilo vzel na znanje bodisi s kulukom ali, kako
drugače popravil nedostatke in uredil okolico primerno cerkvi. Neštevilni romarji in
čast Matere boţje brezjanske zahtevajo to. / Obiskovalec Brezij.
Vir: Gorenjec, 2. 11. 1940
Poplave na Gorenjskem. Velika škoda v Podnartu. V Podnartu je Sava pretrgala
nasip med Podnartom in Zalošami ter si spet izbrala novo strugo kar čez Podnartsko
polje. Tako je Pogačnikova ţaga ostala na otočku med Savo in novo strugo. Voda je
od nje odnesla mnogo hlodov in rudi rezanega lesa ter ji prizadejala mnogo škode.
Tudi delavci v Pogačnikovi baraki so bili nekaj časa odrezani od kopnega. Tovarno
bratov Pogačnikov Cimean je voda popolnoma obkroţila in je delo v njej nekaj časa
moralo počivati. Vse to zahteva, da se Sava pri Podnartu izpelje v staro strugo, sicer
bo kraj vedno v strahu pred poplavami.
Pri izlivu Lipnice v Savo je bilo vse polje pod vodo. Prav tako je voda preplavila tudi
po drugih krajih velike komplekse in bati se je, da bo pokvarila setev pšenice, ki je
bila letos zaradi pomanjkanja moke precej večja kot druga leta. Mnogo mlinov in ţag
je zalila voda, odnesla precej lesa in pokvarila mlevske izdelke.
Sava odnesla Fuxovo brv. V noči od nedelje na ponedeljek je voda uničila desno
polovico Fuxove brvi, ki veţe Radovljico s Kamno gorico. Ostali so le betonski
oporniki in potrgane ţelezne vrvi. Voda je poplavila tudi polja na takozvani Lancovški
gmajni.
Vir: Gorenjec, 23. 11. 1940
Brezje v vsaki slovenski hiši.
Otroci se radi zbirajo okrog svoje matere. Njej zaupajo svoje teţave. Taki smo
Slovenci, zvesti otroci svoje Matere Marije. K Njej hitijo prošnje mnogih src. Mnoge
cerkve, njej posvečene, mnoge kapelice Njej v čast postavljene so priča naše
vdanosti do Marije. V vseh časih smo se zaupno obračali do Nje.
Iz srca so prihajali topli izrazi zahvale in prošnje do Marije ob velikih slovesnosti. Ali
ni bil evharistični kongres en sam veliki praznik tudi za Marijo? K Njej so se tedaj
obračala srca velikih in malih, starih in mladih. Tako se nam je priljubila, da smo
nehote zaţeleli, da bi ostala pri nas v naši hiši, na našem polju, da bi bila vedno z
nami.
Isto misel je izrazil kongres Kristusa Kralja.
Zato nam je Jugoslovanska tiskarna zelo ustregla, ko je natisnila sliko brezjanske
Marije. Slika je veren posnetek prave Marijine podobe na Brezjah. Zaloţilo in izdalo
jo je Škofijsko vodstvo Marijinih druţb v Ljubljani. Cena sliki je 40 din. Slika bo izšla
za praznik Brezmadeţne.
Naročila za sliko sprejema centralna pisarna naših organizacij, ki je zdaj v lokalu
poleg kokrškega mostu, pozneje pa bo v Ljudskem domu.
Naj postane ta slika prava narodna last in Marija z Brezij kraljica Slovencev.
Vir: Gorenjec, 30. 11. 1940

Brezje. Na Brezjah je umrl 28. novembra v starosti 66 let obče spoštovan moţ Franc
Škofic, po domače Okorn. Bil je globokoveren in čist značaj, potrpeţljiv in plemenit do
zadnjega, skoraj trideset let je bil član tukajšnjega prost. društva, član Zveze
bojevnikov in vnet bravec naših katoliških knjig in časopisov. Na bivšem delu
njegovega posestva je zgrajena sedanja brezjanska cerkev in samostan.
Zasluţenemu prosvetnemu delavcu in plemenitemu značaju bodi ohranjen hvaleţen
spomin.
Vir: Gorenjec, 7. 12. 1940
::::::::::::::::::::::::::
Šoferski izpiti poklicnih šoferjev in samovozačev motornih vozil, se bodo vršili za
sreze Kranj, Radovljica in Škofja Loka v petek 24. januarja 1941 ob 8. uri pri sreskem
načelstvu v Kranju.
Vir: Gorenjec, 18. 1. 1941
Medšolsko smuško tekmo pripravljajo šole radovljiškega okraja za še nedoločen
dan v februarju. Jeseniški šolarji se ţe z vso vnemo pripravljajo, da priborijo svoji šoli
častno mesto.
Vir: Gorenjec, 1. 2. 1941
Ljudskošolske smučarske tekme. Na pobudo okrajnega šolskega nadzornika g.
Borisa Grada prirede v slučaju primernega vremena v soboto dne 8. februarja v
Zabreznici medšolske smučarske tekme, pri katerih bodo tekmovali otroci ljudskih šol
iz radovljiškega okraja. Tekmovalo bo verjetno več sto malih smučarjev in smučark. Z
Jesenic pojde tekmovalcev in gledalcev okrog 200.
Vir: Gorenjec, 8. 2. 1941
Medšolske smučarske tekme na Breznici V soboto dne 8. februarja 1941 so se vršile
na Breznici smuške tekme ljudskih šol iz radovljiškega okraja. Prireditev, ki se je
izvršila na pobudo in pod vodstvom okrajnega šolskega nadzornika g. Borisa Grada,
je bila tako velikih mer, da zasluţi, da se zabeleţi tudi v našem časopisju, saj je pri
teh tekmah tekmovalo skoro 600 tekmovalcev v celem se je pa tekem udeleţilo 1500
šolarjev. Ne gre tu za kake številčne rezultate, ampak je vaţno kot telesno vzgojna
narodna prireditev naših najmlajših. V pripravljalnem odoru so z g. nadzornikom
Gradom še sodelovali gg. upravitelji Rus Franjo, Serajnik, Primoţič in Pavlin. Malico
so otrokom oskrbele učiteljice brezniške šole pod vodstvom ge. Primoţičeve. Tekem
so se udeleţili sreski načelnik g. dr. Vrečar, poveljnik štaba za utrjevanje g.
Kapetanović, sreski san. referent dr. Slivnik in dr. J. Šarec (oba zdravnika sla
tekmovalce zdravstveno pregledala), dalje domači ţupnik in domači ţupan g.
Finţgar.
Vir: Gorenjec, 15. 2. 1941
Radovljica. Fantovski odsek in Dekliški kroţek bosta na praznik sv. Joţefa skupno
nastopila s posebno prireditvijo s pestrim sporedom. Sodelovala bo trţiška godba.
Prijatelji naše mladine in mladinske organizacije vljudno vabljeni!
Vir: Gorenjec, 15. 3. 1941
V nedeljo, dne 16. t. m., je sklicala okrajna JRZ za radovljiški okraj širšo sejo svojih
zaupnikov v dvorani Ljudskega doma v Radovljici. Seje so se udeleţili zastopniki

vseh krajevnih organizacij radovljiškega okraja z vodilnimi osebnostmi naših občin.
Na seji je podal g. minister dr. Miha Krek obširno poročilo o našem zunanjepolitičnem
in notranjepolitičnem poloţaja.
Vir: Gorenjec, 22. 3. 1941
5. aprila 1941 je izšla zadnja številka časopisa Gorenjec!
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