
 

 

Časnik je izhajal najprej trikrat na teden v Mariboru, po letu 1873 pa je izhajal dnevno 
v Ljubljani. Vseboval je prilogi Slovenski tednik in Rodoljub. Bil je političen časopis, 
prvi slovenski dnevnik, vodilno slovensko liberalno glasilo pred 1. svetovno vojno. 
Deloval je pod geslom: »Vse za narod, svobodo in napredek«. Med uredniki so bili: 
Ivan Ţeleznikar, Josip Jurčič in Ivan Tavčar. Leta 1894 postane Slovenski narod 
glasilo Napredne stranke. Kasneje, po letu 1943, je izhajal tedensko kot 
ponedeljkova izdaja časnika Jutro. 
Vil: dLib 
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::::::::::::::::::::: 
 
Politični razgled. Na Kranjskem je imenovan: predstojnik Vinko Jevnikar za Planino 
sodnik Janez Logar za Črnomelj, sodnik Joţe Krsnik za Brdo, sodnik Lovro Jerovšek 
za Bistrico, sodnik Janez Košir za Kočevje, sodnik Albert Kandolini za V. Lašče, 
sodnik Lud. Semen za Krško, sodnik Joţe Piiuer za Idrijo, sodnik Joţe Potrato za 
Kranj, pristav France Vrbič za Kranjsko goro, sodnik, Joţe Vrdovac za Loţ, sodnik 
Jurij Levičnik za Loko, sodnik Joţe Logar za Litijo, pristav Gust. Elsner za Metliko, 
pristav Pet. Levičnik za Mokronog, pristav dr. Joţe Kerstein za Trţič, sodnik Alojzij 
Mulley za Vrhniko, sodnik Avgust Urhas za Planino, sodnik Joţe Lach za Radoljco, 
pristav Anton Raab pl. Rabenau za Radeče, sodnik Valt. Šusteršič za Ribnico, sodnik 
Janez Lapajne za Ţuţenberg, sodnik Janez Elsner za Kamnik, sodnik France 
Omahen za Trebno, sodnik Janez Roth za Višnjo goro, sodnik Nik. Moos za lpavo. 
Vir: Slovenski narod, 13. 8. 1868 
 
Iz Radoljice. 16. sept. + [Izv. dop.] Ko bi Vam hotel opisavati vse nepriličnosti 
našega mesta in njegovih prebivalcev, potreboval bi več prostora, kakor bi ga hotelo 
vredništvo tako malo pomenljivemu kotiču odločiti. Zatorej ne bom denes govoril, 
kako se je bila pred 8 leti tukaj čitalnica osnovala in kako se je potem razgubila in 
razkadila v dim zarad zaspanosti in nesloge — lastnosti, ki ste ţe marsiktero rano 
Slovencem vsekale; povedal pa bom kako so naši slavni mostni očetje skočili iz 
strogo krajnih zadev kar naravnost v — veliko deţelno politiko. Da se sami očetje 
niso kaj tacega izmislili je celo naravno, kakor je tudi naravno, da se marsikteri izmed 
njih za ušesi čeblja, če ga vprašaš, kaj je storil, ter se izgovarja, da stvari ni umel, da 
pisem ni bral itd. Da bodo moţje vsaj na sodnji dan vedeli odgovor dajati, naj jim tu 
po „Slov. Nar.", kterega radi bero, če tudi malo vbogajo, povem, kako se jo imenitna 
stvar godila, in kakor sem jo sam videl zapisano: Ni še dolgo tega, ko je dobil naš 
podţupan iz Ljubljane debelo zapečateno pismo v kterem mu je moţ, ki je prišel po 
neki čudni naključbi na stran »velikega posestnika« Deţmana  v deţelni zbor 
ljubljanski sest, poslal dobro pretuhtan in opiljen protest zoper predlog narodne 
večine deţelnega odbora, naj vi se voleči okraj Radoljica in Kamnik zdruţila s 
kranjskim in loškim mestom. Namen in nagibe temu protestu si sami posnemite iz 
pisma, ktero tu sledi v prestavi! Ljubljana 4/9 1868. Častiti prijatelj! Naš slaboslavni 
(famoz) deţelni odbor je nasvetoval nekoliko sprememb volilnega reda, med drugim 
todi zdruţenje volečih okrajev Radoljica in Kamnik s kranjskim in loškim mestom. 
Zakaj odbor to dela, je javna skrivnost. Kakor jo ob svojem času slovenska stranka iz 
narodnih obzirov prav ţivo priporočala, da bi se sodnija prestavila iz Radoljice v Bled, 
tako bi zdaj rada tudi razdela volilni okraj radoljiški, kamniški in trţaški, da bi mogli 
Slovenci pri prihodnji volitvi v Kranju volilce obleči v ţelezno srajco silo 
(zwangsjacke). Protest radoliškega in trţiškega mesta sicer konečnega sklepa 



 

 

deţelnega odbora ne bo spremenil, vendar ga (protesta) je silno treba, da spozna 
vlada mnenje teh mest (?), da nas more braniti pred Slovenci. Ljubi prijatelj, v prikladi 
ste dobili protest, kterega dobro premislite in po natančinem pretehtovanji tudi 
spremeniti, prepisati in s s svojim ter s podpisi gospodov I. I. preskrbeti izvolite. 
Dobro bi bilo, da bi tudi drugi svetovalci in odborniki protest podpisali. Priporočam 
Vam vendar, da se poţurite in mi protest brţ ko brţ nazaj pošljete, da ga morem še 
jaz podpisati in potem deţelnemu odboru predloţiti". Podpisan je: Hyazinth graf 
Thurn. Kakor ţeljeno, tako storjeno; protest je podpisan in odposlan in „javno 
mnenje" našega mesta storjeno. Če bi hoteli nemškega modrijana izrek: Jede 
bewegung zittert durch den weltraum - po Turnovem mišljenji slovensko prestaviti, 
morali bi reči: Vsako tudi najmanje nemškutarsko gibanje primiglja do nemških 
vladinih ušes. Naj bi historija tega protesta primigljala do ušes našega deţelnega 
odbora in zbora, da vesta, pri čem sta s tem „javnim mnenjem". 
Vir: Slovenski narod, 19. 9. 1868 
 
 
::::::::::::::::::::: 
 
(G. Ivan Toman), brat drţavnega poslanca, rudnik in posestnik v Kamnji Gorici, je 
nedavno po kratki bolezni na mrtudu umrl. Pogreb je bil sijajen in je mnogo častiteljev 
ranjkega iz Ljubljane, Kranja, Radoljice in bliţnje okolico spremilo obče spoštovanega 
moţa na njegovi zadnji poti. 
Vir: Slovenski narod, 15. 4. 1869 / V mapi Kamna Gorica v starih virih 

 
(Odbor druţbe kmetijske) …  zarad podpore soseskinih trtnic ali zasadišč ţlahnih trt 
so je vprašanje poslalo poddruţnicam; - poddruţnici radolsko-bleški se je za zasadbo 
sadnih dreves ob cestah dalo 40 gold. 
Vir: Slovenski narod, 28. 8. 1869 
 
::::::::::::::::::::: 
 
Gorenjska ţeleznica poroča, da se je gorenjska Ţeleznica prej nego v enem letu, 
tako da se odpeljal prvi vlak iz Ljubljane v Kranjsko goro. Ţeleznica od Ljubljane do 
Radolice je ţe popolnoma dodelana, ona iz Radolice v Lesce bode kmalu, struga od 
Lesc do Most je tudi ţe čisto dokončana, v Mostah se delajo samo še zadnja dela pri 
mostu, med Javornikom in Mostami je le majhen kos pri Soteski nedodelan, naprej 
pa je do Korena ţe vse končano. Od Kranjske gore do Trbiţa, kjer je bilo premagati 
mnogo teţav, je do zdaj še nedodelano in bode stalo še precej truda. 
Vir: Slovenski narod, 4. 10. 1870 
 
Gorenjska ţeleznica. 15. t. m. je bila med Ljubljano in Trebiţem prva voţnja na 
poskušnjo. Vozilo se jo po vsej poti brez najmanje ovire in se je spoznalo, da je vsa 
ţeleznica v takem redu, da se lahko izroči javni prometi. 24. t. m. se bodo obdrţavalo 
še tehnično-policijsko pregledavanje in potem se začne javna in splošna voţnja. 
Vir: Slovenski narod, 22. 10. 1870 
 
Napačno vrtanje. 6. November 1870 (Izv. dop.). Dopis v Vašem listu, ki je omenil 
tudi pomankljivosti pri tunelu blizu Radovljice, je dal komisiji, ki je nedavno 
ogledovala ţeleznico od Ljubljane do Trbiţa, povod, da je zaukazala vrtati prav na v 
―Narodu‖ omenjenem mestu. Pa kaj se zgodi? Ponoči pride od načelnika tunelskega 



 

 

zidanja povelje, nemudoma zasuti nekoliko izvrtano luknjo, in drugje vrtati; - da so 
delavci delali cello noč, obljubili so jim plačo za tri dni. Tako pripovedujejo delavci 
sami, ki ne vedo, zakaj se je sploh vrtalo. Če je zadrţaj res tak, ne vemo, kako je 
mogla komisija potrditi delo. Pravda o obriti svinji je povzročila to splošno nevoljo. 
Vir: Slovenski narod, 10. 11. 1870 
 
Iz Radoljce, 19. nov. (lzv. dop.) Ţeleznica IjubIjansko-trbiţka še zmirom za rabo 
občinstva ni odprta; en čas sem tudi nobenemu no dovolijo več, se poskusne voţnje 
udeleţiti. Uradniki ţeleznični so večidel tujci, malo domačinov. V nedeljo 13. t. m. sta 
se oddala prva dva slovenska telegrama na radoljškem kolodvoru. - Telegrafist, dasi 
slovenski govoriti ne zna, je dobro razumel, in nam tudi po nemški povedal, kaj smo 
telegrafirali - upamo torej, da tukaj vsaj nasprotvanja ne bo. Čudili smo se 
Laibacherici in Tagblattu, da sta dopis iz Trţiča v „Narodu" tako vestno prebrala. Ne 
vemo, zakaj sta oba o pozitivnih trdenjih molčala - le to pa, kar se je o tunelu med 
Radoljco in Podnartom omenilo, nad čemur je dopisnik sam dvomil ter izrekel, da bi 
bilo prav, ko bi komisija to za neresnico razglasila, kar naravnost za hudobno laţ 
proklamirala. Naj drugič, pisači Labacherčni  in Tagblattovi boljše umejo, kar v 
„Narodu" zavohajo. Tretjega novembra je imel tukajšnji bukvovez pri politični uradnji 
obravnavo zarad viţmarsko svetinje. Obsojen je bil na 15 gld. plateţa ali 3dneven 
sedeţ. O tem denes več govorili ne bomo. Lo toliko povemo, da je uradnik 
Jabornegg, kteri jo obravnavo vodil, skazal vso duševno beračijo, ktere je pa tudi le 
birokratiška drhal radoljška zmoţna. To obravnavo hočemo še v „Narodu" pojasniti, 
kader dobomo v roko propis zapisnika, kteri jo gotovo unicum v avstrijskih sodnijskih 
zadevah, in sodbo. Kakor za gotovo vemo, se hoče bukvovez pritoţiti, pa zraven tudi 
razkriti marsikaj iz ţivljenja radoljškega. Konečno še nekaj : Ţandarmi, kteri se tako 
radi vtikajo v lokalno policijo, so včasi res v čudnem nasprotji sami s seboj in svojo 
dolţnostjo. Tako na primer poštene domače fante, ako jih pozno zvečer dobodo na 
ulicah, naj bodo tudi šo tako mirni, kar naravnost insultirajo in spat gonijo, ţelezniške 
delalce „barabe" pa v miru puste, naj bi tudi celo noč tulili in razgrajali. Videli smo te 
varhe javne vnrnosti strahljivo se tresti, ko je bilo treba nekega tacega kričača 
razoroţiti - za kar jih je zadela od nazočih največa graja in grenko zasmehovanje.  
Vir: Slovenski narod, 24. 11. 1870 
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Slovenski narod, 17. 1. 1871 



 

 

 
 

Slovenski narod, 17. 1. 1871 
 
 

Ravnateljstvo Rudolfove ţeleznice še vedno prezira kranjske Slovence. Tudi pred 
kratkim objavljena oznanila, da pojde vsako sredo in saboto poseben vlak iz Radoljce 
v Ljubljano na trţne dneve, so bila le nemška, akoravno so namenjena le 
slovenskemu kmetu. Tako postopanje ravnateljstva je, da se posluţimo prav rahlih 
besed, gotovo nepraktično in čez potrebo arogantno. 
Vir: Slovenski narod, 24. 1. 1871 
 
(Poseben voz ţeleznice gorenjske) se bode v prihodnje vsako sredo in saboto, to je, 
ob trţnih dnevih, ţe ob pol osmih zjutraj v Ljubljano pripeljal, - če bi v sredo ali sabato 
praznik bil, pa v torkih in petkih. To je kaj priloţno vsacemu, kdor v ljubljano hoče ob 
trţnih dnevih, da je ţe pred 8. uro tukaj in gre spet s ţeleznico tisti dan popoldne 
nazaj. Iz Lesec se ta posebni voz ob 5. uri zjutraj odpelje, od Podnarta 41 minut po 5. 
uri, iz Kranja 12 minut po 6. uri, iz Loke 36 minut po 6. uri, iz Medvod 58 minut po 6. 
uri, iz Viţmarjev 15 minut po 7. uri ter pride v Ljubljano 33 minut po 7. uri. 
Vir: Slovenski narod, 28. 1. 1871 
 
 

 
 

Slovenski narod, 2. 3. 1871 
 

(Nov tabor.) Gorenjska pošta nam je prinesla sledeči oklic: 
Spoštovani domoljubi 

Podpisani Vas vljudno vabijo k posvetovanju o 
zadevi gorenjskega tabora, ktero bode 11. aprila 



 

 

t. l. dopoldne ob 11. uri pri Petranu na Mlinih pri 
blejskem jezeru. Ta dan se bode volil taborski odbor, 

ter odločil dan in kraj in program taboru. Ţelimo, 
da bi se te zadeve uravnale v vsestransko zadovoljnost; 
torej Vas prosimo, da bi se tega shoda gotovo udeleţili 

V Lescah, 20. marca 1871. 
 

Janez Avsenek, poštar in posestnik v Lescah, France Legat, posestnik v Lescah. R. 
S. Mihelač, knjigovez v Radoljici, Janez Toman, fuţinar v Kamni gorici, Ivan Zupan, 
J. V. Zupan, C. Pibrovec, Fr . Poznik, posestniki v Kropi, Janez Sajovec, fajmošter v 
Mošnjah, … Matevţ Brence posestnik in ţupan v Hrašah, Blaţ Resman, strojar in 
posestnik v Radoljci, Albert Kapus pl. Pihelsteinski, posestnik in ţupan v Kamni gorici 
… 
Kakor se nam poroča od druge strani, ima biti tabor binkoštni ponedeljek in se bode 
nasvetoval sledeči program: Zedinjenje Slovenije (Jugoslavensko vprašanje). — 
Vpeljava slov. jezika v urade. — Gozdne zadeve na Gorenjskem. — Občinska 
samouprava. — Glavna šola v Radoljci — oziroma srednje šole na Kranjskem.  
Vir: Slovenski narod, 1. 4. 1871 
 
(Uradniška spovednica.) Iz Radoljce se nam piše o ondotnih uradnikih: Okrajno 
glavarstvo: August pl. Wurzbach, okrajni glavar, tolče za silo kranjsko špraho po 
necem švabskem narečji, in še to ne rad. Jabornegg, pl., komisar, govori trţiško - 
kranjsko špraho, slovenski ne ume in ne zna, kakor je sam priznal. Miha Šorl, tajnik, 
govori staro kranjsko špraho, — Okrajna sodnija: Joţef Lah, sodnik, govori in piše 
slovenski. Heinrich Heine, pristav še kranjsko slabo tolče, pa tudi to ne rad. Anton 
Kolman, kancelist, govori in piše za silo slovenski, vendar le kedar mora, in še takrat 
kolne. Karl Bruner, kancelist, govori neko kočevsko kranjsko narečje in še to le za 
»špas«, slovenski mu je čisto tuje. — Davkarski urad: Franc Tavčar, referent, govori 
kranjsko špraho, slovenski mu je »oslarija«. Joţef Šubic, davkar, govori kranjsko. 
Jerman Jernej, pregledovalec, govori kranjski, Janeţič Emil, asistent, ravno tako. 
(Opazka: Pri celem davkarskem uradu nimajo ni enega, kteri bi tudi najpriprostejši 
plačilni nalog pravilno slovenski iz delati mogel. To trdim iz skušnje in tudi lehko 
dokaţem.) — Zemljiščna odveza. (Grundentlastungs-Commission): Komisar Joţef 
Dralka govori slovenski, pisati ne zna. — Sequestracija: Erdman graf Pikler, 
privandian Prus — se jo naučil v desetih letih samo: »preklet hudič kranjski« (!!!) – 
Cenilna komisija: Kalan govori in piše slovenski. — Biljeţnik Janez Prešern govori 
kranjski, slovenski se naučiti nima zmoţnosti —- kajti je — — . 
Vir: Slovenski narod, 8. 4. 1871 
 
Iz Lesec 30. aprila. (Izv. dop.) Popotniki iz raznih krajev nam pripovedujejo, da se 
domoljubni slovenski narod misli v veliki mnoţini našega tabora udeleţiti. Ţe smo 
čuli, da nas mislijo počastiti cela sokolovska društva iz Ljubljane, Kranja, Planine in 
Ipave; naznanila smo ţe čitali, da se bodo udeleţili rodoljubi iz vseh slovenskih 
pokrajin, tedaj bomo na gorenjskem taboru, kjer nam ţuga najhuji germanizem, pravo 
zedinjenje Slovencev praznovali. Iz Zagreba se nam je dopisalo, da smemo tudi 
gostov iz Hrvatske in Slavonije pričakovati. Ako se tudi to uresniči, potem se bo z 
leškim taborom začelo jugoslavensko zedinjenje vršiti, če le kakega vremenskega 
zadrţka no bomo imeli, bo naš tabor gotovo najbolj obiskovan in sicer ţe zaradi 
krasnega obljudenega kraja samega na sebi, posebno pa tudi zato, ker se bo blizo 
ţelezniške postaje taborovalo. Ker nameravajo ustanovitelji tabora postaviti z 



 

 

ustanovitvijo kakega društva za duševni in materijalni blagostan naroda pravi 
spominek rajnemu narodnemu boritelju dr. Tomanu, tako se oni od narodnjakov 
nadejajo zdatnih pripomočkov. Slovenci iz vseh pokrajin in naši pobratimi po krvi in 
jezici pripravljajte se na naš tabor in pridite povekšati sijajno svečanost narodno; za 
to vas vabimo ţe sedaj uljudno po tej poti, kakor hitro bo pa vročilo se privoljenje, bo 
dotični odbor razposlal svoja povabila. Zborimo se na tisoče in tisoče, izrecimo svoje 
ţelje javno in glasujmo enoglasno, da zahtevamo enako pravice kakor drugi narodi v 
Avstriji, s kterimi moramo tudi enake teţnje nositi in vlada si bo gotovo prizadevala, 
da tudi enkrat nas usliši. 
Vir: Slovenski narod, 4. 5. 1871 
 
(Tabor v Lescah) na Gorenjskem jo prepovedan. Osnovalni odbor jo dobil od 
okrajnega glavarstva sledeči odgovor, kterega tiskamo od črke do črke, kakor ga jo 
glavarstvo pisalo: 
Št. 20196. 
Gospodu Janezu Auseniku, posestniku in c. k. poštarju v Lescah. 
Na prošnja gospodov Lovro Pintarja fajmoštra na Breznici, Janeza Auseneka in 
Franceta Legata posestnika v Lescah za dovoljenje binkoštni pondeljik to je 29-tiga 
velikiga travna na gmajni pri Lescah ljudski shod ali tabor pod milim nebom 
izverševati c. k. okrajno glavarstvo imenovanim gospodam naznani, de za omenjen 
tabor ali ljudski shod zavoljo perviga in tretjiga člena v programu, pretresovanje kterih 
v pravice deržavniga in deželniga postave dajavstva segajo, zraven bi pa še v njunih 
zadevah ljudstvo motiti in ljudem do ulade in njenih udov nezaupnost utiskati 
zamogla in potem takim gotovo obonimu blagru škoduje — po §. 6 ces. postave od 
15. listopada 1867 zastran zbiralšnih ali shodnih pravic okrajno glavarstvo dovoljenja 
nemore dati. Čez ta odlok imajo po §. 18 ravno imenovane postave prošnjavci 
pravico u osmih dnevih na visoka deželna vlada se pritožiti.  
Radoljca 2. velikiga travna 1871. / C. k. okrajni glavar: Wurzbach, l. r. 
Osnovalni odbor se bode proti temu odloku pritoţil in bode dr. Razlag pritoţbo 
izdelal. G. poslanec dr. Costa je naprošen, naj neposredno na Dunaji izposluje, da se 
tabor ne prepove zarad predmetov, o kterih smo pod Giskrom svobodno taborovali. 
Prva točka taborovega programa je zedinjena Slovenija, tretja točka pak, naj se 
šolska postava spremeni po deţelnih potrebah. Dalo bi se o prepovedi mnogo 
govoriti. Za denes molčimo in bomo še več govorili, kader bode pritoţba rešena. Za 
zdaj hočemo verovati, da je prepovedi kriva niţa birokratiška kratkoglednost, in da 
višo oblasti poravnajo, kar so zakrivile niţe.  
 Vir: Slovenski narod, 4. 5. 1871 
 
Iz Kranjskega 12. maja. (Izv. dop.] (Gorenjski tabor in slovensko ljudsko šolstvo.) 
Vsacega pravega, domoljubnega Slovenca je ţalilo, da se je gorenjski tabor 
prepovedal — le slovenskim, zlasti kranjskim učiteljem pa to ni bilo toliko ţal. In zakaj 
ne? V 8. točki taborovega programa se jo glasilo, da se bode razgovarjalo o 
brezverskih šolah. Nameravalo se jo torej grajati šolstvo po sedanji naredbi. 
Vprašajmo, je li to primerno za našo slovensko, priprosto ljudstvo, za našega 
navadnega kmeta? Naše kmečko ljudstvo ni še tako umno, da bi razumelo razpravo 
o brezverskem šolstvu. Naši priprosti slovenski kmetje, ki bi govore taborsko 
poslušajo, nimajo še dovolj prepričanja o šolski koristi, nimajo še veselja, ljubezni do 
šole. Šola našim ljudem še nikoli prav všeč ni bila, niti pod prejšnjim cerkvenim 
nazorništvom, niti pod sedanjim drţavnim. In vendar se more ljudstvo le po šolah 
omikati, vendar so le ljudske šole edino pravo sredstvo, da se ljudstvu pomore k veči 



 

 

duševni omiki in k boljšemu materijalnemu stanju. Pri nas in povsod kaţe torej, da se 
kmetu šola priporoča, da vsaj on rad pošilja svoja deca v šolo, da naj skrbi zanje, da 
se izobraţujejo, da naj redno plačuje učitelja, dobrotnika svojih otrok. Ali se je mar na 
gorenjskem taboru v tem smislu govoriti hotelo? Teţko! Dozdeva se mi, da se je 
sedanje šolstvo tako pretresovati hotelo, kakor to store v šolskem oziru pristranski 
listi „Vaterland", „Volksblatt" in drugi. Hotelo se je menda reči: v denašnjih šolah se 
mladina ne podučuje v sveti veri in kršanskem nauku, se ne izreja v duhu kršanstva, 
se ne vodi k svetim opravilom v cerkev itd. Le posvetne reči o ţivalih, opicah itd. se 
jim pripoveduje. Tako pišejo omenjeni časniki. Prašam pa, ali se to more obrniti na 
slovensko ljudsko šolstvo na Kranjskem? Ali se poleg novih šolskih postav pri nas 
tako godi? 
Kdor pozna razmere na Kranjskem, dobro ve, da se po vseh šolah pri nas, kjer imajo 
še duhovni kaj ljubezni do šolo in mladine, pridno podučujo v sv. veri, kakor popred. 
Zdaj kakor pred hodijo učenci k sv. mašam. Čemu torej grajati kaj, kar ni graje 
vredno? Čemu grditi šolo, mesto jo priporočati? To se pravi, škodo ţeleti! Tistim, ki 
so mislili zoper šolstvo govoriti, svetujem, da naj bi rajše na to delali, da se kmalu 
skliče kranjski deţelni zbor, da se tedaj kmalo izdela postava, po kteri bodo srenje 
primorane. Šole zidati, otroke v šolo pošiljati, učitelja tako plačevati, da bode mogel 
pošteno ţiveti, in srenji več koristiti. To je pri nas potrebno, pa ne iskati brezverskih 
šol na Slovenskem, kjer jih ni. Brezverske bodo le tedaj, ako ne bodo hoteli duhovni v 
doli skrbeti za poduk v kršanskem nauku in za cerkvena, verska opravila. 
Vir: Slovenski narod, 16. 5. 1871 
 
(Gorenjska ţeleznica) gre od meseca maja počenši vsak dan dvakrat sem ter tje, to 
je iz Ljubljane v Trbiţ in iz Trbiţa v Ljubljano, in sicer iz Ljubljane prvikrat zjutraj 40 
minut po 6. uri in pride v Trbiţ ob pol enajstih dopoldne, — drugikrat, pa 35 minut po 
dveh popoldne in pride 20 minut po 8. uri v Trbiţ; iz Trbiţ a pa prvikrat ob 6. uri zjutraj 
in pride v Ljubljano ob pol enajstih dopoldne, — drugikrat pa 40 minut po petih in 
pride v Ljubljani ob pol enajstih zvečer. 
Vir: Slovenski narod, 20. 5. 1871 
 
Iz radoljškega okraja, 27. maja. [Izv. dop.] Kakor drugod ni zadovolilo imenovanje 
Wurzbacha za vladnega deţelnega glavarja, tako je spočetka tudi pri nas enaki glas 
odmeval, to imenovanje nam je pa v drugej zadevi prav po volji; okrajni glavar 
Wurzbach je vladnega deţelnega glavarja brat in po obstoječih zakonih za 
nastavljenje uradnikov pri uradih, v kterih pridejo v sluţbeno dotike, ne smejo 
obenem biti nastavljeni taki, kteri so jim v rodu; za gotovo so nadejamo tedaj, da bo 
našo ljudstvo rešono in bo mesto visoko aristokratičnega in plemenitega gospoda 
dobilo za okrajnega glavarja kakega tako priljudnega, pravičnega in obče 
spoštovanega gospoda, kakor jo gospod sodnik Lah. Ljudstvo so nadeja, da novo 
nadomesteni glavar ne bo razširjenja samouprave zadrţeval, da bo glodal na to, da 
bodo občinski odbori brez daljnega nepotrebnega odloga se izvolili, da se bo izmed 
ţe čez pol leta izvoljenih volil novi ţupan itd.; ta gotovo ne bo segal v občinsko 
področje in ne bo hodil na komisijo zaradi stavljenja novih hiš in drugih stavb, zaradi 
sestavljanja spričal takim mladenčem, kteri oproščenja od vojaščine prosijo. Pa tudi v 
lastnem področji bi dostikrat treba no bilo, da je ravno okrajni glavar na komisiji, vsaj 
mi mislimo, da bi pri odkazovanji lesa za sekanje v Jelovci sekvestra nadzoroval in 
nadomestoval kaki niţji uradnik gotovo s takim vspehom kakor on. Nadjamo se, da 
bo prihodnji glavar bolj hitro izdeloval naše prošnje in pritoţbe in ne bo čakal, da bi 
ga morali po časnikih k temu siliti, kakor se jo zgodilo pred kratkim v št. 55. »Slov. 



 

 

Naroda" in baje vendar še ona pritoţba rešena ni. Nadejamo se da se občinskim 
predstojništvom ne bodo pravico kratile, marveč da se bo razširjenje občinske 
samouprave nadaljevalo, posebno pa da se slovenščini v uradu ne bo krivica delala; 
gospodu Wurzhachu pa voščimo, da srečno odide in vstopi kar častiţeljno pričakuje v 
ministerstvo, če ne za ministra vsaj za Hofrata. 
Vir: Slovenski narod, 1. 6. 1871 
 
 (Horrendum!) Z nekakim posebnim veseljem in vidno zadovoljnostjo prijavljata 
»Tagblatt" in »Laibacher Zeitung" od besedo do besede enako vest, da deţelna 
vlada tabora v Lescah ni privolila, timveč na pritoţbo dotično prepoved c. k. okraj. 
glav. v Radovljici potrdila ne le zbor prve in tretje, ampak tudi zaradi druge točke, to 
je: zaradi konečno uravnave gozdnih zadev na Gorenjskem! To je vendar jasno. C. k. 
okrajno glavarstvo v Radoljci in prelubezniva deţelna vlada v Ljubljani sta drug 
druzega vredna, nevredna pa tako potrpeţljivih —.  
Vir: Slovenski narod, 1. 6. 1871 
 
Iz Radoljce , 27. maja. R. C. P. [izv. dop.] Kakor ste ţe poročali je deţelna vlada v 
Ljubljani prvi odlok glede tabora popolnem potrdila, zraven pa še 2. točko: „gozdne 
zadevo na Gorenjskem" zaradi velike nevarnosti zbrisala. Smelo bi se toraj le o dveh 
rečeh na leškem taboru govoriti, namreč: o vpeljavi slov. jezik a v urade in šole in pa 
o pomočnem društvu; vse drugo pa je zlo nevarno, kar nam je povedala gosposka. 
Taborski odbor pa je ali zlo neveden, ali pa še bolj trdovraten, da noče od vladnih 
gospodov se podučiti dati, dosti, vloţila so jo ţe pritoţba do ministerstva, ktero bode 
zdaj imelo priliko pokazati, koliko ga je volja spoštovali enakopravnost in toliko 
povdarjano avtonomijo. 
Toliko pa ţe denes rečem , da hočemo na Gorenskem taborovati, ako bi tudi imeli 
govoriti le kako se korenje ţanje, repa strţe in pšenica sadi. Tudi me ni volja ţe 
denes obširnejši pisariti o birokratičnom rogoviljenji proti taboru; - le nekaj druzega 
hočem spominjati. 
Za gotovo je znano, da je Wurzbach ves svoj vpliv porabil, da bi so ne taborovalo, in 
„Tagblatt", kteremu je iz prav zanesljivega vira vsako dejanje in nehanje naših 
vladnih mamelukov znano, je naravnost trdil, da je Wurzbach cele pole dolg 
memorandum proti taboru napisal. Ţal mi je, da jaz tega memoranduma nisem videl, 
dasiravno si lahko mislim, da je bil spisan kakor so navadno gorenjski dopisi 
„Tagblattovi", vendar bi rad naslednje zvedel: Ali je deţelna vlada prepovedala drugo 
točko zato, ker se je bilo bati, da bi se memogredoč ne omenjalo dogodek, kakoršne 
je dopis iz Radoljce v 9. štev. letošnjih „Novic« poročal o radoljški sekvestraciji? in ali 
ima Wurzbach o tem kaj zasluge??  
Da se tabora naši uradniki bolj boje, kakor hudič kriţa, temu se jaz ne čudim, ker 
poznam krajne razmere natanjko. — Čudno se pa mora zdeti drugim, kterim naši 
uradniki, pravi pravcati unicum birokratično korupcijo, niso znani. 
Nevednost naših uradnikov jo tolika, da mislijo, ka na taboru so hoče ljudstvu slikati 
naših uradnikov prava podoba; da so bode na taboru ljudstvu pripovedovalo, da je v 
Radoljci preiskovalni sodnik H…, kteri se s ţenskami po krčmah krega, z moškimi se 
ne upa od tistega časa, ko ga je počastil neki klepar v kavarni z imenom »osel«, in 
mu ponujal klofute, kterih se je vendar toliko zbal, da je kljubu vsi pijanosti hitro svoje 
grešno truplo v varno zavetje odnesel. Mislijo dalje, da se hoče ljudstvu slikati še 
drugi c. k. moţ B…, kterega jo priprost delalec v krčmi, v pričo mnogo zbranih kloftal, 
zaradi njegovih sitnih lastnosti; da je ţe doletela našega c. k. knjigovodja K. redka 



 

 

sreča, biti vrţen od navadnih ţelezničnih delalcev zadnje vrste iz kavarne, in kar bi se 
dalo še povedati, iz škandalne zgodovine naše c. k. gosposke. 
Le tako je mogoče biti tolik sovraţnik taboru; ko bi naši uradniki rajši malo več 
opazovali in so kaj učili, kakor pa so vadili v tacih lastnostih, zbog kterih jih potem 
take časti dolete, bi pač videli, da je narodnim voditeljem le na tem, da ljudstvo 
poduče, ne pa šuntajo. O svojem času hočem ţe zopet poročati, ali, kako in kdaj so 
bode taborovalo. 
Vir: Slovenski narod, 6. 6. 1871 
 
Obrtniki pozor! V Podnartu blizo kolodvora leţeče posestvo, namreč: mlin, 
ostruţnica (ţaga), kovačnica, hiša, hlev in 10 oralov zemljišča je naprodaj. — Ker je 
posestvu prav blizo ţelezniško postaje, ker je vodna moč iz potoka Lipnice zdatna in 
ker je okolica gozdnata se tukaj po volji lahko napravi vsake vrste tovarna (fabrika.)  
Vir: Slovenski narod, 13. 6. 1871 
 
Iz Radoljce 6. julija. P. C. M. [Izv. dop.j Moj zadnji dopis v „Narodu" je strašno nevihto 
uzročil med našimi uradniki. Kleli so ter pridušali se, da mu hočejo ţe povrniti ter ga v 
priličnem času dobro „našeškati", vendar do zdaj se še ni nobenemu zdelo za dobro, 
svojo jezico dejansko ohladiti. — 
Še imam nekaj škandalov od „visokih" gospodov, ktere bodem svoj čas v „Narodu" 
razglasil; ne da bi hotel kazati malenkosti posameznih ljudi ampak da pokaţem 
svetu, kakšne vrste ljudi ima naša vlada, ktera nam prepoveduje tabore, in se brani 
nam dati pravice. 
Pritoţba do ministerstva proti razsodbi deţelne vlade glede tabora Gorenskega še 
slavno ministrstvo zmirom ni rešilo, dasiravno smo poslali pritoţbo ţe 29. maja 
direktno na Dunaj. Ne vemo ali nimajo tam na Dunaju nikogar da bi jim prestavil to 
pisanje v nemški jezik - ali pa nam hočejo rešiti to pritoţbo šele ob sv. Nikoli, vsaj 
potem se jim ne ho treba bati, da bi se ne zgodilo kaj, kar bi „občnemu blagru" 
škodljivo bilo.  
Ni dolgo tega kar so mi pripovedovali kmetje, kako se je klatil neki „gosposk človek" 
po Radoljškem okraju ter spraševal ljudi — najrajši pijance in enako šaro, kaj da 
mislijo o biti imajočem taboru — ter da se je široko ustil: da ga vlada ne bode 
dovolila. Ne vemo ali je bil to kak navaden postopač ali morebiti res kak viši agitator, 
toliko se mi pa hoče dozdevati, da: ako so vlada slepi, ter ako se na tako javno 
mnenje Wurzbachov memorandum naslanja, je pač vse gnilo in puhlo.  
Konečno še nekaj smešnega. »Ljubljanska cajtenga« je prinesla vest, da je poslalo 
več gospodov iz Jesenic Dölingerju adreso. Jaz, ki te gospode, kteri so to adreso 
podpisali vse dobro poznam moram pač reči: da niso vedeli kaj delajo. Slišal sem ţe 
tacega junaka nekaj brbljati in otrobe vezati o veri in verskih rečeh, ali bilo je zlo 
neslano. Kakor znano, zmazali so to adreso mladi Ruardi in Šraji v sodruţbi z 
nekterimi ţelezničarji. Kaj je pomagala ta adresa Dölingerju, ali mu je bila v veliko 
tolaţbo tega se ve da ne vem, a gotovo bi se mu gnjusile te črčkarije ko bi vedel: da 
so pri Šraj u na čast papeţevi pet in dvajsetletnici razsvetlili okna — najboljši dokaz 
njih kolosalne — umnosti. — Denes poslati Dölingerju zaupnico, jutri pa razsvetliti 
okna na čast 25 letnici papeţevi se gotovo strinja prav po nemškutarsko.  
Vir: Slovenski narod, 8. 7. 1871 
 
Visokorodnemu gospodu grofu Hohenwartu, c. k. ministerskemu predsedniku. … 
Dobro poznajoč korist pa tudi potrebo tabora na Gorenjskem, se je zbralo 11. aprila t. 
l. nad sto veljavnih posestnikov gosposkega in kmetskega stanu radoljškega 



 

 

političnega okraja, da bi se posvetovali in določili program taboru, ki bi se imel 
sklicati. Po temeljitem preudarjanji se je program odobril, volil osnovalni odbor, 
kteremi se je naloţilo delati in skrbeti, da se tabor skliče na dan 29. maja. 
… / Radoljica , 18. julija 1871. Radivoj Seraf Mihelač, ud taborskega odbora. 
Vir: Slovenski narod, 22. 7. 1871 
 
Iz Bohinja. 4. avg. (Izv. dop.) (Velika pravda.) Bohinj blizo Triglava je zatoţen 
hudodejstva ustaje in kaljenja javnega miru, etc. — in naš radoljški okrajni glavar pl. 
Wurzbach, je 27 . pretečenega meseca v svoji uradniški jezi zarotil se proti Bohinju in 
mu v strahovanje napovedal soldaško silo . — 
2. t. m. sta bila res tukaj 2 visoka častnika soldaška in iz jezera ogledaje triglavske 
pečine lahko studirala »landkarte.« — 3. t. m. je bil tukaj deţelni sodnik, plemeniti 
naš gospod Rome; obišče zaloţeno Starofuţino, najde ta kraj ves miren, vidi ljudstvo 
pridno delati, in pričujoči moţje pozdravijo še celo prav prijazno visocega gospoda iz 
Ljubljane. — Po pooučljivem pogovorjenji obljubijo zatoţenci zvestobo in prosijo 
pomoči pri milosti cesarjevi. — 4. t. m. je ţe preiskavanje pričeto in pisarna je 
ustanovljena v Radoljci. Prvi so na vrsti sovraţni draţljivci — logarji gorenjske 
obrtnijske druţbe — in potem pride dolga rajda zatoţenih, okolo 150 hiš — ! ! — 
Bog je visoko, cesar pa daleč. 
Vir: Slovenski narod, 8. 8. 1871 
 
Iz Krope se nam poroča da so na Gorenjskem Kranjskem volitve volilnih moţ 
narodno izpadle, ter da se je v kmečkih okrajih nadejati enoglasne volitve za narodne 
poslance. Pri radoljški volitvi smo brez straha pred nasprotniki, pravi naš dopisnik. 
Vir: Slovenski narod, 7. 12. 1871 
 
Izid volitev na Kranjskem. V kmečkih občinah so izvoljeni dne 12. t. m.: … v Radoijci 
g. Lovro Pintar s 46 glasi. glasi izmed 48 volilcev. 
Vir: Slovenski narod, 14. 12. 1871 
 
Iz Trţiča, 14. decembra. Narodni kandidat Murnik je zmagal s 112 proti 99. Hiacinta 
in Radoljce je zmrznila zbog štirnajst stopinj mraza.  
Vir: Slovenski narod, 16. 12. 1871 
 
Iz Radovljice. 16, decembra R. S. P. (Izv. dopis.) Volitve so pri kraji in ako si 
ogledamo izid in sredstva, kterih so se različne stranke posluţevale, moramo biti 
zadovoljni. Da imamo v kmetskih občinah za vselej zagotovljeno stališče, to so 
pokazale volitve ţe lani, a da smo dobili tudi v mestih mnogo privrţencev več, to 
more veseliti vsacege domoljuba. Zdi se mi potrebno povedati nekoliko radoljških 
nemčurskih smeteh, da bode svet izvedel kako zaničljivi so naši nemškutarji. Ker je 
Radoljica le malo mestice, ker se drug drugega poznamo in ker naši nemčurji, ki so 
pravi „dii minorum gentium " ne morejo skrivaj agitirati, izvedeli smo precej vse njih 
počenjanje in res so marsiktero prav debelo zasolili. Po stari navadi vodi vso agitacijo 
radoljška »Hiacinta,« ktera hoče, naj velja kar hoče, nam na sramoto v deţelni 
dvorani se svetiti. Zbrala je okolo sebe vso radoljško birokracijo počenši od 
Wurzbacha, kteri še zmirom mesto okrajnega glavarja pri nas zaseda, do zadnjega 
beriča, ter si pridruţila še neradoljških branjevcev in čevljarjev etc. Izmed kterih si je 
izvolila nekega ,«Hudournika« za vodjo in mu pridruţila kot vredna brata enega 
pritlikovega čevljarja in enega sedlarja za podvodje agitacije. Ti trije vredni vinski 
bratje, kričali, razsajali so celi teden po Radoljci, podkupovali in upili »kjer smo mi 



 

 

tam je zmaga" ter lovili radoljško »misera plebs.« Izvolili so si ti ljudje neko krčmo 
znano pod imenom „Hotel zur kleinen Laus« v svoj kazino, kjer so se gospodje, ktere 
sicer polt lomi, prestopiti prag, s svojimi „fravami" zbirali v posvet, in zaroto »črnuhom 
in reakcijonarnim« Slovencem. Ne bodem ponavljal psovk in laţi, s kterimi so pitali 
narodnjake; vsaj ţe pozna celi svet liberaluške drhali slovar laţi in psovk, tudi ni 
vredno ponavljati, kaj je obetala sadu radoljška »Hiacinta«, ako jo v deţelno dvorano 
posade. Ljudi, ktere je mogoče podkupiti je mnogo, in tako so zbobnali lepo armado 
skupaj, pomnoţivši jo z uradniki — med kterimi sta bila tudi dva novo pečena 
davkarja, ktera še nikakoršne volilne pravice nemata, nekaj po dva goldinarja 
plačujočih purgarjev, in med njimi tudi taki gospodje kterim se, je ţe lani volilna 
pravica odrekla. In ta vojska se je vzdignila, na čelu gospod Wurzbach in za njim 
drugi „velikaši" vodje in podvodje ter peljala se v dolgi vrsti nadejaje se sijajne zmage 
v Trţič, da pobije vse „črnuhe" in „farške hlapce". Lepo je bilo videti te romarje in 
slišati mogočno gromenje hripavih glasov: „Hoch Hijacinta! " hoch — »frfasenga! med 
ktere so se mešali neţni glaski radoljških nemčurskih gospa „hoch Cimbria! " Mraz pa 
je pritiskal z vso silo na nemškutarje in »Slovence da je bilo joj! In prišli so v Trţič 
radoljški „nemški" purgarji in se tresli od strahu in mraza kakor šiba na vodi, kajti ni 
imel vsak purgar gorke obleke in Kamničanov je bilo nad sedemdeset. Trţiški Cimbri 
pa so hodili s povešenimi glavami in zdihovali : „Nemčija reši nas, Nemčija varuj nas 
Slovencev !" kajti mnogo Trţičanov je spoznalo liberalno sleparijo in postali so 
narodni. Mraz pa je prihajal zmirom večji in liberalna gorkota ga ni mogla panati. Med 
tem pa se začela volitev in mraz je pritiskal bolj in bolj ter dosegel ob 12 uri opoldan 
112 stopinj, za nemčurje in liberalna gorkota 99 stopinj močna ga ni zmagala. Takrat 
je zvenela njeţna Hiacinta, slovenska lipa pa na veliko radost vseh slovenskih 
volilcev košato cvetla. In Cimbre in nemškutarje je popadel velik strah, ter so beţali z 
velikim krikom iz volilnih nebes, ter se pridali v krčmo h Klandru da se oddahnejo. Na 
pragu pa jih je sprejemni neki fantalin, z imenom Pollak, kteri je prav inteligentno sikal 
in ţviţgal, ne vemo ali na čast padli Hiacinti ali sam sebi v veselje in kratek čas. Strah 
pa je nemškutarsko vojsko prevzel in razkropil brez petja in godbe na dom, kajti le 
padli vodje smeli so se okrepčati pri Klandru." Tako mi je popisoval volilec narodnjak 
to velikansko vojsko ter končno izdihnil: Bog ţivi Slovence! in poslance, a Bog jim daj 
tudi toliko potrebni pogum, za nas se pošteno in neustrašeno boriti.  
Omeniti moram le še nektere reči. Med volitvijo ktera se je vršila v dosti boljšem redu 
nego lani, se je venomer ujedal in renčal nad slovenskimi volilci radoljški Tavčar, pa 
tudi ujel od narodnjakov mnogo gorkih. Še to : 13. t. m. zvečer zvabili so nemškutarji 
narodnega volilca v neko krčmo,  da bi ga pregovorili naj voli Turna. Obdelavali so ga 
po moči ali ni se dal prevariti. Ko vidi tudi nazoč nek uradnik, da nič ne pomaga vse 
pregovarjanje, začne govoriti na pol glasno narodnjaku na uho: da vsa narodna 
stranka ni druzega nego »sleparija«! "Dalje o veri kvasivši pravi: Jezus bil je slabši 
rovar, nego je Luter — on se je potepal z nekteriini postopači sem ter tje in ljudi 
šuntal, dokler so ga ujeli in kriţali. Narodnega volilca zgrabi jeza in malo da ga ni 
dobro našeškal. Po volitvi se je zbralo nekaj inteligencije v znani krčmi v Radoljci. 
Modrovali so ti propadli „liberalci" in med njimi eden najhujših kričačev pravi: „Drugič 
jih pa bomo." Na to reče drugi, ki je visokoroden gospod! »Prav bi bilo«.   
Zopet prvi: »Denes je malo manjkalo, da ni bil boj; usnjarski pomagači bili so ţe 
pripravljeni." Neki narodnjak to slišavši jim reče: »Gotovo komandirani?« In na to so 
vsi omolknili. Slava gre torej narodnim volilcem za njih taktno obnašanje v 
nemčurskem Trţiči. Vladi pa dajemo svet: da naj drugič ostro pazi na nemškutarske 
Trţičane, kteri hočejo ţe pri vsaki volitvi boj provocirati. Povemo naprej, da tudi nam 
kri, ne voda teče po ţilah, ali mi se hočemo postave drţati. In h koncu še nekaj: Po 



 

 

volitvi pride k agitatorju Hudourniku (nomen omeu?) nek zaslepljen nemčurček ter se 
huduje da je dobil samo 1 gold. in ţuga ako mu ne dajo hitro še dva, da bode 
razsajal. Agitator se prestraši in mu da 2 gold. in dobro je bilo; se ve, da je kljub temu 
se vse precej izvedelo. Vam narodni volilci pa v Trţiči in posebno v Kamniku, kličejo 
volilci Radoljški srčni: Na zdravje! V teku četirih let, zbobnala nas je vlada ţe štirikrat 
v Trţič k volitni črepinji. Zmagali smo zmirom in zmagali častno, a tako častno kakor 
letos še nikdar! Vendar delajmo z vso pozornostjo le za v prihodnjič, nemškutarski 
Radoljčani bruhajo jezo in srd in zaklinjajo maščevanje. Ali bati se nam ni ako 
bodemo pozorni in delavni. Nemškutarija ne sme nikdar več zmagati v naši slovenski 
zemlji, in ne bode! 
Vir: Slovenski narod, 19. 12. 1871 
 

  
 

Slovenski narod, 19. 12. 1871 
 
::::::::::::::::::::: 
 
(Deţevno vreme na Kranjskem) dela mnogo škode. Tako se čuje da so v Lescah 
vsi hlevi pod vodo in da je enemu samemu posestniku potonilo 28 ovac. Pode so 
morali presekavati, da so ţivali izvlekli. 
Vir: Slovenski narod, 11. 1. 1872 
 
(Povodenje) je zarad odmeklega vremena in deţa nastala okrog Radoljce in 
napravila precej škode. Pravijo, da je v Lescah voda v nek ovčji hlev tako naglo 
privrela, da je 37 ovac utonilo. Cesta iz Radoljce v Lesce je od vode spodjedena in 
nasip za ţeleznico za kakih 15 seţnjev odplut. Zarad tega je promet na črti Rudolfove 
ţeleznice Ljubljana - Trbiţ pri Radoljci pretrgan bil, pa kmalu bode nasip popravljen 
toliko, da voţnja pri Radoljci ne bode motena. 
Vir: Slovenski narod, 13. 1. 1872 
 
Iz Radoljice. 14. jan. M — [Izv. dop.] Poročali ste ţe o povodnji v naši okolici in 
povedali, kako je voda ne samo kantonsko cesto, temveč tudi ţelezniški nasip 
razjedla ter tudi most med tunelom in Radoljco oškodovala. 



 

 

Iz te dogodbe pa se dvojno učimo. Ko je bila sem ter tje v ,«Narodu« malomarnost pri 
zidanji ţelezniške proge memo Radoljice grajana, oglašali so se dotični gospodje v 
»Tagblattu« in »Laibacherci« ter kričali: laţ je, vse je laţ. Danes vidite laţ, pa le na 
vaši strani. Ako je most tako malomarno zidan, da ga, ako tudi sicer močen 
hudournik, pa v primeri vender le malenkostna voda, v par urah podreti more, kaj 
kadar hujše nevarnosti nad naš kraj pridejo! — Drugo pa je: Ko so Radoljški, sicer 
nemški purgarji, tudi okrog nemških in nemčurskih gospodov (Klun) prosjačili in 
beračili za ţeleznično postajo v Radoljci, zavračali so se pomisleki rekoč, da nij 
mogoče, zbog neugodnih tla jim ţeleznično postajo narediti, djali so, da ni mogoče 
vlaka na tiru, ki visi 1:70 ustaviti, še menj ga zopet naprej spraviti. Vidili smo zdaj da 
to nij res (dasiravno smo to ţe prej vedeli), kajti ker čez poškodovano mesto ni bilo 
mogoče voziti, je prišel zmirom en vlak iz Lesec ali iz Podnarta prišlemu do 
poškodovanega mesta nasproti, in lehko obstal in tako smo vsaki dan videli ga 4 krati 
stati in zopet iti, dasiravno so prej trdili, da ni mogoče. Zdaj so na poškodovanem 
mestu še toliko popravili, da gre sicer vlak gladko naprej, dasiravno bo še minulo 
nekaj dni prej ko bo vse v redu. Povedati še moram da jim je v sredo zvečer, ko so za 
silo naredili zopet tir, všel iz tira »lukamatija«, kterega so po strašnem napenjanju čez 
dve ure zopet iz blata potegnili. Vendar škode se pri tej priliki ni zgodilo. 
Vir: Slovenski narod, 16. 1. 1872 
 
(Ukraden vol.) Iz Krope se nam piše: „29. januarja je bil na Dobravi pri Kropi nekemu 
kmetu vol iz hleva po noči ukraden in odpeljan. Ker je kmet še-le po polnoči domu 
prišel, zapazi da vola ni. lzkliče sosede in gredo vola iskat. A ker je bila velika tema, 
niso tatu na sled prišli. Drugi da n so dobili ne daleč od hiše v gozdu volovo koţo, in 
nekaj ostankov, ker so tatje meso vzeli, to pa popustili. To je vendar strahovito 
takemu reveţu, kakor je ta kmet, ţivinče vzeti! Le premehka je "sodnija s takimi lumpi 
ako jih zasači. Bolj ostro! in ne bode se o tolikih tatvinah slišalo, ako bo tatov strah." 
Vir: Slovenski narod, 13. 2. 1872 
 

 
 

O zadnjih, ki sem jih postavil v domačo cerkev, piše „Danica": „Pretečeno jesen je 
postavil v našo podruţnično cerkev M. B. pri Kapelici domači orglar Nace Zupan jako 
lepe in dobre orgle. Če se ti ţe zunanja podoba po okusnem in ličnem slogu zelo 
dopada, ti bo znotrajna mehanika še toliko bolj všeč. Meh imajo le en sam, kteri je 
tako narejen, da pri vsakem pritisku od dveh strani zajema sapo in jo zopet na dveh 
straneh oddaja v veliki sapni oddelek, iz kterega vse orgle prejemajo potrebno sapo. 
Fraktura je razun poteznih šibic skoz in skoz ţelezna, ter pri vseh udih z mesingom 
okovana. Vezi in vrtelica so narejene iz medi. Zaklopnice so prav dostojno, djansko, 
po najnovejši šegi in sploh tako narejene, da se ti ni treba bati, da bi se ktera 
popolnoma ne zapirala, kar se pri novih orglah jako rado pripeti. Posebno pravo je pa 
zadel mojster, da je pri lesenih piščalkah piščalkine torbice (labije) namesto s trdim 
lesom, okoval s činom. Pojejo lesene piščali vsled tega tako, kakor da bi bile cinaste. 
Kar se tiče glasu, moramo javno priznati, da je jako prijeten. Spremeni za petje se 



 

 

glasijo mehko, miloglasno, polne orgle pa dajejo čvrst, krepak in ţiv glas, kteri v 
mogočnih akordih duh človeški povzdigne visoko v nebne višave. 
Orgle obsegajo v manual u polnih 6 osmerk, in v pedalu 21 podnoţnic, ter imajo 
sledeče spre mene : 1) Principal 8 ' široko mensuriran, mehkega glasu, iz lepega 
angleškega cina ; 2) oktav 4 ' široke mere, ves iz cina, mehkega glasu ; 3) gamba 8', 
10 piščalk iz lesa, druge iz cina, prijetno odmevajočega glasu; 4) principalno flavto 8', 
3 osmerke iz lesa, 2 iz cina, mehkega in okroglega glasu; 5) flavto dulci 4', prijetnega 
glasit; 6) cevno flavto 4 ' široko mensurirana, iz cina, mogočnega, zamolklega glasu; 
7) tercno flavto 33 3/8, ozke mere, iz cina, ostro reţečega glasu; 8) kvint 3', iz cina, 
ozke mere, trdo ostrega glasu; 9) kornet 4', stavljen v drugo osmerko in se v 4. oktavi 
ponavlja, ţvenkajočega glasu; 10) miksturo trojno 2'-3' , 18 3/4", iz cina, stavljeno v 
oktavo, kvinto in terco, ostro vpijočega glasu; 11) Trombacini po 1'-2 ' iz medi, jeziki 
iz nemškega srebra; 12) Tromba cini po 2'-4', iz medi, jeziki iz nemškega srebra, 
stavljen v drugo osmerko, lepo prijetnega glasu. V pedalu so naslednji spremeni : 1) 
Subbas 16' i z lesa, široke mere, polnega glasu; 2) principalbas 8', iz lesa, močnega 
glasu ; 3) bombardon, 8', z jeziki, iz nemškega srebra, mehkega in močnega glasu. 
Vrh tega imajo orgle še sklep (koppelzug). 
Omenjenega orglarja prečastiti duhovščini z dobro vestjo ţivo priporočamo itd. " 
Da je to vse res, kar „Danica" piše o naših orglah, pritrdimo tudi mi podpisani: 
Heinrich Kohl s. r., fajmošter. Juri Zabrezovnik s. r., beneficijant. Joţe Jalen s. r., 
ţupan, Karl Pibrovec s. r., 1. srenjski svetovalec. M. Zarnik s. r., učitelj in organist. 
Franc Pibrovc s. r., srenjski odbornik. Fort. Varl s. r., srenj. odbornik. / V Kropi , 22. 
svečana 1872.  
Vir: Slovenski narod, 29. 2. 1872 
 

 

 
 

Slovenski narod, 7. 3. 1872 
 

Iz Krope, na Gorenjskem 17. marca. (Izv. dop.) V Vašem čast. listu od četrtka 14. t. 
m. se Vam piše iz Krope, kako bode tukajšnim ţebljarskim tovarničarjem delavcev 
manjkalo, kaj je uzrok tega. In kaj tovarničarji poleg tega mislijo. Vaš nam dragi list je 
zmiraj le resnične reči natisoval, zato hočemo mi, ki drugače mislimo o tej stvari kot 
vaš dopisnik, oni dopis nekolik o popraviti. Stvari so take: 
1. So kupčijske zadeve kropske hvala bogu ravno zdaj take, da naši delavci v 
tovarnicah od dveh do treh goldinarjev na teden več zasluţijo kakor poprejšnja leta. 
2. Ni ne enega poštenega ţebljarja, ki bi potoval iz Krope k ţelezniškim stavbam, 
dela iskat. 3. Nismo enih misli s pisavcem, ki govori od celih trop, ki potujejo iz 
domačega kraja, in ako misli, da se tovarničarji kropski iz tega uzroka boljše kupčije 
nadejajo, ker za trdno mislimo, da se ţeblji ne delajo samo v Kropi ampak tudi 
drugod. Ne bomo omenjali drugih napredkov kropskega ţebljarstva proti prejšnim 
letom ker zadosti dokazujejo netočnost istega dopisa zgornje tri točke. / Več 



 

 

fuţinarjev in ţebljarskih tovarničarjev kropskih.  
Vir: Slovenski narod, 23. 3. 1872 
 
(Prazne sluţbe.) … Poštarska sluţba v Lescah na Kranjskem (240 gl . plače, 48 , gl. 
pavšala, 200 gl. kavcije); prošnje v treh tednih poštni direkciji v Trstu.  
Vir: Slovenski narod, 26. 3. 1872 / V mapi Zgodovina pošte v Lescah 

 
 

 
 

Slovenski narod, 6. 4. 1872 
 

 
 

Slovenski narod, 18. 5. 1872 
 

 



 

 

 
Slovenski narod, 23. 5. 1872 

 
 
 

 
 

Slovenski narod, 13. 7. 1872 
 

(Pismonoši na deţeli.) Gospod Kapus pl. Pihelštajnski, poštmešrer v Kamnigorici na 
Kranjskem, je uniformiral 5 fantov po izgledu ljubljanskih postreščekov in jih rabi za 
raznašanje pišem po okolici. Zraven tega nosijo oni pismonoši vedno marke, zavitke 
in korespondenčne liste pri sebi, da si Ijudje Ieţje dobijo takih potrebščin za 
dopisovanje. 
Vir: Slovenski narod, 20. 7. 1872 / V mapi Zgodovina pošte v Radovljici 

 
Iz Kamnegorice (na Gorenjskem.) Dopis, kateri je prinesel „Ljubljanski Tagblatt" v 
listu 11. julija t. l. pod nadpisom: „Iz Krope" je v trgu Kropi velik nemir zbudil; prvi 
povod razsrditosti Kroparjev je ta, da je dopisnik gole neresničnosti med svet trosil in 
si prizadeval. vrle in poštene Kroparje po vsem svetu kot fanatikarje razglasiti. Če 
omenjeni dopis od kraja do konca čitani, ne najdem ni druzega, kot laţ — kajti laţ je, 
da je gospod Zupan na 2. dan julija vsakega leta praznik v čast matere boţje 
posebno za Kropo osnoval, — resnično pa je, da Zupana še nij bilo med ţivim, ali 
vsaj se je še abc učil, ko so Kroparji ţe omenjeni praznik vsako leto obhajali. Kdo pa 
da je „die einsichtsvollere Bevolkerung Kropp's und der Umgebung" kakor dopisnik 
omeni, katera bi bila gospoda Zupana pismeno prosila, da naj letos nikar v Kropo no 
pride zgoraj omenjeni praznik obhajat, — za te naj Bog sam ve — mislim pa da eden 
sam no reprezentira »die einsichtsvollere Bevolkerung", katera anonimno gospodu 
Zupanu pisma pošilja in zapoveduje, da si ja nobeden ne predrzne 2. julija v Kropo 
|uiti. V celem dopisu se pa surovost in neznačajnost dopisnika jasno izraza; — ali se 
ne pravi to, škandale provocirati? Res daleč smo prišli, — mi Slovenci ne bodemo 
smeli več naših rojstnih krajev obiskati. — zadosti je, de se le neki ud ljubljanskega 



 

 

liberalnega kluba oglasi — reveţ — Slovenec — po tebi je, on ti zapove, da moraš pri 
domu ostati, ter se ne smeš ganiti. V pojasnilo tukaj omenim, da Kroparji vsako leto 
2. julija obljubljeni praznik na čast matere boţje obhajajo, zbog toga so si vsi 
gospodje duhovniki, kateri so v Kropi rojeni, za letos besedo dali, da pridejo 2. julija 
vsi domu v Kropo, ter bodo skupno s svojimi rojaki praznik obhajali: med temi 
duhovniki je pa tudi gospod Zupan, ţupnik pri stolni fari v Ljubljani, nad katerim 
dopisnik v „Tagblattu" svoj srd in nesramnost raztresa. Vsa srditost in jeza poštenih 
Kroparjev proti dopisniku je pravična, — ali grdo in neopravičeno od Kroparjev pa je, 
da mene kot dopisnika v „Tagblattu" sodijo, — s tem očitno kaţejo, da ne čutijo 
nobene politične zrelosti v sebi, kajti Kroparji me vsi dobro poznajo, da sem 
Slovenec, in sram bi me bilo, ko bi jaz kot narodnjak s „Tagbl." le v kaki zvezi bil. 
Zato jaz tukaj pred vsem svetom izrečem, da jaz dopisa v »Tagblattu« 11. julija 
nisem pisal, in da o njem tudi nič nisem vedel, prej ko da sem ga v listu samem bral. / 
Rajko Špindler, tajnik. 
Vir: Slovenski narod, 23. 7. 1872 / V Kamna Gorica v starih virih 

 
(Cerkev na Kranjskem) je vseh vkup 1481 in sicer 309 farnih, 1004 podruţnih, 8 
samostanskih in 160 kapel, v katerih se sme maševati.  
Vir: Slovenski narod, 8. 8. 1872 
 
(Preširnova slavnost.) C. k. okrajno glavarstvo v Radoljci je dovolilo, da se sme 15. 
septembra t. l. v Vrbi na Gorenjskem spomenična ploša na rojstvenem dom u Dr. Fr. 
Preširna slovesno odkriti, s tem pogojem, da se v govorih ne bode nič političnega ali 
sicer nevarnega vmešalo, da se bode strogo pri reči sami ostalo in da se c. k. okr. 
glavarstvu osem dni pred slovesnostjo morajo predloţiti slavnostni in končni govori in 
slavospev. — Juţna ţeleznica je privolila na pol poniţano voţnjo ceno od vseh 
postaj med Beljakom do Maribora in od Maribora do Ljubljane tistim, ki se bodo vozili 
k Preširnovi slavnosti in sicer od 13. do 17. septembra. Izkaznice bo pisat. društvo o 
pravem času razposlalo. Za potnike iz Trsta do Ljubljane nij privoljena poniţana 
cena, pa tu gre zloţeni vlak z zniţano ceno o tako prileţnom času, da pride ob 5-ih 
zjutraj v Ljubljano, v ½ 7-ih zjutraj pa se odpelje gorenjski vlak. 
Vir: Slovenski narod, 29. 8. 1872 
 
Sedlinicki redivivus? Iz Ljubljane. (Izv. dopis). Pregledavši „razne stvari" v »SI. 
Nar.« od 29. avg. 1872 berem, da je c. k. okr. glavarstvo v Radoljci dovolilo 
pisateljskemu društvu, da sme 15. sept. slovesno odkriti spomenično plošo na 
Preširnovem rojstvenem domu v Vrbi, s tem pogojem »da se v govorih ne bode nič 
političnega ali sicer nevarnega vmešalo, da se bode strogo pri reči sami ostalo in 
(čujte! čujte!) da se c. kr. okr. glavarstvu osem dni pred slovesnostjo morajo predloţiti 
slavnostni in končni govori in slavospev.« Berem in še enkrat preberem ta klasični 
ukaz radoljskega vsegomogotca. Jeli to resnica? ali me le moti kaka vizija? katero 
leto namreč pišemo? Pogledam na prvo stran »Narod-a«; tu stoji z debelimi črkami: 
1872; pogledam na koledar, ki mi nad pisalno mizo visi, tudi tu mi nasproti zeva leto 
1872. Tedaj je res minolo ţe štiri in dvajset let in 5 mesecev, kar so veselo plapolale 
zastave svobode, odkar je prvi krepki dih narodne samosvesti v prah razrušil 
Meternichov absolutizem in v smešni beg pognal samopašno druhal, ki se je pitala ob 
ţuljih in znoji tlačenih narodov. In v teh 24 letih, koliko čudnih prememb se je godilo v 
Avstriji! Koliko političnih sistemov smo voljno in potrpeţljivo prenašali, nij je drţave, 
izvzemši španjske, v kateri je v tako kratkih letih toliko ministerskih kandidatov 
obsedlo ministerskih fauteuiljev. Zginili so Bachi in Goluhovski, Schmerlingi in Giskri, 



 

 

Belkredi in Hohenwarti; padal je sistem za sistemom; izgubili smo po nesrečnih 
vojskah najbogatiše provincije; vse se je spremenilo, vse prenaredilo, prestrojilo. Le 
nekaj nij palo v vsem tem času, nekaj nijsmo izgubili, ostalo je nespremenjeno, če 
ravno hudo oglodano od ostrega zoba časa in to je avstrijska birokracija. Leto 48. jej 
je neusmiljeno posekavalo veje, a kakor murba ali trta tem krepkejše mladike 
poţene, čem bolj se poreţe, je tudi birokratizem pod Bachom se tem veselejše 
razcvel in vso Avstrijo spravil pod svojo senco, da ubogim nam podloţnikom še skoro 
dihati nij bilo dovoljeno brez vladinega pritrjenja. To so bili blaţeni čaši birokratov, 
katerih se globoko zdihujoče spominjajo gojenci te dobe, naši Derbiči, Ogrinci, 
Schonwettri in da ne pozabimo najekskvizjitniškega eksemplara, naši Wurzbachi. Da, 
naši so! Prepustimo jih pa nikomur druzemu, k večjemu Čehom, ako jim njihovi ne 
zadostujejo. Sicer pa hočemo mi tudi kaj apartnega imeti zraven postojnskih jam in 
slepega Proteusa. 
V drugih avstiijskih deţelah se shajajo politiška društva, se sklicujejo shodi in tabori in 
aranţerom teh shodov nij treba ni druzega storiti, nego da tri dni pred zborovanjem 
naznanjajo vladi točke programa, o katerih se bode govorilo. Tudi  pri nas Slovencij je 
bila dozdaj ta navada. Ko smo pod Giskrom sklicali prvi slovenski tabor in na 
program postavili zedinjeno Slovenijo, je sicer okrajno glavarstvo htelo nekoliko 
obotavljati se zavoljo te, deţele trgajoče točke. A Giskra sam  je telegrafično ukazal 
tabor privoliti ter mu ne delati nobenih ovir. V letih 1868, 1869, 1870. imeli smo 
Slovenci celo vrsto taborov po vsej Sloveniji na Štajerskem, Kranjskem, Koroškem, 
Goriškem, v Istri, vse z odločnim politiškim programom; in nikoli in nikjer se na um nij 
prišlo političnim oblastnijam, od govornikov terjati govore, predno so jih imeli. In 
vendar bi se pri tako imenitnih vprašanjih, ki so se na taborih razpravIjali, zares ne 
bilo čudili, ko bi tu ali tam kak boječ okrajni glavar si zavarovati svojo koţo in skušal 
poizvedeti nameravane govore. Pa ni eden se nij upal to tirjati, ker se je vsak bal 
blamaţe in je sploh od Šmerlinga sem avstrijska birokracija se zavila v plajš 
liberalizma, čeravno je stari cof zmirom poredno silil izpod plašča - 

„Vrti se sem, vrti se tje, 
In prazen trud, zastonj je vse, 

Na hrbtu cof mu visi." 
Kar pa se nij zgodilo niti pod Schmerlingom, niti pod Giskrom doţiveli smo leta 1872 
v izobilji in vsak dan se nekoliko na novo prepričamo, kakšne sorte liberalizma se 
imamo nadimati od najnovejše liberalne ere Auerspergov. 
 
»Slovensko pisateljsko društvo«, katero s politiko prav ni nema opraviti in si je le za 
namen postavilo, pospeševati slovensko literarno delavnost in podpirati slovenske 
pisatelje, srne po §. 2. d. svojih pravil slaviti umrle pisatelje s spomeniki. Sklene tedaj, 
na rojstvenem domu najslavnejšega slovenskega pesnika napraviti spomenično 
plošo ter jo slavnostno odkriti. Pri tacih priloţnostih se v govorih slavijo zasluge 
pokojnih in petje primernih pesni poveličuje slovesnosti. Ker društvo nema političnih 
namenov, se samo po sebi razume, da ne bode aranţiralo političnih shodov in tako 
vladi dalo povod, ga zavoljo prekoračenja privoljenih mu mej delovanja kaznovati ali 
celo razpustiti. Vsa slavnost nij druzega, nego izraz hvaleţne pietete potomcev proti 
ţenijalnemu pesniku: od političnih vprašanj se tu ne more biti govora. 
Tako bo sodil ves svet, samo ne — ţl. birokrat g. Wurzbach v Radoljci. Ko dobi 
naznanilo od pisateljskega društva, da namerava v okrogu njegovega pašalika 
napraviti slavnost, katere govori in petje se bodo vršili v slovenskem jeziku, ţe je 
prepričan, da za tem grmom tiči nevarni zajec politiške agitacije, menda celo vsa 
zalega lani po njem prepovedanega gorenjskega tabora. In ne glede na to, da 



 

 

pisateljsko društvo po pravilih neče v politiko vtikati se, še posebej zapoveduje, da se 
v govorili ne sme nič političnega ali sicer „nevarnega" vmešati. Tedaj politika je po 
mnenji g.  Wurzbacb-a nekaj „nevarnega." Oh da bi rajni Meternich še ţivel. Ta 
Wurzbacli bi bil moţ po srci njegovem in Sedlinicki, kateremu je zvohanje politiških 
konšpiracij toliko priglavice delalo, bi ga gotovo bil poklical za svojega dvornega 
svetovalca. G. Wurzbach je za 20 let pre pozno rojen. Sicer se pa ne ve, kakšno 
pohvalo si bode pridobil od sedanje ere, katero prav dostojno reprezentuje. 
Pa gosp. Wurzbach-u nij dovolj ta svaritev; en hoče siguren biti in kliče pred svoj 
sodni stol še nerojena deteta govornikov, da jih skozi celih osem dni ogleduje in 
pretehtuje, ali nij za nedolţnimi besedami skrit kak škratelj, ki bi skočivši z 
govornikovih ust se demaskiral kot politiški rogovileţ. Za za to teţavno delo potrebuje 
g. Wurzbach celih osem dni. Stavimo, da bi ta gospod bil pol. glavar v kterem mestu, 
kjer izhajajo politiški časopisi in kjer se listi le nekoliko ur pred razpošiljanjem oddajo 
pol. oblastniji, kaj bi nek počel v tem strašnem poloţaji? Morebiti bi tudi zapovedal, 
da mora vsak list se njemu osem dni poprej predloţiti, predno se sme izdavati. 
Pa ne samo govori, še celo nedolţni Stritarjev slavospev je tiran pred očali g. okr. 
glavarja. Zibal sem se do zdaj v sanjah, da je cenzura pri nas ţe zdavnaj 
odpravljena; kako zelo sem se motil. Tu stoji črno na belem, da se slavospev ne sme 
peti, predno se ni predloţil politični oblasti. Tedaj smo srečno zopet dospeli do 
preventiv-cenzure Meternicha in Bacha in potem takem naj se kdo predrzne tajiti, da 
ne ţivimo v blaţeni deţeli napredka in svobode!? 
Vir: Slovenski narod, 3. 9. 1872 
 
(Kranjska trgovinska zbornica ) je v svoji seji 30; avgusta t. l. sprejela sledeče 
predloge: 1. naj s e v Ljubljani sedanjim terjatvam umetelnje industrije primerna 
obrtniška šola ustanovi ; 2. naj se posebna pozornost obrača na pravljanju zobcev 
(špic) v Idriji; 3. naj se ustanovi ţagarska šola v Radolici; 4. za oţivljenje v 
nadarjenem našem narodu spečega umeteljnega nagiba naj se utemelji akademija 
za umeteljnost v prospeh malarstva, modeliranja in kiparstva. Profesorjem, ki v 
nedeljski obrtniški šoli učijo, priznale so se nagrade. 
Vir: Slovenski narod, 5. 9. 1872 
 
(Dekan Keše) v Begunjah je po ministru za uk imenovan za okrajnega šolskega 
nadzornika.  
Vir: Slovenski narod, 10. 10. 1872 
 
Jelovca se imenuje velik kompleks gozdov, za katere se prepirajo občine, graščine in 
c. kr. gorski erar. Vsi ti segajo brezobzirno v gozd. C. kr. gorski erar je pravice, katere 
si prisvojuje in katere je o priliki na 60 do 80.000 gl. cenil, prodal kranjski 
gorskoindustrijski druţbi za respektivnih 400 0 gl., ne da bi vprašal sointeresente in 
drţavni zbor . Ako ţe sekvestracijske naprave nemajo pravne podlage in so zarad 
tega uzrok stiskanja in nevolje, gotovo je podeljenje začasnega nadzorovanja gozda 
Jelovce kranjski gorskoindustrijski druţbi nepolitično in jako pristransko. 
… 
Vir: Slovenski narod, 19. 10. 1872 
 



 

 

 
 

Slovenski narod, 24. 10. 1872 
 

(Iz Kamne gorice) se nam 28. okt. piše: Včeraj zvečer ob deseti uri, spravil je ţalostni 
klic : „ogenj", „gori!" celo Kamno gorico na noge. V koncu vasi proti Radolici, se je brţ 
ko ne po nemarnosti zanetil ogenj v eni hiši — in kmalu je bila tudi druga vsa v ognji. 
Le občni delavnosti prebivalcev, posebno previdenemu ravnanja g. Kapusa se 
imamo zahvaliti, da nij ogenj večje škode napravil, ter le dve hiši vpepelil. Kakor 
slišimo je bil en posestnik zavarovan, drugi ne. 
Vir: Slovenski narod, 2. 11. 1872 / Vir: Kamna Gorica v starih virih 

 
(Iz Kamne gorice) na Gorenjskem, od koder smo zadnjič omenjali poţar, piše se nam 
se, da je gospod Anton Toman, trgovec v Trstu, poslal 125 goldinarjev ţupanu, da jih 
razdeli med potrebne pogorelce. Slava temu dobrotniku. Za varovan je bil samo en 
posestnik. 
Vir: Slovenski narod, 5. 11. 1872 / Vir: Kamna Gorica v starih virih 
 
(Slovenske advokate) in notarje smo ţe enkrat opominjali, da bi slovenski uradovali. 
Na Štajerskom se zdaj sem ter tam vsaj nekoliko slovenski uraduje. Na Kranjskem 
skoro nič. Dr. Costo bi še izgovorili, ker ne zna. Kaj pa porečemo, če se nam 
pripoveduje neverjetna novica, da še naš dr. Mencinger v Kranji samo nemške toţbe 
dela. 
Vir: Slovenski narod, 5. 11. 1872 
 
Iz Radolice - 12. nov. [Izv. dop.j Ţivotno vprašanje je zdaj na prvem mestu; vse se 
trudi svoje stanje zboljšati. Ko bi človek tega še ne vedel, podučili bi ga bili pri nas v 
nedeljo nekateri radoliški rokodelci, ki so se na povabilo sl. ţupanije zbrali, da bi 
uganili, kaj jih prav za prav tišči, in se ve da tudi pripomočke zoper to. Ali je sl. 
ţupaniji v resnici mar za delavski stan, ali išče z napravo kakovega društva le 
nemškutarstvo bolj utrditi — kdo ve? A nij tu namen, razprave, katere so se vršile in 
izid shoda objavljati, ker nij vredno. Nasveti: naj vlada podeljuje penzije ostarelim 
rokodelcem, obsvetujejo ţe dosti vednostni stan teh prosvetnikov. Podajem le 
nekatere opazke k temu shodu in sploh temu vprašanju. — Sploh se toţi o slabem 
stanji, iščejo se mnogoteri viri. „ Ţeleznica" se pa ljudem vendar zdi eden najhujših 
škodljivcev, ker ona v preveliki meri odpeljuje les, in druge surovine iz deţele, »še 
malo let in mi bomo brez najpotrebnega; po ţeleznici more preiti ves denar v roke 



 

 

prekupcev in podvzetnikov!« - Ali je temu res tako? Res, ako pustimo ljudstvo v 
nevednosti, ako ne skrbimo za šole, in trikrat šole, ako naroda ne podučujemo, kako 
nam morejo koristiti iznajdbe novih časov? Samo v tem je vir strahu: ka splošna 
ljudska omika ne napreduje ravnovrstno z višjim znanjem in iznajdbami. 
Torej poduk in omika, da ne bomo mi le mehanična masa, napredneji tujci pa bodo 
vse iz nas izmolzli. In na to dvoje oprto bodi delo, potem nam bodo ţeleznice šele 
blagonosne. 
Kaj je bolj pripravno za ta namen ko društva ustanovljena na narodni podlogi, vojena 
od moţ vednosti in ljubezni do delavskega stanu. Začetek je teţak, pa v zvesti si, da 
nam bo narod hvaleţen, pojdimo pod zastavo omike in svobode za njegov poduk! 
Vir: Slovenski narod, 14. 11. 1872 
 
(Gosp. A. pl. Kapus) iz Kamne Gorice na Gorenjskem piše v nam protiven Ijubljanski 
list, da nij le on pri poţaru pomagal, temuč tudi drugi gospodje (Jan. Toman, Teod. 
Toman, dva Šusteršiča, kaplan Brlič, Silv . Pesjak, Jakob Varelj, Jan. Šebat itd.). S 
tem torej svoj greh popravljamo. Precej bi ga bili, ako je hud, popravili, če bi nam bil 
spoštovani gospod Kapus sam pisal. Ako pa očita on, da uredništvo dopisa „nekoga" 
gospoda nij hotelo tiskati, povemo, da se omenjeni (jako slabi dopis nij tako glasil, 
kakor ta popravek, da v našem za vse Slovence namenjenem listu ne dajemo lehko 
prostora o eni in isti lokalni stvari dvakrat, ako se prvi dopis ne popravlja, kar g. Šp. 
nij storil. Čisto napačno pak je spoštovani g. Kapus podučen, če se mu je reklo, da 
nijsmo hoteli dopisa „za plačo" natisniti. Naše opravništvo tiska vse inserate za plačo. 
Za to se uredništvo nič ne briga . A nij bila opravništvu niti uredništvu nobena taka 
ponudba stavljena. Uredništvo bi bilo pa gotovo v svoj predal dopis vzelo, ako bi ga 
bil g. K. poslal in ţelel. Čemu potem sumničenje v takem listu, kakor so proti nam 
»Novice«? 
Vir: Slovenski narod, 23. 11. 1872 
 

 

  
 

Slovenski narod, 5. 12. 1872 
 

(Iz Češnjice pri Kropi) se nam piše 16. decembra: Bilo je ţe večkrat od okrajnega 
glavarstva preklicano ptiče loviti, pa ptičarji svoje veselje ne opuste. Šel je podpisani 
kmet k gosp. A. plem. Kapusu, ţupanu v Kamnogorico, da naj pusti v njegovi srenji 
preklicati, da ne smejo hodit lovit v ondotno vas; to prošnjo je g. ţupan radovoljno 
dopolnil in naznanil, da ta in ta kmet to zahteva. Pa kaj narede ptičarji! Ko pride ta 
kmet kam, da ga le vidijo, začnejo mu piščalke piskati in ţviţgati, kakor so prej 



 

 

ptičem, tako da zdaj skoraj več v sosesko ne smem. To se je tudi v bliţnje vasi 
razglasilo, tako sem jest med samim ţviţganjem za to moje posvarjenje. / Tomaš 
Varel. 
Vir: Slovenski narod, 19. 12. 1872 / V mapi Češnjica pri Kropi 

 

 
 

Slovenski narod, 21. 12. 1872 
 
::::::::::::::::::::: 
 
(Iz Krope) na Gorenjskem se nam piše: Pr i nas je tako toplo v sredi zime kakor bi 
bila prav prijetna pomlad. — Snega nij nič. Kaj bomo počeli, če skoraj sneg ne pade, 
da bi mogli oglje za fuţine iz Jelovice izvoziti. 
Vir: Slovenski narod, 3. 1. 1873 
 
 

 
 

Slovenski narod, 12. 1. 1873 
 
(Iz Gorenjskega) se nam piše 15. jan. „Nocoj ponoči je bila ubogemu čevljarju v 
Točah edina krava, katero je reveţ imel iz hleva vzeta in odpeljana. Ko zjutraj zapazi, 
da kravce nij, šel je po sledu, kateri je do velike ceste drţal, in potem nij vedel več 
naprej. Več enakih dogodjajev se je ţe v okolic i v pretočenem letu prigodilo. Upamo, 
da  bodo sodnije skoraj te ponočne kupce zasačile." 
Vir: Slovenski narod, 18. 1. 1873 
Op.: Mogoče naše Otoče. 
 
Podobar Vurnik. (Poziv) Mislilo se je, da bo Simon Jenkov spominek ob vseh Svetih 
l. 1872 izgotovljen in postavljen. - Obljubo pa imamo sedaj, da ga radoljiški podobar 
g. Ivan Vurnik izdela do prihodnje Velike noči ter o binkoštnem času postavi. - 



 

 

Spominek ne bo Preširnovemu enak. Za pol seţnja bo še viši od Preširnovega in zlog 
mu bo bizantinsk. - Denarja spominku nemamo še zadosti. Zato prosimo dareţljivih 
Slovencev iz vseh pokrajin bratovske pripomoči; sl. Uredništva naših listov pa uljudne 
podpore. – Doneski naj se blagovolijo pošiljati do denarničarja za Simon Jenkov 
spominek, g. Ferdinand Sajevica, trgovca v Kranji. V Kranji 27. januarija 1873. Odbor 
za Simon Jenkov spominek. 
Vir: Slovenski narod, 29. 1. 1873 
 

 
 

Slovenski narod, 11. 2. 1873 
 
Iz Krope na gorenjem Kranjskem 12. febr.: Naš občinski zastop in tukajšni fuţinarji, 
posestniki in obrtniki so podpisali prošnjo do cesarja ter Vam pošljemo podpisane 
pole s 130 lastnoročnimi podpisi. (Prejeli. Slava vrlim Gorencem! Ur.) 
Vir: Slovenski narod, 14. 2. 1873 
 
(C. kr. ţandarmi kot izvrševalci tiskovno postave.) Z Gorenjskega se nam od več 
kraje v (iz Kamne gorice, Radoljice itd.) poroča, da so ces. kr. ţandarmerijske postaje  
menda od deţelnega predsednika Auersperga telegrame zadnji petek dobile, naj vse 
pošte pred ekspedicijo listov in časnikov preiščejo in če dobodo »Vaterlaud« od 
zadnjega petka, naj ga precej konficirajo. Ţandarmi so res poštne vreče s pismi in 
časopisi dali si odpirati in so iskali konfiscirani „Vaterland", pa ga menda nikjer ne 
našli. Lepa ilustracija naših „liberalnih" in „svobodnih" razmer. »Hodie mihi, eras tihi« 
naj bi si vendar nemški liberalci pri takem počenjanji mislili in svoj glas povzdignili!  
Vir: Slovenski narod, 19. 2. 1873 
 
Peticija za cesarja. Iz Radoljce na Gorenjskem 18. febr.: Kar je tukaj zavednih 
narodnjakov, so vsi peticijo do cesarja podpisali. (Podpise prejeli. Ur.) 
Vir: Slovenski narod, 21. 2. 1873 
 
Iz Gorenjskega. 27. febr. [Izv. dop.] Da bode svet videl, in vedel kakega c. kr. 
okrajnega glavarja imamo pri nas, ob kratkem priobčujem brez komentarov sledeče: 
1.  V občini „Lancovo " vlada ţupan z imenom Deţman, v sorodu z „ljubljanskim 
burgermeistrom." — Ta ţupan je bil leta 1871 zarad krivične prisege na tri mesece 
obsojen. C. kr. okrajni glavar Wurzbach je za to dobro vedel, in če ravno bi po postavi 
tak človek nič več ne smel ţupanijo zastopati, vendar ga je pustil celo leto na 
ţupanskem stolu, in to vse zarad tega, ker je Wurzbachov ljubljenec in ker le v 
njegov nemškutarski rog trobi. Pred tremi tedni pa je bila nova volitev v ravno tej 
srenji, katero je paša Wurzbach sam vodil. Pri tej volitvi je bil zopet Deţman za 
ţupana voljen, to se ve vsled agitacije in pritiska paše Wurzbacha. - Večina 



 

 

posestnikov je proti tej volitvi, ali ker je gospod paša tako hotel, ostal je Deţman 
ţupan na nevoljo vseh posestnikov. - Zatorej je treba, da se ta stvar očitno oznani, da 
se poizve, kako da se na Gorenjskim s postavami godi. Ali bo te posestnike vsaj 
deţelni odbor branil?  
2.  C. kr. okrajni glavar Wurzbach ţe 10 let na Gorenjskem kraljuje, ali razmere med 
občinami in farami mu še dandenes nijso znane. Zaukazal je namreč pred nekaj 
meseci vsem ţupanom, da morajo za to skrbeti, da se v vsako mrtvašnico peč 
postavi! — Ali gospod paša kot desetletni kralj Gorenjskega nij vedel, da pri osmih 
farah njegovega okraja nobene mrtvašnice niti nij! Kam bodo pri teh farah peči stavili, 
to sam Bog ve!  
3. Tukaj na Gorenjskem koze epidemično grasirajo. Ali od strani c. kr . vlade se o tej 
reči nič ne stori. — Pač je paša Wurzbach po zaukazu deţelne vlade vsem 
ţupanijam naznanil, da se bodo sanitetni komiteti volili. A preteklo je ţe več kot tri 
mesece, in še dandenes v nobeni ţupaniji sanitetni komite nij voljen. Kaj dela gospod 
distriktfisikus, od tega nij sluha ni duha. Tudi nihče ne ve, kje da je, tukaj ga nobeden 
nij videl, čemu pač, si misli, naj se godi, kar se hoče, jaz se bom ţe odgovoril.  
Vir: Slovenski narod, 4. 3. 1873 
 
(Iz Gorenjskega ) se na m piše 3. marca: Po noči 2. t. m. so prišli fantje iz Dobrave in 
Polšice v Podnartu skupaj. Ker so imeli ţe dalje časa sovraštvo med soboj, so se 
stepli in začeli eden drugega z noţmi klati, da so dva Dobravca na smrt zaboli, 
vendar pa so še bila s sv. zakramenti previdena, ali pri ţivljenji bosta teško ostala. 
Tudi na drugej strani je več močno ranjenih. Naleteli so pač sami taki skupaj, čijih 
veselje je boj in klanje. Kako veselo bi bilo, ko bi prišel kedaj čas, da ne bi trebal o 
več, takih reči poročati! Ţandarmi pač hodijo po Gorenjskem konfisciranih časnikov 
iskati, tačas kadar bi bilo treba take poboje zabraniti, jih pa nikjer nij. 
Vir: Slovenski narod, 5. 3. 1873 
 
Ljubljana. Tujci 7. marca; Europa: Proj iz Radoljce. 
Vir: Slovenski narod, 11. 3. 1873 
 

 
 

Slovenski narod, 11. 3. 1873 
 

 
Telegraf. V Radoljici je ustanovljena postranska telegrafska postaja. 
Vir: Slovenski narod, 12. 3. 1873 
 
Eksekutivne draţbe 21. marca: … Knaflevo, 300 gld., v Radoljci. … 
Vir: Slovenski narod, 12. 3. 1873 



 

 

 
Ljubljana. Tujci 17. marca; Europa: Roblek iz Radoljce. 
Vir: Slovenski narod, 19. 3. 1873 
 
Ljubljana. Tujci 17. marca; Pri Maliči; Homan iz Radoljce. 
Vir: Slovenski narod, 21. 3. 1873 
 
Ljubljana. Tujci 2. aprila; Europa: Proj iz Radoljce. 
Vir: Slovenski narod, 4. 4. 1873 
 
Ljubljana. Tujci 14. aprila; Europa: Pibroutz iz Krope. 
Vir: Slovenski narod, 16. 4. 1873 
 
Bučelarstvo na Kranjskem. Bučelarstvo je prav posebno vredno, da ga omenimo. 
Panji se mnoţijo od leta do leta; 1870 je bilo na Kranjskem 25.000 ulov. Med okraji, ki 
se s posebno ljubeznijo z bučelarstvom pečajo, omenimo Ljubljano z okolico (3300 
panjev), Krško (3000), Radoljico (2000), Kočevje (2600), Kamnik (2200), Litijo (2100), 
Logatec (2100), Postojna (2000), Kranj (2000), Novo mesto (1700) in Črnomelj 
(1500); sedaj se je stanje bučelarstva za najmanj 5% pomnoţilo. Praktični bučelarji 
računajo iznesek bučelarstva vsako leto povprek na 8000 centov strdi in 500 centov 
voska.  
Vir: Slovenski narod, 19. 4. 1873 
 
Ljubljana. Tujci 20. aprila; Elefant: Rabič iz Radoljce, pl. Kapus iz Kamne gorice. 
Vir: Slovenski narod, 22. 4. 1873 
 
(Iz Krope) se nam 14. maja piše: Denes dopoldne nesla je mati štirih majhenih otrok, 
svojemu moţu, ki je streho delal, skodlje. Ko pride na gank, kateri je bil 3 do 4° od tal 
in ţe star, se odtrgajo razgnjiti tramovi in pade ţena globoko. Takoj so jo z 
zakramenti za umirajoče prevideli in pravijo, da bo teško še ostala pri ţivljenji.  
Vir: Slovenski narod, 16. 5. 1873 
 
Ljubljana. Tujci 15. maja; Europa: Potočnik iz Krope. 
Vir: Slovenski narod, 16. 5. 1873 
 
(Ţivinska kuga) je izginila na Gorenjskem okolo Kranja in Radoljice. … 
Vir: Slovenski narod, 18. 5. 1873 
 
Ljubljana. Tujci 18. maja; pri Elefantu: Poznik iz Krope. 
Vir: Slovenski narod, 20. 5. 1873 
 
Ljubljana. Tujci 28. maja; pri Elefantu: Rabič iz Radoljce. 
Vir: Slovenski narod, 30. 5. 1873 
 
Ljubljana. Tujci 11. junija; Europa: Potočnik iz Krope. 
Vir: Slovenski narod, 14. 6. 1873 
 
(Med Radovljico in Podnartom) so našli baje nov rudnik ţivega srebra in je g. 
Hudovernik dotično pravico kopanja v last vzel. 
Vir: Slovenski narod, 14. 6. 1873 



 

 

 
(V Radovljici) na Gorenjskem se je 20. t. m. odprla nova telegrafska postaja z 
omejeno podnevno sluţbo. 
Vir: Slovenski narod, 22. 6. 1873 
 
Ljubljana. Tujci 8. julija; Europa: grof Thurn iz Radoljce. 
Vir: Slovenski narod, 10. 7. 1873 
 
Ljubljana. Tujci 11. julija; pri Elefantu: Orein iz Radoljce. 
Vir: Slovenski narod, 12. 7. 1873 
 
Ljubljana. Tujci 12. julija; pri Maliči: grof Thurn iz Radoljce. 
Vir: Slovenski narod, 13. 7. 1873 
 
(Najdene reči na Gorenjskem). Ko se je pretekli teden za Jurčevo hišo v Lescah 
kopalo, so ljudje našli več raznovrstnih kosov lepega mozaiknega dela; 400 let star 
kovan penez; ostanek svilnate obleke in več človeških mrtvaških glav. - Naša 
radovednost pričakuje, da bodo te reči komu v zgodovini posameznih krajev naše 
domovine izvedenemu ponudile povod, razodeti svoje misli, po katerih prekucijah bi 
bile zanogle - zlasti več človeških glav skupaj v zemljo priti, kjer se vsled spomina 
človeškega nikoli nij nahajalo ljudsko pokopališče, dasiravno skupaj leţeče reči 
kaţejo kakor na nekdanje rakve. — V ta namen prosimo, da slavno uredništvo to 
najdšino v svojem listu objaviti blagovoli. / K. 
Vir: Slovenski narod, 16. 7. 1873 
 
Ljubljana. Tujci 21. avgusta; pri Elefantu: Kapus iz Kamne gorice. 
Vir: Slovenski narod, 22. 8. 1873 
 
Iz Gorenjskega, 1. sept. (Izv. dop.) V letošnjo kmetijsko šolo v Celovec je 10 
kranjskih učiteljev poklicanih, in med njimi tudi g. Josip Tuma, učitelj v Radovljici, ki je 
bil ţe v kmetijski šoli na Dunaji. …  
Vir: Slovenski narod, 4. 9. 1873 
 

 
 

Slovenski narod, 6. 9. 1873 
 

Ljubljana. Tujci 5. septembra; pri Elefantu: Kapus iz Kamne gorice. 
Vir: Slovenski narod, 7. 9. 1873 



 

 

 
(Iz Krope ) se nam piše 12. sept. Danes zjutraj ob pol 2  uri je naš mnogo spoštovani 
g. ţupnik Henrik Kal po dolgi bolezni umrl. Pokojni je bil črez 30 let pri nas, ljubljen 
kakor pravi dobrotnik ubogim in nam ostane v vednem spominu. — Razvidi se iz 
tega, da ga je občinstvo jak o čislalo, ker je vse od del a prenehalo tako dolgo, da ga 
izročimo zemljici lahni. Naj v miru počiva! 
Vir: Slovenski narod, 13. 9. 1873 
 
(Iz Kranja) se nam piše 10. t. m.: Jenkov spominek je radovljiški umetnik Vurnik uţe 
dovršil tako, da ga bode ta teden na pesnikovem grobu postavljati začel. Do 28. sept. 
bodo gotovo vse priprave končane in potem nam drugega nij ţeleti nego prav sijajne 
svečanosti, dostojne velikega pesnika . — 
Vir: Slovenski narod, 13. 9. 1873 
 
Ljubljana. Tujci 18. september; Evropa: Sajevec iz Radoljce. 
Vir: Slovenski narod, 20. 9. 1873 
 
Ljubljana. Tujci 19. september; pri Zamorci: Podgoršek iz Radoljce. 
Vir: Slovenski narod, 21. 9. 1873 
 
Javna zahvala. Gosp. Anton Toman, posestnik in kupec v Kamni gorici je daroval za 
bolne v Kamni gorici 15 gld., njegova ţena Adela 10 gld., gosp. Homan, posestnik v 
Radovljici 10 gld., za kar se v imenu občine prav srčno zahvaljuje Albert Kapus, 
ţupan. 
Vir: Slovenski narod, 25. 9. 1873 
 
Ljubljana. Tujci 23. september; Evropa: Zernik iz Krope. 
Vir: Slovenski narod, 25. 9. 1873 
 
(Iz Kamne gorice) na Gorenjskem se nam poroča, da tam griţa vedno huje razsaja.  
Vir: Slovenski narod, 28. 9. 1873 
 
(Poţar) je pokončal 22. p. m. kočo in pristavo Franca Cizeja v vasi Polče. Nesrečneţ 
je asekuriran za 600, a škodo ima 2000 gld. 
Vir: Slovenski narod, 4. 10. 1873 
Op.: Mogoče so naše Poljče. 
 
Ljubljana. Tujci 5. oktober; pri Maliči: grof Thurn iz Radoljce. 
Vir: Slovenski narod, 7. 10. 1873 
 
(Grof Thurn ) je reklamiral pri vladi, naj izbriše iz imenika volilcev v velikem posestvu 
kranjskem 6 duhovnov. Vlada je to reklamacijo odbila, opiraje se na § 9, al. 3 in §13 
volilnega reda za drţ. zbor.  
Vir: Slovenski narod, 9. 10. 1873 
 
Ljubljana. Tujci 7. oktober; pri Elefantu: Zupan iz Krope. 
Vir: Slovenski narod, 10. 10. 1873 
 
Ljubljana. Tujci 12. oktober; pri Elefantu: pl. Kapus iz Kamnegorice. 
Vir: Slovenski narod, 14. 10. 1873 



 

 

 
(Iz Krope) se nam 12. okt. piše: Tudi pri nas smo volilili 7. t. m. volilne moţe in 
izvoljeni so narodno liberalni, kateri bodo Slovenca volili 16. t. m. v Radovljici. Ker 
nemamo draţega slovenskega kandidata, nego dr. Poklukarja, bi bili ţeleti, da bi nam 
dr. Poklukar svoj program razglasil, zakaj tudi naše geslo je: vse za srečo in za 
blagor slovenskega naroda. On naj bi nam obljubil, da bo v naprednih zadevah tudi z 
naprednjaki glasoval, ne pa zmirom s pravničarji.  
Vir: Slovenski narod, 15. 10. 1873 
 
(Iz Krope.) Ţe imamo 14. oktobra in druţabniki društva sv. Mohorja nijsmo še dobili 
druţbenih knjig za to leto. Zatorej vprašamo slavno vodstvo: Kdo je kriv te napake, 
da nam tako dolgo knjige ne pridejo, ker iz Celovca v Kropo dobimo v enem dnevu 
lahko vse; imajo pa ţe po drugih krajih po 1 1/2 mesec knjige; pri nas jih še denes nij. 
Mogoče, da ne morejo čez Ljubelj ? Več druţabnikov.  
Vir: Slovenski narod, 18. 10. 1873 
 
(G. Janez Toman), trgovec v Trstu je daroval 60 goldinarjev za juho bolnikom na 
koleri v Kamni gorici na Gorenjskem.  
Vir: Slovenski narod, 22. 10. 1873 
 
Ljubljana. Tujci 19. oktober; pri Zamorcu: Rabič iz Radoljce. 
Vir: Slovenski narod, 22. 10. 1873 
 
Ljubljana. Tujci 24. oktober; pri Elefantu: Thoman iz Kamnegorice, pri Maliči: 
Potočnik iz Krope. 
Vir: Slovenski narod, 26. 10. 1873 
 
Ljubljana. Tujci 26. oktober; pri Maliči: Ovin, grof Thurn iz Radoljce. 
Vir: Slovenski narod, 30. 10. 1873 
 
(Kolera na Gorenjskem). Deţelna vlada naznanja, da je kolera v Ovšicah in 
Kamnigorici nehala. Zbolelo je bilo 47 ljudi na tej bolezni, umrlo jih je pa 16, drugi so 
ozdraveli. Da se je bolezen zatrla, ima zasluge gosp. ţupan pl . Kapus, katerega sta 
gg . J. Toman in M. Pesjak na vso moč podpirala. Isto tako zdravnik V. Hen v Kropi .  
Vir: Slovenski narod, 30. 10. 1873 
 
Politična nula Thurn. Volitev v velikem posestvu na Kranjskem. Od 115  vpisanih 
volilcev, prišlo jih je osobno volit 33 volilcev. 30 jih je bilo po pooblastnikih 
zastopanih. Izvoljeni so: Grof Hijacint Thurn s 60, Oton baron Apfaltrern z 59 glasovi. 
Tri glase je dobil pl. Langer, en glas Švegel. Narodna in fevdalno klerikalna stranka 
nij volila. Kot posamezneţ izmed narodne stranke je le gosp. prošt Pogačar glas 
oddal in volil Apfaltrerna in Švegla. - Torej vse kranjsko-švabsko aristokratstvo in 
privilegirano deţelno-tablarstvo nema boljših moči in mora voliti dejansko ţe 
dokazano politično nulo Thurna! 
Vir: Slovenski narod, 31. 10. 1873 
 
(Iz Krope ) na Gorenjskem se 31. okt. piše „Dan.", da je tam do tačas umrlo ţe 5 ljudi 
na koleri. 
Vir: Slovenski narod, 9. 11. 1873 
 



 

 

 
Ljubljana. Tujci 7. in 8. november; pri Elefantu: Pibrovc iz Krope. 
Vir: Slovenski narod, 9. 11. 1873 
 
Ljubljana. Tujci 9. november; pri Elefantu: Poznik iz Krope. 
Vir: Slovenski narod, 12. 11. 1873 
 
(Okrajni Šolski svet ) v Radovljici je predloţil in deţelni šolski je potrdil sledeče plače: 
nadučitelju v Radovljici 500 gld., drugemu učitelju tam 400 gld.; nadučitelju v Bledu 
500 gld., podučitelju 400 gld.; učitelju v Kropi 500 gl., v Kamnigorici 450 gld., 
učiteljem v Zaspu, Jesenicah, Breznici, Koroški Beli, Kranjski gori, Ljubnu, Lescah, 
Srednji vasi, Dovji, Mošnjah, Zgornjih Gorjah, Ratečah, Begunjah, Beli peči, Bohinjski 
Bistrici in Bohinjski Beli po 400 gl. 
Vir: Slovenski narod, 26. 11. 1873 
 
Ljubljana. Tujci 7. in 8. december; pri Elefantu: Supan iz Krope. 
Vir: Slovenski narod, 10. 12. 1873 
 
Ljubljana. Tujci 22. december; pri Zamorcu: Unterreiner iz Krope. 
Vir: Slovenski narod, 25. 12. 1873 
 
 
::::::::::::::::::::: 
 
Nov ţupan v Radovljici. Bled. 1. marca. [Izvirni dopis.] Kako mlačni v narodu so 
Radovljčani, kaţe zopet volitev občinskega predstojnika. Voljeni so bili trije, namreč 
g. Hudovernik (če ne ne motim je njegovo krstno ime Frice,) z (5 glasovi, g. Franjo 
Kunstelj z 4 glasovi in najmenj glasov je dobil g. Boštjan, ker se ga je le eden usmilil. 
Torej zopet nemčur na čelu občinske zbornice. Sliši se sicer, da njegova volitev nij 
postavna, in da jb bodo skušali porušiti. Pa če ostane tudi predstojnik, saj bodo imel 
dosti neprijetnosti, ker se baš sliši, da je pustil uţe dosti zastankov bivši ţupan g. 
Gust. grof Thurn, ki je prostovoljno resigniral in da je sploh nered v občinski pisarni. 
Hladnokrvni, a pri kupici vina jako razsajajoči Radovljški purgarji so razsajali pred 
volitvijo, da bodo ometavali volitev odbornika g. Tavčarja, katera kot davkarskemu 
inšpektorju nij pristojna, a pri volitvi nij ne eden zinil besede o tem. 
Pokazali so purgarji Radovljčani v novič, da so oni moţje - kričači le pri kozarci vina, 
a če pridejo v boj, pomečejo puško v ţito in teko kot zajec, če sliši psa za seboj. 
Ţeleti bi bilo , da bi novi odborniki za korist občine boljše skrbeli, nego stari; da bi 
novi odborniki ne začenjali pravd enakih kakoršne so imeli stari, takorekoč le za 
kratek čas sebi in občinstvu na škodo, n. pr. pravno s tukajšnjim ţupnikom zarad 
jagnet katera je stala mnogo stroškov, a prav brez vsega uspeha. To je bila gotovo, 
brez drugih bedarij, nezaupnica z veliko blamaţo. „Tagblatt" je v početku pisaril o 
njej, a konca nij naznanil. 
Vir: Slovenski narod, 4. 3. 1874 
 
Gorenjski vlak je imel včeraj opoludne celo uro zamude; v Ratečah namreč se je 
zemlja udrla na voţnji tir in vlak je moral 1 uro čakati, predno je dalje mogel.  
Vir: Slovenski narod, 2. 4. 1874 
 



 

 

Klerikalci in ŢP Podnart. Iz radovljiškega okraja na Gorenjskem, 2. aprila, (lzv. 
dopis.] Lepa, krasna narava se je oţivela, kmetje orjejo plodonosne njive, vrtnarji 
poţlahtnujejo in obrezujejo sadna drevesa, gospodinje sejejo kuhinjska zelišča, uţe 
prišli ptički nas razveseljujejo s svojimi milodonečimi glasi. Ko bi bilo na Gorenjskem 
na političnem polji tako ţivahno, kako veselje bi bilo za nas in za one, ki se v 
političnih idejah z nami strinjajo, a temu nij tako in brţ ko ne, se tako hitro ne bo, 
razen, če se domači klerikalci ne spreobrnejo. 
Na nekej gorenjski postaji Rudolfove ţeleznice sluţi uradnik, kateremu bi se lahko 
očitalo, ali da ne ume slovenski, ali da ima o geografiji čisto malo ali celo nič pojma. 
Bodisi eno ali drugo, grajanja je vredno za dotično ravnateljstvo. Razvidi se to iz 
sledečega prigodljaja. — Zamrla je neka zenska na Gorenjskem in sin umrle matere 
gre s slovenskim listom na postajo v Podnart proseč, da bi se telegrafiralo v Celovec. 
Dotični uradnik osupnen gleda list nekoliko časa in končno reče, da ne more 
telegrafirati iz edinega uzroka, ker ne ve, kje je Celovec. Ugibovali so nekoliko časa, 
dokler nij enemu drugemu v glavo palo, da je Celovec neko mesto Klagenfurt in baš 
sedaj je šlo. Telegrafično pozvani je pa vse eno prekasno prišel. 
Vir: Slovenski narod, 5. 4. 1874 
 
(Iz Krope) se nam piše slučaj zanimiv za ţivinozdravnike. Pes g. F. Pirca je bil od 2. 
marca t. l. do 3. aprila, to je 32 dni in noči brez vsega jedila in pijače po naključbi in 
nevedoma zaprt. Ko so g a našli pride ves omamljen, komajda je bil še ţiv, h 
gospodarju in omahne na tla. Vendar je pa do denes uţe toliko dober, ker po malem 
mleko dobiva, da bo ostal. Star še nij eno leto, pa je uţe toliko skusil. 
Vir: Slovenski narod, 8. 4. 1874 
 
Ljubljana. Tujci 8. in 9. april; pri Slonu: Rabič iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 11. 4. 1874 
 
 

 
 

Vir: Slovenski narod, 12. 4. 1874 
 
 

Ljubljana. Tujci 13. in 14. april; pri Slonu: Bartolo, trgovec iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 16. 4. 1874 
 
Ljubljana. Tujci 11. maj; pri Zamorci: Voko, kamnosek iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 13. 5. 1874 
 
Ljubljana. Tujci 18. in 19. maj; pri Slonu: Pibrovc, fab. iz Krope 



 

 

Vir: Slovenski narod, 21. 5. 1874 
 
Ljubljana. Tujci 28. - 31. maj; pri Slonu: Šuler iz Krope 
Vir: Slovenski narod, 2. 6. 1874 
 
… Drugorojeni sin Herman III., umrl je namreč nagle, silovite smrti. Nedaleč od 
Radovljice, v kranjski deţeli, je padel raz konja ter je kmalu potem umrl (1426, dne 
30. julija), v najlepših letih. Zapustil nij nobenega sina, le eno hčer Margareto, ki se je 
okolo 1430 omoţila z grofom Montfort-Pfannberg in je kot zadnja ţenska mladika 
celjske hiše, v drugič omoţena z vojvodo Glogau-Tešen kot udova umrla. … 
Vir: Slovenski narod, 10. 6. 1874 (Listek – Celjski grof Herman II.) 
 
(Ţivo srebro ) so našli te dni v Kropi na Gorenjskem. Prinesli so rudo pokazat 
tukajšnjemu potrjenemu kemiku gospodu prof. Knapiču, in ta je našel, da je prav 
veliko ţivega srebra notri. Še več. Kmetje so kmalu potem našli več funtov čistega 
ţivega srebra. Gorenjcem se je torej odprl nov vir bogatstva. 
Vir: Slovenski narod, 10. 6. 1874 
 
… Po pismih vemo, da je grof Friderik 29. aprila 1429 v Poţunu zaradi „velikih zaslug 
za krono" dobil grad Krupa v Slavoniji kot podedovalno posestvo. Potem pa da je 
prišel iz Ogerske nazaj; oče pak nij bil takoj pripravljen, dati mu nazaj odtegnena 
posestva in gradove. Dve leti je nekako prognan v Radovljici na Kranjskem ţivel, 
potem pa je sklenil, romati v Rim, gotovo, da bi se pokoril za veliko krivdo. … 
Vir: Slovenski narod, 11. 6. 1874 (Listek – Celjski grof Herman II.) 
 
Iz Kamne gorice 9. jun. (Izv.) Pri nas nameravamo ustanoviti gasilno društvo, katero 
bi bilo zares jako potrebno pri tem številu hiš, katere so do malega vse z lesenimi 
skodlami in nekatere tudi s slamo krite in pri naši obrtniji ki se le z ognjem peča. 
Slišali smo pa , da so Radovljičanje uţe lansko leto meseca avgusta ustanovili 
gasilno društvo in v osnovo dotičnih pravil izvolil i moţe strokovnjake i mej druzimi 
tudi gg. Gustav grof Thurna bivšega občinskega predstojnika in Albert pl. Javornika 
glavarnega komisarja. — Trdno se nadejamo, da so ti gospodje njihovo nalogo uţe 
davno izvršili in pravila strokovnjaško temu namenu postavili oziroma osnovali. 
Popraševali smo marsikaterega Radovljičana za dotične štatute, a do denes nij bilo 
nam mogoče jih izvedeti. Mi bi se uţe na kako drugo gasilno društvo obrnili, pa 
oziraje se na naš mali trg, kateri se ne more meriti na večja mesta, v katerih gasilna 
društva uţe obstoje, vendar bi se pa pravila strinjala z Radovljiškimi, ker se baš tudi 
število posestnikov in prebivalce v strinja. — Ker nam do sedaj nij še bilo mogoče na 
mnogokratna ustna vprašanja in prošnje izdelanih pravil v roke dobiti, stavimo javno 
prošnjo: da slavno gasilno društvo Radovljiško naj blagovoli odgovoriti. 
Vir: Slovenski narod, 12. 6. 1874 
  
(Denuncijantovstvo.) Tukajšnje realke suplent z imenom Knapitsch, ponemčen 
Korošec, je sam pripovedoval po Ljubljani okolo o ţivem srebru, ki se je baje v Kropi 
našel in katero je on, ker ima kemijo učiti, analiziral. Po tem njegovem pri povedanji, 
katero je por ambages tudi do nas prišlo, smo mi naredili notico. To je urgermanu 
Knapitschu povod dalo, da brez uzroka v „ Laib. Tagblattu" od 15. t. m. enega svojih 
kolego v denuncira, kaj e „eifriger loealcorrespondent" našega lista. Javno je, da je ta 
blagi nemški moţ kolegu svojemu le škodovati hotel s tem, da ga javno postavi kot 
sodelavca opozicijonalnega lista, kar pa nikakor nij. Kaj pa se s tako nesramno 



 

 

denuncijacijo denes doseţe, to kaţe najnovejše proganjanje in prestavljanje 
uradnikov. Zatorej ljubljanskemu občinstvu tega gosp. Knapitscha priporočamo v tako 
spoštovanje, kakoršno zasluţi.   
Vir: Slovenski narod, 17. 6. 1874 
 
Ljubljana. Tujci 18. in 19. maj; pri Slonu: Pibrovec, fab. iz Krope 
Vir: Slovenski narod, 21. 5. 1874 
 
 
Ljubljana. Tujci 17. junij; pri Slonu: Blaţič iz Radovljice, … pri Maliči: gr. Thurn iz 
Radovljice … 
Vir: Slovenski narod, 18. 6. 1874 
 
 
Iz Radovljice na Gorenjskem, 10. jun . [Izv. dop.] Na vprašanje g. dopisnika iz Kamne 
gorice v štev. 131. »Slov. Nar.« zavoljo ustanove poţarne straţe v Radovljici 
odgovarjamo, da se je bivši občinski predstojnik gr . Gustav Thurn dosti prizadeval 
poţarno straţo tukaj ustanoviti, katera pa bi se s politiko nič ne pečala. Okolo 
osemdeset moţ in fantov, ne samo iz mesta — temveč iz cele fare je k druţbi 
pristopilo. Ţalibog so jeziki to koristno napravo v rojstvu zadušili. Posebno so naše 
ţene uganile rekoč: ta bramba bo le priloţnost dajala, potepati se in pijančevati. 
Drugi so zopet rekli: zdaj bomo poţar za poţarjem prestali, ker tam, kjer je poţarna 
bramba, tudi rado gori itd . Pravijo, da so tudi tisti krokarji, kateri vsako naredbo, kjer 
nijso zraven sami, pomoriti ţele, podpihovali, in na to viţo ta sad poţrli. — 
Navdušenost je pomrznila in gasilna druţba statutov nij izdelala. 
Vir: Slovenski narod, 23. 6. 1874 
 
Ljubljana. Tujci 23. junij; pri Slonu: Pibrovec, fab. iz Krope 
Vir: Slovenski narod, 24. 6. 1874 
 
(Iz Radovljice ) na Gorenjskem se nam piše 26. t. m. : Deţuje pri nas skoraj dan za 
dnevom; pred kratkim časom pali sneg je komaj izginil, a novi je včeraj pobelil 
gorenjske gore. Če bode tako, ne bode treba na Gorenjskem več letinske obleke 
napravljati. — Včeraj se je šel neki dečko, kateri je uţe šolo obiskaval, v Savo kopat, 
a je utonil in zvečer so ga mrtvega našli. Starši nemajo nobene pazljivosti do njeţne 
mladosti. 
Vir: Slovenski narod, 28. 6. 1874 
 
 
(Umrl) je 25. t. m. v Radovljici Fr. Meršol stud. filos. v Gradci. Prijateljem mej kolegi 
priporočamo blagega mladeniča v vreden spomin. 
Vir: Slovenski narod, 1. 7. 1874 
 
Ljubljana. Tujci 29. junij; pri Maliči: gr. Thurn iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 1. 7. 1874 
 
(Cerkven tat.) Iz Radovljice na Gorenjskem se nam piše: Naznanjam Vam da je v 
soboto 4. t. m. meţnar znane romarske cerkve na Brezjah zasačil tatu, ki je iz darilne 
pušice s pomočjo limanic denarje nabiral. Tatu so potem radovljiški okr. sodniji 



 

 

izročili. Ker je uţe poprej bil večkrat tam videti, na sumu je, da je večkrat to storil. Lep 
in mlad človek je, po njegovi opravi soditi nij kmetskoga stanu. 
Vir: Slovenski narod, 8. 7. 1874 
 
Ljubljana. Tujci 7. julij; pri Slonu: Poznik iz Krope. 
Vir: Slovenski narod, 9. 7. 1874 
 
(Porotniki v Ljubljani. ) Za sesijo od 27. julija naprej so bili v javni seji c. kr. deţelne 
sodnije ljubljanske dne 9. t. m. izţrebani naslednji gg. za porotnike v prihodnji sesiji: 
… Rabič Sebastjan in Goričnik Janez iz Radovljice, Brence Anton iz Studenčice, 
Pibrovec Franc iz Krope … 
Vir: Slovenski narod, 11. 7. 1874 
 
Ljubljana. Tujci 9. julij; pri Maliči: gr. Thurn iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 11. 7. 1874 
 
Ljubljana. Tujci 17. julij; pri Slonu: Schuller iz Krope. 
Vir: Slovenski narod, 19. 7. 1874 
 
Ljubljana. Tujci 20. in 21. julij; pri Slonu: Pibrovec iz Krope. 
Vir: Slovenski narod, 22. 7. 1874 
 
Ljubljana. Tujci 22. julij; pri Carju avstrijskem: Schorl iz Radovljice 
Vir: Slovenski narod, 23. 7. 1874 
 
Ljubljana. Tujci 24. julij; pri Slonu: Schuller iz Krope. 
Vir: Slovenski narod, 25. 7. 1874 
 
Gg. H. in K. v Radovljici, katera sta se v gostilnici pri Basteljnu v navzočnosti tujcev 
izrazila, da se v Radovljici dolgočasita in katera sta sploh po mestjanih in kmetih 
udrihala, priporočam v bodočnost malo več previdnosti in dostojnosti. Sicer je njima 
prosto, kakor uradnikoma, če jima nij prijetno v Radovljici bivati, in če se jima zdiha 
za Kranjskogoro, da prosita za prestav sluţeb, kar bo mnogim mestjanom in kmetom 
jako všeč. K. 
Vir: Slovenski narod, 28. 7. 1874 / V mapi hotel Bastl 

 
Ljubljana. Tujci 27. julij; pri Slonu: Pibrovec iz Krope. 
Vir: Slovenski narod, 29. 7. 1874 
 
Ljubljana. Tujci 30. julij; pri Slonu: Pibrovec iz Krope. 
Vir: Slovenski narod, 2. 8. 1874 
 
Ljubljana. Tujci 4. in 5. avgust; pri Slonu: Pibrovec iz Krope. 
Vir: Slovenski narod, 7. 8. 1874 
 
Ljubljana. Tujci 17. avgust; v Evropi: pl. Javornik iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 20. 8. 1874 
 
Ljubljana. Tujci 25. in 26. avgust; pri Cesarju avstrijskem: Pibrovec iz Krope. 
Vir: Slovenski narod, 28. 8. 1874 



 

 

 
Iz Radovljice  30 . avg. [Izvirni dopis). „Krepostni moški zarod narastel bo le iz 
mladine, ki se je z resno voljo prizadevati učila, da doseţe stopinjo pravega 
človeštva." — Te besede slavnega A. Humboldta mi stopajo pred dušo, ko mi doni 
ponoćni glas razgrajočih fantov, sinov srednjega stanu radovljiškega mesta, na uho. 
Posili se mi vprašanje: bodo-li prihodnji gospodarji v našem mestu dospeli do one 
značajnosti in olike, katero terjajo razmere ţivljenja našega časa? Bodo-li še za 
naprej vredni nasledniki tistih moţev, ki jim denar in prijaznost „višjih gospodov" 
nadomestuje vsak o politično in sploh društveno izobraţenost? Bodo-li še zanaprej 
tisti molčeči pri kimovalci, ali pa sami mej seboj se grozeči naredbam, katere jim 
pošilja osoda, naprošena po njih nevednosti in neznačajnosti? Hote še dalje ime 
radovljiškega mesta kot mrtvo, brez vsacega duševnega ţivljenja, razupito imeti? 
Gotovo da boste še nadalje ohranili te razmere, ako ne boste drugod iskali oliko kot 
po navadnih krčmah in ponočnem potepanji. Kje? Kako si jo prisvojiti, na čem se 
vzgledovati? Ono sovraštvo do naše materinščine in narodnosti višjih gospodov! Pa 
saj jim je nevednost v prilog, da gospodujejo. Nad njimi samimi se vzgledovati kam 
pripelje, — vidimo; saj od gospoda samega, ki mu pristoje naslov „visokorodni" 
izhajajo intrige za malostne reči. Ako bi imeli ljubezen do splošnega človeštva, ako bi 
vam bila mar čast in blagostanje mesta, porabili bi svoj upliv, ki ste ga dozdaj tako 
nedostojno rabili, da svojo izobraţenost obrnete na dobro tiste mase, ki se vam slepo 
uklanja, in uţivali boste posmrtno hvalo. Širite znanje in zavednost po domačih, 
ljudstvu razumljivih časnikih in knjigah, ki jih semkaj vrlo malo pohaja. 
Ne bode nam potreba, kakor pred letom, ako ste res imeli blag namen ustanoviti 
poţarno straţo, darovati sodček piva, da se zbere nekaj ţejnih a namena nič 
zapopadajočih ljudi, katero prizadevanje se je še potem razbilo po uplivu ţenstva! Ali 
nij to sramota! 
Podajem to v miren preudarek mestnim izobraţencem; tebi mladina pa srčno ţelim, 
da dobiš prave vodnike na poti pravega človeštva, da bo v tvojih prsih odmeval jek 
lepe narave in veličastnih gora, ki tvojo domovino obdajajo in ti kličem s pevcem: 

„Naj volja tak krepka, ko tvoje gore, 
Naj moč ti bo taka, kot tvojih je rek, 

Ki trgajo jez, i potresajo breg; 
Al mirnoponosno srce naj ti bo. 

Ko tvoje spomladi pole je cvetno!" 
Vir: Slovenski narod, 2. 9. 1874 

 
Ljubljana. Tujci 24. september; pri Maliči: Homan iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 26. 9. 1874 
 
Deţelni zbor kranjski. (V. seja 26. sept.) … Dr. Bleiweis utemeljuje svoj predlog 
zavoljo pomnoţenja števila okrajnih zdravnikov na Kranjskem. Govornik pravi, da 
Radovljica, Kamnik in Krško so okraji, ki nemajo okrajnih zdravnikov. Leta 1850 ko so 
se osnovala okrajna glavarstva na Kranjskem, bili so povsod okrajni zdravniki, ki so 
se pa pri organizaciji na število petih zmanjšali. To se nij zgodilo nikjer drugje nego 
samo na Kranjskem. 
Vir: Slovenski narod, 29. 9. 1874 
 
Poslano - gosp. Nace Erţen- u v Radovljici. Vzljubilo se vam jo vašo umetnost v 
streljanji nad mojima goloboma poskusiti. Ker vam pa nijsta goloba, ker nijste niti 
Radovljišk mestjan, niti legitimiran Radovljišk ostir niti ne posestnik, temveč 



 

 

provizorični davkarski uradnik, nikakoršne škode uzročila, vas prosim da v bodočnost 
no streljate niti mojih niti drugih gospodarjev golobov. Streljajte druge reči. / Jakob 
Zupan. 
Vir: Slovenski narod, 30. 9. 1874 
 
Ljubljana. Tujci 30. september; pri Slonu: Preširen iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 2. 10. 1874 
 
Odpravljenje šolnine. … Občinska načelstva v Radovljici, Predtrgu in Lancovem so 
deţelnemu učilniškemu svetovalstvu podala opomin, da se ne bi učnina tako 
pobirala, kakor je zdaj zapovedano, in prosila so, če ta stvar tako ostane, da bi se 
učnina odpravila. … 
Vir: Slovenski narod, 6. 10. 1874 
 
(Iz Krope) se nam piše 4. okt. V nedeljo 11. t. m. bosta imela Andrej in Marjeta 
Anderle 50 letno zlato poroko. Ţenin je star 77 in nevesta 73 let, imela sta 7 otrok 
izmej teh jih je 5 ţivih ostalo. — Pripovedovala sta mi, da sta skozi ves čas v stiskah 
ţivela, ker sta le rokodelca bila, in vendar jima je pretekel dolgi čas prav naglo, ker 
sta eden z drugim v zadovoljnosti svoje teţave in v potrpeţlivosti svoje kriţe 
prenašala.  
Vir: Slovenski narod, 7. 10. 1874 
 
Ljubljana. Tujci 5. in 6. oktober; pri Maliči: Komič iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 9. 10. 1874 
 
(Punt v Kamnigorici. ) Piše se nam 20. okt. iz Radovljice : „Sinoči, to je dne 19. okt. 
zvečer priletelo je kakih 300 kolačev nad učitelja v Kamni gorici in so hoteli učitelja 
kamenjati. Ko bi ne bilo k sreči g. Tomana zraven, slabo bi se bilo godilo g. učitelju. 
Kaj je uzrok temu, poročal bodem pozneje. (Prosimo; kajti stvar se čudna in nam 
nerazumljiva zdi. Uredn.) Kje je omika? V Kamni gorici je bogme nij še!" 
Vir: Slovenski narod, 22. 10. 1874 
 
Ljubljana. Tujci 23. oktober; pri Carju avstrijskem: Zeller iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 25. 10. 1874 
 
Ljubljana. Tujci 2. november; pri Slonu: Oven iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 4. 11. 1874 
 
(Porotniki ljubljanski), ki so bili 9. t. m. za prihodnjo porotno dobo, začenši od 30. nov. 
t. l. izţrebani: … Šturm iz Polič, Jos. Jalen iz Krope, Finţgar J. iz Brezja, Rabič 
Sebastijan iz Radovljice … 
Vir: Slovenski narod, 12. 11. 1874 
 
Ljubljana. Tujci 16. november; pri Slonu: Poznik iz Krope. 
Vir: Slovenski narod, 18. 11. 1874 
 
(Kaznilnico za ţenske) bode vlada napravila na Gorenjskem na Jermanovem gradu 
blizu Radovljice, katerega je kupila za 155.000 gold. 
Vir: Slovenski narod, 19. 11. 1874 
 



 

 

 
 

Vir: Slovenski narod, 10. 12. 1874 
 
 

Ljubljana. Tujci 19. in 20. december; v Evropi: Miklič iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 22. 12. 1874 
 
Ljubljana. Tujci 19. in 20. december; v Evropi: Miklič iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 22. 12. 1874 
 
 
::::::::::::::::::::: 
 
(Iz Krope) se na m poroča: Tudi pri nas so briči hoteli volilce zapeljevati, a nij jim šlo 
srečno; za to so skrbeli naši vrli narodni moţje. 
Vir: Slovenski narod, 12. 1. 1875 
 
Z Gorenjskega, 13. jan. [Izvirni dopis] (Škandalozno agitiranje za trgovinsko 
zbornico). Včeraj in denes hodil sem po Mošnjah, Brezji, Ljubnem in Podbrezji, a 
čuditi sem se moral, izvedši famozno ravnanje pri podpisovanji volilnih listov za 
obrtniško zbornico. Tako postavim je letal Radovljiški srenjski sluga po vaseh 
Mošnje, Brezje in Ljubno z listi; ko pride k posameznim obrtnikom ponujat za podpise 
volilnih listov, nagovor i vsacega: „ tukaj podpiši ta cegelc". Če ga je pa kdo vprašal 
zakaj se bom podpisal, ja z ne znam niti brati nit i pisati, — odgovori mu, tukaj za 
pero primi in boš podpisal prošnjo, da se ti patent zniţa. Se ve da, na ta način lahko 
ljudi v limanice vjame. Ravno ta brič pride na Črnilec k spoštovanemu Slovencu, 
kojega pa ravno doma nij bilo, ter prime deklo za roko in ji zapove, da mora ona za 
Jakob Kocijančiča „cegelc« podpisati; dekla se brani, a prisiljena je bila ta čudni 
rumeni „cegelc " podpisati. To so pravi agitatorji Vestenekovi. Čudno je, da se 
dandenes kaj tacega godi. Na ta način ke ta brič v imenovanih vaseh vse volilne liste 
vzel; le nekaj smo jih reklamirali. Ljudje so p a sedaj, ko so resnico in pravo izvedeli, 
strašno hudi.  
Vir: Slovenski narod, 17. 1. 1875 
 
Iz Krope 17. jan . [Izv. dop.] Raznašal je pri nas izkaznice za volitev v obrtnijski 
oddelek kupčijske zbornice občinski sluga v redu od ţupana mu izročene legitimacije, 
vendar je imel tudi nemčurske kandidate na listku, a brez potrebe, ker Kropa nij 
nemčurski kraj. Vendar pa nij brez lulike tudi pri nas. A sramota, da si upa kaka 
trojica celemu trg u nasprotno voliti. V volilnih zadevah so ti trije sploh na nemčurski 
strani; ko pa pridejo v Ljubljani s kakim odločnim Slovencem skup, so pa kar na mah 



 

 

prav dobri Slovenci, taki so naši veternjaki. — Upamo, da bo duh časa tudi to 
nemčursko trojico ali četvorico prerodil. 
Z vso resnobo moramo pa zavrniti gg. Suppana, Deţmana in neizkušenega 
Schafferja, ki si upajo oporekati telegram dr. Bleiweisa na ministra Bauhausa, ker ta 
nam je vendar vsem Slovencem v tej zadevi iz srca govoril, in ako je še kaj pravice 
pri naši vladi, morajo naše pritoţbe vslišane biti. Ravno tako moremo za laţ 
zaznamovati, da je mej kranjskim prebivalstvom ţiva zadovoljnost in da samo 
agitacija duhovnikov vzbuja nevoljo. Pri nas duhovniki prav nič nijso agitirali, kar pri 
nas tudi potrebno nij, ker zadostuje, da gre kak rodoljuben moţ okolo volilcev in jim 
pove, za kaj da gre. Za slovensko in nemškutarsko stranko? Tu ti bo vsak takoj rekel: 
mi smo Slovenci, ne pa Nemci, kar tudi uţe naša okrajna politična gosposka dobro 
ve. Proklete grablje! 
Bila sta menda pri nas samo dva volilca v kupčijski oddelek. Postavno bi jih več biti 
imelo. Naš trg je po davkih zelo spoštovan, ali v volilnih zadevah pa nazaj mej kmete 
dejan. 
Upanje pa imamo, da bode ta volitev ovrţena in potem bodo pač nas tudi po postavi 
mej volilce šteli. Če v Ţeleznikih, ki so tri ure od nas, imajo velike fuţine pravico voliti, 
so li pri nas fuţine pod kakim drugim kraljem?  
Vir: Slovenski narod, 21. 1. 1875 
 
Iz Radovljice 20. jan. [Izv. dop.] Ne manjka se vam uţe pojasnil o vsakovrstnih 
sleparijah pri nabiranji podpisov na glasovnice. Dovolite še mali donesek. — V 
Radovljici se je za to posebno trudil Boštjan Robič. Neki dan še pred raznašanjem 
glasovnic pride k J. A., kupčevalki z mesnino in jo tako nagovori: „Gajger (srenjski 
brič) nosil bo kmalu en »pogen« za podpisovati, podpiši ga, jaz ga bodem dal g. 
Sajtnerju, da ga da tvojemu bratu v Bohinju." Nij jej povedal kaj to pomenja, ona je 
mislila, da je privoljenje, da bo smel brat v Bohinju meso prodajati. Zdaj je zvedela 
pomen skrivnostnega govora in pita gosp. Boštjana s čudnim priimkom. — Nekemu 
volilcu je prinesel srenjski berič glasovnico šele 12. t. m. — Na vprašanje ali ne vejo 
njegove oblasti, da imajo dolţnost 8 dnij prej volitvijo jih razdeliti, odgovoril je, da so 
jih še le predvčeranjem dobili, nosil jih je pa onim, katere si je upal preslepariti, 9 . t. 
m. Torej skoz in skoz sama laţ in pa laţ. — Brez krvi in srca bi moglo res ljudstvo 
biti, ko bi ne imelo pravične jeze nad takim početjem. Gospoda! prišel bo plačilni dan 
— glejte zgodovino.  
Vir: Slovenski narod, 22. 1. 1875 
 
Poslano slavnemu c. kr. drţavnemu pravdništvu v Ljubljani. / Podpisal sem protest, 
odposlal na slav. volilno komisijo, v katerem preklicujem svoj podpis na glasovnici. V 
njem so bile le splošno načrtane nepostavnosti pri volitvah v obrtnijski odsek, hočem 
tedaj v tem natančno pojasniti posilstvo, katerega je prizadejal nad mano predtrški 
občinski tajnik in berič Mat. Mrak. 
Opominjan sem bil 5. t. m. po nekem prijatelju, da bodo v kratkem volitve, in da se 
naj varujem, da me ne prevarijo, obljubil sem mu to. V soboto 9. t. m. prišel je k meni 
omenjeni tajnik in rekel, naj podpišem ta »cegelc«. Jaz se branim, in mu rečem, naj 
mi ga pusti, ker bodem sam ţ njim ravnal, kakor mi je naročil ta, komur dajem 
zaupanje. 
A on ne odjenja, in pravi: „denes mora biti podpisan, ker to mora še nocoj v Ljubljani 
biti, poslal bo to g. Boštjan Robič." Jaz mu pak zopet ponavljam svoje prejšnje 
besede.  
On ne odjenja. Potem ga vendar še vprašam: ali se je podpisal V., na katerega sem 



 

 

imel svoje zaupanje, odgovori mi, da se je gotovo. Še le potem sem se podpisal in 
izročil list. 
Kmalu potem pa zvem, da je bilo to vse laţ, da še omenjeni prijatelj glasovnice dobil 
nij. Potem grem naravnost k briču in terjam svojo glasovnico nazaj. On se zadere nad 
menoj in peha me iz sobe in kriči: »saj si an teučer" itd. 
Jaz grem ven in si mislim o lepih pravicah in varnostih, katere nam dajejo c. kr. 
postave. 
To dajem na znanje, v pojasnenje sl. c. kr. drţavnemu pravdništvu. 
Joţe Jurc, mizar. / Predtrg pri Radovljici, 20 jan. 1875. 
Vir: Slovenski narod, 22. 1. 1875 
 
Ljubljana. Tujci 19. in 20. januar; v Evropi: Kapus iz Krope, … Pri Maliči: gr. Thurn iz 
Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 22. 1. 1875 
 
Iz Radovljica 21 . jap. (Izv. dop.). Narodnjaki! nij bil zastonj naš trud. Če so nas prav 
vtihotapili pri glasovnicah, nabrali smo pa pravične proteste, in ti se morajo uvaţiti. 
Evo dokaza. 
20. t. m. razposlalo je okrajno glavarstvo radovljiško poziv vsem onim iz predtrške in 
radovljiške srenje ki so podpisali protest naj pridejo k okrajnemu glavarju in šli so. 
Natanko, vsacega posebej odločenega od druzih, je povpraševal kako se je godilo pri 
raznašanji glasovnic; potem je li zadovoljen, da ostane njegov glas veljaven na 
glasovnici ali pa na protestu. Kar mi je do zdaj znanih, ostali so vsi pri preklicu. Gosp. 
okrajni glavar se je malo pojezil, da ima on s tem toliko dela, in volilci pa zamudo. 
Gotovo je z njim vsak te misli. Ali kdo je vsega tega kriv? Volilci ne, ampak briči in 
drugi sleparji, ki so jih zapeljevali, da pa vsak svojo pravico brani, je dolţnost, če ne, 
kam pa pridemo, po tej poti kakor so jo nastavili pri tej volitvi . Dajal je potem enemu 
čuden svet, naj vselej k njemu pride kadar bo kaj tacega za podpisati, da ne bode 
vedel zakaj. (To bi se reklo kozla za varha v zelnik postaviti. Ur.) Ne udajmo se in ne 
bodo nas! Upamo, da se to enako preiskuje tudi drugod. 
Vir: Slovenski narod, 24. 1. 1875 
 
(Redkost.) Iz Radovljice se nam piše: Frišne jako okusne črešplje jedli smo denes 
tukaj; prihranil jih nam je tukajšnji lekar. O tem času zares kaj jako redkega na 
Gorenjskem. Brţ ko ne so zarad silne vročine razburjenih volitev tako dolgo obdrţale. 
Vir: Slovenski narod, 29. 1. 1875 
 
Ljubljana. Tujci 29. januar; pri Zamorci: Rabu iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 31. 1. 1875 
 
Ljubljana. Tujci 2. februar; pri Slonu: Pibrovec Hladek iz Krope. 
Vir: Slovenski narod, 3. 2. 1875 
 
(Iz seje kranjske kmetijske druţbe). 2. febr. … V Radovljiški kmetijski podruţnici za 
nadaljevanje zasadbe sadnega drevja poleg ceste od Lesec proti Bledu 45 gld., … 
Vir: Slovenski narod, 12. 2. 1875 
 
(Iz Radovljice ) se nam piše: Star pregovor pravi: sv. Matija led razbija, ako ga nij, ga 
pa naredi. Ţaliboţe, da bode letos imel dosti posla, predno ga prebije. Dne 18. in 19. 
je sneţilo in palo snega za dober črcvelj; sneg je bil še suh, kakor moka, vsled tega, 



 

 

ali to vsaj pripomore, da imamo slaba pota. Da so bila letos slabo in pozno pota 
narejena, ko je prvi sneg pal, uzručuje tudi mala marljivost cestnega načelnika. 
Mraza, enacega denašnjemu, uţe stari ljudje ne pomnijo, kajti imeli smo ga denes v 
mestu 14 gradov, zunaj mesta celo 19 gradov R. 
Vir: Slovenski narod, 25. 2. 1875 
 

 
 

Vir: Slovenski narod, 26. 2. 1875 
 
 

(Zdravniške sluţbe) so razpisane v Bohinjski Bistrici, v Kropi, v Bledu (a 300 gld. Iz 
okrajne blagajnice) in v Poljanah na Gorenjskem z 200 gld. 
Vir: Slovenski narod, 28. 2. 1875 
 
(Gorenjska ujetnišnica za ţenske.) Piše se nam z Radovljice 3. marca: Denes je 
prišla uţe komisija, da pregleda od gospoda Jermana v Begunjah kupljeno graščino 
za ujetnišnico. — Kakor se sliši bode stalo popravljanje kakih 160.000 gld. Velika 
svota za „device", ki bodo tu prebivale. 
Vir: Slovenski narod, 6. 3. 1875 
 
Ljubljana. Tujci 10. marec; pri Maliči: grof Thurn iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 12. 3. 1875 
 
(Iz Radovljice) na Gorenjskem se piše tukajšnjemu listu ţelja ondotnega prebivalstva 
po ustanovljenji štirirazredne šolo.  
Vir: Slovenski narod, 13. 3. 1875 
 
(Ţivinoreja.) Iz Krope se nam piše: Na Samniku pri Kropi ima oštir Boštjan prasico, ki 
bode na Št. Jurij še le 3 leta stara in je v petih kratih 59 (devet in pet deset) prascev 
storila. — A pri tej hiši je res gospodar pravi ţivinorejec.  
Vir: Slovenski narod, 16. 3. 1875 
 
(Ljubljanski porotniki.) Za glavne porotnike pri prihodnjih porotnih obravnavah, katere 
se 5. aprila začno, so iz ţrebani sledeči gospodje: … Janez Vurnik in Franjo Orel iz 
Radovljice, Vikt. Jerman iz Begunj, Karel Pibrovec iz Krope … 
Vir: Slovenski narod, 17. 3. 1875 
 
Ljubljana. Tujci 1. april; pri Slonu: Preširen iz Radovljice, Pibrovec iz Krope. 
Vir: Slovenski narod, 3. 4. 1875 
 



 

 

Ljubljana. Tujci 4. april; pri Slonu: Pibrovec iz Krope. 
Vir: Slovenski narod, 6. 4. 1875 
 
Kranjska kmetijska druţba … Obenem se pa še to naznanja, da gospodarji, katerim 
se bodo ovce dale, pridejo ponje gotovo 23. dne tega meseca. Da pa se vsaj 
nekaterim okrajša pot, je odbor to reč tako vredil, da ovce, ki jih dobijo Gorenjci iz 
Bohinjskega, Radovljiškega, Jeseniškega in Trţiškega okraja, ostanejo v Radovljici 
pod skrbjo predstojnika poddruţnice Radovljiške, gosp. Homana … 
Vir: Slovenski narod, 10. 4. 1875 
 
Ljubljana. Tujci 19. april; pri Slonu: Preširen iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 21. 4. 1875 
 
Ljubljana. Tujci 27. april; pri Maliči: Roblek iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 29. 4. 1875 
 
Uradno oznanilo. 5. maja 1875. Razpisane sluţbe. Na narodnej šoli v Lescah (c. kr. 
okraj. Šolski svet v Radovljici), učiteljska sluţba z letno plačo 400 gld. do 20. maja.  
Vir: Slovenski narod, 5. 5. 1875 
 
Ljubljana. Tujci 3. maj; pri Maliči: Varl iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 5. 5. 1875 
 
Iz Ovsiš pri Kropi na Gorenjskem, 6. maja. [Izv. dop.] Dandenašnji nij nobeno drago 
vprašanje tako dolgi časi stalno na dnevnem reda nego je šolsko; vse hiti na prej in 
kliče napredek, omika itd., vsak gleda na to, kako bi iz splošnega zaklada naj večji 
dobiček vlekel, sam pa bi za splošni blagor naj pičleji donesek ţrtvoval; učitelj nij 
zadovoljen s povišano plačo in vedno pripovedujo, kako slabo je plačan, kmet, 
posestnik, stoka, kam borno prišli, uradnikom se je plača povišala i zopet učitelj 
zabteva še višjo plačo nego jo „gospod" „dobivajo", zemlja pa nam leto za letom 
slabejše rodi, mi smo uţe na beraškej palici In terja se vedno več od nas, mi ne vemo 
kje vzeti, mi ne moremo plačevati. V naj večjej zadregi pa je deţelni zbor, on hoče za 
povzdigo, omiko, izobraţenje za blagost naroda skrbeti, da ta v splošnem napredku 
ne bo zaostajal za drugimi narodi, nasproti pa zopet za zidanje potrebnih novih šol, 
za povišanje učiteljskih plač in za pomnoţenje učiteljev na posameznih šolah ne 
more preobloţene davkoplačevalce tako silno potrebnih svot dovoliti. Pri splošnej 
plači stroškov za šolo se je ljudstvo tudi bolj začelo za šolo brigati. Mi mislimo, da bi 
se pri slabem denarnem stanji takoj le za take šole skrbelo, katere so nujno potrebne, 
ne pa, da bi se tako ravnalo, kakor pri nas namreč nasprotno. V našej soseski ali 
ţupaniji imamo dve ţupniji, namreč Ovsiše in Dobrava in — nobene šole! Naj bliţja 
šola je v Kropi, poldrugo uro hoda daleč, i tudi ta šola je bila do zadnjega časa slaba, 
kajti učitelj je bil ob enem c. kr. poštar, kateri slučaj je v naših krajih pogostoma v 
škodo šolskemu poduku v navadi. Kroparji so to kmalu izprevideli (drugo pa še ne), 
da je šola pošti na kvar in terjali so od učitelja naj pusti šolo ali pošto. Moţ si je 
drugod sluţbo preskrbel in sedaj čez dolgo časa je v Kropi zopet učitelj, to da trţni 
otroci ne marajo tujih otrok, delajo jim zapreke, tedaj ti le redko dohajajo, mi smo 
tedaj popolnem brez šole. Bivši okrajni predstojniki so uţe sem ter tja napotili zaradi 
ustanovitve nove šole kako obravnavo, toda brez uspeha i še le zadnji čas je kraj. 
šolski svet v Radovljici odločil naj se za našo občino napravi i sicer le ena šola. Vsled 
pritoţbe in po zaslišanji občinskega odbora je pa deţ. šolski svet v Ljubljani odločil, 



 

 

naj se napravi ena šola na Ovsišah i druga na Dobravi in naj se potrebno za to 
preskrbi. To pozvedši mislili smo, da se bode za nova postopja takoj skrbelo in v ta 
namen napotilo tako, da dobimo šole, učitelja in da bode mogoče tudi učitelj na 
Ovsišah ob enem tudi c. kr, poštar za bliţnji Podnart, kjer do sedaj na ţeleznični 
postaji še pošte nič nij. Od priprav za šole do sedaj nijsmo slišali nič in to brţ ko ne 
ker se je plemeniti naelnik okr. šol. sveta i c. kr. glavar proti dostojnemu moţu izrazil: 
„Ker vam za to šolo nij dosti mar, bom pa torej še jaz nekoliko zadrţeval, jaz vam 
dober stojim za to, da še tri leta šole imeli ne boste!« Da bi plemeniti gosp. Wurzbach 
v resnici tega izvršiti ne nameraval, gotovo bi se proti ţupanu tako ne izrazil; tega 
gospoda smo do sedaj smatrali kot personificiranega zastopnika aristokracije in za 
strastnega sovraţnika vsacemu, kar po slovenskom narodu diši, za prihodnji čas ga 
bomo častili za mračnjaka in sovraţnika šolskega napredka. Iz omenjenih besedij g. 
W. bi se mogoče sodilo, da naše ljudstvo nečejo šole i se je brani. Uţe štiri leta 
imamo pri nas privatnega učitelja, kateri po posameznih vaseh i hišah otroke 
podučuje, Ijudje previdijo potrebo poduka in si učitelja z ţuljavimi rokami preskrbe, 
ker tega taisti ne store, kateri imajo za to dolţnost! To smo napisali v ta namen, da bi 
se v enacih razmerah tudi drugod premišljevalo. 
Vir: Slovenski narod, 12. 5. 1875 / V mapi Šola na Ovsišah 

 
Ljubljana. Tujci 12. maj; pri Maliči: Roblek iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 14. 5. 1875 
 
Ljubljana. Tujci 15. maj; pri Slonu: Preširen iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 19. 5. 1875 
 
Iz Gorenjskega 18, maja. [Izv. dop.) Ţalostno je vedno, ako se sliši, da udje ovega ali 
druzega stanu, katerega obstanek splošni interes terja, ne spolnujejo svoje dolţnosti 
vestno i na tanko. 
Ţandarmi na pr. so v novejšem času tako plačani, da vendar ne bode teţko v tej 
zadevi merodajni oblasti sposobne in za to stvar dosti izobraţene ljudi dobiti. Ţalibog, 
da se sedaj more reči, da je tako. To je dokazal zopet primerljaj, v katerem sta bila 
dva ţandarma Radovljiške postaje nedavno upletena. — Bilo je pred 10 dnevi, ko so 
v Zgoši blizu Radovljice na večer v nekej tamošnji krčmi nekateri kmetje sedeli in pili. 
O 9 uri na večer prideta dva na patroli nahajoča se ţandarma v revno to krčmo in 
začneta tudi piti. Ko je pivo zavţito in jima kri dosti vnelo, začela sta neke navzoče 
obče spoštovane posestnike raznimi zabavljicami pitati in sta jih slednič brez uzroka 
iz izbe izpabnila in jih tudi z oroţjem traktirala. Po dovršenji tega junaškega dela se 
vrneta v izbo in sta do pol treh zjutraj pijančevala. Kaj si bodejo ljudje mislili, ako si 
ţandarji delajo take čudne „veselice"? Oni so poklicani za red in mir mej ljudmi 
skrbeti i to oboje kalijo! 
Vir: Slovenski narod, 23. 5. 1875 
 
(Proti lesnemu črvu ) nemško imenovanemu „borkenkiifer " je vlada postavila za 
ljubljansko okolico, Kranj in Radovljico posebno komisijo, katera ima čuvati, da se ta 
gozdom škodljivi mrčes ne širi, in kmetom ob potrebi svetovati. Udje te komisije so 
gg. Seitner iz Javornika, Miklitz iz Radovljice, Fr. Rupnik iz Radovljice, Vičl iz 
Ljubljane, Komač iz Kamnika in Rant iz Loke. 
Vir: Slovenski narod, 23. 5. 1875 
 



 

 

(Nesreča.) Iz Radovljice se nam piše: Našli so denes zjutraj pastirji, ki so ţivino na 
pašo gnali, truplo mrtvega človeka poleg ţeleznice pod Radovljiškem pokopališčem. 
Kakor se je zvedelo vsled njegove, pri njem nahajoče se karte, s katero je namen 
imel se iz Podnarta do Lesce po ţeleznici peljati in je brţ ko ne vlak zamudil, ter ga je 
proti Podnartu peljajoči vlak zasačil. Bil je pokojnik sin mlinarja Kresnika iz Most, 
Breznijške fare, komaj 23 let star, korenjaškega trupla i vojak dragonar. 
Vir: Slovenski narod, 29. 5. 1875 
 
Ljubljana. Tujci 31. maj; pri Slonu: Schwarz iz Krope. 
Vir: Slovenski narod, 2. 6. 1875 
 
(Iz Podnarta) se nam piše: Brezsrčni konjač, kateri v resnici zasluţi biti konjač, je 
Haring na Lipnici pri Radovljici. Včeraj (6. junija) so na pašniku drugi konji odbili kobili 
posestnika Brkovca iz Dobrega polja zadnjo nogo tako, da je kost iz koţe molela. To 
kobilo je Haring skoraj uro hoda daleč memo nas po cesti gnal in ubogo ţivinče tako 
trpinčil, konjač se nij brigal za to, ker je bilo ljudstvo nanj nejevoljno. — Ali ne zasluţi 
tak človek, ostro in izgledno kaznovan biti? 
Vir: Slovenski narod, 10. 6. 1875 
 
 

 
 

Vir: Slovenski narod, 10. 6. 1875 
 
Ljubljana. Tujci 10. junij; pri Maliči: Homan iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 12. 6. 1875 
 
(Iz Krope) na Gorenjskem se nam piše: 12. t. m. ob polu dne in 13. zjutraj ob 1 ¼. ure 
po noči in 14.  ¾. na 12 ob poludne se je pri nas prav hudo zemlja tresla. Kaj ta 
pogosti potres pomeni, so radovedni ljudje. Če bo dobra letina, bili bi boga hvaleţni. 
Dozdaj je še vse podobno, da bodo posebno črešnje in češplje še mnogo polne pri 
nas. Tudi drugo sadje je v prvej vrsti dobrega kazanja. 
Vir: Slovenski narod, 16. 6. 1875 
 
Ljubljana. Tujci 13. junij; pri avstrijskem carju: Pogačnik iz Podnarta. 
Vir: Slovenski narod, 16. 6. 1875 
 
(Pomen potresa.) Od Krope na Gorenjskem se nam piše: Naš kmet navadno pravi, 
da potres dobro letino, včasih pa tudi povodenj pomeni. Vse drugače pa so 



 

 

izmodrovale poboţne ţenske duše na Črešnici v Ovsiškej fari, kjer še nij nobene 
šole, in je ţupan baje prvi protivnik ustanovitve taiste. Te tercijalke pravijo: „sv. oče 
papeţ ne morejo iti ali pisati po celem svetu, zato je bil tri dni potres, da bi vsi ljudje 
tri dni za papeţa molili". 
Vir: Slovenski narod, 17. 6. 1875 
 
(Iz Podnarta) se nam piše: Po izreka tukajšnjega cestnega odbornika J. J. je bilo za 
oddelek Kropa za letošnje leto od merjeno za cestna dela znesek 1100 gld. Porabilo 
pa se je na tej cesti še le komaj 30-40 gld. Preteklo je uţe letošnjega leta  polovica. 
Vprašamo vas g. načelnik: Ali res mislite, da se pustimo splašiti in da mi verjamemo, 
da bode delo za Jarjevčevem travnikom proti Podnartu res 500 gld. veljalo, kakor je 
vaš poslani inţenir cenil? Mi imamo človeka, kateri je pripravljen to delo izvršiti za 30 
gld., ako se mu tlaka in orodje prosto dovoli. Odškodovanje travnika te ceste bi stalo 
k večjemu kakih 10 gld. Če slednji prevzame popravljanje vsega kosa ceste, bi stalo 
vse delo oziroma stroški celih 70 gld. Dovoţna cesta k kolodvoru v Podnartu je pa 
gotovo tako zaspala kot mrtvašnica na Bledskem pokopališči. Ali imate misel nas 
kakor mačeha obdarovati? 
Vir: Slovenski narod, 22. 6. 1875 
 
Iz Kamnegorice na Gorenjskem, 18. jun. [Izv. dop.] Pisarilo se je pri uradih in 
komisijoniralo zarad šole na Dobravi pri Kamnigorici uţe mnogo, a ţaliboţe brez 
uspeha. Otroci ne hodijo potem takem nikamor v šolo. Le nekoliko ljudij previdi 
dobroto in koristne nasledke šol in teh je baš malo, da pošiljajo vsaj po zimi svoje 
otroke v Kamnogoriško šolo, katera je komaj dober četrt ure od Dobrave odstranjena. 
Na spomlad, ko ţivinska paša pride, še ti izostanejo. Ako po zimi v Kamnogorico v 
šolo hodijo, zakaj bi ne spomladi in po letu ne hodili; misel naravna je, da laţje, nego 
po zimi. — Po mojem mnenji bilo bi svetovati, namesto šolo na Dobravi delati, katera 
bi stala dosti stroškov in učitelja, katerih dandenes toliko manjka, da bi se Dobrava in 
Mišače v Kamnogoriško šolo utelesile, Brezovica, Črešnica in Polšica v Kropo, 
Ovšise in Podnart v Podbrezje, Otoče in Ţaloše v Ljubno in nikjer ne bodo imeli otroci 
čez pol ure hoda. Torej iz celih osem vasij večjih in manjših mladina šole ne obiskuje.  
Nij se čuditi torej, če pri pomankanji šol se surovost, mesto da bi se izmanjševala, 
vedno le mnoţi. Pred par leti na pr. bili so fantji na Dobravi strah celej Dobravi in še 
tudi tujcem; tepli se mej seboj in natepli meni nič tebi nič tudi mirne ljudi. Tamošnji 
ţupan sam se jih je bal, da po noči se nij upal domov iti, ker so vsakemu kar noţ 
pokazali. To je trajalo, dokler nijso na nekej svatovščini v Zaloţah ţandarji vodnike te 
divje čete ustrelili. Pretečeno nedeljo pokazali so ti ljudje zopet svojo neotesanost. 
Dobili so to nedeljo konja nekega Kamnogoriškega posestnika na Dobravi v nekej 
njivi pasočega se. Ne da bi ga bili izpodili, ali kakor zakon terja ujeli in storjeno škodo 
od posestnika povrneno zahtevali, jeli so ubogo konjsko ţivinče poditi, da so ga 
spravili na konec brega in konj, pred sovraţniki beţeč, bil je konj junak, v sili nij se 
pustil surovim Dobravčanom ujeti, skoči črez veliko skalo in se — ubije! Drugi dan so 
ga dobili in pokopali. Razume se, da „nij zvonilo". — Gotovo so ti ljudje na omiki 
slabši nego volk, kateri mesari na Ribčevej planini. Razmesaril je nekemu kmetu na 
Mlinom poleg Bleda enega ţrebeta čisto, enega pa, da je črez par dnij poginil; mesari 
ţrebeta, teleta, ovce in drugo ţivino. Skrb bi mogla biti lovcem, da bi to zver, katera 
toliko škodo nareja, ker je ta gozd baš imetje kr. industrijalne druţbe in ima to društvo 
toliko lovcev in drugih ljudij, da bi lov napravili in druge ljudi tudi na noge spravili. 
Torej poziv ljubljanskim lovcem, ko napravi kranjsko industrijalno društvo lov na 
volke. 



 

 

Vir: Slovenski narod, 24. 6. 1875 
 
(Z Gorenjskega) se nam piše: Dne 2. julija je v Kropi velik praznik, kateri pa po svetu 
menda nij preveč znan. Ta dan so mislili tudi bliţnji Kamnogoričani praznovati s tem, 
da so se podali s procesijo sv. leta črez Dobravo v Kropo. — Kamnogoriški g. učitelj 
je menda še posebej šolsko mladino opomnil, da naj zaradi tega pač kdo ne opusti 
šole. Toda prepoboţni starši so peljali po sili vso ubogljivo in neubogljivo mladino s 
seboj. Menili so brţ ko ne, da bo g. učitelj pridigoval golim klopem, kakor sveti 
Polikarp skalam. Starši naj bi imeli vendar toliko razumnosti, da bi pri tacih 
priloţnostih puščali otroke doma, da bi spolnovali dolţnosti svoje, ker je obče znano, 
da otroci pri tacih obredih ne delajo druzega, kakor nered in nečast taistim. 
Vir: Slovenski narod, 4. 7. 1875 
 
Ljubljana. Tujci 5. julija; pri Slonu: Schuler iz Krope. 
Vir: Slovenski narod, 7. 7. 1875 
 
Iz Gorenjskega 5. jul. [izv. dopis.) Da ima radovljiški c. kr. okrajni predstojnik svoje 
skrivne policaje in vohune, to je stara znana stvar. Pri volitvah in drugih političnih 
dejanjih vlade, oziroma radovljiškega c. kr. okrajništva ta garda svoje umazano delo 
po napovedbi rečene gospodske izvršuje. Črno dejanje in nehanje teh izgubljenih gre 
na to, gosp. pl. Wurzbachu pri njegovem protinarodnem ravnanji na pomoč biti. Tudi 
privatne zadeve ovi, v tamini delujoči in belega dneva se boječi ... . policiji nijso svete. 
Doslej smo mislili, da kontingent te garde g. pl. Wurzbach samo v mestu njegovega 
sedeţa izbira, ker za to stvar se le moralično popačeni ljudje rabiti dado. Špicelj je 
špicelj. To našo misel so predvčeranjem besede nekega sivolasega, pijančevanju 
udanega kmetijskega posestnika podrle, ker on se je v nekej krčmi ne daleč od 
Radovljice proti dvema poštenima osobama v svoji pijanosti izrazil, da je postal 
„hajme policaj". Sramota zarad tega onemu sivolasemu starcu, kateri je iz B. doma in 
se na ime T. oglašuje. Kletev in sramota vsakemu Gorenjcu, kateri se vda temu 
poslu, ker naj bolj zaničevanja vredno delo si je izbral, če tajno bliţnjega toţi za 
dobiček. Kmetje gorenjski, vi pa se ogibajte teh neprijatelju vdanih ljudij, oni so vedno 
pripravljeni vas za par krajcarjev z dušo in s telesom prodati. 
Vir: Slovenski narod, 8. 7. 1875 
 
(Za porotnike v Ljubljani) v sesiji, ki se prične 9. avgusta so 12. julija izţrebani sledeči 
gg. kot glavni porotniki: … Kunstelj France, krčmar iz Radovljice, Pezdič Janez, 
krčmar iz Radovljice … 
Vir: Slovenski narod, 13. 7. 1875 
 
(Unesrečen kranjski izseljenec.) Iz sv. Helene v kraji Montana na meji drţave 
Minesotta v severnej Ameriki se poroča tukajšnjemu „T. " o ţalostnej usodi necega 
kranjskega izseljenca sledeče: Nek Gorenjec, po imenu France Margel, po domače 
Cajhnov iz Črešence pri Kropi, je v amerikanskih pralesih oglje ţgal in si je bil uţe 
prihranil precejšnjo svoto, več tisoč dolarjev, katere je nosil vedno pri sebi. Dasiravno 
so ga svarili prijatelji večkrat, naj svoj denar shranjuje na varnem mestu, vendar je 
močni ogljar zanašal se le na svoj noţ in revolver navzoči kacim sovraţnim 
napadom. Ne davno so nesrečnika našli blizu njegove kope zvezanega z razbito 
črepinjo. V njegovem stanovanji so našli še v denarjih 1150 dolarjev. Ujeli so uţe 3 
morilce, a četrti jim je utekel. Ker v ondotnih krajih nij še rednih sodišč, bodo gotovo 
zločince sami sodili in sami kaznovali po svoje. 



 

 

Vir: Slovenski narod, 14. 7. 1875 
 
Ljubljana. Tujci 15. julija; pri Maliči: gr. Thurn iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 17. 7. 1875 
 
(Uboj.) Pretečeno nedeljo je bilo v Mošnjah pri Radovljici ţegnanje ali semenj. Pri 
enacih prilikah je navada pri kmetskih fantih, da se ga naleze vsak kupico več, nego 
je treba. Zvečer ob 9. uri prepirata se dva pobalina, 17 letna dečka zaradi neke 
neumnosti; od druzih navzočih hujskana, sta bila hitra z besedami i udari ga! In res 
vzame eden noţ, ga zasadi protivniku v roko in potem v desno stran zatilnika, da je 
vsled tega umrl, ker mu je krv odtekla. Zločinec oglasil se je sam drugi dan pri sodniji. 
Vir: Slovenski narod, 6. 8. 1875 
 
(Imenovanje.) Razen g. Vesteneka je imenovan tudi g. Dollhof za okrajnega glavarja 
v Kočevji. G. Mahkot na Krškem in Dralka v Radovljici sta vladna sekretarja postala. 
Da so vsi nemškutarji, to se dandenes umeje. Fladung pride v Ljubljano. 
Vir: Slovenski narod, 13. 8. 1875 
 

 
 

Vir: Slovenski narod, 16. 9. 1875 
 
Iz Krope , 18. septembra. [Izvirni dopis.] „Šola ločena od cerkve!" to je bojni krik neke 
povsod dobro znane stranke. Priprosti ljudje to in enako res verjamejo in 
marsikateremu očetu ščetinijo se lasje in mrzel pot stopi mu na zgubano čelo, ko 
pomisli, kaj čaka otroka njegovega na onem svetu. Poprijemlje se ga misel, da bi 
bolje bilo, ko bi obdrţal otroke doma, nego da bi je pošiljal v pripravnico pekljensko. 
Dne 15. velicega srpana t. l. sklenila se je tukajšnja šola brez sv. maše, dosedanji 
navadi popolnem nasproti. To pomeni kaj, sklepali smo. Mnenja naša nas nijso 
varala k preskušnji tukajšnjega verskega učitelja g. kaplana J. Zabrezovnika nij bilo. 
Marsikdo je pomajal z glavo, dobro vedoč, da tu nijsmo duhovščine razţalili še nikoli, 
v šolskih zadevah. Dobro mora omenjenemu gospodu znano biti, da se tukajšnje 
prebivalstvo še nikdar črez veronauk nij pritoţilo in se tudi ne misli. Dobro mu mora 
tudi znano biti, v kakej časti smo ga sedaj imeli, če se je prikazal kje na trgu, vreli so 
otroci in ţenstvo skup, da so mu poljubovali roko. 
Ko je preskušnja minula, radoveden je pogledal vsak v spričevalo, ki so je otroci letos 
v prvo dobili, a kako se je vsak začudil, ker je bila vrsta v veronauk u popolnem 
prazna. Omenjeni gospod hodeval je skozi celo leto po dvakrat na teden v šolo, toda 
sedaj ne vemo, ali krščanskega nauka učit, ali kali? Otroci pravijo, da, a kdo bi jim 
vrjel, gotovo je je uţe pokvarila brezverska šola. 



 

 

To ravnanje nam je nerešljiva uganka. Jako bi nam bilo ljubo, ko bi to reč kdo 
poţokal, kakor krajni šolski svet, ali okrajni šolski nadzornik, ali kdo drugi. Po našem 
mnenju mogoče je dvoje, ali je to prepoved vlade, ali pa je graje vredna samovoljna 
nemarnost . Mislimo, da prvo teško, ker so dijaki od drugod imeli v spričevalih svojih 
znanje veronauka cenjeno, pri nas pa nihče. Prosimo torej, da se nam vpisano 
ravnanje s tehtnimi uzroki motivira, če ne se bodo večini prebivalstva odprle oči in za 
trdno bomo vsi prepričani, kdo nam je naredil šolo »brezversko.« / Več očetov in 
mater, ki so otroke svoje pošiljali nevede v „brezversko" šolo. (Sledi več podpisov, 
katere izpustimo. Ur.) 
Vir: Slovenski narod, 21. 9. 1875 
 
(Ljubljanski porotniki) Kot glavni porotniki za 5. letošnjo porotno sesijo, katera se 11. 
oktobra t. l. prične, so bili 20. sept. izţrebani sledeči gg.: … Avsenek Rudolf iz Lesc, 
Kralj Matija iz Begunj, Soršak Mat. iz Krope … 
Vir: Slovenski narod, 21. 9. 1875 
 
Iz Krope 3. okt. [Izv. dop.] Dopisnik iz Krope 21. sept. št. 214 „SIov. Nar. " je premalo 
podučen, ko piše, da je bil sklep šole brez svete maše. Maša je bila po navadi, le 
posebne slovesnosti nij bilo. Gospod beneficijat, Jurij Zabrezovnik 78 letni starček, je 
pridno krščanski nauk učil, še več kar ga dolţnost veţe. Imel je pa iskušnjo 10. v. 
srpana poleg gosp. dekana in ob enem z okrajnim šolskim nadzornikom, kakor uţe 
popred 3 leta, kar so šolske postave izpremenjene. Da pa v izpričevalih nij bil verouk 
vpisan, zgodilo se je ali po pomoti ali kali, da nij bila klasifikacija gospoda benencijata 
za podpis predloţena. Kar se pa za naprej nikdar več pogrešilo ne bode v našej prav 
izvrstno dobro uredeni narodni šoli. 
Vir: Slovenski narod, 7. 10. 1875 
 
Ljubljana. Tujci 7. oktobra; pri Slonu: Pirc iz Krope. 
Vir: Slovenski narod, 9. 10. 1875 
 
Ljubljana. Tujci 28. oktobra; pri Zamorci: Robič iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 30. 10. 1875 
 
Ljubljana. Tujci 28. novembra; pri Slonu: Preširen iz Radovljica 
Vir: Slovenski narod, 30. 11. 1875 
 
Javna zahvala. Tukajšnja šola je bila ta mesce uţe drugič prav bogato obdarovana, 
in sicer: 6. t. m je prejela od velečastitega gosp. Janeza Šolarja, c. kr. deţ. šol. 
nadzornika za hum. nauke srednjih šol v Ljubljani, prav bogat dar, namreč: 1 
toplomer, 1 prekrasen kompas in 122 večjidel na novo lično vezanih knjig za 
tukajšnjo šolsko knjiţnico. 26. t. m. pa jej zopet doide od „krain. Schulpfenniga" lep 
dar, namreč: 1 vel. duc . peres, 1 vel. duc. peresnih drţajev, 2 duc. svinčnikov, 1 duc. 
ploščic, 1 škatljica črtalnikov, ½ rizme pisal. sešitkov, 1 toplomer, 1 magnet, 1 
kompas , 1 fizik, zemljevid od Berghausa, 1 zbirka nove metrične mere in uteţi, 14 
abecednikov in 2 knjigi »Prvo berilo«. 
V dolţnost si štejem, to objaviti in v svojem in šolske mladeţi imenu za oba darova se 
blagima dobrotnikoma najiskrenejše zahvaliti. Ob enem pa tudi uljudno prosim, da bi 
blaga dobrotnika tudi v prihodnje svoje blagotvorne roke nam ne odtegnila. Zdaj 
rečem i Bog naj obilo plati! / Krajni šol. svet v Kropi, 28. listopada 1875 – France Pirc, 



 

 

predsednik. 
Vir: Slovenski narod, 1. 12. 1875 
 
Ljubljana. Tujci 2. in 3. decembra; pri Slonu: Hudovernik iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 4. 12. 1875 
 
Ljubljana. Tujci 9. decembra; v Evropi: Murnik iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 12. 12. 1875 
 
Ljubljana. Tujci 19. decembra; pri Slonu: Wolf iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 21. 12. 1875 
 
::::::::::::::::::::: 
 
Kritika davkariji. (Iz radovljiškega okraja) se nam piše 1. jan.: Z zadovoljnostjo smo 
brali, da so poslanci grajali v drţavnem zboru davkarske uradnike, kateri neusmiljeno 
davek izterjavajo in rubijo. - Ako kje take kritike zasluţijo, gotovo radovljiško davkarjo 
imenujemo. Vsled rubljenj davkoplačevalec še jedno doklado več dobi za plačati. 
Vir: Slovenski narod, 5. 1. 1876 
 
(Za radovljški okraj) je izvoljen za c. kr. okrajnega šolskega nadzornika g. Janez 
Sajovec, fajmošter v Mošnjah. 
Vir: Slovenski narod, 9. 1. 1876 
 
(Porotniki v Ljubljani) za to sesijo so bili včeraj dopoludne izţrebani. Ti so: … Jalen 
Josip, Lorenci Josip in Pirc Matej iz Krope … 
Vir: Slovenski narod, 18. 1. 1876 
 
 

 
 

Vir: Slovenski narod, 27. 1. 1876 
 
 

(Iz Krope) se nam piše 6. febr.: Kar stari moţje pomnijo, najdebelji sneg prinesla nam 
je ta zima v treh kratih. Padlo ga je prvi krat 24 palcev, drugo 27 palcev in 4. t. m. 28 
palcev, torej v treh kratih 1 seţenj in 7 palcev, brez tistega, ki je po malem naletaval. 
— Naši voglarji so sicer snega veseli, ali vendar jih je nekaj črez noč od 3. do 4. na 
Ilovici zapadel, da so še le po polu dne prazni v Kropo prišli in pripovedujejo, da so 
do vrata sneg bredli in komaj svoje ţivljenje rešili. Le srčnost in pogum velike te 
teţave i more prestati, in te našim voglarjem ne manjka. 



 

 

Vir: Slovenski narod, 11. 2. 1876 
 
Ljubljana. Tujci 10. marca; pri Maliči: gr. Thurn iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 12. 3. 1876 
 
(Pijanska smrt.) Z Gorenjskega se piše „SL.": Ko gre 13. t. m. Matevţ Orel iz 
Kamenegorice še le po polu dne v Radovljico na semenj, reče nekemu znancu, ki ga 
je vprašal, zakaj je tako pozen, da bo lehko opravil, kar ima. In res, opravil je, pa 
opravil ţalostno. V Radovljici se je opijanil in zvečer na potu domov sta ga dva 
prijatelja komaj naprej spravila do Majdnika za tretji del pota. Tukaj pokličeta hišnega 
gospodarja, da bi pijanega vzel pod streho, in nadejajo se, da se bo to zgodilo, 
gresta naprej. Pijani Matevţ pa je precej za njima nekoliko naprej taval, a kmalu 
obleţal, in drugo jutro so ga našli mrtvega. Mimogredoči otroci misleči, da je ţiv in 
pijan, so ga še mrtvega kepali. Nesrečneţ zapustil je vdovo z dvema 
nepreskrbljenima otrokoma.  
Vir: Slovenski narod, 19. 3. 1876 
 
(Ljubljanski porotniki.) Včeraj izţrebani porotniki za prihodnjo porotno sesijo, ki 
pričenja 18. t. m. so sledeči: … Thurn Gustav iz Radovljice, Vidmar Andr. iz Begunj 
… 
Vir: Slovenski narod, 21. 3. 1876 
 
Iz Krope na Gorenjskem 31. marca. (Izv. dop.] Uţe več let se je mislilo v Kropi na kak 
napredek v obrtniji, ker vse napreduje, tako morajo tudi Kropčanje. Ravno je minolo 
jedno leto kar se je začelo posvetovanje mej društveniki spodnje fuţine v Kropi, kako 
in s kacimi stroški bi se naredila valjavnica za ţelezo valjati ali v nemškem jeziku 
takozvani (Walzwerk). Res, to posvetovanje nij ostalo brez vspeha, ker ravno včeraj 
smo obhali slovesnost za srečno dokončanje tega teţkega podvzetja in ob jednem 
tudi blagoslovljenje, da bi se srečno delalo in gospodom fuţinarjem za njih stroške 
kaj koristi donašalo. Ob 9. uri je bila sveta maša v cerkvi matere boţje pri kapelici z 
blagoslovom; po dokončanem opravilu so se zbrali gosp. fuţinarje v novo 
napravljenej valjavnici, kjer je bil postavljen lep oltarček z mlaji in slovenskimi 
zastavami zalo okinčan. Gosp. ţupnik, Ivan Kapus je po cerkvenih obredih delo 
blagoslovil posvečavalo je pa slovesnost to, ko so gosp. fuţinarje z gorečimi 
voščenimi svečami gosp. ţupnika spremljevali po notranjih prostorih pri 
blagoslovljenji; in prostori so zares lepi. To se ve, da se je mnogo naroda zbralo 
gledat to slovesnost. 
Upanje imajo deleţniki, da jim bode to pri izdelavanji narejenega ţeleza koristilo kar 
jim je iz srca ţeleti, posebno, da bi se pri sklepanji kupčijske pogodbe z Italijo dobre 
pogodbe na korist našej obrtniji storile, ker kar je Italija odpala od Avstrije je naš kraj 
za ţeblarijo bil močno zadet, ker je popred tako ţiva kupčija popolnem prenehala. Da 
pa Kropa napreduje, to je razvidno, ker v malih letih je bila postavljena tovarna za 
dratene ţeblje in drat za decimalne vage, zdaj pa valjavnico za ţelezo valjati. Zato 
vas kupci z ţeleznino v slovenskej deţeli opozorujemo na to, naročujte si pri 
Slovencih te vrste valjano ţelezo, izdelovale se bodo vsake vrste šine, na štiri ogle ali 
kvadri in okrogli nemški (Rundeisen) cena bode gotovo ugodna. 
Vir: Slovenski narod, 5. 4. 1876 
 
Ljubljana. Tujci 10. maja; v Evropi: Jalerineg iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 12. 5. 1876 



 

 

 
Iz gorenjskega 19. maja, [Izv. dop.] V gorenjskih trgih Kropi, Ţeleznikih in Kamni 
gorici se prebivalci izključljivo pečajo in ţive z izdelovanjem ţeleznine, posebno pa 
ţrebljev. Lastniki tovaren so do sedaj primerno veliko izdelkov svojih spečali v Bosni 
in Srbiji. Blizu jedno leto sem pa, kar prebivalci tamošnji „boj bijejo krvavi za krst 
častni in slobodo zlatno" je kupčija v te kraje popolnem zastala. Ta udarec je toliko 
bolj občutljiv Kamnogoričanom in Ţeleznikarjem, ker so ti po dolgoletnih kupčijskih 
zvezah delali le tako robo, ki se je v teh krajih lehko spečala in ker so bile do sedaj 
vse njih moči v postreţbo tem deţelam obrnene, nijso drugje kupčev iskali niti si jih 
obraniti skušali. Lastniki tovarn v Ţeleznikih in Kamni gorici so za voljo pomanjkanja 
dela hote ali ne hote morali odpustiti blizu 300, pravim tri sto delalcev. Če pomislimo, 
da je dve tretjini oţenjenih, spoznati moramo, kako občutljivo je moral udarec zadeti 
druţine, katere so nekatere mnogoštevilne in večji del vse, jedino le na krepko roko 
in oštro oko glavarja svojega naslonene. Moţje, koji so se zanasali na fizično moč in 
jim poguma nij manjkalo, sli so deloma v Zagorje, da bi premog kopali, deloma v Istro 
in Dalmacijo in zgornje Avstrijsko kot ţeleznični delavci. Ţupanije, najbolji volji kijubu, 
nikakor nijso vstani revščini, ki jo trpe te druţine, v okom priti tako, kakor bi bilo ţeleti. 
Ne godi se dosta bolje lastnikom tovaren, ker je njihov zasluţek jako pičel. Prepričani 
smo, da ko bi se gosp. Siegelu izdelovalcu ţelezničnih voz v Dunaj-Novemmestu 
prigodila taka, da bi moral delavce odpustiti, segla bi mu pred ko ne vlada pod 
pazduho in bi ga na ta ali oni način iz te neprijetne in pogubne situvacije potegnila. Mi 
se pa vladne pomoči niti neposredne niti posredne ne nadejamo. Veselilo bi nas pa 
jako, ko bi ona zlo, ki ne peče samo nas, na kak način s korenino izruvala in 
pripomogla Jugoslovanom zlesti iz turškega jarma, ki sedaj uţe na vse plati poka. 
Veselje naše bi bilo potem dvojno, prvo nad svobodo naših bratov, drugo nad 
povzdigo naše obrtnije. 
Vir: Slovenski narod, 21. 5. 1876 
 
 

 
 

                 Vir: Slovenski narod, 25. 6. 1876 
 

 



 

 

(Izlet v Bled.) V četrtek ob pol sedmih zjutraj gre od tod posebni vlak do Radovljice-
Lesec, ki se vrne isti večer nazaj. 
Vir: Slovenski narod, 27. 6. 1876 
 
 
(Iz seje deţelnega odbora, 24. junija t. l.) … Za zidanje šole na Dobravi pri Radovljici 
je deţelni odbor sklenil, l. 1877. pogojno dati 600 gld. podpore iz normalno - šolskega 
zaklada. 
Vir: Slovenski narod, 29. 6. 1876 
 
Ljubljana. Tujci 29. junija; v Evropi: Homan iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 2. 7. 1876 
 
(Star rokopis.) Kako so uţe l. 1764 pri sodnijah na Kranjskem slovenski pisali in pri 
pravdah vsaj najvaţnejše reči celo v protokol jemali, priča sledeči odlomek iz necega 
zapisnika sodnije v Radovljici, ki ga je „Sl." poslal prijatelj: „Jest Matheus Papler 
Perffeshem, de jest po Smerte Andrea Fiftra v negove Kaise dervoffizo niffem vezh 
koker vte Perve Poste 14. vte druge 12. vte Treke 4. lihno vte Sadne Poste eno 
dervo, katero je Poderto blo Pofsekou, alle Polsekat Puftou, tude de Sate dervefsa 
na ta kup koker Sem jest vonkei Postavvu is majo Supernezo, ihno is nenem Sinam 
richteg Sglihou, tude na tech 14 dervefs nie fistrouke 14. Repariou Pravizhno dau, 
toku mene." 
Vir: Slovenski narod, 7. 7. 1876 
 
(Ljubljanski porotniki.) IV. porotna sesija 1870 se začne 7. avgusta, izţrebanje 
porotnikov je bilo 13. julija po poludne. Glavni porotiniki so: … Homan Friderik, 
kupčevalec v Radovljici, Hudovernik Franc v Radovljici … 
Vir: Slovenski narod, 15. 7. 1876 
  
Ljubljana. Tujci 13. julija; pri Slonu: Jelence iz Krope. 
Vir: Slovenski narod, 15. 7. 1876 
 
Ljubljana. Tujci 18. julija; v Evropi: Dvornik iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 20. 7. 1876 
 
Iz Krope 22. julija [Izv. dop.] Uţe starodavna je navada, kako tukaj v Kropi imajo 
siromaki miloščino dobivati ob določenih časih. Sliši se, da je toga kapitala okolo 
5000 gld., to pride jedno leto na 259 gld. interesa. Siromakov je okolo 45. Vsak ima 
dobiti jedno leto šestkrat po 35 kr., to znese vkup 94 gl. 50 kr. Kam pa drugo pride? 
Tega nij nam dano vedeti in tudi se ne sme povprašati. In nazadnje se kaţe, da se 
bo še to izgubilo. Kako je s tem vsem? 
Vir: Slovenski narod, 27. 7. 1876 
 
Ljubljana. Tujci 30. julija; v Evropi: Šert iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 1. 8. 1876 
 
Poslano. Gospod urednik: prosim, oprostite mojo nadlego, prisiljen sem vas nekaj 
prositi. V mesecu maju 1874 sluţboval sem kot učitelj v radovljiškem šolskem okraji, 
in glejte, akoravno je preteklo od takrat uţe 2 leti in 3 mesece, jaz za mesec maj 
1874 še sedaj nijsem svoje plače dobil. Ravno v istem okraji mi je bilo od moje 



 

 

poluletne plače, pri davkariji 50 gld. odštetih, kot vrnitev v normalni šolski fond. O, 
akoravno sem jaz, le 20 gld. 77 kr. iz omenjenega zaklada prejel, kar vrniti je moja 
dolţnost.  
Tako tedaj svoj krvavo zasluţeni znesek od 62 gld. 56 kr. uţe 2 leti in 3 mesece 
zastonj pričakujem, akoravno sem poslal radi tega deloma okraj. šolskemu svetu v 
Radovljico, deloma deţelnemu šolskemu svetu uţe šest prošenj. 
Pred mesecem uţe sem napravil jedno v tej zadevi naravnost na ministerstvo, pa še 
sedaj nij nič. Blagovolite mi naznaniti, kako bi vendar prišel po najkrajšem potu do 
svojega zasluţka? in ako mi ne morete, ali nočete svetovati, blagovolite ta moj listek 
v vašem cenjenem listu ponatisniti, morda se bode našel kak dobrotljiv človek, da mi 
da v tej zadevi dober svet. / Se Spoštovanjem – Ivan Grebenc, učitelj – v Budanji, 27. 
avgusta 1876. 
Vir: Slovenski narod, 30. 8. 1876 
 

 
 

Vir: Slovenski narod, 12. 9. 1876 
 
 
Ljubljana. Tujci 14. septembra; pri Slonu: Preširen iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 16. 9. 1876 
 
(Milodari za pribegle in ranjene Hercegovince in Bošnjake in za srbske ranjenike.)  Iz 
Krope došlo za pribegle od gg. J. K. 1 gld., J. B. 1 gld., M. Kokalj 1 gld. 10 kr., J. 
Kokalj 40 kr., Fort. Varl 1 gld., Ig. Zupan, orglarski mojster 1 gld., N. Hrovat 30 kr., 
Blaţ Hrovat 20 kr., Peter Hrovat 30 kr., Matej Soršak 50 kr., Janez Jelenec 50 kr., 
Tomaţ Jelenec 1 gld., Jurij Magušar 1 gld., Karol Pibrovec 50 kr., Valentin Šmid iz 
Selec 20 kr., Lucinka Pegam 10 kr., Luka Pavlic 20 kr., Jak. Blaznik 30 kr., Nace 
Aţman 30 kr., Jera Blaznik 50 kr., Matija Aţman 20 kr., Matija Koprivec 15 kr., 
Polona Pesjak 60 kr., Franjo Globočnik 1 gld., Joţef Jalen 60 kr., Matija Pogačnik 4 0 
kr., Matija Zupan 40 kr., Matej Šolar 1 gld., Gašpar Šolar iz Rotov 10 kr., Fort. Šmitek 
30 kr., Lorenec Kralj 30 kr., Melhior Šolar 20 kr., Franjo Aţman 50 kr.. Rad bi več dal, 
pa ne morem: 1 gld., Ivan Lazar 20 kr., Marija Malnar 30 kr., Gašpar Praprotnik 30 
kr., Joţef Blaznik 30 kr., Valentin Rajgelj 20 kr., Fr. Blaznik 10 kr., Marko Kovšica 1 
gld., Joţef Klinar 20 kr., Marija Potočnik 1 gld., Tranker 40 kr., Leonard Aţman 20 kr., 
Fr. Potočnik 20 kr., Jernej Poznik 30 kr., Blaţ Kralj 40 kr., Matija Pirc 1 gld., Franjo 
Pirc ml. 1 gld., Franjo Pirc st. 20 kr., Nace Pirc 1 gld., Jarnej Pirc 30 kr., Simon Pirc 
50 kr., Val. Klinar 60 kr., Joţef Preširen 20 kr., Miha Lotrič z Jamnika 1 gld., Marko 
Potočnik iz Podblice 20 kr., Jakob Mohorič iz Podblice 10 kr., Jurij Bergant iz Nemilj 



 

 

10 kr., Franjo Šilar 35 kr., A . Škriba 20 kr., B. Šuler ml. 1 gld., Lovro Megušar 1 gld., 
Joţef Gartnar 20 kr., Miha Pesjak 2 gld., Miha Kušman 20 kr., Janez Supan 20 kr. 
Skupaj 34 gld. 60 kr. 
Vir: Slovenski narod, 17. 9. 1876 
 
Ljubljana. Tujci 18. septembra; pri Zamorci: Potočnik iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 20. 9. 1876 
 
 

 
 

Vir: Slovenski narod, 23. 9. 1876 
 
 

Ljubljana. Tujci 15. oktobra; pri Maliči: grof Turn iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 17. 10. 1876 
 
Ljubljana. Tujci 21. novembra; pri Maliči: Homan iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 23. 11. 1876 
 
(Deţelni odbor) je v včerajšnjej seji imenoval kakor svoje zastopnike (po dva v vsak 
politični okraj) v okrajne šolske odbore. Imenovani gospodje so: … za Radovljico: 
Sajovic, ţupnik v Mošnjah in J. Ţumer, posestnik v Gorjah; 
Vir: Slovenski narod, 2. 12. 1876 
 
Ljubljana. Tujci 21. decembra; v Evropi: Zupan iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 4. 12. 1876 
 
Spomenik Lovru Pintarju. … Vrh spomenika je iz tirolskega marmelja lomljenega v 
„Lass-u", medaljon z nenavadno natančno posneto Pintarjevo doprsno podobo. 
Izdelal se je spomenik pri vrlo veščih podobarjih Vurnikih v Radovljici. Naris je iz roke 
g. Ivana Vurnika, očeta; pokojnikovo doprsnico pa je izgotovil g. Ivan Vurnik, sin. 
Vsemu spomeniku se stroški za postavljanje vred je čisto skromna svota 150 gl. 
Kogar domačinov bo pot vodila v to prijazno Grintovčevo podgorje, naj obišče grob 
blagega moţa ter naj si ogleda prelepo delo naših umetnikov, očeta in sina. 
Vir: Slovenski narod, 6. 12. 1876 
 
 
::::::::::::::::::::: 
 
Ljubljana. Tujci 14. januarja; pri Maliči: grof Turn iz Radovljice. 



 

 

Vir: Slovenski narod, 16. 1. 1877 
 
(Poskušan rop.) Pretečen mesec je bil Janez  iz Potoka blizu Posavca v radovljiškem 
okraji na cesti od roparja napaden a se je srečno ubranil. 
Vir: Slovenski narod, 24. 1. 1877 
 
Ljubljana. Tujci 11. februarja; pri Slonu: Prešern iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 13. 2. 1877 
 
(Na Gorenjsko!) Rudolfova ţeleznica bode jutri veliko nedeljo napravila poseben 
zabavni vlak, ki bode odšel ob osmih zjutraj iz Ljubljane do Radovljice-Lesce (Bleda), 
zvečer ob pol devetih pak se v Ljubljano vrne. Cene so tour in retour: II. razred 2 gld. 
III. razred 1 gld. 20 kr. Ob lepem vremenu se bode gotovo dosti Ljubljančanov izleta 
udeleţilo. 
Vir: Slovenski narod, 31. 3. 1877 
 
(Imenovanja in premeščenja.) Radovljiški vodja okr. glav. vladni tajnik. J. Dralka in 
ministerijalni podtajnik E. baron Gussich sta imenovana za okrajna glavarja na 
Kranjskem. - Komisar Jabornegg pride iz Radovljice v Ljubljano, komisar Merk v 
Logatec, komisar Jagritsch iz Kranja v Radovljico, vl. koncipist v. Gozani v Kranj. 
Vir: Slovenski narod, 10. 4. 1877 
 
Iz deţelnih zborov. Kranjski deţelni zbor. (II. seja. 14. aprila.) … Dr. Poklukar 
obţaluje, da se je tako izvrstna moč g. Dralka, ki je bil v okraji, kjer je delo zemljišne 
odveze najmenj dognano, namreč v Radovljiškem, duša delovanja, delu odtegnil, ker 
je imenovan za okrajnega glavarja. 
Vladni zastopnik g. Schoppl pove, da ostane g. Dralka tudi nadalje pri komisiji za 
zemljišno odvezo in da je vlada skrbela, da je dobil g. Dralka pomoč v osobi g. 
Gusiča, ki je vešč v zemljišne odveze tikajočih zadevah, ki pa bode g. Dralka 
zastopal v prvej vrsti, kar se tiče političnih stvarij. 
Vir: Slovenski narod, 17. 4. 1877 
 
Ljubljana. Tujci 14. aprila; pri Slonu: Preschern iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 17. 4. 1877 
 
Iz Radovljica 29. apr. [Izv. dop.) Da si za novinarje v tako burnih časih, kot so sedanji, 
nij ravno pomanjkanja gradiva, naj mi bode vendar dovoljeno kaj poročati iz našega 
kraja, da se ne bode mislilo, ker se o nas tako malo sliši, da nas je Gospod pokončal 
se ţveplenim ognjem. Dnevni kronist se ve da bi pri nas jako stradal, a v teku let se 
pa vendar nekaj zgodi, kar osvitljuje, kakovšnega duha in mišljenja je tukajšnje 
ljudstvo, in poznejši zarod, če ne bode pomnil svojih pradedov po nasledkih njihovih 
del, naj jih vsaj pomni po malej kroniki, ako bode kaj rajši čital, kot sedanji. 
Morebiti, da so mestni očetje z manoj ene misli o duševnoj malomarnosti svojih 
podanikov in mislijo zanaprej to s tem odvrniti, ka hočejo mladini priskrbeti več 
poduka; pripravljanje je, da bi se ustanovil še 4. razred ljudske šole. Da poduk, pa 
tudi lep izgled učiteljev v nravstvene m oziru veliko pripomore za blagost mladine, je 
gotovo. Da se tudi tukaj v šoli nemščina neguje, tega mi nij treba poudarjati, ker 
nekateri učitelj je jako udana stvar proti nemškim visokim glavam, — bode li tudi 
zaţeleni uspeh? 



 

 

Da se je veselje uboţnih otrok do šole malo povzdignilo, napravil se je po 
prizadevanji več gg. posebno pa okr. sodnika g. Laha zadnji dan pr. 1. koncert, pri 
katerem so se nabirali radovoljni darovi za šolarčke. Blag se more imenovati ta čin 
gg. osnovateljev, kakor tudi pevcev in igralca na citre. So vsaj enkrat v slovesnej 
obliki doneli mili zvoki naših pesnij do srca in ušes onih, k i tako slepo prezirajo moč 
materine besede. Zdi se mi, da so pozabili na svoje nemčurstvo in jih je navdajala 
ona idealnost, ki jo stvariti more le domovinska ljubezen (?) ker ponoviti se je morala 
marsikatera slovenska pesem. Obţalovati je le, da se tam, kjer je v resnici kaj 
blaţilnega, zbere tako malo število meščanov. 
Dolgoletna pogajanja o razdelitvi gozdov na Jelovici dognane so bile pretečeno leto 
tako, da ima radovljiška srenja svoj oddel odmerjen, a prej je pa uţe kranj. obrt. 
Druţba od skoro polovico posestnikov dele pokupila — dobili so denar, bode li pa za 
naprej tudi njim v prid, to bode učila natančneje prihodnjost. 
Očitalo se je uţe nekdaj, da se gre v naše mesto po okrajnej cesti kakor v labirint. 
Odkar ima pa Radovljica svoj kolodvor po imenu v eni uri oddaljenih Lescah, 
akoravno jo prerezuje ţeleznična proga v dva dela, in se marsikaj pripelje in odpelje, 
sklenilo se je, cesto tako preloţiti, da se ogne treh ovinkov in se pot skrajša morebiti 
za kacih 100 metrov. — Za odkupnino zemljišča od baje 600 gold. in nekoliko tlake 
se bode to zravnalo. Navadni ljudje temu oporekajo in se celo slišijo hudobni jeziki. 
Imamo tudi novega c. k. okraj, glavarja v osebi g. Dralka. Ljudstvo ga je sploh precej 
zaupljivo sprejelo. Toliko za denes, predno bodejo pa volitve v deţelni zbor, treba se 
bode še malo s Kamničani pomeniti. 
Vir: Slovenski narod, 4. 5. 1877 
 
(Porotniki) za tretjo letošnjo dobo porotnih sodb so sledeči gospodje: … Ivan Mali, 
usnjar v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 17. 5. 1877 
 
Ljubljana. Tujci 1. junija; pri Maliči: grof Thurn iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 3. 6. 1877 
 
(Poţar.) Podkoritom, v radovljiškem okraji je kranjskoj obrtnijskej druţbi 27. maja 
zgorela mašinska hiša. Škode jo 1000 gld. Pravijo, da je nalašč zaţgano bilo.  
Vir: Slovenski narod, 6. 6. 1877 
 
Iz Gorenjskega 25. junija. (Izv.dopis.] Pri svojem popotovanji sem zvedel, da z 
nemškutarskimi tiskovinami „ Kmetje" in z „oklicem do deţelskih občin" je vse 
preplavljeno od nemškutarjev. Celo v Kropo, v ta dobro narodni trg so našle 
nemškutarske laţi in zvijače pot, tako mi je povedal narodnjak iz Krope in sicer po 
bivšem ţupanu K. Pibrovcu, kateri je izvoljen od nemčurskega odbora v Radovljici za 
agitatorja v Kropi in v okolici. Ali zagotovljeno mi je bilo, da ne bo prav nič opravil, da 
prazno slamo mlati, in njegove sladke besede ne bodo prav nič nemškutarjem 
pomagale, ker ta človek se vselej v take za domačega Kranjca sramotilne agitacije 
spušča zoper narodno stranko, pa vselej brez vspeha, akoravno, ko v Ljubljano 
pride, je, kadar mej Slovence zadene, najboljši narodnjak. Voljena bodeta tukaj dva 
značajna narodnjaka, katera dva bodeta volila gotovo od slovenskega odbora v 
Ljubljani priporočanega moţa za poslanca. Ţivila slovenska domovina! Smešno je 
brati, če se celo pravi, kako naglo smo dosegli od Deţmana in njegovih pristašev, 
slovenske uradnije, slovenske šole! itd. Kaj hočete še več Slovenci? Hinavci! Da bi 
vas pobral in nesel mej vaše brate Turke. 



 

 

Vir: Slovenski narod, 27. 6. 1877 
 
Ljubljana. Tujci 27. junija; pri Slonu: Vodir iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 29. 6. 1877 
 
Deţelne volitve. … Ko pridejo radovljiški volilci na vrsto, oglasi se narodni volilec 
pos. Matija Mrak iz Radovljice in odda svoj glas za narodnega kandidata Miha 
Stareta. Potem potegne dva gld. iz ţepa in jih poloţi na mizo pred volilno komisijo, 
rekoč: „Ta dva goldinarja je davkarski inšpektor g. Tavčer dal moji ţeni, da naj na 
skrivnem skuša dobiti mojo volilno legitimacijo in jo raztrga, da bi jaz ne mogel iti 
volit. Naj si gospod inšpektor ta dva goldinarja nazaj vzame. Mi ne prodajamo svojih 
glasov, ampak volimo po svojem narodnem prepričanji. Na te besede je nastal hrup v 
dvorani , Slovenci so navdušeno »ţivio!« u klicali, navzoči inšpektor gospod Tavčer 
pa je rudeč postal in nekaj blebetal, kar nijsmo razumeli. 
Komisar, ki je vodil volitev, rekel je, da stvar ne spada pred komisijo in da naj volilec 
tista dva gold. zopet vzame. A moţ jih je pustil na mizi, in tam smo jih videli do konca 
volitve leţati, kot pravi »corpus delicti« in neovrgljivi dokaz, s kacimi sredstvi se je 
delalo. Povedala sta potem še dva moţa volilca iz Radovljice, da se jima jo ponujalo 
po pet goldinarjev, ako volita kamniškega Kecla. Mi upamo, da se bode cela stvar, ki 
spada prav gotovo pod postavo od 17. decembra 1862 kot podk pljenje glasov, kedar 
bo prišlo do verifikacije, v deţelnem zboru obravnavala in potem drţavnemu 
pravdniku v sodnijsko preiskavo izročila. V Trţiču samem je samo 17 narodnih glasov 
bilo, vsi drugi nasprotni, tudi v Radovljici nekaj več nasprotnih, kakor narodnih, tako, 
da je končno Stare dobil 80, Kecel pa 124 glasov.  
Vir: Slovenski narod, 12. 7. 1877 
 
Ljubljana. Tujci 1. avgusta; pri Slonu: Wolf iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 3. 8. 1877 
 
(Čestitanje.) Z Gorenjskega se ,,SL." piše, da je šla deputacija treh gospodov 
duhovnikov iz dekanije Radovljiške čestitat v imenu vse dekanijske duhovščine 
prejšnjemu škofu gosp. Jarneju Vidmarju, k zlatej maši njegovej in za god, katero 
oboje obhajati ima ta mesec. 
Vir: Slovenski narod, 12. 8. 1877 
 
Izpod Zijalke na Gorenjskem 17. avgusta [Izv. dop.] Denes na večer je probudil strel 
moţnarjev Kamnogoričane, kateri po teškem delu navadno rano poiščejo svoja trda 
leţišča, iz prvega spanja. Obhajal se je predvečer rojstnega dneva Nj. Vel. Franca 
Josipa I. Mej strelom se je zaţigal umetalni ogenj. Tudi v nedeljo se bo obhajala v 
cerkvi slavnost na čast rojstnega dne. Ker je uţe to druga slavnost, moram še 
omeniti prve, ki se je vršila pri postavljanji zastave, katero sta podarila dva gospoda 
M. in E. iz Ljubljane in se je postavila na skalnati kip „Vidovec", katerega se še umrli 
naš rojak g. dr. L. Toman v svojih poezijah spominja in je iz te skale najlepši razgled 
po vsej gorenjskej strani. — Na zastavi je naslikan kranjski grb in jako lepo vihra iz od 
narave postavljene tvrdnjave. Tudi ta čas so gromeli moţnarji in doneli navdušeni 
ţivio klici proti bliţnji Radovljici! 
Vir: Slovenski narod, 19. 8. 1877 
 
(Iz Radovljice ) se piše, da so cesarjev rojstveni dan 18. t. m. obhajali jako slovesno. 
G. prošt je imel pontifikalno sv. mašo. Ljudij je bila polna cerkev, c. k. vradi se ve, so 



 

 

bili tudi navzoči vsi. Pri maši je izvrstni moški kvartet pel slovensko mašo in h koncu 
maše cesarsko pesem. Po maši bil je ob 9. uri tudi šolski sklep in razveseljevanje za 
šolarje. 
Vir: Slovenski narod, 23. 8. 1877 
 
(Suša.) Iz Radovljice se 22. t. m. piše, da je iskra pala iz ţeleznične lokomotive iz 
dimnika na travo ob ţeleznici, travo uţgala, da bi bil kmalu poţar nastal, ko bi ne bili 
gorečine potepli in ognja ustavili. 
Vir: Slovenski narod, 25. 8. 1877 
 
Ljubljana. Tujci 9. septembra; pri Slonu: Vidic iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 11. 9. 1877 
 
Ljubljana. Tujci 16. oktobra; pri Slonu: Homan iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 18. 10. 1877 
 
Ljubljana. Tujci 17. oktobra; pri Slonu: Schleyer iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 19. 10. 1877 
 
Ljubljana. Tujci 1. novembra; pri Maliči: grof Thurn iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 3. 11. 1877 
 
(Nesreča , mrtud ali hudodelstvo?) V radovljiškej revnej hiši, podarjenej mestu po 
prevzvišenem knezu in nadškofu Gollmajerju, je v soboto nenadoma umrl neki reveţ. 
Rekli so, da se je zadavil nad koscem mesa; nekateri pa so sodili, da ga je morebiti 
mrtud zadel. V nedeljo pa je šla po mestu celo govorica, kakor „Slov." pravi, da se 
mu na vratu poznajo znamenja posilnoga davljenja, in da je reveţa morebiti navlašč 
zadušil neki tovariš. Sodnija bo menda ţe natančno poizvedela, katero je pravo. 
Vir: Slovenski narod, 7. 11. 1877 
 
(Iz Radovljice) je bila tukaj deputacija, ki je prosila, naj se radovljiška dvorazredna 
šola v štirirazredno poviša. 
Vir: Slovenski narod, 17. 11. 1877 
 
Slavje ob zmagi Rusov. 13. dec. [Izv. dop.] Da tudi naša okolica nij hotela zaostati v 
radovanji nad slavno in odsodno slovansko zmago Rusov pri Plevni, in da je zdruţila 
svoje očividno veselje z milijoni in milijoni, katerim je kaj za ljudsko narodno svobodo, 
pokazalo je to, da sta v radovljiškej fari, jeden na visokem griču na Ilovici, na večer 
12. t. m. gorela dva velika kresova in grom moţnarjev se je razlegal do 10. ure v noč; 
zraven so pa doneli navdušeni glasovi: „Ţivio naš cesar Franc Josip, prijatelj carja 
ruskega: Ţivio car ruski, osvoboditelj Slovanov-kristijanov; ţivio narod ruski, ki 
prinaša tolike ţrtve za osvobojenje tlačenih sobratov Slovanskih!" 
Vir: Slovenski narod, 16. 12. 1877 
 
† Hiacint grof Thurn. Domače novice. V Ljubljani 18. decembra. (Umrlega grofa 
Hiacinta Thurna) so v soboto pripeljali z Dunaja ter ga včeraj v Radolci pokopali. V 
delegacijo je sedaj vstopil njegov namestnik pl. Langer. 
Vir: Slovenski narod, 18. 12. 1877 
 



 

 

Iz Kamne gorice 22. decembra. [Izviren dopis.] Zopet je prišla nova nadloga nad 
naše, uţe tako z nadlogami preobloţeno, prebivalstvo. Naenkrat začne šolska 
mladina iz šole izostajati vsled bolehanja. Ker se je število bolnih le mnoţilo, naznani 
naš skrbni ţupan, gospod pl. A. Kapus, kroparskemu gospodu zdravniku ter mu 
naroči, naj stvar preišče, če nij morebiti epidemična bolezen mej mladino. Preiskava 
je pokazala, da razsaja škarlatica, in res, v par dneh zbolelo je 20 otrok. Denes je 
prišel stvar preiskat okrajni zdravnik iz Radovljice g. dr. Pintar ter rekel, da se šola 
zapre za deset dnij, če se stvar v tem času ne poleţe, pa še na dalje. Tukaj smo šolo 
še le ta mesec pričeli, pa uţe nam pride nova nezgoda. — Bliţajo se nam veseli 
boţični prazniki, katerih se tudi mi uţe naprej veselimo, le nekaj naši m poboţnim 
Kamnogoričanom ţali njih poboţna srca. Kakor v več krajih, pogrešamo tudi mi še 
jednega duhovna, da bi vsi zamogli v domačej cerkvi sluţbo boţjo opravljati; pri nas 
je v zimskem času prava nadloga v sosedne cerkve hoditi, kajti naši kovači so sploh 
revni ter slabo oblečeni. Radi bi naprosili kakega gospoda v pokoju, da bi nam ob 
nedeljah maševal, pa ţalibog še za dobro plačilo ga nij dobiti, akoravno stanujejo v 
okolici trije še jako krepki gospodje, ki pa raje na Brezje hodijo, kot k nam. 
Vir: Slovenski narod, 25. 12. 1877 
 
Iz Krope 21. dec. [Izv. dopis.] Dolţnost je vsacega, da ohrani spomin na umrlega mu 
narodnega prijatelja, da zabiljeţi njegove zasluge, bodisi za narod ali sploh za 
človečanstvo, ter se mu na takov način izkaţe hvaleţnega. Toliko bolj veţe srenjo 
dolţnost, da v malo vrsticah stavi spominek ranjcemu moţu, ki je izginil iz vrste 
sosrenjčanov, zapustivši za soboj mnogo dobrodelnih činov za sobrate svoje. Mislim, 
da izrazujem sočutje većine svojih sosrenjčanov, ako zapišem spominek na ţalibog 
prerano umrlega sotrţana. 
V petek 7. t. m. popoludne presune nam srca ţalostni glas mrtvaškega zvona, ter 
nam naznanja, da se je preselil v večnost nam priljubljeni prijatelj Joţe Jalen, mnogo 
poznani posestnik v Kropi. — Razven prijaznega obnašanja proti vsacemu 
poštenemu človeku, bil je on pravi uzor dobrotnika za našo srenjo, v katerej biva 
premnogo siromaškega ljudstva. Kjer je bila beda največja, nikdar nij odtegnil svoje 
dobrodelne roke; kadar je bila potreba, da se kaj omisli pri cerkvi, bil je prvi, ki je 
poloţil dar na altar. On nam je daroval lepo priţnico v farnej cerkvi, izposojeval denar 
in mnogo pomagal pri popravljanji zvonika pri cerkvi „Matere Boţje", za kar mu 
moramo biti hvaleţni; tudi je bil iskren domoljub. — Da je bil priljubljen, pokazalo je 
mnogobrojno ljudstvo, ki se je udeleţilo njegovega pogreba. Spremljalo ga je pet 
gospodov duhovnov na pokopališče in sprevod je bil slovesen. 
Ţalibog moramo obţalovanja vredno breztaktnost tu zabiljeţiti. Nameravali so mu 
pevci v spomin zaslug zadnjo čast še posebno s tem skazati, da bi mu zapeli 
nagrobnico, ki so se je zato naučili — pa gospod ţupnik jim nij tega dovolil. 
Taka nepričakovana prepoved nas je jako iznenadila in prouzročila splošno nevoljo. 
Drugo druzega smo radovedno povpraševali, kaj je gospoda nagibalo do tega, vsaj 
sta vendar sloţna bila do konca ţivljenja z ranjcim, in celo osobna prijatelja; sicer si 
nekoliko mislimo uzrok, pa mi smo te misli, da se s tem nij prav nič k slogi 
pripomoglo. / Eden prijatelj pokojnega v imenu več srenjčanov. 
Vir: Slovenski narod, 25. 12. 1877 
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(Volitev v kranjskem velikem posestvu ) namestu radovljiškega grofa Thurna bode 8. 
februarja. ,,L . Ztg. " razglaša imenik volilcev. Zdaj jih je uţe le 113. Število se vedno 
krči. In prav je, iz narodnega obzira, kakor stvari stoje na Kranjskem. Kdo bode 
kandidat, ne vemo. Dunajskih listov ljubljansk dopisnik, k i pa večjidel le kombinira, 
kandidira ,,glasovitoga" Vesteneka. 
Vir: Slovenski narod, 1. 1. 1878 
 
Iz Kamne gorice 26. decembra [Izviren dopis.] Pred boţičem smo toţili, da pride 
nadloga za nadlogo nad nas in opravičena je bila naš a skrb, da ne bi prišlo še hujše, 
kajti, ako bi se bolezen mej otroci tako širila, kakor se je začela, otroci bi nam bili vsi 
pomrli. A vse se je na bolje obrnilo. Boţič je tudi nam prinesel blagoslov boţji. 
Bolezen mej mladino se ne širi, še le pojenjuje; do sedaj sta zbolela le dva z novega, 
prejšnjih bolnikov pa se mnoţina zboljšuje.  
Boţič praznovali smo po stari šegi; sveti večer zbrali smo se v domačih krogih svoji 
pri svojih. Otroci so igrali krog jaslic, dokler nas ne pokliče zvon, nam oznanujoč, da 
se prične polunočna sv. maša , ter se obhaja spomin prihoda odrešenikovega. Toliko 
bolj smo bili veseli, ker moremo v praznikih svojo poboţnost opravljati v domačej 
cerkvi. Č. g. vojaški duhoven v pokoju je opravljal sluţbo druzega duhovnika, za kar 
smo mu hvaleţni in se nadejamo, da bode gospod tudi še dalje nadomestoval 
druzega duhovna.  
Iz Krope. V bliţnjej nam Kropi pripetila bi se bila sv. večer kmalu velika nesreča. — 
Gospodinja gre v cerkev, zapre sobo, kjer se je praznično spravljala ter pri tem 
zatrosi ogenj v obleko v škrinji. Gospodar s tovarišem so pomudi še nekoliko časa 
doma, ter oduha, da se nekaj smodi. Preišče vse, pa nikjer ne zasledi ognja; da bi šel 
v zaprto stransko sobo, kjer nij bilo peči, mu ne pride na misel. Naposled vendar 
odpreta s tovarišem sobo, a puh ju skoro vznak nazaj vrţe. Hitro zapreta dveri in 
tečeta po vode in po dolgem trudu posrečilo se jima je, da sta ogenj pogasila  Ker je 
omenjena hiša sredi trga in na dvorišči mnogo suhih desk za mizarja, nastal bi bil 
kmalu ogenj, kateri bi bil prouzročil neizrenčo nesrečo.  
Vir: Slovenski narod, 1. 1. 1878 
 
Čitalnica v Kranju. … Ker je bilo treba še nekaj priprav za naslednjo točko, 
blagovolil nam je g. pravoslovec K. Lah iz Radovljice svirati na citre quodlibet 
narodnih pesnij, ter se pokazal s tem izurjenega igralca na oni glasbeni stroj. 
Občinstvo ga je bilo dokaj veselo. 
Vir: Slovenski narod, 3. 1. 1878 
 
(V Radovljici) so bili na predlog okrajnega sodnika napravili na starega leta dan 
soarejo na korist uboţnim šolskim otrokom. Čisti dohodek, ki se obrne za obleko 
uboţnim šolarjem, znaša 54 gld. 
Vir: Slovenski narod, 5. 1. 1878 
 
Volitve v obrtno zbornico. Iz Radolice (27. januarja). Slovan je bil raja ne samo na 
Turškem ampak je bil in je še zdaj tudi kje drugod. Upanje pa je, da pride ura rešenja 
za vse. Imamo zdaj volitve za kupčijsko in obrtnijsko zbornico. Vsak se vprašuje, bo li 
zmaga naša, ali bomo zopet propali? Izid nam bo odgovoril. Toliko pa smemo reči, 
da se je nemčurska stranka zopet ravno takošnih sredstev posluţevala, kakor pri 
zadnjih volitvah, ki so nam še ţivo v spominu. Mislil sem, da se bo še sramovala, jih 
zopet rabiti - ali kakor se vidi, je ni nič sram. Kakor se bere iz Trebnjega, tako moram 
tudi jest sporočiti, da se glasovnice niso, danes z Dunaja vrnejo nazaj v Ljubljano, 



 

 

vsem ţupanom od tukajšnega vrada izročile, temuč, da so jih minuli teden vradni briči 
okoli nosili, ter ob enem volilcem dajali listek, na kterem so bile zapisane imena od 
nemčurske stranke priporočanih moţ, ter rekli, ti moţje bodo delali, da bodo „patenti 
manjši". Da so na ta način nekteri ogoljfani volili nemčurje, ni dvomiti, posebno, ker je 
vedno veliko tacih, da nimajo čisto nobenega zapopadka, kaj da je volitev - in si 
mislijo le to - saj je vse eno, naj volim ktere koli hočem, in volijo, v resnici brez 
premislika tiste, ktere jim reče voliti kdorkoli. 
Vir: Slovenski narod, 31. 1. 1878 
 
Učiteljska sluţba. Razpisani ste učiteljski sluţbi v Kranjski gori in Dragatušu s 450 
gld. Letne plače; prošnje se oddajajo do konca februarja za prvo okrajnemu 
šolskemu svetu v Radolici, za drugo pa v Črnomlji. 
Vir: Slovenski narod, 31. 1. 1878 
 
Iz Krope 6. febr. [Izv. dop.j Vsak zaveden Slovenec Vodnika slavi — tudi mi nijsmo 
letos zaostali. Napravili smo o njegovem godu malo besedo, kakor nam dopuščajo 
moči in naše skromne razmere. Predstavljala se je veseloigra »Domači prepir« na 
malem nalašč zato priredjenem odru. Potem je sledila deklamacija Koseškega pesni: 
»Naprej, slovenski jug!«, katera se je nekoliko spremenila oziroma na zdanje čase, in 
za tem je bilo petje in govorjenje. Igra in vse je nepričakovano dobro izpalo, posebno 
je bil všeč v igro vpleteni in izvrstno prednašani coupet g. Og. Zupana ml. Jako 
prostorna sobana g. J. E. Zupana je bila vsa polna poslušalcev — samo povabljenih 
gostov, in vsakomu se je veselje z obraza bralo. Samo po sebi se razume, da mej 
tem, ko so bolj resni moţje pri kupici dobrega vina Baccha častili, brzonoga mladina 
tudi zahtev kneza Kurenta nij pozabila. Rano jutro še le nas je opomnilo, da je čas 
ločitve. 
Ne bil bi omenil naše veselice, da nij dokaz, kako lehko bi se osnovala v našem kraji 
čitalnica, bodi si v Kropi ali v pol ure oddaljenej Kamnej gorici. Da je nemarno, 
pogreša jih mnogo, in oni večer se je od vseh stranij izrazila ţelja po njej. Kropa in 
Kamenagorica štejeti okolo 2400 prebivalcev. Ako imajo male vasice svoje čitalnice 
ali bralna društva, zakaj bi je neki pri nas ne mogli ustanoviti? Kako bi lepo bilo! 
Koliko poštenih narodnih veselic bi lehko napravil iz manjšim trudom in manjšimi 
stroški, nego je to posameznikom mogoče! in kako bi se širila narodna zavest in 
omika! Samo resne volje je treba, pa imamo čitalnico.  
Vir: Slovenski narod, 8. 2. 1878 
 
(Kanonično obiskovanje in birmovanje) se bode vršilo na Kranjskem v v Trebanjskej, 
Novomeškej in Ribniškej dekaniji od 1. nedelje po velikej noči do binkoštij, v 
Radovljiškej dekaniji meseca julija, v Vrhniškej pa v jeseni. Dnevi se bodo pozneje 
določili. 
Vir: Slovenski narod, 12. 2. 1878 
 
(Duhovenske izpremembe v ljubljanskrj škofiji.) Fara Mošnje pri Radovljici je 
razpisana od 31. marca.  
Vir: Slovenski narod, 10. 4. 1878 
 
(Iz Radovljice ) se nam piše: Umrl je te dni tukajšnji trgovec in posestnik gospod 
Miroslav Homan, nekdanji naš ţupan, predstojnik radovljiške poddruţnice kmetijske 
druţbe, kateri posel je opravljal skoz 9 let vestno in zvesto, ud mnogih trnih 
kmetijskih društev. Radovljiški meščanje se bodo pač še dolgo hvaleţno spominjali 



 

 

njegovega marljivega ţupanovanja, kmetje sadjerejci bodo gotovo teško pogrešali 
njegovih svetov, njegove pomoči. Sploh je bil ranjki zbog svojih blagih lastnostij 
občespoštovan in priljubljen moţ da malo tacih. Domači, okoličanje in tujci, mej 
poslednjimi še celo nekateri Ljubljančanje in Kranjci, izkazali so mu tuli s tem svojo 
vdanost, da so se udeleţili v mnogobrojnim številu pogreba, za Radovljico, reči se 
mora sijajnega. Zasluge In blaga prizadevanja ranjkega ohranila mu bodo gotovo še 
dolgo prijeten spomin. Bodi mu zemljica lehka. 
Vir: Slovenski narod, 17. 4. 1878 
 
 

 
 

Vir: Slovenski narod, 17. 4. 1878 
 
 

(Diferentis), ki jo kuţno razsajala v vaseh okolo Radovljice, je 6. t. in. Proglašena kot 
ugasnela. V 13 vaseh je zbolelo mej 3175 dušami 201 individuvov, umerlo je mej 
temi 58 otrok in ena ţena. 
Vir: Slovenski narod, 17. 4. 1878 
 
(Izpred ljubljanskega porotnega sodišča.) Dne 16. maja dopoludne je bilo 
obravnavanje zoper Jero Skumač iz Zgornjega grabna pri Radovljici, ker je bila 
dolţena da je 4. marca t. l. svoje lastno dete umorila in v kleti zakopala. Zatoţenka 
sama vse pripozna. Bila je torej od porotnikov kriva izpoznana ter od sodcev na 4 leta 
ječe obsojena. 
Vir: Slovenski narod, 19. 5. 1878 
 
(Čudna prikazen.) Piše se nam iz Radovljice 21. t. m.: Denes smo odprli v mestnej 
radovljiškej cerkvi rakve in smo v jednej tistih našli truplo v trugi, katero ima levo roko 
in levo nogo še celo, da si uţe par sto let notri leţi. Ne ve se, kdo jo mrtvec bil, in 
zakaj ima še celo nogo in roko. Zdaj se bodo zaradi novega tlaka vse rakve zasute, 
in bode za veke ta čudna prikazen nevidna. 
Vir: Slovenski narod, 24. 5. 1878 
 
Tujci - Ljubljana. 1. junija; pri Maliču: Oven iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 2. 6. 1878 
 



 

 

Tujci - Ljubljana. 2. junija; pri Maliču: Čelegi iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 4. 6. 1878 
 
Iz Krope 11. junija [Izv. dop.] Tukajšnje pevsko društvo je pretečeni teden 
napovedalo na binkoštni ponedeljek izlet za „Dolgo njivo". Poglavitna točka 
programova je bila: „Streljanje v cilj" za šalodobitke. Ko omenjenega dne ob 3. uri 
popoludue zagrmi strel v znamenje skupnega odhoda, razvije zastavonosec krasno 
trobojnico slovensko, katero se pod polumescem in zvezdo kinčali trakovi v narodnih 
barvah. Udje, kateri so denes razen gladkih grl tudi bistrost očij in mirnost svojih rok 
skušati hoteli, dospeli so na sredo trga, kjer jih je zbrano ljudstvo z radostnimi ţivio 
klici sprejelo. Urno stopijo v kolo in izvrstno zapojo v mnogoštevilnem zboru v „Grlici" 
izdano „Slovensko reč". Vred stopivši, korakajo dalje, za njimi neštevilna mnoţica 
ljudij, katera se je, jez razrušivši reki enako, razlila v nemško ulico. Ko pridejo pred 
„čitalnico", kjer so se ravno na izlet v Kamnogorico pripravljali, pripogne barjaktar 
zastavo v znamenje pozdrava in časti pred to narodno ustanovo, katera ţali boţe 
zarad vodstva ob svojem času nij hotela ali mogla vseh domačih narodnjakov pod 
svojim praporom zbrati. Za ,Dolgo njivo" prišedši razvrste se gledalci po planjavi za 
strelnim šotorom vrh katerega je bila zastava postavljena. Streljanje se prične. Ostro 
in tenko so pokale risanice in za vsakim strelom je več kakor štiri sto parov očij pazilo 
na boljši ali slabši učinek kroglje. Glasna pohvala menjala se je z šaljivem draţenjem. 
Mladi in stari so s takim veseljem silili v strelini šotor , da se je večkrat moralo zarad 
prerazgretih cevi nekoliko odjenjati. Vrli pevci so pa vmes marsikatero, serce 
ogrevajočo domačo zapeli. Po dokončanji streljanja razdelili so se dobitki. Prvi je 
pripadel, vsled zapisnika tukajšnjemu gospodu učitelju in vodju pevskega društva 
Marku Kovšci. Druzega je dobil 78 let stari moţ Joţe Finţgar, tretjega Hrabroslav 
Osa, četertega in zadnjega pa mlad fant Joţe Vretenov. Ko so strelci, kateri so do 
zdaj le pri strelu imeli svoje misli, dobro pivo, katero je iskren narodnjak Jernej 
Poznik, ţejo in vročino dneva dobro poznavši nekoliko sodcev pripeljal, izpraznili, 
podali so se v lepem redu proti domu. Rešetu enako prestreljeno tarčo je nesel v 
slovenske barve oblečen kazač naprej. Za njim so nesli dečki zelene veje, kar se je iz 
daljave premikajočemu gozdu podobno videlo. Za zastavo bili so strelci in pevci v 
rednih vrstah. Trgu bliţajoče čakala je neštevilna mnoţica, katera jih je z 
neprecenljivimi ţivio-klici pozdravljala. Zarad silne gnječe morali so večkrat ostati in 
navdušeno vseobčno zahtevanje marsikatero slovensko zapeti. Ko pridejo na glavni 
trg, šli so kolikor so jih mogli prostori obseči k vrlemu narodnjaku Matevţu Šolarju. 
Mej tem ko se je zastava iz okna v drugem nadstropji v večernem vetru vila, od počih 
in okrepčali so se nekoliko, potem pa so pevci in prijatelji gospoda Valentina Klinarja, 
ki je tudi jeden izmej neprestrašenih borilcev za narodnost, svobodo in ljudstvo 
omiko, spremili domu, od koder so še le pozno v noči vrnili se vsak na svoj dom. 
Bliščobno se je pokazalo, da so Kroparji, če so tudi „dugo tvrdo spali" vsi od prvega 
do zadnjega nepokvarjeni sini Slave . Nadejati se je, da bode sejalce narodne zavesti 
in ljudske omike gotovo kmalu razveselila lepa kal. 
Vir: Slovenski narod, 14. 6. 1878 
 
Iz Krope 13. junija. (Izv. dopis.] Dovolite mi denes sporočiti o veselici, katero je 
napravila tukajšnja čitalnica na binkoštni ponedeljek. Pri najlepšem vremenu odrinili 
smo ob 3. uri popoludne iz Krope v Kamnogorico, spremljani z godbo. — Črez 1/2 
ure smo dospeli v Kamnogorico, kjer je po vsej vasi čakala obilna mnoţica 
prebivalcev; prišedši na vrt gospoda pl. Kapusa (kjer so vihrale narodne zastave 
poleg cesarske), našli smo uţe nekoliko gostov iz Radovljice in Kranja navzočnih, v 



 

 

kratkem času pa se je zbralo došlih udov in gostov iz Krope, Kamnegorice, 
Radovljice, Kranja, Ljubljane in iz Kamnogoriške okolice nad 200. Zunaj vrta pa je 
bilo poslušalcev na stotine, ker ne le, da so okna sosednjih hiš bila polna gledalcev, 
ampak še celo na strehah so si zato nekateri prostore poiskali. Ko je občinstvo 
pripravljene prostore zasedlo, in so se godci na odločenem prostoru nekoliko spočili, 
in z hladnim pivom okrepčali, pričela se je zabava z godbo in petjem. O primernem 
času zagodli so tudi cesarsko himno, in v tem hipu zagrmeli so moţnarji na „zijavki"; 
zbrano občinstvo pa je ta spomin na našega presvitlega cesarja sprejelo z 
navdušenimi ţivio-klici!  
Druga točka programa, sprehod na Vidovec, se je zarad pomanjkanja časa opustiti 
morala, kar se je zbranim naznanilo, in pri tej priloţnosti je gospod predsednik bral 
pismo od gosp. dr. Janez Bleiweisa iz Ljubljane, v katerem dr. Bleiweis mej drugim 
pravi, da ker mu nij mogoče, da bi osobno bil pričujoč pri lepej svečanosti, ki jo 
napravlja kropensko kamnogoriška čitalnica, in v katero so ga še posebno vabili, se 
gospodu predsedniku pismeno zahvaljuje za prijazno vabilo, in ga prosi, da na 
Vidovcu v njegovem imenu srčno pozdravi narodno skupščino vso, in še posebno 
ude mlade čitalnice, ter naj jim reče, da naj jim jutri Vidovec še več velja kakor le kraj 
zabave, — bode naj jim „boţja pot", na katero so priromali častit spomin slavnega 
borilca za narodne naše svetinje — spomin na nepozabljivega nam dr. Lovro 
Tomana, zvestega mu prijatelja! Recite jim tu, da tista jedinost, tista sloga, ki je 
kraljevala zmirom mej njim in dr. Tomanom, je pripomogla — pravi pismo — da v 
borbah za našo narodno stvar smo Slovenci vendar vsaj nekoliko tega dosegli, kar 
nam gre po boţjej in naravnej pravici. Veliko tega, kar pa nam še gre, imamo si pod 
geslom našim „vse za Boga, vladarja in domovino" še priboriti, — to pa doseţemo le, 
če nas navdaja iskreno domoljubje in sloga! Oboje to gojiti, je naloga čitalnicam. In v 
to ime Bog poţivi narodno kropensko kamnogoriško čitalnico.  
Ko se je prečitalo pismo, doneli so navdušeni ţivio-klici gospodu pisatelju pisma in 
umrlim boriteljem za narodno stvar, in na večstransko zahtevanje se je pismo moglo 
vdrugič prečitati. Prečital ga je gospod pl. Kapus mlajši, in posebno občinstvu 
poudarjal, naj si vtisnejo v srce pravo narodno domoljubje in slogo, kar se je vnovič 
sprejelo z ţivio-klici. 
Tombola se je ravno tako kakor prve točke v najlepšem redu vršila; dobili so se 
primerni dobitki in občinstvo se je prav dobro zabavalo. Mej tem je nastala 8. ura, in 
navzočni so se opozorili na pričetek gledališčne igre. V za to odmenjenem prostoru 
hiše gospoda Miha Pesjaka je bil napravljen jako okusen oder (za kar se posebno 
zahvaljujemo kamnogoriškim gospodičnam K. in S.) in vstopilo je k igri toliko 
občinstva, da je prostor komaj zadostoval. Igralci in igralke izvršili so svojo nalogo v 
občno pohvalo. Po dokončanej igri se je pričel ples, katerega se je večina došlih 
udov in gostov udeleţila, in zabavali so se do ranega jutra. 
Da se je veselica v tako lepem redu vršila, imamo se zahvaliti odboru, ki je vse tako 
lepo uredil; gospodu Albert pl. Kappusu pa izrekamo srčno zahvalo, da je prepustil 
odbora vrt za veselico, posebno pa izrekamo mu še hvalo za ves trud, izvrstno in 
redno postreţbo, jako dobro pijačo in okusna jedila. Ravno tako moramo najlepšo 
hvalo izreči gospod Mihu Pesjaku za brezplačni prepust hišnih prostorov za igro in 
ples. Kaka občna zadovoljnost je mej prišlimi vladala, tega so nam priča obilno 
zahvale, katere so se pri odhodu izrekale gospodu predsedniku in odbornikom, 
posebna hvala izrekala se je za prijazen sprejem, ravno tako hvalil se je red, petje in 
igra; le jeden gospod nam je omenil, da je bilo premalo petja; gotovo pa bode rad to 
pomanjkanje oprostil, ako mu povemo, da so gg. pevci tudi imeli naloge pri 
gledališčnej igri izvršiti, in so zategadelj prej morali iz vrta otiti, in se za igro pripraviti.  



 

 

Splošno so nam odšli gospodje gostje izrekali zadovoljnost, in da kedar napravi 
čitalnica zopet kako veselico, hočejo se je udeleţiti še v večjem številu kot zdaj. 
Končno naj še vsi, kateri so naa s svojo navzočnostjo počastili, sprejmo srčno hvalo, 
in naj našo mlado čitalnico ohranijo tudi v bodočnosti v dobrem spominu. 
Vir: Slovenski narod, 19. 6. 1878 
 
(Kanonično obiskovanje in birmovanje) v radovljiškej dekaniji bode kakor »Slov.« 
poroča, meseca avgusta. 
Vir: Slovenski narod, 19. 6. 1878 
 
(Deţelni načelnik) g. Kalina je šel predvčeranjem na Gorenjsko v Radovljico urade 
ogledovat. 
Vir: Slovenski narod, 10. 7. 1878 
 
(Za Radovljico) bode okrajna učit. skupščina 18. julija v šoli v Begunjah. Dnevni red: 
1. Opazke C. kr. šl. nadzornika. 2. Jezikoslovni pouk v Ijudskej šoli, da se ţ njim 
zadosti minist. ukazu dne 5. april a 1878, št. 5310. 3. Praktična sestava in spisava 
prejpisanega šolskega inventara. 4. Volite v poslanca v deţelno učit. konferenco. 5. 
Volitev v bukvarničen odsek in v stalen odbor. 6. Sa mostalni predlogi. 
Vir: Slovenski narod, 17. 7. 1878 
 
(Kanonične vizitacije) imel bode g. ljubljanski škof v sledečih farah radovljiške 
dekanije: 1. avgusta: v Kranjskej gori in Radečah; 2. avgusta: v Belej peči; 3. 
avgusta: v Dobravi, Koroškej Beli in Breznici; 4. avgusta: posvečevanje oltarja in 
birma v Breznici; 5. avgusta: pohod na Brezje; 6. avgusta: na Bledu in v Bohinjskej 
Beli ; 7. avgusta: v Gorjah in v Zaspu; 8. avgusta: v Kamnej Gorici in Dobravi; 9. 
avgusta: v Kropi in Ovšičah. — Kanonične vizitacije bile so pa uţe 28 julija: v 
Ljubnem in Mošnjah; 29. julija: v Begunjah in Lešah; 30. julija: v Radovljici in Lescah; 
31. julija: na Jesenicah in v Dovjem.  
Vir: Slovenski narod, 1. 8. 1878 
 

 
 

Vir: Slovenski narod, 1. 8. 1878 
 

Za radovljiško kmetijsko poddruţnico se je izvolil nov odbor, kateremu je predsednik 
gosp. Fr. Legat, posestnik v Lescah, za odbornike g. Fr. Hudoveruik (predsednika 



 

 

namestnik), gosp. Jan. Wucherer, gosp. Val. Sturm in gosp. Anton Wester. Poročilo 
je centralni odbor zadostno na znanje vzel. … 
Vir: Slovenski narod, 13. 8. 1878 
 
Tujci - Ljubljana. 12. avgusta; pri Bavarskem dvoru: Pucher iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 14. 8. 1878 
 
(V Alojzevišče) na novo sprejeti: V 3. gimnazijalni razred: … Janeţič Konrad iz 
Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 1. 9. 1878 
 
Tujci - Ljubljana. 30. septembra; pri Slonu: Ulec iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 2. 10. 1878 
 
Poslanec grof Thurn gorko priporoča predlog finančnega odseka, da bi se ustanovila 
v Radovljici štirirazredna šola. Predlog tudi obvelja. 
Vir: Slovenski narod, 3. 10. 1878 
 
(Duhovenske premembe v ljubIjanskej škofiji.): … beneficiat Anton Brodnik v 
Radovljico. 
Vir: Slovenski narod, 9. 10. 1878 
 
 
::::::::::::::::::::: 
 
 
Nova razdelitev občin na Kranjskem. Uradna »Laibacher Ztg.« piše: Kranjski 
deţelni odbor je, vsled deţelnozbornega sklepa od 7. okt. 1878, zopet pričel 
izpeljavo deţelne postave od 2. januarja 1869 za uvedenje velicih občin, ter je v seji 
od 27. decembra 1878 pričel z okraji v okrajnih glavarstvih v Postojni. Kranj u in 
Radovljici. Morali so se pa z ozirom na prošnje, ki so v najnovejšem času dohajale 
deţelnemu zboru, in ki so se deţelnemu odboru uročevale, nadalje z ozirom na 
mnoga iskustva v občinskem ţivljenju in občinskih razmerah, načrti, ki so bili z vlado 
uţe dogovorjeni, še jedenkrat pregledati in vsled tega morda še kaj prenarediti. 
Pokazalo se je, da je število 3000 duš za vsako občino 
preveč določno; na drugej strani je bilo pa vsled tega in kljubu onemu številu 3000 
duš kot splošno vodilo sluţečemu uzroku vendar še prevdarka vredno, da se ne silijo 
oni interesi skupaj, ki sem in tja v istini se ne strinjajo. 
Iz sledečega se razvidi števil o prihodnjih glavnih občin: … V okraju Radovljica 13 
namesto 20, in sicer: 9 v sodniškem okraju Radovljica namesto dozdanjih 14; 4 v 
sodniškem okraju Kranjska gora namesto dozdanjih 6.  
Okrajno glavarstvo Radovljica. - Sodniški okraj Radovljica. Glavna občina: 
Radovljica, katastralna občina: Radovljica 836 duš, Kropa: Kropa 1119 duš, 
Kamenagorica: Kamenagorica 876 duš, Ovsiše: Dobrava, Črešnica, Lancevo, Zaloše 
1874 duš, Mošnje: Brezje, Ljubno, Leše, Mošnje, Otok, Predtrg 3037, Breznica 
(Stranka ali Podstol) Doslovče, Hraše Nova vas, Zabreznica, Ţerovnica, Srednja vas, 
Begunje 3033 … Zgorenje Gorje, Bled, Bohinj. 
Vir: Slovenski narod, 21. 1. 1879 
 



 

 

(Bralno društvo „Sloga" v Kropi) napravi, ker je »Vodnikovo besedo«  katera bi se 
bila imela vršiti 2. febr. okrajno glavarstvo v Radovljici svoje prepovedi vredno 
spoznalo, dne 9. febr. veliko predpustno veselico s sledečim programom: 1. „V 
spanji", vesela igra v enem dejanji. 2. Deklamacija »Pevčeva kletev«. 3. »Brati ne 
zna", burka v 1. dejanji. 4. Petje: a) Ilirija oţivljena in Banovci, čveterospeva, poje 
moški zbor. b) Ljubezen do domovine in Zvonikarjeva, pojeti se trigiasno z mešanim 
zborom, c) Sarafan (dvospev). d) Budnica „Hej Slavjani", čveterospev, poje mešani 
zbor. 5. Tombola, s prav primernimi dobitki. 6. Ples. — Vesela igra »Strup«, katera se 
bode baje ravno ta večer tudi na nekem drugem diletanstskem odru igrala, izpustila 
se bo iz prijaznosti. Godbo preskrbi nekdaj zelo sloveča ravno sedaj zopet opomogla 
si domača godbena druţba pod vodstvom g. Fr. Kralja. Začetek ob 6. uri zvečer. 
Vstopnina udom prosta, neudom 10 kr. / K obilnej udeleţbi vabi najvljudneje odbor. 
Vir: Slovenski narod, 6. 2. 1879 
 
(Nabiranje vojakov) se bode vršiilo letošnjega leta v različnih krajih v sle dečih dneh: 
… za radovljiški okraj v Radovljici dne: 21., 22. in 23. aprila. 
Vir: Slovenski narod, 1. 3. 1879 
 
Tujci - Ljubljana. 26. aprila; pri Slonu: Sittig iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 27. 4. 1879 
 
Tujci - Ljubljana. 13. maja; pri Bavarskem dvoru: Vurnik iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 14. 5. 1879 
 
Tujci - Ljubljana. 14. maja; pri Maliču: Liebl iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 15. 5. 1879 
 
Tujci - Ljubljana. 4. junija; pri Maliču: grof Thurn iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 6. 6. 1879 
 
Iz Radovljice 17. jun. [Izv. dop.) Po raznih opravkih sem prišel tudi v Radovljico. 
Kakor sem obljubil, hočem malo popisati politično izobraţenje mestnih prebivalcev. 
Nemam dosti reči. Kakor sem čuli z ust zavestnega moţa, kateremu so razmere 
znane, je stvar taka: Ko bi bil v mestu le kak vpliven narodnjak, pridobil bi vse 
prebivalce na svojo stran in osnovalo bi se potem lehko društvo, katero bi veliko k 
omiki pripomoglo. Če pomislimo, da imamo v mestu in pod mestom kljubu temu, da 
smo brez vodje vendar nekaj odločno narodnih, t. j . poštenih moţ, koliko bi jih bilo, 
ko bi imeli na pr. Enega dr. Samca, kakor ga imajo Kameničani!  
Ţalostno je, nadaljuje moţ, da so naše socijalne razmere v mestu take, da bogatejši 
vplivajo na revnejše zmirom proti narodnemu smislu. 
Imamo tu plemenitega moţa, kateri je intenzivno, čeravno na tihem, delal proti 
narodnim poštenjakom in njih početju, kar nij teško, ker so zadnji brez vodje in 
nekateri zraven nevedni. (Slišali smo, da zdaj ne bode več. Ur.) 
Ako mi dovolite povedati, da imamo tudi mej uradniki nemškutarje, pač uţe sive in z 
eno nogo v grobu stoječe, potem se nij čuditi, da Radovljica, nekdaj zarad svoje 
slovenske poštenosti sloveča, v narodnem oziru propada, tako, da se nas drugi 
narodni Gorenjci uţe ogibljejo.  
Duhovni, učitelji in drugi pošteno misleči so tukaj preveč pasivni, ker menijo, da pri 
takih razmerah se ne da nič doseči. To pa nij res. 
Našel bi se pa vendar narodnjak mej mestjani in bi lahko z energijo začel borbo proti 



 

 

gnjilemu nemčurstvu in krdkemu mestnemu gospodarstvu, in ta moţ bi bil — imena 
nij izrekel, ker je ravno en denuncijant mimo prišel, torei mi je ţal, da ga ne morem 
naznaniti. 
Še bi bila dalje govorila, pa sem se moral posloviti, kajti moral sem v Lesce, pol ure 
hoda od Radovljice, na vlak, kateri me je odpeljal dalje po lepej gorenjskej dolini.  
Vir: Slovenski narod, 20. 6. 1879 
 
Volitvena Kranjskem – volitve v drţavni zbor. … III. Skupina Kranj-Kamnik-
Radovljica / 3. Volišče Radovljica. Pri nas je grof Hohenwart dobil od 55 glasov 53, le 
dva nemška volilca iz nemškega Weissenfelsa nijsta zanj glasovala. Torej je tudi 
volitev Hohenwartova skoraj jednoglasna. 
Vir: Slovenski narod, 25. 6. 1879 
 
Iz Radovljice 25. junija. [Izv. dop.) Denes jutro zagledam — Deţmana z našim sivim 
ces. kr. davkarskim inšpektorjem v nekem samotnem kraju konferirati in ugibati.  
Kmalu potem se je sprehajal ta „Črni kandidat" z zgoraj omenjenim gospodom in s 
ces. kr. okrajnim tajnikom Schorllom. 
Lazil je tudi okolo „Primoţa" in okolo drugih. Kaj je hotel pri nas ta Ephialtes na šega 
naroda druzega, kakor da je prišel za Vesteneka agitirat. Ali bi ne bilo vas sram, 
Radovljičani, ko bi bil izvoljen res Deţmanov pristaš Vestenek? 
Pozor torej! Rešite svojo čast in Radovljica bode zopet postala, kar je nekdaj bila, to 
je poštena, in tujci se nas ne bodo ogibali. Volite tedaj 30. t. m. našega kandidata dr. 
Poklukarja, Gorenjca, in pripomogli boste do boljših časov, po katerih zdaj zastonj 
zdihujemo.  
Kaj je nam mari tisti Vestenek, ki samo zdraţbe in prepire dela po deţeli in katerega 
bodo, če hote imeti mir, prej ali slej iz deţele poslali drugam sluţit. Domačinje drţimo 
vkup z domačini!  
Vir: Slovenski narod, 27. 6. 1879 
 
Iz Radovljice se nam piše 25. t. m.: Denes je „Črni kandidat" po Radovljici zarad 
Fränzla svoje tipaloice raztezal, in ko je naše gorenjske velikane s snegom pokrite 
pred seboj ugledal, se mu je milo storilo, da je cena njegovega masla tako nisko pala, 
da še navadni maslarji nijso dosti zanj obetali. Sklical je uradniške predstojnike 
skupaj in jim reč gorko priporočal — ali kaj velja, ker je grof Taaffe za petami — in 
tako je s svojimi grabIjami ţalostno nazaj odšel. 
Vir: Slovenski narod, 27. 6. 1879 
 
Izpod Stola. 26. junija . (Izv. dop.) V uvodnem članku od 26. t. m. je omenjeno, da je 
pri volitvi drţavnega poslanca notar Preširen dva glasa dobil. To je pa le pomota. 
Stvar je ta: Brezniška fara premore enega Preširna, kateri je zdaj tudi ţupan. Ta 
Preširen si je na vse kriplje prizadeval, da bi bil voljen v drţavni zbor! Slišal sem, da 
je Bohinjcem pisal, naj g a volijo. Moţ je nekdaj nekaj šol študiral in se toliko 
nemščine navadil, da zna zdaj po nemško proti »farjem« zabavljati. To je njegova 
glavna zasluga. Zarad tega se pa ne more reči, da bi si bil posebno veljavo pridobil, 
temuč, — v prihodnje ne bode več ţupan.  
Pri „becirku" v Radovljici ga imajo nekateri radi, ker pri vsakej priliki silno za nemštvo 
agitira. Nij se torej čuditi da se je dal voliti nemškim Weissenfelsovcem, kajti poznali 
so ga ţe od tistega časa, ko je oglje vozil. Hoteli so ga imeti na Dunaji, ţalibog za nje 
da nikoli ne bo tja šel kakor poslanec. — 



 

 

Naj tem vrsticam še dodam, da je gosp. Legat iz Lesec z nami volil. Slava mu! G. 
"Wuherer-ja pa nij k volitvi bilo, tedaj je ob svojem času ,,Laib. Tagblatt" po krivem 
napadal „Slov. Narod", zavoljo omenjenih volilnih moţ iz Lesec. 
Odkar se je pri nas slišalo, da Vestenek ne kandidira v imenu vlade, upamo, da naši 
uradniki ne pojdejo zanj volit. Sicer bom pa uţe poročil, kdo bo kaj agitirah. 
Vir: Slovenski narod, 29. 6. 1879 
 
Iz Radovljice 30 junija. [Izviren dop.] Ko se je solnce za oblake skrilo, ponehala je 
vročina. Jeli smo loţje dihali. Sprehajoči se v hladnem večernem zraku smo se 
pogovarjali o našej slavnej zmagi. Kar na enkrat se začuje od daleč otel grom. Kaj je 
to? Zopet se ponavlja. Streljalo se je namreč na starem gradu „Wallenburgu" poleg 
Radovljice na čast našej slavnej narodnej zmagi. Pravim na starem „Wallenburgu". 
Zopet se čuje pok na pok. Sova, ki je skovikala v obzidji sivih skal, plaho sfrfči. 
Zidovje njegovo se stresa. Zopet pok in potres. Nekaj kamenov se odvali in pade ob 
obzidji na tla. Mislil sem: Pač so te zidali ti stari grad pradedje naši ubogi Slovenci v 
času, ko so bili še suţnji tujcev privandranih plemenitašev. Koliko grenkih solz je 
vmešano v tvojem osrčji. Denes pa gledajo tisti pradedje doli iz visocih nebes na ta 
sivi grad, kjer se čuje pokanje moţnarjev v znamenje, da njih otroci nijsko več suţnji. 
Otresli so jarem suţnosti in denes se menda v prvo čuje grom moţnarjev z starega 
grada v znamnje slavne slovenske zmage nad nemškutarskimi sovragi. Kamen za 
kamenom se lušči od zidov starih gradov. Kolo časa jih uničuje. Morebiti zgine še 
jeden ali dva rodova in starih nemških gradov ne bode več pri nas Slovencih. Takrat 
bodo še le vso srečo uţivali svobodni narodi in ponosno bodo v tej sreči in miru 
gledali tudi na vas, narodni volilci Radovljiški, kateri ste stali za našega domačega 
kandidata, kakor skala v sivem starem gradu. Slava vam! Sram naj bo pa one, ki so s 
tujcem drţali in proti svojemu rodu glasovali. 
Vir: Slovenski narod, 4. 7. 1879 
 
Tujci - Ljubljana. 2. julija; pri Maliču: grof Thurn iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 4. 7. 1879. 
 
Novi mašniki in kraji nove maše. … Jarnij Zupanec iz Radovljice (n. m. v 
Radovliici, 17. avg.), Šimen Aţman iz Krope (nova maša na Dovjem, 3. avg.). 
Vir: Slovenski narod, 13. 7. 1879 
 
Iz Krope 19. julija. [Izv. dop.] Dopisniku v »Ztg.« stran 1177. 1185. kateri tudi našo 
Kropo opisuje, naj bode povedano, da naj se ne vtika v krajepisje onih krajev, kateri 
mu nijso čisto nič znani, kajti če on navaja, da so pri nas hiše vse črne, je to laţ; in 
ako so nekatere, nijso še vse in ako bi tudi res vse bile, nij zameriti, in se najmenj 
spodobi, da uradni deţelni list ki na deţelne davkovske stroške ţivi, na nas zabavlja, 
ker vsak ve, kako je pri fuţinah kjer se z ogljem pečamo. 
Dopisnik pove tudi, da je pri nas 1600 prebivalcev. Kdo mu je to pravil? Pri nas je 
vsacemu znano, da nas je samo 1148. Ker pa naše slabo stanje popisuje, je nekoliko 
opravičeno; da bi bilo vse pa v tako grozno slabem stanji, kakor dopisnik pravi, spet 
nij res. Se ve da nij tako kakor bi si ţeleli. Delavci ne zasluţijo toliko, kakor pred več 
leti ko je bila še kupčija z ţeleznino bolj ţiva; to je pa povsod pri izdelovanji 
ţeleznine, ne le v Kropi; dokaz temu, ker so večji fuţinarji v nič prišli; v Kropi se pa 
izdeluje še skoro ravno toliko ţeleza, kot pred 200 leti, gotovo pa bi se ga še več, ako 
bi bile razmere za voljo oglja iz Jelovice od strani gozdarije ugodnejše, ker bi se 
potlej še več lahko delalo ţeleza. 



 

 

V tem naj bi se nemški cficijozus pri svojih patronih za nas potegnil, če ima res kaj 
srca za naše kraje! Upajmo, da se nam bo v prihodnje tudi tu na bolje obrnilo. To je 
znano, da vsaka nova naredba kaj starega podere in uniči. Tako je tudi tukaj 
ustanovljenje valovnice (walzwerk) leta 1876 uničilo stare cajnarice, katere so ob 
svojem času bile visoko v ceni, ali v tem se more le napredek videti, ker se bolje, 
ličneje blago izdeluje kot se je poprej. Naj bo gospodu dopisniku v nemško 
„Laibacherico" povedano, da se nij nadejati, da bi kroparska fuţinarija še tako hitro v 
nič prišla, ker tukaj se le z varčnim gospodarstvom more drugim večjim fuţinarijam 
konkurencija drţati, in ker se ne potrebuje uradnikov ker to vse sami deleţniki 
opravljajo. To se ve, da so druţbe, katerih uradniki vedno le to ţeljo imajo, kako bi 
mogli še Kropensko fuţinarstvo zadušiti. Še so mi predobro v spominu besede 
gozdarja, kateri je bil več let v sluţbi na Javorniku in Bohinji, ko sem mu povedal, da 
kranjska druţba prekupuje oglje: »ali tudi na ta način vas hočejo zatirati? " Svetovano 
naj bode še koncem nemškemu dopisniku uradnega ljubljanskega lista, da kadar 
pride starinske reči tu sem kupovat, katerih se še več dobi, naj posestnikom vsaj 
toliko obliubi plače, posebno za starinske „kostne", kakor so za drva v kurjavo vredni. 
Ţeleti bi pa bilo, da bi Kropo kak domač tourist natančno opisal. 
Vir: Slovenski narod, 25. 7. 1879. 
 
(Rešitev ţivljenja.) Iz Radovljice se nam piše 23. avg: Grozna nesreča bi se bila 
skoraj blizu tukajšnjega kopališča, ki se nahaja blizo stoka Savice v njeno sestro 
Dolinko, pripetila. Kakor znano, bila je pretekle dneve tudi pri nas na Gorenjskem 
velika vročina, in vse je hitelo v bliţnjo Savico svoje vroče ude hladit. Dne 22. t. m. 
šla se je tudi tukaj zaradi zdravega zraka stanujoča gpod. L. P. po navadi kopat. Ko 
se je skopala, stopila je v čoln, da bi se malo po Savici vozila. Ker je pa voda precej 
deroča, prijela se je za bljiţnje drevo, da bi čoln tem laţje od obreţja odrinila. Ali s 
tem je izgubila ravnoteţje, čoln se obrne, in gospodičino potegne v globino. V tem 
hipu tolike nevarnosti odrine junaški g. G. S. čoln kolikor mogoče od obreţja, ter z 
veliko silo izvleče prestrašeno gospodičino iz neljubega kopališča. Prvi strah 
prihajajočih spremenil se je v veselje zaradi rešitve, gospodičina pa se je podala v 
obleki proste kmetice proti Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 27. 8. 1879 
 
Okrajni zdravniki. … g. dr. Pintar iz Radovljice gre za sanitetnega asistenta na 
Krško, tukajšnji sekundarij g. dr. Jelovšek pa na njegovo mesto v Radovljico.  
Vir: Slovenski narod, 30. 9. 1879 
 
Tujci - Ljubljana. 15. oktobra; pri Bavarskem dvoru: Kolman iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 17. 10. 1879 
 
(Pri občinskej volitvi) v Kropi na Gorenjskem je bil za predstojnika izbran Lovro 
Magušar iz Krope, za svetovalce so izvoljeni: Karl Pribovec, Matej Soršak in Matej 
Šolar. 
Vir: Slovenski narod, 21. 10. 1879 
 
(Pri občinskej volitvi) v Kamnej Gorici 18. t. m. je bil za ţupana izvoljen Albert Kapus, 
za prvega svetovalca Valentin Bohinjec, za druzega pa Miha Zgaga. 
Vir: Slovenski narod, 22. 10. 1879 
 
 



 

 

Z Gorenjskega. 20. okt. [Izviren dopis.] Na dan volitve drţavnega poslanca v 
Radovljici je bilo vse navdušeno, da bi se bili zbrali, ter posvetovali volilci in drugI 
moţje, kaj bi se naročilo našemu na novo izvoljenemu poslancu grofu Hohenvvartu, o 
čem bi imel za naš okraj posebno govoriti v drţavnem zboru. Pa vse je potihnilo, nij 
ga bilo čuti glasu več o tem; to so znali nekateri zaprečiti z obljubami, češ da se bo 
gotovo še zgodilo, pa le na svojo korist misleči so vse v nemar pustili. Zato ne morem 
si kaj, da bi posebno ene nujne reči ne omenil in to v prid fuţinarstva v Kropi. Kar se 
namreč tiče davkov, šol, upeljanja slovenskega jezika v šole in urade, da bi uţe 
jenjali nam pošiljati tiste nerazumne kundmahunge itd. — te teţnje ima vsa naša 
deţela sploh trpeti. Za te torej skrbimo vsi, da se odpravijo. Posebna potreba je pa še 
za naš kraj, da se resno oglasimo zavoljo gozdarskih razmer v Jelovici. To je za nas 
nujno vprašanje. Kdaj so bode uţe ta vozel razvozlal! Še leta 1846. so se začeli 
pretepi in poboji v Jelovici, toţba na toţbo je sledila, na tisoče je bilo troškov, sodniki, 
ki so tedanje obravnave vodili so uţe v miru počivajoči segnili, pa še ga nij konca, 
delavcem, ogljarjam, ki oglje ţgo za fuţine, se tak les odkaznje, da še koruznih 
ţgancev ne zasluţijo. To vendar menda nij prenapeto, ako se terja, da delavec vsaj 
toliko zasluţi, da se more dvakrat koruznih ţgancev najesti na dan, ker si skuha še le 
ob 10. ali 11. uri dopoludne in zvečer; če tacega zasluţka fuţinar delavcem obljubiti 
ne more, nehčejo delati, pa kako bo tudi delal, če si ne more pri tem zasluţiti 
najpotrebnejšega ţiveţa. To pa od tod izhaja, ker gozdarji za hlode, ţaganica 
prihranjujejo kar je lepega lesa, ostanke in slaba drevesa pa za oglje od kazujejo. Naj 
se uţe vendar enkrat odda fuţinam, kar je uţe menda spoznano, da jim gre. 
Govorica gre uţe davno, zdaj je izdelano in se bo razdelilo za fuţinarje, pa tega še 
ne moremo pričakati. Kaj je vendar uzrok, da se ne pride do konca! Zato je nujna 
potreba, naročiti našima poslancema grofu Hohenwartu in dr. Poklukarju, da se ona 
dva z drugimi slovenskimi poslanci na dotičnem mestu oglasita, nai se ta gozdarska 
zadeva zavoljo Ilovice uţe vendar enkrit reši, ker so se drugim kmetskim posestvom 
uţe odkazali njihovi deleţi, naj se tudi fuţinarjem to naredi, ker čas je uţe in tudi 
obstanek fuţinarstva močno odvisen od tega, kajti, če ima fuţinarstvo ugoden 
poloţaj, ima vsa okolica dosti kruha. Zato, gospodje drţavni poslanci, storite 
potrebne korake, da se izvede, kar ie izpoznano za pravo. Za to vam bode tukajšnje 
prebivalstvo in vsa okolica hvaleţna.  
Vir: Slovenski narod, 24. 10. 1879 / V mapi Kropa - zgodovina 

 
Iz Begunj na Gorenjskem, 20. oktobra. [Dv. dop.] Ne zamerite, gospod urednik, da 
se tudi mi spominjamo vašega lista in vam nekoliko tvarine pošljemo. (Zato sa vam 
nij še bati zamere. Ur.) 
Naš občespoštovani gospod učitelj gre v pokoj in na mesto njega ne vemo kakšno 
učiteljsko moč da bodemo dobiti, ali moškega ali ţenskega spola. Iz gotovega vira 
vem, da, ko bi našim kmetom na glasovanje dal, to vprašanje glasujejo vsi za učitelja, 
ker učteljica v šoli se jim zdi čudna moderna prikazen. 
Čujemo, da je radovljiški krajni šolski svet silno se potezal, da bi dobil grozno učeno 
učiteljico. Moškega kompetenta sicer nij bilo (ker s kofetom ne opravi), kompetirala je 
pa baje tudi druga, slovenskega jezika zmoţna gorenjska gospodičina. Ta pa ne 
govori francosko, vlaško in nij izvrstna muzikarica, kar je prvej neki vse v obilnej meri 
lastno, in za to bila prezrena. Prva razen omenjenih jezikov umeje svoj posebni jezik. 
Torej bravissimo, ta bo za nas in sprejeta je bila. Šolski svetovalci so računili čisto 
logično. Učiteljica bo učila naše otroke nemško, vlaško, francosko in muziko, naši 
otroci pa gospodičino svoj materni jezik. Če pojde po volji teb modrijanov, bodo 
radovljiški otroci zaradi znanja mnogih jezikov in muzike sloveli po svetu in toplice na 



 

 

Bledu ne bodo potrebovale več tujih muzikantov niti čičeronov od Bog ga vedi kod: 
vsega bode doma dosti. Ne čudimo se torej, da nam radovljiška gospoda vse 
nemško dopisuje, saj imamo tam „stidtkinder" , kateri nas bodo v prihodnje v nemštvu 
urili in nam razlagali vse urtelne in verlorenge. 
Vir: Slovenski narod, 25. 10. 1879 / V mapi Begunje - zgodovina 

 
(„Sloga"), bralno društvo v Kropi ima drevi veselico s sledečim sporedom: 1. 
„Zakonske nadloge" ali „Skrivna izba", veseloigra v 2 dejanjih; 2. Petje: a „Jadransko 
morje " (zbor), b „Vrli Slovenec" (čveterospev); 3. Deklamacija „Belizar "; 4. Petje: 
»Slovan« (zbor); 5. Tombola; 6. Društvena zabava. Začetek ob ½. 7. uri zvečer. 
Vstopnina udom prosta, neudom po 10 novč. K obilnej udeleţbi vabi odbor. 
Vir: Slovenski narod, 26. 10. 1879 / V mapi Kropa - zgodovina 

 
(Vozni red) na Rudolfovej ţeleznici je od današnjega dne počenši nekoliko 
spremenjen. Pri starem ostaneta poštna vlaka, katera sta dozdaj po dnevi vozila, 
namreč tistki iz Ljubljane odhaja ob jednoj opoludne in tisti, ki ob treh popoludne sem 
prihaja; dalje sta nespremenjena zloţena vlaka mej Ljubljano in Lescami. Tisti poštni 
vlak pa, ki je dosle od tod na Gorenjsko in Koroško vozil zjutraj ob 8. ur i 55 minut, 
odšle takoj ob 7. ur i 5 minut odhaja; s Trbiţa pa se vrača večerni vlak mestu o polu 
treh ponoči uţo o polu desetih zvečer. Ljubljančanom bode naredba vrlo ugajala, le 
škoda, da je morebiti samo za zimo! 
Vir: Slovenski narod, 1. 11. 1879 / V mapi Gradnja gorenjske ţeleznico 

 

(V bledsko jezero skočil) in v njem utonil je bivši dijurnist Rajko Cetelj iz Radovljice. 
Menda ga je revščina gnala v vodo. 
Vir: Slovenski narod, 1. 11. 1879 
 
Iz Radovljice. 3. novembra (lzv. Dop.) Hotel sem videti pokopališče, kjer počiva naš 
slavni boritelj, blagi Dr. Lovro Toman, in izbral sem si v ta namen dan vernih duš, ker 
ta dan ima silnejši upliv ni človeka, kakor kak drug dan. Pokopališče kamnogoriško je 
na uzvišenem kraji nad vasjo in ima len razgled na gore: Roţico, Stol, Begunšico, 
Dobrčo, Storţič, dalje po okolici radovljiškej, trţiškej, proti Kranji in belej Ljubljani. Po 
tem pokopališči sem hodil vernih duš dan. Videl sem mnogo katerega plakati na 
gomilah njegovih umrlih. Tam je plakala vdova po svojem moţi, tam mati po svojej 
hčeri in bledi obrazi so pričali, da je ţalost velika. Videl sem plakati mlado dete po 
svojej materi in hudo do človeku jok nedolţnega otroka. 
Še malo naprej, pa smo pred ograjenim prostorom. Veliko število lučic in cvetlic priča, 
da tukaj počiva nekdo imeniten moţ in res nam napis pove, da ta prostorček krije 
našega dr. Lovro Tomana , ki je bil rojen v Kamenej gorici in umrl daleč od ljubljene 
domovine, še le 43 let star. Nehote mi roka sname klobuk z glave, kdo bi tega ne 
storil pred gomilo tacega moţa, ki je daroval vse svoje moči domovini, katero je 
iskreno ljubil ves čas svojega ţivljenja. Spomnil sem se njegovih gorečih govorov v 
drţavnem zboru, govorov, katerim niti nasprotniki nijso mogli odreči, mojsterske 
dovršenosti in prepričevalne navdušenosti, in v kranjskem deţelnem zboru. Vse ţive 
dni se je potezal za pravo svojega narodu, umirajoč je še skrbel zanj za duševne 
njega naprave in za uboščeke. Sirota, pojdi na gomilo in moli za dobrotnikovo dušo! 
Ko sem bolestno zamišljen stal pred grobom slavnega rodoljuba, obide me vroča 
ţelja, da bi pokojni ustal in videl, kako se godi njegovemu narodu, za katerega je 
toliko trpel. Kaj bi videl? V del bi, da stari renegati s tsto zagrizenostjo, kakor nekdaj, 
grde Slovence, ki so še vedno v kot potisneni! Videl bi, da jezik slovenski še nema 



 

 

veljave v uradih in še celo iz ljudskih šol da ga preganjajo! Ne, dobro da blagi rajnik 
ne vidi ničesa: obupati bi moral nad revo Slovencev, misleč si: zaman je bil ves trud, 
zaman, zaman! 
Solza se mi je utrnila z očesa im pala na gomilo. Iz globočine srca sem molil za 
boljšo bodočnost Slovenstvu! 
Vir: Slovenski narod, 12. 11. 1879 
 
(Porotni sod) je v ponedeljek ţrebljarja Vadelja iz Kamnegorica jednoglasno krivega 
spoznal hudodelstev uboja in teţkega telesnega poškodovanja. Vadelj, ki nij tajil, je 
meseca avgusta brez vsacega uzroka kar na lepem z noţem napadel dva fanta, ki 
sta ga srečala, in ja tako hudo ranil, da je jeden umrl, drugi pa več tednov bolan bil. 
Vir: Slovenski narod, 13. 11. 1879 
 
(Imenovanje. ) Askultanta gg. Fran Andolšek in dr. Jakop Kavčič sta imenovana za 
sodna pristava, prvi pri okrajnem sodišči v Radovljici, drugi pri okrajnem sodišči v 
Ilirskoj Bistrici. 
Vir: Slovenski narod, 16. 11. 1879 
 
(Bralno društvo »Sloga« v Kropi) priredi jutri dne 23. t. m. veselico s sledečim 
sporedom: 1. „Stara mestu mlade", vesela igra v jednem dejanji. 2. Deklamacija: 
„Slepec", od Fr. Cegnarja. 3. Petje : a) Jenko: „Nek dušman vidi", moški zbor ; b) 
»Savica«; c)  C. Mašek: „Soldaška". 4. Tombola . 5. Društvena zabava. Začetek ob 
½. 7 uri zvečer. Vstopnina udom prosta, za neude 10 kr. — Olbor uljudno vabi k 
obilnej udeleţbi. 
Vir: Slovenski narod, 22. 11. 1879 
 
(Iz pod Stola) smo prejeli to-le poročilo: Občina Lesce je volila 24. m. m. novo 
občinsko zastopništvo, 12 odbornikov in 6 namestnikov; zdaj bi pa rad vsak ţupan bil 
in posebno taki, kateri svoie ime s hebrejskimi črkami podpisujejo. Kam boš prišla, 
uboga občina, če nevednega nezmoţnega ţupana izvoliš! Narodnjaki, stopite na 
noge, volite moţa tacega, o katerem veste, da razmere občinske pozna. Saj imate 
polovico odbornikov zmoţnih za ţupana, pustite nezmoţne na strani. / Leščan.  
Vir: Slovenski narod, 13. 12. 1879 
 
Iz Krope 27. grudna. [Izv. dop.] Pretečeno jesen napravilo je društvo „Sloga" dve 
obilno obiskani veselici Poročati o njih bi bilo se ve da zdaj uze prepozno. Dovoljeno 
naj mi bo le omeniti, koliko sovraštva je društvu poslednja napravila. Čudno se vam 
bo zdelo, kako more dobro obiskana veselica društvo v sovraštvo zaplesti. A vedeti je 
treba, da je pri nas nekaj moţakov — poštenjakovičev, katerim nij prav, da se ljudje 
pošteno vesele in v miru časnike in knjige čitajo, veselilo bi jih veliko bolj, ko bi 
ljudstvo omiko po njihovih alkoholičnim bogovom posvečenih prostor obiskali in tam 
čas in zasluţeni denar tratili. V prvej vrsti je moţ, ki se je navzel nekoliko mogočnosti, 
zato si je s pomočjo okrajnega glavarstva skušal pomagati in nas razkropiti. To 
njegovo najljubši ţeljo izpolniti, menil je, da je dobil priliko pri zadnjej veselici, kjer je 
ravno naletel, ko se je iz „Slogine" restavracije neki nemiren pijanček izpahnil. 
Ta faktum pa, ki je, kakor je vsacemu, ako ima količkaj moţgan, popolnoma 
opravičen, preobrnil je on v svojih mislih v velikanski boj in je v tem smislu ta 
dogodek naznanil okrajnemu glavarstvu v Radovljici. Na njegovo naznanilo pošlje 
okrajno glavarstvo oroţniško komisijo k sedanjemu ţupanu vse časti in hvale 
vrednemu moţu g. L. Magušerju. 



 

 

Pri obravnavi 23. t. m. izkazalo se je po veljavnih pnseţenih svedokih, da so bile vse 
njegove toţbe le prazne čenče. 
S tacimi zaprekami se imamo boriti, vendar pogum nas ne zapušča, barjak naš 
visoko še vihra, saj pravi pesen: „Srce junaško boj oţivi".  / Slogobrani. 
Vir: Slovenski narod, 13. 12. 1879 
 
 
::::::::::::::::::::: 
 
Iz Radovljice 1. januarja. [Izv. dop.] Od onega časa, kar nas je zapustil črni urgrman z 
belim pudeljnom, so se naše socijalne razmere toliko zboljšale, da smo se jeden 
drugemu bliţati začeli, kar je „Slovenski Narod" o svojem času omenil. 
Denes pa imam namen veselo zabileţiti, da smo imeli na Silvestrov večer soarejo v 
Kunstljevej gostilni na korist tukajšnje ljudske šole. K tej soareji se je zbrala skoro vsa 
inteligencija našega mesta in nekaj iz okolice. 
Nabralo se je za blagi namen blizu 80 goldinarjev.  
Točko za točko obširnega programa ne bora popisoval, Izmej slovenskih pesnij so se 
pele: „Moj dom", „Ţelje",  »Stanak moj", „Ne skrivaj ljubezni" i. t. d. Igralo se je na 
glasovir in flavto. 
Da je bila vsaka točka izvrstno izpeljana, to so nam porok imena: Razingar, Majar, 
Medic, Zumer. 
Jako dopadla je 10. točka programa: „Eine heitere Schlittenpartie", muzikalična 
burka, spremljena na glasoviru po gospodu Sittichu in njegovoj soprogi. 
Po polu noči napije gospod grof Thurn gg. pevcem in potem novemu letu. Burni 
„ţivio« klici so doneli po dvorani, ko je nehal govoriti. Ţiv dokaz, da je radovljiška 
inteligencija domoljubna in slovenska. 
Naš grof dobro govori slovenski in nij sovraţnik našega naroda. Kako lepo bi bilo, ko 
bi imeli „bralno društvo" ali „Čitalnico" in gospoda grofa Thurna za njenega 
predsednika. Pričinite torej in zagotovimo vas, da vam bode slovenski narod 
hvaleţen. 
Končno naj še omenim, da se jo vino in kuhinja obče hvalilo, kakor tudi točna in 
pazljiva postreţba. 
Vir: Slovenski narod, 6. 1. 1880 / V mapi Radovljica v starih časopisih 

 
(Čitalnica v Kropi) napravi dne 1. febr. veselico. Vstopnina za neude je 10 kr. Začetek 
ob pol 7 uri zvečer. Spored: 1. Nagovor v spomin Vodnika. 2. „Bob iz Kranja", vesela 
igra v 1 dejanji. 3. Petje: a) Ţeţulinka, b) Slavjanka, c) Ilirija, d) Škrjanec in druge 
narodne pesni. 4. Tombola. 5. Društvena zabava. / Odbor. 
Vir: Slovenski narod, 24. 1. 1880 
 
Iz Radovljici 20. jan. (Izv. dopis.) Nij dolgo kar smo čitali v „Slovenskem Narodu", da 
je bila pri nas „soareja" za blag namen, in da se je v občno zadovoljnost končala. V 
istem dopisu je bila tudi ţelja izrečena, da bi se ustanovilo „bralno društvo" ali 
„čitalnica". Daj Bog, da se uresničijo lepe dopisnikove nade v prid domovini in narodu 
našemu! 
Dne 7 februarija imamo v prostornih dvoranah gospoda grofa Thurna ples. Čisti 
dohodek je namenjen mestnim ubogim. Morebiti, da se spomnimo tudi stradajočih 
Notranjcev in Istrijancev. 
Komite, na čelu g. grof Thurnom, neutrudIjivo dela, da bi vsem ustregel, in do zdaj je 
to nalogo častno rešil. 



 

 

Ţal, da se dobe še ljudje, kateri jednakim napravam kljubujejo in polena pod noge 
mečejo. Posebno jeden tukajšnjih gospodov, („Slovenskoga Naroda" bralcem znan 
od zadnjih volitev, kot ljut sovraţnik našega naroda), kateri, ne da bi sam kaj napravil, 
ampak še to podira kar drugi zidajo, silno se usti nad komitejem, ker je nekatere, 
kateri so njemu trn v peti, tudi vabil. Gospod, ostani doma! 
Vir: Slovenski narod, 29. 1. 1880 / V mapi Radovljica v starih časopisih 
 
(Iz Krope) se nam piše: „Sloga", bralno društvo v Kropi, priredi v nedeljo 1. svečana v 
spomin Valentina Vodnika veselico s sledečim sporedom: I. Slavnosten nagovor. II. 
Ilirija oţivljena, (zbor). III. „Gluh mora biti", burka v 1 dejanji, IV. »Kreg doma« vesela 
igra v 1 dejanji. V. Petje: a. Slava Slovencem, (zbor); b. Domovina, (zbor) ; c. O ti moj 
dom! (zbor). VI. „V boj" in druge narodne melodije svirane na 12 2 Mirletonov«, VII. 
Tombola. VIII. Ples. (godbo preskrbi sekstet slovečih laščih godcev. K tej veselici 
vabi vse društvenike in narodnjake najugodneje odbor! 
Vir: Slovenski narod, 30. 1. 1880 
 
Iz Krope 3. febr. [Izv. dopis.] (Zahvala dr. Vošnjaku.) Razveselilo je nas fuţinarje, ko 
smo brali v „Slovenskem Narodu", da je slovenski poslanec, gosp, dr. Josip Vošnjak 
v budgetnem odseku drţavnega zbora poleg industrije svojega volilnega okraja 
zagovarjal tudi domačo industrijo sploh in poudarjal tudi našo Kropo, ki producira 
ţeleznino; in z veseljem smo brali dalje, da je vladni referent o teh industrijalnih šolah 
v trgovinskem ministerstvu izrekel, da bode vlada prav rada ustregla ţeljam dotičnih 
krajev, ako se oglase. Tedaj se mi Kropničanje za gotovo nadejamo, da bosta 
trgovinska zbornica in deţelni odbor v Ljubljani vse potrebne korake storila, da se 
izvede, kar bi bilo v neizrečeno korist za Kropo in vso okolico, ako se nam s tako šolo 
pomore, da bomo laţje konkurenco tujih fabrik zmagovali. Potem je nam le še treba, 
da bi se gozdarske zadeve v Jelovici uţe vendar enkrat uredile, da bi se fuţinam 
izročilo v last, kar njim po pravici gre. — Zato, ker se je dr. Vošnjak oglasil tudi za 
interese Krope, poslali so tudi tukajšnji vodje in lastniki fuţin sledeči telegram na 
Dunaj: 
„Gospod dr. Vošnjak, drţavni poslanec. Za Vašo dne 30. januarja t. I. v odseku 
drţavnega zbora izrečeno ţeljo in Vaš zagovor o podpori za ţelezno industrijo v 
Kropi se Vam podpisani vodje in lastniki fuţin v Kropi lepo zahvaljujejo in priporočajo 
še v prihodnjič ob priliki povzdigniti svoj glas za podporo in pospeševanje naših 
pravic. Fuţinarstvo zgornje in zdolnje Krope, dne 3. februarja 1880. France Pirc m. p, 
Jernej Pirc m. p., Matija Pirc m. p., Ivan Zupan m. p., lastniki v zdolnjej in zgornjej 
Kropi; Benj. Šuler, vodja in lastnik v zdolnjej Kropi; Karl Pibrovec, vodja in lastnik v 
zgornjej Kropi." 
Blagovolite, g. urednik, to zahvalo natisniti dati, da se izve. da smo hvaleţni onim, ki 
se za interese domačega delavca potegnejo. 
Vir: Slovenski narod, 6. 2. 1880 
 
Iz Krope 5. febr. |Izv. dop.] Veselica ki jo je priredilo bralno društvo Sloga, 1. t. m. v 
spomin Valentina Vodnika bila je jedna najsijajnejših, kar jih je do sedaj to društvo 
napravilo. Program, kateri se je vršil ves v zgorenjih prostorih, zvršil se je v popolno 
zadovoljnost vseh pričujočih. Posebno lepo okinčana je bila plesna soba. 
Slavnostni govor v spomin Vodnika, katerega je govoril izvrstno naš gospod učitelj, 
sprejet je bil z burnimi ţivio-klici na slavo našega neumrlega pesnika Vodnika. Potem 
je zadonela iz 12 grl veličastna Vodnikova »Napoleon reče: Ilirija vstan!« Prelepo so 



 

 

peli „Slogini pevci". Ko pevci potihnejo začas zastor pade, in vrli godci vreţejo 
cesarsko himno. Potem je sledila druga točka programa, vesela igra „Domači kreg". 
Po igri sledila je deklamacija „Ilirija: Zveljičana" Vodnikova, katero je deklamoval čvrst 
mladenič Simon Pogačnik prav dobro. Burka „Gluh mora biti" spremljana je bila z 
velikim smehom. Mej igralci je nam bila Micika prav všeč, igrala je rolo Eglantine prav 
dobro, tudi drugi igralci bili so vsi svojim nalogam kos. 
Po igri zapeli so zopet pevci več pesen : Slava Slovencem, Mili kraj, Moj dom. Pesni 
svirane na „mirliton" so pa najbolj poslušalce iznenadile, kaj tacega se pri nas do 
sedaj nij slišalo. Potem je bila tombola, katera se je tudi kakor vse točke vršila redno. 
Po tomboli prišel je na vrsto ples! 
Vir: Slovenski narod, 10. 2. 1880 
 
Iz Radovljice 10. febr. [Izv. dop.] Dne 7. t. m. priredili so Radovljičani ples v prostorih 
g. grofa Turna, ki je prostore brezplačno prepustil — za kar mu izrekamo najtoplejo 
hvalo. Ker je bil čisti dohodek plesu namenjen v podporo mestnih reveţev, je prišlo 
razen mestjanov obilo gostov iz okolice in iz daljine, Kranja, Trţiča, celo iz Koroške. 
Ples se je vršil v popolno zadovoljnost gostov, in vsak je dejal pri ločitvi: Dobro smo 
se imeli.  
V teh vrsticah ne bodem popisoval, kako se je plesalo in kake so bile krasotice, a 
omeniti moram da gre največja zasluga, da se je vse tako lepo, ţivahno in zabavno 
vršilo, našemu g. grofu Turnu. Po njegovem trudu osobito in po odborovem so bili 
prostori okusno okinčani, z umetnimi napisi; pred plesalno sobo visela je v sredi mej 
cesarskima zastavama naša trobojnica. Slava g. grofu! 
Ne morem si kaj, da bi o tej priloţnosti zopet ne izrazil ţelje vseh narodnjakov iz 
okolice, da bi se uţe enkrat tudi v Radovljici, vstanovilo narodno društvo. Saj je 
vendar Iepo število narodnjakov v Radovljici, tudi narodnih gospij se ne manjka. Ne 
morem zamolčati, da sem pri tem plesu govoril z radovljiško gospo, ki je tako 
navdušeno govorila za narodno svar, da morem dejati, da tolike navdušenosti nijsem 
še kmalu našel; ta gospa prebira z največjo pazljivostjo „SIov. Narod". — In kaj 
porečete? Če imamo take gospe, bi li ne bilo mogoče ustvariti narodnega društva? 
Ne bodimo zaspanci! Zborimo se okolo gosp. grofa Turna z narodno trobojnico in 
marsikateri mlačneţ šel bode za nami. Torej „sutra čemo videti ..." 
Vir: Slovenski narod, 13. 2. 1880 / V mapi Radovljica v starih časopisih 
 
Iz Krope 8. februarja. [Izvir. dopis.] rojstveni dan Vodnikov smo tudi mi praznovali, 
kakor je v naših skromnih močeh. V ta namen je priredila nam čitalnica 1 svečana 
veselico, ki je za naše razmere sijajno izpala. Vsi čitalnični prostori so bili 
prenapolneni članov, drugih častiteljev Vodnikovih in prijateljev društva iz Krope in 
Kamnegorice. Uţe po prvej točki je očarala gdčna. E. Z. svojim „govorom v spomin V. 
V." vse poslušalce. Pri veseloigri „Boh iz Kranja" pa nij bilo ni konca ni kraja 
občudovanja in hvale, k čemur je pripomoglo igralcev umno vedenje, lična obleka in 
izvrstno prednašanje kupletov. Igralke in igralci, vsak je razumel svojo nalogo in 
zastavil vse moči v njeno izpeljavo. Tudi pevke in pevci z njih vodjem gospod O. 
Zupanom na čelu so ţeli mnogo priznanja in rokoploska za trud, dostojno in 
natančno izpeljavo deloma teţkih komadov, kakor: Ilirija oţivljena, Ţeţulinka, 
Slavjanka, Škrjanec i. dr. Po tomboli pa je bila prosta zabava, tu petje, tamo 
prijateljsko razgovarjanje in navdušene napitnice, mladina pa boginje Terpsichore 
zvesta častiteljica, se ve, da nje nij mogla pozabiti. Vsakdo se je zabaval, vsakdo bil 
zadovoljen, za kar se imamo zahvaliti razumnosti odbora in poţrtvovalnosti vseh 
delujočih članov. Ţivili! 



 

 

Vir: Slovenski narod, 13. 2. 1880 
 
Iz Krope 18. febr. [Izv. dop.] Zdaj imamo vrle nove občinske zastopnike; na čelo 
novoizvoljenih občinskih moţ je za ţupana izvoljen g. Lovro Megušar, za svetovalce 
pa: Karel Pibrovec, Matevţ Šolar in Matevţ Soršak. Nadejamo se od teh moţ dober 
vspeh, da, kar je zmešanega, bodo previdno uravnali. 
Znano je, da sta tukaj dve bralni društvi: »Sloga« in »Čitalnica«, tedaj dve stranki. 
Vedno se kaj nepriličnoga mej njima pripeti. Neprijetno je pa slišati, da se naši 
občespoštovani gospodje od neke stranke zaničujejo. Čemu to? Naš gospod učitelj 
je neutrudljiv dober učenik, kakor tudi č. g. beneficijat; pa prav nič ne porajtata, če se 
zabavlja na nju. 
Vir: Slovenski narod, 18. 2. 1880 / V mapi Ţupani v Kropi 

 
(Iz Krope) so nam piše: bralno društvo „Sloga" priredi v nedeljo 18. t. m. veselico so 
sledečim programom: 1. »Ena se mora omoţiti«, vesela igra v enem dejanji. 2. Petje: 
a) Zvezda, b) „V boj", pojejo Slogini pevci. 8. Deklamacija: „Zakleta kraljičina". 4. 
Tombola. 5. Ples, (Vstopnina k plesu 40 kr.) Začetek ob 7. uri na večer. Vstopnina 
udom prosta, a neudom 10 kr. K tej veselici so vsi rodoljubi najsrčneje vabljeni. 
Odbor. 
Vir: Slovenski narod, 18. 4. 1880 
 
Iz Krope 27. aprila. (Izv. dop.) Napravila je nam čitalnica zopet sijajno veselico in 
zabavo v svojih prostorih. Akoravno so bile vse prejšnje veselice mnogobrojno 
obiskane, more se reči, da nobena še ne toliko kot ta. Uţe pri igri 1. svečana „Bob iz 
Kranja" je bila od mnogih ţelja izrečena, naj bi se ta igra takoj ponovila, ali vsaj prej 
ko mogoče. Zarad mnogih zaprek, se je moglo to še le zdaj zgoditi. Zato so pa tudi 
obiskovalci kar v tropah dohajali v čitalnico, da je bilo ob določenej uri uţe vse 
prenapolneno. Posebno jih je bilo mnogo iz Kamnegorice, tudi vrli narodnjaki iz 
Radovljice so nas počastili s svojim pohodom. Ko se je Igra pričela, bila je uţe 
soparica v dvorani, akoravno je bilo vse odprto, okna in vrata. Igra „Bob iz Kranj*" se 
je igrala izvrstno. Gosp. F. Zupanova, potinja iz Kranja, je tako priljubljena osoba 
občinstvu z njenim ljubeznjivim in lepim petjem in govorjenjem, da jo kar vse 
občuduje in hvali. Ravno tako je Polonica s svojim obnašanjem, v prelepej opravi 
svojo nalogo izvrstno izpeljala. Matijče, J. Zupan mlajši, je svojo nalogo kakor vselej 
dobro izvel. Ravno tako dobro sta se obnašala kotlar Tomaţ in g. Grabeš. Za tem so 
se igrali „Trije nosovi" izvrstno; tu pa nij bilo smeha kar konca ni kraja. Potem je bila 
tombola z lepimi dobitki, in po tomboli se je pričel ples, za mladino ţeljno pričakovan. 
Narodnjak po rodu Štajerec, zdaj bivajoč tu na Gorenjskem, kateri je bil tudi pri 
veselici, rekel je, da je bil uţe na mnogih krajih tudi v mestih pri predstavah, pa se 
nijso tako dobro obnesle kot tu. 
Vir: Slovenski narod, 1. 5. 1880 
 
(Iz Radovljice.) 5. maja se nam piše: Včeraj je iz poslopja c. k. okrajne sodnije vihrala 
bela zastava v znamenje, da so jetniške sobe prazne; ţal, da to nij trpelo več kot 19 
ur, kajti denes je uţe zopet zginila. 
Vir: Slovenski narod, 8. 5. 1880 / V mapi Radovljica v starih časopisih 
 
Drugo, kar sem na Bledu opazil, je širokoustno nemškutarenje od strani tako-zvanih 
„beračev" in „birtov". Če te prosi za krajcar, se pači v strašnej tujščini, če ti ponudi 



 

 

kislega vina, stori to v švabščini, in obolo te pogleda, ko mu ti v njegovem (domačem) 
jeziku odgovoriš. 
Slovanske kroge prosimo, naj s takimi „birti" govore samo slovansko, da bodo 
spoznali, kako so neumni in končno se svojega materinega jezika ne sramovali, zlasti 
ker nemškega presneto slabo znajo. 
Ravno to velja o Bohinju, Lescah, Polčah, Begunjah in Kranjskej gori. — Samo v 
Radovljici je mala izjema. Tam se dobi v kavarni in še v enej gostilnici „Slovenski 
Narod". 
Vir: Slovenski narod, 25. 5. 1880 / V mapi Radovljica v starih časopisih 
 
(Učitelji radovljiškega o kraja) imajo letno zborovanje denes v četrtek dne 17. junija v 
šolskem poslopji v Radovljici z naslednjim sporedom: 1. Volitev dveh perovodij in 
predsednikovega namestnika. 2. Opazke g. c. k. okraj, šolskega nadzornika pri 
letošnjem nadzorovanji posameznih šol. 3. Pravopis v ljudskej šoli, zdruţen z 
govornimi vajami. Poročevalec g. Medic. 4. Praktično vodilo učiteljem k uspešnemu 
pouku v pisanji. Poročevalec g. Thuma. 5. Poučno pojasnilo k natančnemu 
izdelovanju (odgovor) statističnih vprašaInih pol (Fragebogen). Poroča g. Trojer. 6. 
Volitev enega zastopnika učiteljev v okrajni šolski svet. 7. Poročilo predsednika okraj, 
učiteljske knjiţice; volitev novega knjiţničnega in stalnega odbora. 8. Povoljni nasveti 
posameznih zborovih članov. Po tem zborovanji bode imelo okr. učiteljsko društvo 
svoj občni zbor. Volil se bode novi odbor ter določil njega delokrog. 
Vir: Slovenski narod, 17. 6. 1880 / V mapi Zgodovina Ljudske šole v Radovljici 
 
(Premembe pri učiteljstvu na Kranjskem). Stalno postavljeni: Gospod France Medic 
(II. učitelj) in gdč. A. Hofbauer (III. učiteljica) v Radovljici … 
Vir: Slovenski narod, 17. 6. 1880 
 
Z Gorenjskiga. 16. junija. (Izv. dop.. Neznana roka mi je poslala črno obrobljen list, 
javljajoč, da je dne 9. t. m. starejša ţivečih treh dr. Tomanovih sestri, Neţa, omoţena 
Ovsenkova, na Otoku pri Radovljici na veke zatisnila svoje oči. Nehlinjena hvaleţnost 
veleva mi, da se spominjam te vrle naše „ Kraljeve mame" v kratkih vrsticah. 
Prepričan sem, da z njimi ustreţem mnogim nje prijateljem in znancem; kajti kdo 
izmej naobraţenih Gorenjcev iz Radovljiške okolice nij poznal od petdesetega leta 
naprej gostoljubne domače „Kraljeve hiše" na zelenem Otoci ob ravnej velikej cesti? 
Kdo nij pod to domoljubno streho več ali manj lepih ur preţivel? Kdo ne hrani 
hvaleţno v spominu mirni, dobrodušni obraz sedaj umrle blage gospodinje? Komu nij 
postregla ta dobra gospa bodi si se svetom, bodi si z dejanjem? Kakor mila „Babica" 
Boţene Nemčeve, bila je naša „Kraljeva mamica« prava, dobra, obča mati vsacemu, 
kdor se je pribliţal nje domu. Ako si prišel k bolniku, blagodejal je z bledimi ustnami 
nje ime; ako si srečal ubozega prosjaka, hvalil je taisto ime; povsod si našel blaga 
dela nje rok, ali vedno tako, da levica nij vedela, kaj je storila desnica. Posebna 
pokroviteljica bila je plemenita ranjca učečej se mladini. In marsikateri deček bi ne bil 
najbrţe nigdar prišel „v šolo", da mu nij pomagala ta blaga ţena! 
Na počitnicah, malih in velikih, shajalo se je polno dijakov pri „Kraljevej mami"; vţivali 
smo tu najlepše dneve mladosti. In nihče nij odišel brez dobrega sveta, brez koristne 
izpodbuje in kakeršne treba podpore. Kakor svojo deco ljubila je vse enako, male ter 
večje dijake in „gospode" v dolzih talarjih. In tudi take je jemala v skrbno varstvo, ki 
so hodili „na Dunaj", češ, „boţja volja je", in „boljši je dober posvetnjak nego slab 
duhovnik". In marsikatere srdite roditelje je potolaţila, da so smeli njih „izgubljeni 
sinovi" zopet priti domov . . . 



 

 

Ranjki dr. Toman je po trudapolnih vsakdanjih poslih in poznejše po burnih 
parlamentarnih bojih često in rad zahajal k svojej „ljubej sestrici Neţi" na odpočitek. 
In kakšna druţba je bila potem pri „Kraljevoj mami"! Nigdar kasneje nijsem čul tako 
navdušeno in samosvestno pevati „Naprej zastava slave" in „Oj ostra moja sabljica" i. 
dr. kakor tedaj, ko so okolo dr. Tomana zbrani mladi, nadejepolni domoljubi 
povzdignili svoje glase. Kakor ţive iskre so dr. Tomanove besede netile mlada srca! 
Zadnja od ljubljenih svojih otšla je iz predrage hiše naša dobra mati. Od cele nje 
obitelji ţivi jedino še hči, vrla domorodkinja, gospa Jegličeva, soproga poštenemu 
narodnjaku in predsedniku goriškej čitalnici. Naj se teši, da nas mnogo ţaluje na 
grobu vrle nedomestljive slovenske matere! 
Vir: Slovenski narod, 19. 6. 1880 
 
Z Gorenjskega, 22. junija. (Izv. dop.). Kakor ste v »Slovenskom Narodu" poročali  
imeli so ljudski učitelji radovljiškega okraja dne 17. t. m. okrajno konferenco. 
Točno ob 9. uri so se vsi gg. učitelji sešli v šolskej sobi v Radovljici. Šolski nadzornik,  
obče spoštovani č. g. dekan, pozdravil je došlece v slovenščini. Potom je nasvetoval 
volitev dveh perovodij, katera sta bila tudi izvoljena (g. Kokalj in g. Bauer) in imenoval 
svojim namestnikom g. Trojerja. 
V drugej točki je pri svojih „opazkah k letošnjemu nadzorovanji posameznih šol" 
gosp. nadzornik v obče prav pohvalil napredek tukajšnjih učilnic; samo uradna 
pisanja pri nekaterih šolah nij našel v popolnem redu, posebno se je često 
zanemarjal inventar; priporočal je zatorej g. nadzornik, da se tudi na to stvar po sedaj 
obrača večja pozornost. 
Tretjo točko: „Pravopis v ljudskej šoli, zdruţen z govornimi vajami", je g. Medic, učitelj 
v Radovljici, prav dobro obravnaval; grajal je posebno učitelje, da v šoli premalo goje 
slovenski materini jezik in da le preveč „kranjsko špraho" govore. Vendar mislim, da 
tega nijso učitelji sami toliko krivi, kakor njih nepotrebna in brezumna nemška odgoja. 
Nij se nikakor čuditi, če se zdaj pripravniki le nemški uče, ako pozneje učitelji sluţbe 
nastopijo in na vse strani pogrešajo izrazov za različne pojme. Proti koncu svoje 
razprave je govornik posebno priporočal, naj učitelji vedno v šoli goje pravilni materini 
slovenski jezik, da se ne bode tolikokrat slišalo, ţal, da opravičeno očitanje, ka mi 
Slovenci ne umemo slovenščine, ampak le tako imenovano „kranjsko špraho". 
Četrto točko: „Praktično vodilo učiteljem k uspešnemu pouku v pisanji", je g. Thuma v 
nemščini obče se precej dobro razpravljal, vendar z njegovim poučevanjem v 
lepopisji nijso bili vsi pričujoči udje zadovoljni, kar je pokazala poznejša dosti burna 
debata. 
Peto točko: „Pojasnilo k natančnemu izdelovanju statističnih vprašalnih pol", je gosp. 
Trojer reševal v obče dobro. — Potem se je izmej učiteljstva volil nov ud v okrajni 
šolski svet, in sicer je največ glasov za to dobil g. Medic. — Volitve novega 
knjiţničnega in stalnega odbora nij bilo, ker se je jednoglasno potrdila lanska. 
Pri poslednjej točki, to je: „Nasvet.i posameznih zborovih članov", je stavil g. Ţirovnik 
predlog, naj slavna konferenca blagovoli okr. šol. svet prositi, da bi rabo 
»Abecednika" katerieri sta izvrstno spisala g. Ţumer in Razinger, v radovljiškem 
okraji dovolil. Predlog ta je bil jednoglasno sprejet. Drugi nasvet je stavil g. Jozin, 
učitelj na Koroškej Beli, predlagajoč, naj se čas velicih počitnic izpremeni, in naj se 
zanje namesto moseca soptember in oktober, rajše odmerita meseca avgust in 
september; tudi ta predlog je bil sprejet. Ker se nij nihče več oglasil za besedo, je  
sklenil g. predsednik konferenco, pozdravljajoč navzočega g. okr. glavarja, kateri je 
potem zahvalil se učiteljem o njih trudu in delovanji na šolskem polji in se od njih 
poslavil s trikratnim »ţivio«-klicem na njega veličanstvo cesarja Franca Josipa I , kot 



 

 

posebnega pokrovitelja ljudskih šol. Lepa slovenska beseda g. okr. glavarja je vsem 
navzočnikom posebno prijetno zvenela po ušesih in odmevala v srcih. 
Vir: Slovenski narod, 26. 6. 1880 / V mapi Zgodovina Ljudske šole v Radovljici 

 
Radovljica 17. julija. Naš obče priljubljeni okrajni sodnik Joţef Lah je denes ob 3. uri 
popoludne na nagloma umrl. Bodi mu zemljica lahka! 
Vir: Slovenski narod, 18. 7. 1880 / V mapi Radovljica v starih časopisih 

 
 

     
 

Vir: Slovenski narod, 20. in 22. 7. 1880 
 
 
Iz Radovljice 20. julija. (Izv. dop.) Evo tuţne vesti, da je 17. t. m. popoludne ob 3. uri 
g. Lah, naš c. kr. okrajni sodnik nagloma — umrl. — Kakor strela iz jasnega neba nas 
je zadela ta strašna novica. Ljudje so tiho skupaj stali in solze so jim v očeh igrale. Bil 
je pa ranjki tudi visoko čislan, narod ga ljubi kakor svojega očeta. Njegov značaj je bil 
čist kakor srebro. Kakor skala trdno je stal zmirom za pravice svojega slovenskega 
naroda, katerega je prisrčno ljubil. Bil je naroden tudi v zleh časih. Na prezgodnjej 
njegovej gomili ţaluje blaga vdova, ţalujeta dva sina polna dobrega upanja in pa ves 
naš narod, komur je ranjki posvetil vse svoje moči! Ljudje sploh govore enodušno: 
pravičen moţ je bil in dober, tacega ne bomo več dobili! Kratka sodba, ali malo je 
smrtnih, ki bi se moglo tako lepo o njih govoriti kot o Lahu. 
Vir: Slovenski narod, 24. 7. 1880 / V mapi Sodišče v Radovljici 

 

Iz Radovljice 22. julija. [Izv. dop.] Kaj da so zavihrale dne 17. t. m. ob 3. uri 
popoludne na belih hišah črne zastave, kaj da se je oglasil po mestu radovljiški 
otoţni zvon, kaj da je ljudstvo postajalo po ulicah, nekaj si pripovedovalo brisaje si 
mokre oči? O to pač pomeni, da v mestu kraljuje ţalost, da je morilna smrt zopet 
iztrgala iz srede prebivalstvu ljubljeno osobo, to pač pomeni, da je slovo od sveta 
vzel c. kr. okrajni sodnik Josip Lah. Narodil se je J. Lah v Loţi 20. maja I. 1821. Niţje 
šole obiskaval je v Ljubljani, višje pa v Gradci. Sluţboval je po raznih krajih, tako v 
Bistrici, na Vrhniki (l. 1850-1856), v Vipavi(1856-1860), v Planini (1860-1863), v Loki 
(1863 -1867) in od l. 1867 bil je okrajni sodnik v Radovljici, kjer je odstal do dne svoje 
smrti. 



 

 

Kako slavnosten je bil njegov pogreb! Iz vseh krajev privrelo je ljudstvo, da izkaţe 
ljubljencu svojemu zadnjo čast, iz vseh bliţnjih okrajnih sodnij prišli so zastopniki in 
prinesli vence v znamenje kako so ga spoštovali, blazega svojega kolega. Tudi 
deţelna sodnija poslala je dva zastopnika. 
Kako natančen in vesten je bil blagi ranjki v svojem sluţbovanji! Kadar se je 
nadzorovalo njegovo delovanje, izrekla se mu je vselej pohvala in priznanje, vselej se 
mu je obetal avancement, in vendar — zakaj nij? — O naj raje molčim, groza me je 
spomina na one temne čase ustavo verstva Lasser-Auerspergovega ministrovanja. 
Za tem moţem ne plače le njegova obitelj, za tem moţem plačejo sodnijski uradniki, 
kajti bil jim je prijatelj, bil jim je oče; za njim ţaluje cela Radovljica, ker izgubila je v 
njem prijaznega druţnika; celi okraj radovljiški ţaluje za tem moţem, kajti kedo nij 
poznal tega blazega, prijaznega, pravičnega sodnika; le vprašaj ga, seljaka, povedati 
ti bode vedel toliko o prijaznosti ranjkega in otrl si bode solze: „Škoda je dobrega 
gospoda. Za ranjkim Lahom ţaluje cela Kranjska, ves slovenski narod, ker v njem je 
izgubil zopet svojega sina, vrlega narodnjaka, ki se nij sramoval javno pripoznati, da 
je Slovenec, da ljubi svoj narod, ki se nij bal ljubili domovine svoje tudi v onih časih, 
ko je bilo uradnikom šteto v greh biti narodnjak. Blagi moţ! da bi po tvojem izgledu 
ravnali naši uradniki! 
Izmej obilih vencev s trakovi na grobu ranjkega naj omenim le venec „slovenskih 
obrtnikov", z napisom : 

Ker narod svoj si zvesto ljubil  
Ti hrani blagi on spomin. 

Tako počesti slovensko ljudstvo moţe, Id ljubijo svojo domovino. / Nivalis. 
Vir: Slovenski narod, 25. 7. 1880 / V mapi Sodišče v Radovljici 

 
 
Iz Bele peči na Gorenjskem 29. julija, (lzv. Dop). Kdor ne spoštuje se sam, ne 
spoštujejo ga tudi drugi, podlaga je ptujčevej peti. Vedno beremo v vašem cenjenem 
listu prošnje do naših ţupanov, naj bi se vendar uţe enkrat otresli tujčeve pete in jeli 
s c. kr. Kancelijami v domačem kranjskem jeziku ali slovenskem uradovati. Ker sem, 
ko sem bil še mlajši, po celem okrajnem glavarstvu Radovljiškem hodil in rad tudi k 
ţupanom pokukal, dovolite, da imenujem ţupanije in ţupane, katere in v kakšnem 
jeziku s c. kr. uradi občujejo. 
1. Ţupanija Rateča, ţupan: Pintbach. Uradni jezik nemški, da se Bogu smili. 
2. Ţupanija Kranjska gora, ţupan: Robič. Uradni jezik bolj nemški, ko slovenski! 
3. Ţupanija Dovje, ţupan Šetina. Uradni jezik nemški, da se Bogu sinili! 
4. Ţupanija Jesenice, ţupan Treven. Uradni jezik nemški! 
5. Ţupanija Koroška Bela, ţupan Kamperle. Uradni jezik nemški. Sekreter: g. učitelj. 
6. Ţupanija Bresnica. Uradni jezik slovenski. 
7. Ţupanja Begunje, Ţupan Zupan. Uradni jezik slovenski. 
8. Ţupanija Lesce, ţupan Maršol. Uradni jezik slovenski. 
9. Ţupanija Mošnje, ţupan Jurgele. Uradni jezik nemški, - ta se boji slovensko 
uradovati! 
10. Ţupanija Ošiše, ţupan Pogačnik. Uradni jezik nemški. Trd kmet vendar piše s 
pomočjo druzega nemško, kakor je uţe! 
11. Ţupanija Kropa, ţupan Megušar. Uradni jezik, navzlic „Slogi" in „Čitalnici", 
nemški! 
12. Ţupanija Kamnagorica. Uradni jezik nemški!! 
13. Ţupanija Lancovo. Uradni jezik slovenski. 



 

 

14. Ţupanija Bled, ţupan Wester. Uradni jezik nemški, - se menda boji slovensko 
uradovati. 
15. Ţupanija Gorje, ţupan Ţumer. Uradni jezik nemški, se boji slovensko uradovati. 
16. Ţupanija Bistrica, ţupan Torkar. Uradni jezik slovenski. 
17. Ţupanija Srednjavas. Uradni jezik slovenski. 
18. Ţupanija Predtrg. Uradni jezik nemški, kajti Predtrţani so vsi »nobel«. 
19. Mestna ţupanija Radovljica. Uradni jezik nemški. Govori se, da je tukaj veliko 
piškavega. Pač nij v Radovljici „moţa",da bi malo dregnil v to sršenovo gnezdo. - 
Ţupani! Bodite vendar domorodni Kranjci Slovenci; Magjar, Hrvat, Francoz, Nemec, 
Lah, vsak rod piše svoj jezik, le mi silimo v tujo nemščino, pa zanemarjamo svoj 
narod! To je grdo. Pišite vendar po domače! Ne slišite li, da c. kr. okrajni glavarji 
morajo slovenske vloge prejemati in slovenski odgovarjati na nje. Sam deţ. 
predsednik v Ljubljani jo to velel. 
Vir: Slovenski narod, 1. 8. 1880 / V mapi Radovljica v starih časopisih 

 
Brez čitalnice. Izpod Triglava, 21. julija. [Izv. dop.]. Ako se človek v preteklost 20 let 
ozre, res mora z veseljem konštatirati, da je narod slovenski v tem času mnogo, 
mnogo napredoval in ima uţe tudi v mnogih okolščinah dober vspeh zabeleţiti. Pred 
20 leti je bilo še malo ali bi smel reči skoraj nič slovenskih društev po deţeli kranjskej; 
zdaj ga pa uţe nij več jednega kraja, da bi se ne nahajala ali čitalnica ali bralno ali 
kako drugače imenovano društvo. 
Čudno se mi je zdelo, ko dospem po opravilih v Radovljico in vprašam svojega 
prijatelja, kje je čitalnica?  Ko mi ta odgovori, da je tu še nij. - Kako, ali nemate v 
Radovljici nobenega društva, s katerim bi se k večjej zavednosti izpodbujali in bi se 
tudi včasih veselili „svoji pri svojih", vprašam dalje. Odgovor je bil zopet negativen. Ali 
v vašem mestu ne prebivajo narodnjaki, ali je tu samo nemškutarstvo doma? O ne. 
Tudi pri nas je dosti odličnih narodnjakov, le ţalibog, da je tukaj premalo sloge. 
Nehote mi pride na misel pregovor, ki pravi: „ Jaz gospod, ti gospod, kdo bo pa kravo 
pasel". Ker pri nas bi vsak le sam zvonec nosel, vsak ţeli, da bi se mu drugi 
priklanjali, da bi le njega spoštovali, a ravno zarad tega ne pridemo tako daleč, da bi 
osnovali kakovo društvo. Take in jednake reči mi je pripovedoval moj prijatelj mej 
potom grede v gostilno se krepčat z kozarcem dobre pive.  
Meni so pa še druge misli rojile po glavi. Kamorkoli gre človek po našej deţeli in 
dospe v večji kraj, najde kakovo društvo, le na bolj natanko določeno zgorenjem 
Gorenjskem se jih prav malo, ali nič ne dobi. Največji in prvi uzrok temu je mlačnost 
narodnjakov to je, tistih moţ, katerim je narod res pri srci; ker preveč za svojo osobo 
skrbe. Drugi uzrok je prevzetnost. Vsak misli, da je več ko drugi in vsak bi rad, da bi 
le njemu svet pokoren bil in hvalo pel. Prevzetnost je posebno na Gorenjskem doma; 
karkoli sem sveta obhodil, tolike prevzetnosti nijsem nikjer našel, kakor ravno na 
Gorenjskem. Ravno prevzetnost je torej kriva, da v glavnem mestu zgornjih 
Gorenjcev nij nijednega društva, kajti ne morejo se zjediniti in kaj koristnega osnoviti. 
Res grdo je za naše glavno mesto, da nema ni jednega društva. Vzemite si v izgled 
Kropo! Zberite se moţje skupaj in skujte domače društvo, ker se boste večkrat lahko 
duševno in telesno zabavali. Pustite osobne reči na strani in imejte glavno stvar pred 
očmi. Gotovo vas bo vse skupaj ves narod hvalil.  
Vir: Slovenski narod, 3. 8. 1880 / V mapi Radovljica v starih časopisih 
 
K Gorenjskega 30. julija. [Izv. dop.] Napotil me je gosp. dopisnik od Triglava v 
„Slovenskem Narodu" od dne 19. t. m., kateri je prav dobro razločil, kako se 
slovenski uraduje in neuraduje v Radovljici, da tudi jaz malo posvetim v tej zadevi. 



 

 

Navado imam tudi jaz, da pogledam nekoliko tu stvari po Gorenjskem, in ker sem 
narodnjak z dušo in telesom, zato tudi obiščem rad slovenska narodna društva, pri 
katerej priliki sem se mogel nekje prepričati, da društveni tajnik vse slovenske vloge 
dela, da se pa pri uradih le nemško odgovarja in odloke dela c. kr. glavarstvo v 
Radovljici. Nadejali smo se, da bo mlad adjunkt, kateri ima slovensko pisanje, vsaj 
kaj slovenskega jezika pri uradovanji rabil; pa vse je le „deutsch", kot prej. Kdaj se bo 
kaj odločilnega storilo za Slovence? Ako taki mladi moţje ne bodo, kdo pa bo? Tu se 
spet kaţe, da srednje šole je treba tako prenarediti, da se bodo vsi dijaki temeljito 
slovenščine naučili. Dozdaj so se je le tisti, kateri so se poleg šole sami učili. 
Vir: Slovenski narod, 5. 8. 1880 / V mapi Radovljica v starih časopisih 
 
Iz Radovljice 3. avg. [Izv. dopis.] Malokrat se je togotil gromonosni bog Jupiter 
tolikokrat, kakor letos. Da se le dve mali meglici spravita na nebo, uţe se napravi 
grozna nevihta, da grmi in treska, da je joj. A kaj, ko bi bilo le to! Skoraj vsak dan se 
čita po novinah, koliko škode napravlja letos ubogemu kmetiču toča, katera 
neusmiljeno bije po polju, vinogradih in livadah. Ves up ubozega kmetica je v malo 
trenutkih uničen. 
Tudi jaz moram denes poročati o groznej nevihti, ki je razsajala v soboto 31. Julija 
zjutraj po lepej Radovljiškej okolici. Tacega viharja in naliva, pomešanega s točo, 
skoraj ne pomnijo ljudje. Da bi bila nevihta trajala le nekoliko dalje, bilo bi vse 
uničeno, le to je sreča, da se je kmalu razvedrilo. Toča, katera prav redkokedaj pobije 
tukaj, a se nas letos vendar nij izognila, napravila je po okolici mnogo škode, kajti na 
nekaterih krajih bilo jo je toliko, da je bilo vse belo, kakor po zimi snega. Marsikateri 
poljedelec zgubil je večino prihodnjega pridelka, kar je zdaj mnogo hujše, ker ne 
bode mogel sejati ajde in druţili poznejših pridelkov, kar je bilo pa lahko n. pr. po 
Dolenjskem, kjer je toča mnogo poprej pobila. 
Naj omenim še sledeče: Hudi naliv je Radovljiške ulice grozno razdejal in tudi 
nekatere hiše so se napolnile z vodo, tako, da so ljudje imeli mnogo nezgod. A kaj 
čuda! Po celem mestecu nahaja se v jednej samej ulici vodotok, drugje pa teče voda, 
kakor jej je drago. Kadar nastane tedaj naliv, raztrga voda ulice, da je groza in je 
nevarno po njih hoditi, kakor n. pr. po onej, katera pelje mimo naše „uboţnice" v 
Predtrg. 
Naši gospodje nemškutarski mestni očetje bi morali vendar zato malo bolj skrbeti, da 
se napravijo potrebni vodotoki. Zdaj ob poletnem času prihaja vedno veliko tujcev v 
Radovljico, ki nijso vajeni turih ulic, kakor so Radovljiške. Ti se gotovo posmehujejo 
našim skrbnim mestnim očetom, katerim je olepšanje in blagor Radovljiškega 
mesteca, skoraj bi dejal, deveta briga. 
Vir: Slovenski narod, 5. 8. 1880 / V mapi Radovljica v starih časopisih 
 
Streljanje iz moţnarjev na Pustem gradu. Iz Radovljice, 18. avgusta. (Izv. dop.). Dne 
30. junija lanskega leta so iz starega grada „Wallenburg« poleg Radovljice grmeli 
streli moţnarjev, v znamenje slavne zmage pri volitvi drţavnega poslanca. Srčno 
smo se veselili te zmage in nadejali, da nam bode nastopila vroče pričakovana 
milejša doba. 
Nijsmo se varali. Presvitli cesar Franc Joţef I. nam je v resnici na krmilo svoje vlade 
pravične moţe poklical in jim dejal: „Naredite mir mej mojimi narodi". In ti moţje tudi 
dobro voljo kaţejo, da bi se vendar enkrat uresničile besede cesarjeve: „naredite mir 
mej mojimi narodi". 
Tega izreka smo se predvečer 18. t. m. ţivo spominjali, ko je iz starega grada „ 
Wallenburg" zopet odmevalo pokanje moţnarjev, ko so rakete visoko v zrak frčale, 



 

 

ko so kresi po gorah goreli ko smo videli mesto Radovljico prostovoljno, pa krasno 
razsvetljeno in ko je mašnik pri oltarju ginjeno „te deum" zapel; vse to na slavo 50 
letnice našega prisrčnega ljubljenega vladarja. Taki prizori so nam globoko v srca 
segli in molili smo iz vse duše: „Bog ohrani, Bog obvaruj še mnogo, mnogo let 
našega pravičnega monarha Franca Joţefa I." 
Vir: Slovenski narod, 21. 8. 1880 / V mapi Radovljica v starih časopisih 
 
:::::::::::::::::::::::::: 
 
Ljubljana. 9. januvarja; pri Slonu: Dralka iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 11. 1. 1882 
 
Z Dunaja 11. jan. [Izv. dop.] Da je slovenski jurist J. Mašek, iz Radovljice na 
Gorenjskem, res v »ring-teatru« smrt našel, je sedaj — sicer čez več ko jeden mesec 
— brez dvoma konstatirano. Mej rečmi, ki so se na pogorišči našle, je namreč tudi 
njegova listnica in sicer čisto dobro ohranjena. Da je njegova, vidi se iz zavitih listin. 
Notri je slovensko pismo njegove sestre na-nj na modrem papirji in jeden del zavitka 
najbrţ ravno tistega pisma z njegovo adreso in poštnim štempljem „Lesce". V drugem 
predalu listnice leţi karta »dijaškega bolniškega društva" za zadnji poletni semester 
in njegovim imenom; precej naprej pa je lepo zvita uţe rabljena polovična karta za 
ţeleznico od Ljubljane do Dunaja. Gotovine pa je notri 1 gld. 36 kr., in sicer jeden 
bankovec, drugo pa večji del baker. Ta bankovec kakor tudi druge listine so se skoro 
drţale predalov — ker so vse z mastjo napoj ene, in pismo sestrino se je bilo tako 
sprijelo, da sem ga komaj odprl, ko sem podpis pogledati hotel. Vender se to pismo 
prav lahko bere; jaz sicer nijsem prišel do druge vrste. 
Da trupla nijso izpoznali, bilo je v „Slov. Narodu" uţe omenjeno; da je najdeno bilo, je 
skoro verjetno, ker je listnica še ohranjena; kako pa da je bila najdena, ali sama ali v 
ţepu pri unesrečenci, tega uradnik na magistratu nij pravil. Sklepati pa se mora, da 
sama, ker drugače bi bili mrtvega vender precej agnoscirali za J. Maška, ko bi bili 
tako jasne dokumente zraven našli. 
Vir: Slovenski narod, 13. 1. 1882 
 
Iz Krope 6. februvarja. [Izv. dop.] Zopet nam je naša čitalnica 2. t. m. z Vodnikovo 
svečanostjo napravila prijeten večer. Igro „Berite Novice" so naši igralci kaj dobro 
igrali, da je bila splošna pohvala; posebno Kratki se je znal prav dobro braniti 
slovenščine, kar je vzbudilo občno veselje. Izvrstno petje „Ilirija oţivljena" in „Slovan 
povsod brate ima", je močno dopalo, šaljivo petje „Trije nosovi" se je predstavljalo 
tako izvrstno, da je bilo dosti pohvale in smeha. Veselica bila je dobro obiskana, 
počastili so nas ta večer tudi narodnjaki iz Radovljice in Kranja, kar nas je močno 
veselilo, da nas tudi iz oddaljenih krajev obiščejo; ravno tako naši sosedje 
Kamnogoričanje. Naposled je bil ţivahen ples. Zato naj bo izrečena hvala našim 
igralcem in igralkam, kakor tudi izvrstnim pevcem, posebno pa g. pevovodji čitalnice 
za velik trud. Pri tej priliki naj bo še povedano, da je čitalnični predsednik dobil na 
slovensko ulogo od sl. c. kr. okr. glavarstva slovenski odlok. Slava! 
Vir: Slovenski narod, 10. 2. 1882 
 
(Ţelezniško postajo) baje nameravajo napraviti na Rudolfovej ţeleznici pod 
Radovljico. Prostor za to postajo se je baje uţe odmeril. Na tej postaji izstopati bi 
mogle le osobe in bi se tako prihranila Radovljičanom in drugim tujcem pot iz Lesec 
do Radovljice. 



 

 

Vir: Slovenski narod, 11. 2. 1882 
 
Iz Radovljice 15. febr. [Izv. dop.j Danes smo imeli v našej srenji volitev novega 
ţupana in prvega svetovalca mestu prejšnjega velespoštovanega g. grofa Gust. 
Thurna, koji se je, kakor znano, kot deţelni glavar v Ljubljano preselil. Voljen 
ţupanom je: g. Fr. Hudovernik, a za prvega svetovalca g. A. Roblek in drugi 
svetovalec g. J. Bulovec ostane, tedaj, kakor je razvidno, pričelo se je tudi v 
Radovljici obračati na bolje, kajti slednja dva gospoda znana sta kot značajna 
narodnjaka. 
Vir: Slovenski narod, 20. 2. 1882 
 
Ljubljana. 2. marca; pri Slonu: pl. Vestenek iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 3. 3. 1882 
 
Izpred porotnega sodišča. Hudodelstvo ponarejanja javnih upnih listov. Dne 10. in 
11. marca imel se je zagovarjati pred porotniki 35 let stari kmetski fant Janez 
Preširen iz Ljubna pri Radovljici doma. Zatoţeni je zelo bolan, ima namreč raka v 
kosteh, tako da mu prihaja mnogokrat slabo. Navzočni zdravnik mu, kadar omaga, 
daje duhati jesihi, sodnijski sluga pa mu daje vodo in juho piti. Zatoţeni je hodil v 
normalno šolo v Celovci in se tam tudi nekoliko risati naučil. Njegov oče je hotel, naj 
bi Preširen opravljal kmetska dela, a ta bi bil rajši hodil v šolo, o čemer pa oče nij 
ničesar hotel slišati. Kregala sta se tedaj z očetom in tudi z materjo. Komaj 21 let 
star, začel je zatoţenec ponarejati desetake, in napravil jih je kakih 40. A bili so zelo 
slabo narejeni, tako da so Preširna takoj zasačili. Ljubljanska deţelna sodnija 
obsodila ga je na deset let teţke ječe. Ko je imel prestati kazni še sedem mesecev, 
bil je zaradi svoje bolezni pomilosten. Iz ječe se vrnivši je nekaj časa delal kot 
pomagač pri fotografu Mullerji v Ljubljani, kjer je imel 12 gld. plače na teden. Tudi se 
je oţenil in vzel kmetsko dekle, katero je imelo 1000 gld. dote. A te novce je Preširen 
v nekaterih mesecih znosil v loterijo, kajti stavil je po 50 do 100 gld. na jedenkrat. 
Pustil je sluţbo in se vrnil domov v Ljubno. Le tam je začel ponarejati stotake. 
Jednega je prodal za 60 gld., in isti stotak se je izdal v nekej vasi na Laškem blizu 
Vidma. To je dalo sodniji povod, da je jela preiskavati Preširnovo stanovanje. Ko so 
dne 20. marca 1881 prišli ţandarji v njega stanovanje, zbeţal je Preširen z nekim 
papirjem na stranišče in ţandar, kateri ga je opazoval, je videl, da skriva nekaj na 
strop stranišča. Ko komisija potem stranišče preišče, najde tri ponarejene stotake. 
Preširna so takoj prijeli in odveli v zapor. V preiskavi je Preširen v jednomer tajil, da bi 
bil on stotake delal. Pri konečnej obravnavi pa pravi, da je napravil sicer on stotake, a 
to uţe pred 12 leti, ravno takrat, ko je delal tudi desetake. Pozneje zopet pravi, da je 
delal stotake v kaznilnici na ljubljanskem Gradu. Ţivljenje v kaznilnici opisuje Preširen 
v pričo vodje g. Dragiča kot jako prijetno, do leta 1874, ko je on tam bival. Delali so 
zaprti, kar so hoteli. G . Dragič temu oporeka, a zatoţenec trdi, da je govoril resnico, 
da pa se bode se veda vodji g. Dragiču več verjelo nego njemu. Izvedenci v pisalnej 
stroki, ki so prišli z Dunaja, izpovedo, da je nemogoče, da bi bil Preširen delal stotake 
v istem času kot desetake. Preteči je moralo naj menj pet let, da se je Preširen kot 
samouk v risanji toliko izveţbal, da je mogel napraviti stotake prilično tako dobro. 
Porotniki (načelnik g. I. Vilhar) potrdili so z 9 proti 3 glasom, da je Preširen stotake 
delal potem, ko je bil izpuščen iz ječe. 
Sodišče obsodi Preširna na dvanajst let teţke ječe, poostrene vsak mesec s postom, 
pa da plača sodnijske stroške. 
Vir: Slovenski narod, 14. 3. 1882 



 

 

 
Iz radovljiškega okraja 18. marca. [Izv. dop.] Pri zadnjem vojaškem naboru v 
Radovljici dne 8. t. m. zbrali smo se večina ţupanov radovljiškega okraja pri Bastelji, 
kjer smo sklenili, da bodemo imeli vsaj dvakrat v letu tako zvane shode ţupanov, 
zmerom v takem času, ko imamo pri okrajnem glavarstvu opraviti, na primer po 
novem letu, ko je proračun za okrajno blagajnico, ali pozneje, ko je vojaški nabor; 
poleti ali v jeseni bi se pa lehko kje drugje zbirali. 
Namen teh shodov je pa ta, da bi skupno posvetovali domače, v naše področje 
spadajoče stvari, da bi se dosegla jednakost pri uradovanji; kjer bi bilo treba, bi tudi 
skupne prošnje in peticije na višja mesta, in z zjedinjenimi močmi delali za blagor 
nam izročenih občin in mile naše slovenske domovine. 
V ta namen se bode volil izmej ţupanov radovljiškega okraja eksekutivni odbor, 
obstoječ iz 4 ali 5 moţ in predsednika. Ti bodo imeli nalogo, to, kar se na takem 
shodu sklene, izdelovati in naprej predlagati, materijal za obravnave prihodnjega 
shoda nabirati in shode sklicevati. 
Prvi provizorni shod bode v nedeljo 26. t. m. popoludne ob 1. uri pri Krištofu v Lescah 
s sledečim programom: 
1. volitev odbora in predsednika; 
2. posvetovanje zarad razdeljenja okrajne ceste; 
3. podpis prošnje na visoko c. kr. deţelno vlado, katero dela po nalogu drugih 
ţupanov, ţupan Ţumer, da bi visoka c. kr. deţelna vlada dovolila neke olajšave za 
ţivinske potne liste, kadar se ţivina s planin vrača;  
4. zastran beračev, ki se pošljejo na odgon; 
5. nasveti posameznih ţupanov. 
Povsod kamor se ozremo, vidimo, da v slogi je moč, in to naj nas nagiba, da vsi 
pridemo, da bodemo pokazali, da Gorenjci nijsmo še zaspali, ker ti shodi bodo to, kar 
je pri ţupaniji seja srenjskega odbora, v katerem se obravnavajo notranje zadeve 
ţupanije; na teh shodih se bodo pa obravnavale zadeve celega okraja. 
Vir: Slovenski narod, 14. 3. 1882 
 
(Shod ţupanov) Radovljiškega okraja bil je 26. t. m. Vsi ţupani tega okraja ne 
izvzemši onega iz nemške Bele peči (Weissenfels) napravili so skupno peticijo na 
drţavni zbor za premestenje deţelne nadsodnije iz Gradca v Ljubljano in za popolno 
uvedenje slovenskega jezika v urade. Peticija odpošlje se zastopniku Gorenjcev v 
drţavnem zboru, grofu Hohenwartu. Ţiveli ţupani! 
Vir: Slovenski narod, 28. 3. 1882 
 
Iz Radovljiškega okraja. [Izv. dop.] Ţupanijski shod našega okraja se je dne 26. 
sušca popoludne v Lescah pri Krištofu v splošno zadovoljnost izvršil in je bil dobro 
obiskan, ker bilo je 15 ţupanov (med njimi tudi ţupan iz Bele peči ali nemškega 
Weissenfelsa) in 3 občinski svetovalci navzočni, prišel je tudi zraven povabljeni c. kr. 
okrajni glavar gospod Dralka. 
Pri začetku zborovanja bila je najpoprej volitev predsednika, za katerega je bil ţupan 
Vester iz Bleda izvoljen. Potem gospod okrajni glavar Dralka zbrane ţupane 
pozdravi, in izraz i veselje, da je njegov okraj prvi na Kranjskem, kateri ima svoj shod 
ţupanov, in da ima za občni blagor tako vnete ţupane, kateri se zavedajo svojih 
imenitnih nalog, in jih navdušuje z zdruţenimi močmi po začetej poti krepko 
napredovati. 
… 
Ţupan Hudovernik iz Radovljice predlaga prenaredbe pri oskrbovanji uboţnih 



 

 

blagajnic, kar se je pa za prihodnji shod odloţilo.  
Ţupan Hudovernik iz Radovljice in ob jednem načelnik okrajnega cestnega odbora 
predloţi načrte za razdelitev okrajne ceste posameznim ţupanijam na podlagi 
novega zemljiščnega davka. Ker more pa okrajni cestni odbor še v tej zadevi s 
pooblaščencem kranjske obrtnijske druţbe, katera ima večja posestva in fuţine v tem 
okraji, v dogovor stopiti, se je ta predlog odloţil do prihodnjega shoda. 
Konečno volil se je stalni odbor, kateri ima nalogo, sklepe ţupanijskega shoda 
izvrševati in shode sklicevati. V ta stalni odbor so voljeni: Ţupan Hudovernik iz 
Radovljice, ţupan Jurgele iz Mošenj in ţupan Ţumer iz Gorij, in sicer zadnji za 
predsednika. 
Tako so ţupani našega okraja častno nalogo rešili in pokazali, da so Gorenjci stare 
korenine; upati je, ker so večinoma za občni blagor vneti moţje, da bodo marsikaj 
potrebnega in koristnega učinili za blagor in napredek našega okraja in mile 
domovine.  
Po zborovanji so pri glaţku vina marsikatero veselo uganili in v poznej noči razšli se s 
sklepom, prihodnji shod sklicati meseca maja.  
Vir: Slovenski narod, 8. 4. 1882 
 
 
(Duhovenske spremembe v ljubIjanskej škofiji.) G. Janez Tavčar, kaplan in katehet v 
Radovljici, gre za namestnika v Fuţine … 
Vir: Slovenski narod, 28. 4. 1882 
 
(G. dr. Pitamic) odprl bode v maji v Radovljici svojo advokatursko pisarno. 
Vir: Slovenski narod, 29. 4. 1882 
 
(Premembe v ljubljanskej škoiji.) … G. Ivan Tavčar iz Radovljice, kot administrator v 
Belopeč … Prestavljeni so naslednji gg. Fran Kregar od sv. Jakoba v Ljubljani v 
Radovljico … 
Vir: Slovenski narod, 12. 5. 1882 
 
(Gosp. dr. Ivan Pitamec) se kot odvetnik ne bode naselil v Radovljici, kakor smo 
poročali zadnjič, ampak se je odločil definitivno za Postojno, kjer smo uţe davno 
pogrešali narodnega odvetnika. 
Vir: Slovenski narod, 13. 5. 1882 
 
(Porotniki.) Pri porotniškej dobi, ki se prične dne 12. junija t. l., sodelovati imajo 
naslednji gospodje: … Hudovernik Fran, trgovec v Radovljici … 
Vir: Slovenski narod, 26. 5. 1882 
 
Iz Kamnegorice 5. junija. [Izv. dopis.] Uţe dolgo vam gospod urednik nij nihče 
poročal novic naše okolice. Mnogo se je svetu zamolčalo, kar bi morebiti bralce 
vašega lista zanimalo, in tudi jaz nijmam namena poročati, kaj in kdo da je bil uzrok, 
da se je naša tombola, koje čisti dohodek je »Narodnemu Domu" namenjen bil, 
prepovedala; niti mi nij mar povedati, da je Radoljičanom splaval up po vodi, da dobe 
zaţeljeno postajo, akopram bi se dalo ravno o tej reči mnogo pisati, ko bi se človek 
ne drţal načela, govoriti je dobro, a še bolje molčati. 
Ne morem pa si kaj, ako svetu povem, kako samovoljno in trmasto, da ne rabim 
ostreje besede, ravnajo še v nekaterih krajih udje krajnega šolskega sveta — 
posebno pa taki, ki zahvalo izrekajo v »Laibacher Schulzeitungi« , za vzor bi postavil 



 

 

lehko Dobravčane. Ako bo kaka ostra beseda v mojih vrsticah, bode naj pušica in 
zadene naj na pravem kraji, da se popravi krivica onemu, ki bi govoriti moral, a molči, 
ko janec, ki ga pelje v klavnico. 
G. učitelj na Dobravi pri Kamni gorici je moţ, ki bi ga po vsej pravici lehko imenovali 
vaščani značajnega moţa in uzornega učitelja, ali reveţ nij muzikaličen in to je po 
njihovej sodbi zadosti, da je slab »šomošter«, kajti tem ljudem je njihov prid ljubši, ko 
korist, katero deli dober učitelj nedolţnej deci. Niti laţi, niti obrekovanja se ne 
sramujejo,  in ker jim se še nij posrečilo, da bi c. kr. okrajni šolski svet prestavil 
gospoda učitelja, začeli so mu nagajati na vse mogoče načine, kakor razposajeno 
dete, ki svaritelju odgovori; zdaj pa nalašč. Pa olikani Dobravci tudi učitelja ne 
potrebujejo, saj so sami bili vzgojeni brez njega, torej njihovi otroci tudi ne potrebujejo 
voditelja in odgojitelja, ter potem bi bila nevarnost blizu, da bi Dobrava ne slovela 
daleč okoli, kako izvrstno mladino da ima — morebiti bi ne bilo vsake četrt leta 
kakega uboja, in potem bi se radoljiška ţandarmerija zmanjšala lahko za polovico. V 
ta namen dobri Dobravčani svojih otrok nečejo pošiljati v šolo, g. učitelja zasmehujejo 
in obrekujejo v pričo svojih otrok; v ta namen so mu reveţu, ker j e bolan in vedo, da 
se ţ njimi pričkal ne bode, da jih toţit ne bode šel in ker jih itak zapusti kmalu, odvzeli 
šolski vrt in ga daii za dva goldinarja v najem in zdaj raste pra v lepo na vsem vrtu 
krompir. To so oni moţje, ki zahvalo za kako podporo izrekajo v „Laibacher 
Schulzeitungi!" Jaz bi se prav nič ne čudil, ko bi krajni šolski svet g. učitelju zdaj, ko 
dobi začasni pokoj, ne pokazal vrat in rekel: Šolo dali smo tej ali tej druţini v najem, 
poiščite si torej druzega prebivališča.  
Vir: Slovenski narod, 6. 6. 1882 
 
Potem prečitajo se naslednji telegrami: Radovljica. — K denašnjemu banketu: Da 
Bog poţivi mnogaja leta gospoda ţupana Petra Grassellija, slava mu! / Roblek, 
Bulovec, srenjska sovetnika, dr  Jelovšek, Kregar, Kosmač, Vurnik, Resman.  
Vir: Slovenski narod, 12. 6. 1882 
 
(Sneg) zapadel je prešli teden gorenjske gore prav nizko. Na Stolu in Begunjščici bilo 
ga je toliko, da so morali ţivino, k i so jo bili uţe poslali na planine na pašo, prignati 
nazaj domov, kajti konji gazili so sneg do kolena; mnogo ţivine je obolelo. … 
Vir: Slovenski narod, 20. 6. 1882 
 
Iz radovljiške okolice. 10. junija [Izv. dop.] (Uradovanje v našem okraji.) Navado 
imam večkrat nekoliko ogledati se po okolici, pozvedovati o stanji kmetijstva in obrti, 
in o takih prilikah pogledam tudi nekoliko v občinske pisarne. Tu si ogledam dopise, 
ki dohajajo od radovljiškega okrajnega glavarstva in sodnije, in informiram se, kako 
dopisujejo občine z onimi uradi. Priznati se mora, da se je nekoliko na bolje obrnilo — 
a vedno stoji še ţalostno! Okrajno glavarstvo dopisuje sicer občinam v slovenščini in 
nemščini, kar je obrnili razglasov, a često se zgodi, da se pošlje občini jedino le 
nemški dopis in to v slučajih silno imenitnih. Ţupan neučen nemščini mora v takih 
slučajih iskati tolmača ali pa zapasti čutljivej kazni. In znan mi je jednak slučaj. Za 
Boga, saj naši ţupani vsi znajo dobro le slovenščino, redki le lomi nemščino — in 
kako? Neumevno mi je tudi, zakaj bi se slovenskim ţupanom dopisavalo v obeh 
jezicih, če zahtevajo samo slovenskih dopisov ! V zakonih nam je zagotovljeno, da se 
nam mora slovenski dopisavati, in vender mi je znana občina, ki je poslala nemški 
dopis nazaj k glavarstvu z opazko, da ga ne sprejeme, a glavarstvo je na to molčalo. 
Sodnija zaljubljena je se vedno v nemščino. Sicer pa bodemo uţe skrbeli za to, da 
bodemo dobivali tudi od tod slovenskih pozivov. — Kar zadeva uradovanje ţupanov 



 

 

in njih dopisavanje na okr. glavarstvo, je razmera ţalostna, kajti nekaj ţupanov je še 
iz prejšnjih ponemčevalnih let, ki se ravnajo po starej navadi; kar je mlajših ţupanov, 
ti so vrli priznati se mora, da uradujejo slovenski. Vender je njih popustljivost 
prevelika! Ţalostna ta prikazen pa ima uzrok v tem, da je po našem okraji razširjeno 
premalo slovensko časopistvo. V redkej gostilni dobi se slovenski list! In kdo je temu 
uzrok? Narodnjaki sami. Zdaj o poletnem času cesto dohajajo narodnjaki v naše 
kraje, a nihče se ne oglasi za slovenski list. Često sem uţe vprašal katerega 
gostilničarja, tudi v Bledu, zakaj nijma nobenega slovenskega lista, a mi je odgovoril: 
Saj jih nobeden ne bere ! Pridejo narodnjaki iz LjubIjane k meni, ostanejo dalje časa 
tu, a nihče ne popraša po slovenskem listu. — To je greh, to je samomor, gospoda 
moja! Posnemajmo vrle Čehe, ki v vsakej gostilni, v vsakej kavarni zahtevajo svojih 
listov. Idi in stori tudi ti tako in gotovo se bodo razmere izboljšale.  
Vir: Slovenski narod, 21. 6. 1882 
 
Ljubljana. 29. junija; pri Maliči: Kaltenegger iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 30. 6. 1882 
 

 
 

Vir: Slovenski narod, 30. 6. 1882 
 
 

Josip Mašek – prijatelju v spomin … Začel sem sicer poznavati tega svojega 
prijatelja še le, ko je došel v 5. gimnazijalni razred v Ljubljano. Njegova mladost mi 
tedaj nij tako znana, kakor oni čas, ki ga je preţivel na višjej gimnaziji. Ali kakor vsak 
človek plemenitega srca, povedal je tudi Mašek rad kako črtico o svojej prvej 
mladosti. Zato so mi tudi njegova otroška leta dovolj znana. Spomini teh let so mu bili 
najmilejši in v svojej ţivej domišljiji postal je v takih trenutkih pravi otrok. Smem pač 
reči, da je bila lepa njegova prva mladost. Rodil se je 4. svečana 1859 v mestu 
Radovljici. Kot mali deček se je odlikoval po svojej zgodnjej bistroumnosti in 
nenavadnej ţivosti. Povsod ga je bilo dovolj, vsa Radovljica bila je njegovo igrališče. 
Mej otroškimi igrami zbiral si je najraje bolj drznih in skušel v njih prekositi svoje 
tovariše. Dvojno veselje pa je posebno imel: jedno v cerkvi. 
V cerkvi ga je vse zanimalo; tukaj je dobival njegov duh največ hrane, in cerkvena 
opravila so mu bila najljubša. Kakor hitro je smel, začel je streči pri altarji in bil kmalu 
prvi ministrant". — Kolikokrat je pozneje govoril o tej srečnej dobi, ko je mogel, »kot 
nedolţen angeljček« biti pred altarjem!" — Zato pa sta mu tudi g. ţupnik in meţnar 



 

 

marsikaj dovolila, kar drugim nij bilo dovoljeno. Stopiti v farovţ, hoditi k gospodu, to je 
smel on, kadar je hotel, itd. Najbolj pa ga je veselilo to, da je smel zvoniti. Prav 
zgodaj uţe je čutil do glasbe veliko veselja in tudi zato mu je bila cerkev priljubljen 
kraj. Ves pa je bil iz sebe, kadar so prišli godci v Radovljico. Tudi je bil neločljiv 
spremljevalec takih, ki so z orgljami, z vrtalom hodili od hiše do hiše. Tako se je 
budilo vedno bolj veselje do glasbe. Zamogel je tudi to veselje uţivati pri harmoniki, 
katero je imel oče njegov in katero je oče sam znal ubirati. Ali tudi na klavirji se je 
vadil uţe kot majhen otrok; menim pa, da le bolj igraje, nego v resnem redu.  
Ko je začel v sedmem letu hoditi v šolo, je hitro pokazal veliko nadarjenost. Odlikoval 
se je pred drugimi v šoli in kadar je bilo treba pri kakej slovesnost srčnega dečka 
dobiti, precej so izbrali Mašeka. Zraven tega namreč, da je bil bister, bil je tudi kaj 
srčen deček, katerega nij nič spravilo v stran. Po svojej ţivosti, ki j e bila neusahljiva, 
je bil posebno sposoben za deklamacije in mimična prikazanja. 
Z lepim upanjem so ga smeli poslati starši v 4. razred ljudskih šol v Kranj, kjer je leto 
pozneje stopil v latinske šole. … 
Vir: Slovenski narod, 7. 7. 1882 
 
(Iz Lesec) se nam poroča: Letos obiskalo je do zdaj iznimce mnogo tujcev naše 
kraje: Bled, Bohinj, Poliče, Begunje. V omenjenih krajih so vsa stanovanja 
prenapolnjena; tudi v Lescah se je letos ušatorilo za poletje več tujcev v krasnih 
stanovanjih g. Wuchererja, Legata, Goljša, a vendar imajo omenjeni gospodje še 
nekaj prostih stanovanj. 
Vir: Slovenski narod, 31. 7. 1882 
 
 
Iz radovljiškega okraja 30. julija. [Izv. dop.] (Našim ţupanom. ) Večkrat sem uţe 
priporočal ţupanom, naj se pri svojem uradovanji posluţujejo slovenščine, ker 
nemščine ne umejo. In često se zgodi, da ţupan vender hoče svetu prodajati malo 
mrvico svoje nemščine — a zraven napravi gorostasno neumnost. Le čujte! Vsak 
posel imeti mora „poselsko knjiţico" (Dienstbotenbuch) in tu stoji na prvej strani: 
Dienstbotenbuch in Folge der Dienstverordnung vom 18. März 1858 fär das 
Herzogthum Krain auf Grundlage … Tu dalje ima popolniti ţupan. In ta učeni ţupan, 
katerega imam v mislih, zapisal je v svojej modrosti: Auf Grundlage seines Vaters. 
Povedati pa moram še, da je bil ta posel ţenska: torej bi se k večjemu moralo glasiti 
ihres Vaters, a poselske bukvice se dajejo le na podlagi domovinstva, ne na podlagi 
očeta. Kaj je hotel ta modri ţupan s premodro rabo še modrejše nemščine doseči, ne 
vem, a toliko mi je znano, da so se mu gospodje nekje tam doli v Radovljici, ko so 
podpisavali te bukvice, silno smijali in jeden je napravil dovtipno opazko, da se pri 
njem še ne bode kmalu zdanilo: Ej dan, ej dan! 
Zakaj ne delate za slovenske, nemščine niti jedne besede ne umejoče, jedino le na 
Slovenskem sluţeče dekle slovenskih bukvic? Zakaj ne delate vedno slovenskih 
knjiţic, kakor ste naredili čez nekaj dnij pozneje dvoje, kjer je tudi oni „na podlagi" 
popolnem pravilno napravljen? Bodite moţ, pokaţite, da spoštujete slovensko 
govorico, bodite mlajšim ţupanom v vzgled — ne pa v posmeh. Spisujte vse spise v 
svojih uradih, gorenjski ţupani, le v slovenščini, katero umete in pustite nemščino, 
katera vam prinaša le sramoto! Bodite vredni potomci velikih pesnikov in učenjakov, 
katere je poslala gorenjska stran v svet! 
Vir: Slovenski narod, 31. 7. 1882 
 
Izpod Belega Kamna pri Begunjah na Gorenjske m 30. julija. [Izv. dop.) Kakor vsako 



 

 

ieto, izbral sem si tudi letos poletno stanovališče v Polčah na Gorenjskem, — da si 
počijem v druţbi prijateljev in znancev od trudnih preteklih dnij. Gostilničar gospod 
Šturm sprejel me je s svojo gospo soprogo prav prijazno in mislil sem, da bivam v 
druţbi domačih, da sem v rodbinskem krogu.  
V več hišah gospoda Šturmi stanuje 70 do 80 gostov iz Beča, Trsta, Ljubljane, s 
Štirskega, Hrvatskega in Angleškega, od katerih mi je navajati kot posebno odlične 
goste: Gospoda kranjskega deţelnega predsednika A. Winkler, g. podadmirala 
barona Petz, g. višjega konzula viteza Kohen, iz Malte, g. glavarja okupacijske 
pisarne barona Albori, g. okroţne sodnije predstojnika Del Negro – vsi z druţinami. 
Letošnje leto je imenovani posestnik postavil stekleno shajalnico in kraj tako olepšal, 
da zadostuje vsem potrebam in terjatvam. Vsako leto dohaja v ta kraj vedno ve tujcev 
in Polče se morajo vsakemu, kateri dobrega zraka potrebuje, gorko priporočati. / J. S. 
Vir: Slovenski narod, 1. 8. 1882 
 
(Deţelni predsednik,) gosp. A. Winkler, ki biva zdaj s svojo obiteljo v Poljčah, obiskal 
je pretekli teden begunjsko ljudsko šolo in kaznilnico ter se prav ţivo zanimal za 
naprave v njej.  
Vir: Slovenski narod, 2. 8. 1882 
 
Tujci, 15. avgusta; Pri Bavarskem dvoru – Kuzmicz iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 17. 8. 1882 
 
Telegram k Jurčičevi slavnosti. Radovljica. — Slava Jurčičevemu spominu! Slava 
zbranim častilcem nam neumrlivega Jurčiča! - Vrelec, Klinar, Zalokar, Olifčič, Cvirn, 
Kosmač, Pretnar, Mandelj, Rakovec. 
Vir: Slovenski narod, 18. 8. 1882 
 
Darila na Narodni dom; g. Janez Bulovec, kupec v Radovljici – 10 gld., gospodična 
Ana Bulovec, njegova hči – 1 gld, g. Janez Bulovec, njegov sin – 1 gld., g. Anton 
Bulovec, njegov sin 40 kr., g. Anton Bulovec, kupec v Begnah … 
Vir: Slovenski narod, 19. 8. 1882 
 
Iz Radovljice 19. avgusta. [Izv. dop.) Iz vseh krajev mile nam Slovenije dohajajo dan 
na dan poročila in vabila k slavnostim v prid »Narodnemu Domu«, le z visokega 
Gorenjskega nij čuti glasu. Kaj je temu uzrok? Menim da to, ker od Krope više 
nijmamo niti jednega društva niti čitalnice. To je ţalostno, a istina! Jeden ne more 
vsega, le skupno, tedaj društvo je v stanu, kaj prida narediti. To izprevideli so tudi 
nekateri radovljiški rodoljubi in ker „brez petja nij ţivljenja", zbralo se je nekaj mlajših 
moči, katerim so pristopili tudi nekateri hišniki in so se pričeli v druţbi z dijaki prav 
marno petja učiti. Vrli, za vse lepo vneti narodnjak g. Kosmač blagovolil je pevcem 
prepustiti sobo za pevske vaje. Slava mu! Da si so nekateri početkom zmajevali z 
glavami, vzlic temu ima mladi zbor uţe lep vspeh zabiljeţiti. Na predvečer 18. 
avgusta zbrali so se gg. pevci in se podali pred stanovanje gospoda okr. glavarja in 
zapeli dve pesni in cesarsko himno. V resnici, kar čudil sem se čujoč to petje, če sem 
pomislil, da so pevci do malega vsi neizurjeni, da so se priučili v kratkem času štirih 
dnij. Iz tega se vidi, kaj premore dobra volja. G. okr. glavar se je pevcem srčno 
zahvalil za podoknico in jih prijazno povabil, nekoliko okrepčat se. Ta zbor namerava 
v kratkem prirediti veselico v prid „Narodnemu Domu". Le hrabro naprej! Vsak 
začetek je teţak. Jaz pa izrekam le ţeljo, naj bi postal iz tega mladega zbora stalen 
in naj bi bil podlaga čitalnici, katere ustanovitev naj bi bila radovljiškim rodoljubom 



 

 

nujna skrb. Po Dolenjskem in Notranjskem ima skoraj vsaka večja vas svojo čitalnico. 
Kako lepo bi lehko ona napredovala v Radovljici, posebno pa v poletnem času, ko 
vse okrog in okrog mrgoli tujcev, kateri navajeni zabav po mestih, bi gotovo z 
veseljem se jih vdeleţevali. 
Na noge tedaj, Radovljičanje, otresite uţe jedenkrat ono mrzlost do vsega, kar je 
narodno, in vzdramite se! Naj vam bo oni pevski zbor — po desetih letih sem prvi — 
v vzgled, da trdna volja vse premore! 
Vir: Slovenski narod, 21. 8. 1882 
 
(Umrljivost v okraji radovljiškem. ) C. kr. okrajno glavarstvo v Radovljici izdalo je 
statistiko umrljivosti za l. 1881, katerej povzamemo naslednje podrobnosti: Na tisoč 
prebivalcev umrlo je : V Jesenicah 25, v Zaspem 30.5, na Breznici 23.50, na Dobravi 
20, v Bistrici 24.5, v Gorjah 19, na Koroškej Beli 34, v Koprivniku 17.5, v Kranjskej 
Gori 30.5, v Kropi 40.5, v Ljubnem 32.5, v Lescah 17, na Dovjem 32.5, v Lešah 18, v 
Mošnjah 20, v Ovsišči 10.1, v Radovljici 25.5, v Ratečah 24, v Kamnej Gorici 34, v 
Begunjah 28.5, na Bledu 23, v Belej Peči 28, na Bohinjskej Beli 20.5, v Srednjej Vasi 
32.5 %. Največa umrljivost (40.5 %) nahaja se iz lehko umevnih uzrokov v Kropi, 
najniţja v Ovsišči. 
Vir: Slovenski narod, 24. 8. 1882 
 
(Iz Belega Grada). Pred nekoliko tedni je tukaj nagloma za mrtvudom umrl Slovenec 
Klinar, rodom iz Radovljice. Bil je inţenirski nadzornik ter ţivel je tu več nego 20 let. 
Bil je značajen in obče spoštovan. Lehka mu srbska zemlja! 
Vir: Slovenski narod, 25. 9. 1882 
 
Deţelni zbor kranjski. (VI. seja dne 25. septembra 1882.) …  Peticijski odsek poroča 
po g. Lašanu o prošnji občinskega zastopa mestu Radovljice, da bi deţelni zbor 
podpiral peticijo do vlade, naj se napravi blizu Radovljice mala postaja (Haltestelle). 
Prošnja se podpira s tem, da bi erarju ne trebalo plačevati za prevaţanje pošte v 
Lesce vsako leto najmenj 700 gl., da bi potem, ker je v Radovljici mnogo uradov, 
veliko ljudi rabilo ţeleznico, kateri se na kolih tja vozijo, ker si nečejo posebej voza 
najemati v Lescah, da se peljejo v Radovljico. Drţavi, katera ima sedaj Rudolfovo 
ţeleznico v oskrbi, bi ne naraslo nič stroškov, kajti poslopje za malo postajo in 
dovozno cesto obveţe se na svoje stroške zgraditi mestni zastop radovljiški, drţava 
pa bi imela po mnogih potovalcih precej dobička. Zatorej priporoča poročevalec, da 
se izroči prošnja c. kr. vladi z najgorkejšim priporočilom, da se na njo ozira. 
Deţelni glavar grof Thurn odločno podpira prošnjo in reče, da je Radovljica ne le 
shodišče vseh v tem okraji ţivečih, kateri imajo jako mnogo posla pri raznih uradih, ki 
so nastanjeni v Radovljici, nego tudi tujci se prav radi in pogosto oglašajo v tem 
mestu. Kar se tiče tehničnih ovir, nijso tako ogromne, kakor jih je slikalo prejšnje 
vodstvo Rudolfove ţeleznice. Na mnogih krajih so ţeleznice ustanovile male štacije, 
kjer je tir še dosti bolj navzdol, nego pri Radovljici, na primer pri Malborgethu. Prošnja 
nij bila vslišana samo zaradi tega ne, ker prejšnje uplivne osobe vodstva Rudolfove 
ţeleznice nijso hotele ničesar o njej slišati. A zdaj so okolščine vse druge in mnogo je 
upanja, da vlada, katera sedaj oskrbuj e to ţeleznico, usliši opravičeno prošnjo mesta 
Radovljice. Sploh pa, pravi deţelni glavar, je jako obţalovati, da se uţe takrat, ko se 
je ţeleznica zidala, nij oziralo na mesto Radovljico.* (*Dr. Toman je imel uţe od 

Rudolfove ţeleznico zagotovilo, da se napravi v Radovljici mala postaja (Haltestelle). A 
Radovljičani so rekli, če ne dobimo popolno štacije, ne trebamo niti male. Tako nijso dobili 
ničesar. Zdaj je treba moledvati za stvar, ki se je prej ponujala. / Op. poročevalca.) 



 

 

Vir: Slovenski narod, 26. 9. 1882 
 
Trţaška razstava. … Matija Zupan v Kropi izdeluje vsakovrstne mehove za 
kovačniče, najboljše sestave in trpeţnosti in za polovico ceneje, kakor dunajske in 
druge tovarne. Razstavljeni cilindrasti meh s podvojenim delom kaţe se kot jako 
vestno in iz dobrega blaga izdelan stroj, ki bode vsakem u dobro sluţil. 
Grilc Luka na Zgoši na Gorenjskem (pošta Begunje) izdeluje raševino in sukno, cena 
za jeden meter od 1 gld. 67 kr. do 2 gld. 6 kr. Tovarniški izdelovano blago je dobro in 
trpeţno. 
Vir: Slovenski narod, 14. 10. 1882 
 
Novi šolski nadzorniki za Kranjsko. „Wiener Zeitung" objavlja imena novo imenovanih 
šolskih nadzornikov. Imenovau je: Nadučitelj Thuma za šolski okraj Postojina; 
nadučitelj Spintre za Kočevje; gimnazijski profesor Wurner za Krško; profesor Pirker 
za Kranj; profesor Gariboldi za Ljubljano; nadučitelj Levstik za okolico ljubljansko; 
baron Taufferer za Litijo; vaduiški učitelj Gerkman za Logatec; dekan Keše za 
Radovljico; profesor Vodep za Rudolfovo; ljudski učitelj Ţumer za Kamnik; nadučitelj 
Jeršinovec za Črnomelj. 
Vir: Slovenski narod, 19. 10. 1882 
 
Tujci v Ljubljani, 19. oktobra – pri Slonu; Dralka iz Radovljica. 
Vir: Slovenski narod, 20. 10. 1882 
 
(Poddruţnice društva rudečega Kriţa.) ustanovile so se: v Postojini, v Ilirskej Bistrici, 
v Vipavi, v Logatci, na Vrhniki, v Kranji, v Kamniku, v Rudolfovem, v Metliki, v 
Črnomlji, v Kočevji, v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 31. 10. 1882 
 
(Iz Begunj na Gorenjskem) piše se nam v 27. dan t. m.: Usojamo si naznanjati, da se 
je pri nas ustanovila »prostovoljna poţarna bramba" in s 24. dnem t. m., ko je bila 
volitev, stopila v ţivljenje. Ob jednem štejemo si v dolţnost g. Antonu Zadniku, 
nadzorniku v kaznilnici, za neutrudljivo delavnost in prizadevanje pri ustanovIjenji 
tega društva, kakor tudi vsem podpornikom izreči najtoplejšo zahvalo. 
Vir: Slovenski narod, 28. 12. 1882 
 

Iskalna pojma: radovl, begun 
 
:::::::::::::::::::::::::: 
 
(Članom C. kr. okrajnih šolskih svetov v Kranjskej za prihodnjo šestletno dobo so 
zmej duhovskega stanu imenovani naslednji gg.: …  za Radovljico: Silvester Keše, 
dekan v Begunjah; … 
Vir: Slovenski narod, 31. 1. 1883 
 
(Iz Radovljice) se pritoţuje naročnik, da tam nemškutarija še vedno cvete in da se 
naredba pravosodnega ministra glede ravnopravnosti našega jezika kaj malo ali pa 
nič v poštev ne jemlje. Snuje se v Radovljici tudi poţarna bramba, a zaradi komande, 
bodi-l i slovenska, ali nemška, se še ni doseglo porazumljenje. Dopisnik nam je 
obljubil, da nam v tej zadevi natančneje poroča, zlasti pa, da nam našteje tiste 



 

 

gospode, ki se poganjajo za nemščino, katere je na Gorenjskem ravno toliko treba, 
kolikor slovenščine v Berolinu. 
Vir: Slovenski narod, 8. 2. 1883 
 
Iz Radovljice 12. februvarja. [Izv. dop.] Ker vem, da to ni brez zanimljivosti, hočem 
takoj v začetku povedati, da jaz nesem ud tukajšnje poţarne straţe in to tako dolgo 
ne bom, dokler bo poţarna straţa : straţa nemčurstva. Pravega Slovenca mora pač 
srce boleti, ako tukajšnji gospod ţupan s svojo mogočno besedo velevajo: „So lange 
ich die Leitung der Stadt in den Händen habe, so lange bleibt das Commando der 
Feuerwehr deutsch." Nemojte pa misliti, da je veliko Nemcev pri druţbi; ravno narobe 
je; ako prideš in iščeš ko grški modrijan s priţgano lučjo pri belem dnevu onih, ki so 
udje te druţbe in ki znajo ob jednem nemški, dobiš jednega, in zavoljo tega mora biti 
komando nemški. Da tedaj nesem ud poţarne brambe, to bi lahko bil povod, da me 
ta ali oni črti; kajti ustanovila se je pri nas neka tajna druţba, ali bolje rečeno druţba 
postopačev, ki nema druzega dela, nego da piše anonimna pisma in dopisnice 
mirnim ljudem; da sem jaz tudi mej srečnimi, koje nadlegujejo ti sitneţi, se samo ob 
sebi razume. Tudi prijatelj K. dobil je dopisnico — na kojej je narisan kot tičar, ki lovi 
gimpelne; pod risarijo podpisane so besede: „Tvoje limanice so preslabe za 
„Gemeindegimpelne. " Od kedaj bi bili postali zastopniki radovljiškega mesta 
gimpelni, mi ni znano, a da so pametni mirni in zelo učeni, o tem zna podučiti 
vsacega sledeča dogodba: Pri nas gospoduje ţupan, recimo mu Primoţ, najbolj 
učeni, najmodrejši in jeden najhujših nemčurjev; bil je ţe večkrat ţupan našega 
mesta, če bo še za naprej, to vedo bogovi. Sosed njegov je miren človek, dasiravno 
mu nemčurska garda pravi: radovljiški „krakelar". Pred nekimi leti dobil je ta 
»krakelar« mladega psa, od kojega bi moral plačati pasji davek. Gospod ţupan — 
nemčur, sosed — Slovenec, razume se torej lahko; da se mu je od ţupanije kmalo 
zaukazalo plačati pasji davek. Sosed je vedel dobro, da gospod ţupan ni znašel 
smodnika, in da posameznih postav ne pozna; gre torej k gospodu ţupanu in reče: 
„Moj pes je mladoleten, ker ni še prestal pasje bolezni in mladoletni ne plačujejo 
davka; gospod ţupan bil je prepričan, da je pes mladoleten in davka prost. 
Ne dolgo, pošlje gospod ţupan temu mladoletneţu marko s črko M. (morda 
mladoleten!); in s to marko smel je brezskrbno stopiti v druţbo štironogatih 
radovoljiških postopačev. Takrat je po mojih mislih prijatelj K. vender ujel enega 
omenjenih tičev. Toda prijatelj K. je dobra duša , pustil je torej ujetemu tičku prostost; 
toda bodi-si, da je bil ujeti tiček tako nesrečen, da je zašel zopet kmalo v suţnjost, ali 
pa mu prostost dobro ne de: sedaj prebiva v tičnici najhujšega nemčurja našega 
mesta - in kakor ta ţviţga, tako poje ujeti gospod ţupan. Jaz sicer ne vem, kako 
uporablja učitelj in kako učenec svoje darove, a gorje obema, ako v kratkem pride 
neki drugi nadzorovatelj in ako se ta prepriča, da sta učenec in učitelj svoje talente 
poskrila in pokopala. 
Razumel me je gotovo vsakdo, kdor razmere pozna in prepričan bode ko jaz, da v 
podporo tukajšnjih nemčurjev ni me rodila slovenska mati. 
„Die Menge macht es." 
Vir: Slovenski narod, 14. 2. 1883 
 



 

 

 
 

Slovenski narod, 22. 2. 1883 
 
 

 
 

Slovenski narod, 22. 2. 1883 
 
Iz Radovljice 22. februvarja. [Izv. dop.) Dasiravno se je ţe mnogo pisalo o tukajšnji 
prostovoljni poţarni brambi, vender blagovolite vzprijeti še nekoliko vrstic iz moje 
roke. 
Povsod, kjer se je še ustanavljala kaka prostovoljna poţarna bramba, primorano je 
bilo gotovo društvo potrkati na vrata dobrih src. Tudi mi smo se obrnili do prebivalcev 
našega mesteca; videli in prepričani smo bili, da je društvo samo na sebi na 
prebivalce napravilo dober utis. Radi in z veseljem pomagali so nam premnogi z 
denarnimi sredstvi; napraviti si bodemo sedaj zamogli brizgalnice in druzega 
potrebnega orodja. Omeniti pa moram tudi bliţnje nam Predtrţane in Lesčane; kajti 



 

 

tudi ti, sprevidevši korist in pomen naše druţbe, pripomogli so z radovoljnimi doneski 
mnogo k nakupu potrebnega. Zahvaljujem se torej jaz v imenu cele druţbe vsem 
darovalcem; priporočamo se jim pa tudi, da nam še za naprej ostanejo nagneni 
podpirajoči udje prostovoljne poţarne brambe, kadar pridemo v kako potrebo. 
Prepričani pa naj bodo vsi, da niti jeden krajcar se ne bode po nepotrebnem potratil; 
meščane in vse znane ude društva pa zagotovimo, da tukajšnji prostovoljni poţarni 
brambi nikdar ne postane politika nje namen, ampak društvo bode skušalo koristiti 
mestu in okolici z ţrtvovanjem svojih močij in pomagati vsakemu brez razločka, ako 
ga zadene elementarna nesreča. 
Zatorej udje prostovoljne poţarne brambe, ne prepirajmo se in ne potegujmo se za 
reči, ki neso v področji našega delokroga, marveč z zdruţenimi močmi delujmo in 
napredujmo v dobrej reči in geslo naše bodi: viribus unitis, vse za vero, dom, cesarja. 
/ Radovljičan. 
Vir: Slovenski narod, 23. 2. 1883 
 
Iz radovljiškega okraja 26. febr. [Izv. dop.) Na 18. dan t. m. je, izvrševalni odbor 
ţupanijske zveze radovljiškega okraja sklical drugi ţupanijski shod v Lesce k Krištofu, 
katerega so se udeleţili vsi ţupani, razen po bolezni zadrţanega rateškega in 
kamnegoriskega. 
Zborovanje se prične popoludne ob 3. uri v navzočnosti povabljenega, za vsak 
napredek unetega in pravičnega c. kr. okrajnega glavarja gospoda J. Dralke, z 
nagovorom predsednika Ţumer-a, kateri navdušuje ţupane z zjedinjenimi močmi 
nadaljevati v pretečenem letu nastopljeni pot, omeni uspeh peticije, stavljene pri 
prvem ţupanijskem shodu dne 20. marca t. I. zastran olajšave v izdaji ţivinskih 
potnih listov pri taki ţivini, katera se na planinsko pašo goni, in upa, da občnokoristni 
predlogi in sklepi, kateri se bodo pri tem shodu obravnavali, ravno tako ne ostanejo 
brez uspeha. 
Potem razloţi sledeči dnevni red: 1. Ustanovitev jednakomernih občinskih taks ali 
tarif po vseh ţupanijah okraja in to po deţelni postavi od 3. decembra 1868. — 2. 
Kako uravnati, da bi se pri sodnijskih obravnavah ne čitala očitno proti zatoţencu od 
ţupana izdana spričevala. — 3 Kako vzprijeti Nj. Veličanstvo presvetlega cesarja o 
namerovanem pohodu na Bledu julija meseca t. I. — 4. Nasveti posameznih udov. — 
5. Volitev novega odbora za l. 1883. 
Na to se prične zborovanje in posvetovanje po navedenih točkah in sicer: 1. Da bi se 
po vseh ţupanijah ustanovile jednakomerne takse ali tarife za poslovanje ţupanov, 
njih namestnikov in občinskih organov, se po raznih nasvetih vse v deţelni postavi od 
3. decembra 1868. zaznamenovane tarife določijo in potrde. Ţupani imajo nalog, te 
tarife občinskim odborom predloţiti v sklep, gosp. okrajni glavar pa obljubi tiste za 
celi okraj deţelnemu odboru skupno v potrjenje podati. Po potrjenji natisne se 500 
tacih tarifov in razdeli proti povračilu stroškov mej ţupanije. — 2. Kako odpraviti, da bi 
se pri sodnijskih obravnavah ne prečitala ţupanijska spričevala očitno pred 
zatoţencem? Vsakemu ţupanu je iz lastne skušnje znano, koliko sitnosti, 
nadleţnosti, nesreč ali škode na premoţenji in mnogokrat celo na ţivljenji ima on 
prestati zaradi takih spričeval, če so sodniji resnično in vestno podana. To je za 
vestnega ţupana najteţavnejše stališče, kar so sodnijske obravnave zadostno ţe 
pokazale. Stavi se torej nasvet po predlogu izvrševalnega odbora ţupanov 
ljubljanske okolice, da se justičnemu ministerstvu poda skupna peticija, da bi sodnije 
taka spričevala terjale od dotične ţandarmerijske postaje, v sporazumljenji z ţupani.  
Po daljnem posvetovanji in različnih predlogih se sklene, da bi bilo bolj umestno, ko 
bi sodnije terjale taka spričevala od c. kr . okrajnih glavarstev, katera imajo ţupane in 



 

 

ţandarmerijo v svojem področji, da naj bi v sporazumljenji s slednjima predlaga 
spričevala, katera bi se potem čitala kot od političnih oblastnij izdana. Tako bile bi 
sodnije vestno in nepristranski poučene o zatoţenci. 
Ţeleti bi bilo, da bi tako peticijo priredili tudi ţupani drugih okrajev, ki imajo jednake 
teţave. - 3. Kako vzprejeti Nj. Veličanstvo presvitlega cesarja, kadar pride julija 
meseca na Bled? — Predsednik predlaga, da bi se iz tega shoda volili zastopniki v 
slavnostni odbor, če se bo v tukajšnjem okraji ustanovil tak odbor; če pa ne, naj bi bil 
pa to slavnostni odbor, kateri bi druge korporacije v okraji zraven povabil, da se tako 
ljubljenemu vladarju kolikor mogoče napravi slovesen vzprejem in pokaţe, da v teh 
600 letih, kar je naša lepa in daleč sloveča deţela Kranjska pod mogočnimi peruti 
avstrijskega orla in pod svitlo dinastijo Habsburţanov zdruţena, je naš slovenski 
narod v ljubezni tistemu udan in zvest po besedah našega pesnika: 

 »Hrast, se omaje in hrib. 
Zvestoba Slovenca ne gane.« 

  

Voli se potem jednoglasno 5 ţupanov v ta slavnostni odbor, in sicer: Janez Hribar iz 
Kranjske Gore, Franc Hudovernik iz Radovljice, Anton Vester iz Bleda, Jaka Rozman 
i z Bohinjske Bistrice, Jakob Ţumer iz Gorjan, slednji kot prvomestnik. — Sklene se 
dalje, k sejam tega odbora povabiti druge veljavne in uplivne moţe, duhovščino, 
učitelje in poţarne straţe u Begunj in Radovljice, pred tem časom pa sklicati še 
jedenkrat ţupanijski shod. Razen različnih predlogov voli se konečno nov odbor za 
ţupanijsko zvezo, v kateri so bili ţe imenovani ţupani izvoljeni. C. kr. okrajni glavar 
gospod J. Dralka se z izvrstnimi besedami zahvali za obilno udeleţbo shoda, 
priporoča z zjedinjenimi močmi napredovati in tako tudi druge okraje spodbujati za 
ţupanijske shode, kateri so deţeli in drţavi v korist in čast, in obeta po svoji moči s 
sveti in dejanjem podpor. Potem se zborovanje je sklene. 
Pri skupni večerji v Krištofovi dvorani se je še marsikaj koristnega iti veselega 
pomenkovalo, na kar smo se po raznih napitnicah v pozni uri ločili z nadejo, da se v 
tej spomladi še jedenkrat snidemo.  
Vir: Slovenski narod, 3. 3. 1883 
 
Iz Radovljice 10. marca. |Izv. dopis.] Kakor znano, ustanovila se pri nas poţarna 
bramba ţe od 25. decembra l. l., pa še sedaj ni ničesar videti, razen da brambovci v 
novih uniformah in z zlatimi ţnorami ob nedeljah po mestu gori in doli korakajo in se 
kaţejo ljudstvu. Poţarna bramba nema do sedaj nobenega uspeha, ker še pravda o 
komandi ni ugnana in ker se cepimo v tem vprašanji v dve stranki. Nemškej stranki 
na čelu je gospod „Bürgermeister", po domače Primoţ in njegova desna roka, 
tukajšnji klepar Schwetz, jako zagrizen nemčur. Akoravno slednji dobro zna, da ţivi 
od nas Slovencev, se vender bori za nemško kulturo in jako bahato ponaša. 
Nedavno še odrezal se je v nekej gostilni prav ošabno, da poţarna bramba ne 
potrebuje od Slovencev nič denarjev in sploh nič, komanda pa mora biti nemška! Ne 
vem, od kod taka mogočnost, vsekako pa je ţalostno za nas Radovljičane, ako nam 
bode ta klepar zapovedoval in nas po svoji volji sukal. 
Nemška, ali bolj pravilno, nemčurska stranka, obstoječa iz samih tacih ljudij, ki se od 
nas Slovencev ţive, a pri vsakej priliki na nas Slovence zabavljajo, zbira se v nekej 
tukajšnjej gostilni, kjer neka nemčurka s kuhalnico v roki prav moško beseduje, „takt" 
bije in se sploh tako oblastno vede, da so ţe nekateri mislili na to, izvoliti jo pri prvej 
volitvi za »Pfannenmutter« . To je zares smešno, in da bode nepotrebnih smešnostij 
vender jedenkrat konec, priporočalo bi se, da bi se kaka bistra in pogumna glava 
zavzela za poţarno brambo, da bi slednja zares zadostovala svojemu namenu. 



 

 

Prepir zaradi komande pa je iz trte izvit, čemu na Gorenjskem nemškutariti? Ali vam 
po Trţičanih pridobIjene lovorike ne dade spati? 
Vir: Slovenski narod, 15. 3. 1883 
 
(† Prevzvišeni nadškof goriški dr. Andrej GolImayr) je danes zjutraj dne 17. marca 
nagloma umrl. — Rojen je bil v Radovljici 28. novembra 1797, posvečen v duhovna v 
Ljubljani 23. novembra 1821, v nadškofa posvečen v Ljubljani 3. julija 1855, drugi 
dan potem je prejel metropolitanski plašč in 24. junija bil slovesno umeščen v Gorici. 
Vir: Slovenski narod, 17. 3. 1883 
 
(Iz Radovljice ) se nam piše v 5. dan t. m.: Ravno mi pove prijatelj, da, ko je bil včeraj 
kot priča pri sodniji, ga je gosp. sodnik vprašal, ali hoče, da se slovenski ali nemški 
zasliši, pa pristavil: »Pa saj tudi nemški razumete?« Ko je moj prijatelj odgovoril, da 
mu je ljubši, ako se zapisnik spiše slovenski, narekovala se je vsa izpovedbi gladko 
slovenski. Ker kaj tacega še ni bilo, objavim to veselo vest, da vsakdo, ki ima pri 
sodniji kaj posla, zahteva slovensko obravnavo in slovenski zapisnik.  
Vir: Slovenski narod, 6. 4. 1883 
 
Iz Otoka 18. aprila. [Izv. dop] Sinoči ob 11. uri nas je zvonenje v Mošnjah in v Otoku 
vzbudilo iz spanja. Klic: Gori. gori, pri Volku v Spodnjem Otoku! je vse sosede hitro 
na noge spravilo. Na jedenkrat sta bili dve hiši v ognji. Nevarnost bila je za celo vas 
velika, ker so poslopja blizo vkupe in vsa s slamo pokrita. Posrečilo se je pa vender, 
da so ljudje, ki so res delali na vse pretege, moški na strehi tretje hiše, ki se je bila 
tudi ţe unela, ţenske pa s tem, da so vodo nosile, ogenj pretrgali in da ni bilo večje 
nesreče. Prihitela je tudi naglo Radovljiška in Begunjska poţarna straţa, ki sta se 
obe hrabro obnašali in še marsikaj obvarovali. Izrečena bodi obema Ţivahna 
pohvala! 
Posebno junaško obnašali so se: Janez Muhovec, cestni čuvaj; Andrej Zupan, kovač; 
Andrej Brejc; Janez Lotrič; Lorenc Pristavec; Janez Pristavec in Podvinski hlapec 
France. 
Pogorelo je dvema posestnikoma razen ţivine vse. Tretjemu so „cimper" zrušili, da 
se je ogenj pretrgal. Ţalibog ni bil nobeden zavarovan. Kdo je bil te nesreče kriv, se 
ne ve. 
Da bi ta nesreča ljudi spametovala, da bi se zavarovali proti ognju! 
Vir: Slovenski narod, 20. 4. 1883 
 
(Razpisani sluţbi.) Druzega učitelja na štirirazrednej Ijudskej šoli v Radovljici. Plača 
500 gld. - Učitelja na jednorazrednici v Ljubnem. Plača 400 gld. in prosto stanovanje. 
Prošnje do 15. maja t. I. na okrajni šolski svet v Radovljici. 
(Razpisani sluţbi.) Okrajnega ranocelnika na Bledu z letno nagrado 500 gld. in 
okrajnega ranocelnika v Radovljici z letno nagrado 400 gld. Prošnje do 20. maja na 
C. kr. okrajno glavarstvo v Radovljici.  
Vir: Slovenski narod, 21. 4. 1883 
 



 

 

 
 

Vir: Slovenski narod, 21. 4. 1883 
 
 

(Občni zbor čebelarskega in sadjerejskeg a društva z a Kranjsko ) bode dne 20. t. m., 
to je v nedeljo popoludne v Lescah pri Radovljici. Pravila tega novega društva 
potrdila je te dni slavna deţelna vlada. Pri občnem zboru vol il se bode stalni odbor. 
Čebelarje, sadjerejce, isto tako tudi prijatelje čebelarstva in sadjereje opozorujemo, 
naj se udeleţe mnogobrojno tega zbora. Pravila tega novega društva objavili smo, 
kakor smo ţe preje obetali, v gospodarstvenem oddelku sobotne številke. 
Vir: Slovenski narod, 15. 5. 1883 
 

 
 

Vir: Slovenski narod, 17. 5. 1883 
 

Narodno-gospodarske stvari. Občni zbor čebelarskega in sadjerejskega društva 
za Kranjsko.  
Kakor smo ţe poročali, vršil se je imenovani zbor 20. t. m. v Lescah pri Radovljici na 
Gorenjskem. Akoravno je bilo vreme nekoliko deţevno, udeleţilo so jo zbora okolu 
50 pravih udov. V prvo pozdravil je g. E Kramar vse navzočne, ter jim razloţil pravi 
namen novega društva. Kranjska čebela je svetovno znana, ali s čebelorejo dalo bi 
se na Kranjskem se mnogo več storiti, nego se stori sedaj, isto tako je s sadjerejo. 
Ako hočemo sadjerejo povzdigniti, treba je delati na to, da produciramo sadje, katero 
je pripravno za eksport. Glavna napaka v naši sadjereji je, da imamo preveč „sort", 
kajti nahaja se mnogo dobrih sadjerejcev, ki so tega mnenja, da je tisti najboljši 
sadjerejec, ki ima v svojem vrt u toliko sort, kolikor dreves. Trst potrebuje v eksport 
mnogo sadja, posebno jabolk in hrušk. To sadje vračava se pa v Trst navadno iz 
Štajerskiga in Koroškega in zakaj bi se ne izvaţalo iz naše deţele? Kranjska ima 
mnogo, mnogo dobrega sadja, ter je Trstu bliţja, nego imenovani deţeli, pa vender 



 

 

nas kupčevalci tako ne obrajtajo, kakor Korošce in Štajerce in sicer iz tega uzroka, 
ker imamo premalo jednoličnega dobrega eksportnega sadja itd. 
Potem razvija g. Kramar načrt, kako bi moralo društvo delovati, da pride do pravega 
in dobrega uspeha itd. 
Gospod Janez Modic, obče znani čebelar na Savi pri Jesenicah govori potem, kako 
ima društvo delati, da udje spečavajo čebele, med, vosek in druge čebelarske 
pridelke po visoki ceni. 
Potem se vrši volitev stalnega odbora.  
V odbor voljeni so sledeči gospodje: Predsednikom Janez Modic, čebelar in 
posestnik na Savi pri Jesenicah, podpredsednikom, tajnikom in uradnikom 
društvenega lista B. Kramar v Ljubljani, blagajnikom O. Homan, posestnik v 
Radovljici; odborniki pa gospodje: Anton Zupan, kaplan na Bledu, Jakob Ţumer, 
ţupan in posestnik v Gorjah, Štefan Homan, posestnik pri Škofji Loki, France Vovk, 
posestnik na Bledu in Janez Repe, posestnik na Jesenicah. 
Odbornikom voljen je bil tudi gosp. Alojzij Šraj, c. kr. poštar in posestnik na 
Jesenicah, ki je pa zaradi druzega mnoţega opravila resigniral na odborništvo. 
Gospod kaplan Zupan naznani, da jako rad svoj čebelnjak društvu začasno prepusti 
kot vzgledni čebelnjak. Čebelnjak g. Zupana je istinito uzoren. 
Gospod blagajnik O. Homan se izjavi, do prepusti društvu lepo drevesnico v 
Radovljici v društveno uporabo. To drevesnico napravil je z mnogim trudom njegov 
oče Friderik Homan, ki ni bil le izvrsten gospodar in sadjerejec, ampak tudi vse hvale 
vreden predsednik kmetijske poddruţnice v Radovljici, kar gotov o pripozna vsak 
Gorenjec. (Zbor se obema gospodoma zahvali.) 
Društvo šteje sedaj blizu 100 udov. Večina udov uplačala je ţe društvene doneske. 
Društvo ima torej ţe kapital, svojo drevesnico in svoj uzoren čebelnjak v uporabo. 
Govorilo se je potem še mnogo o društvenem listu in o druzih kmetijskih razmerah. 
Zborovanje trajalo j e skoro tri ure. Prihodnji občni zbor vršil se bode v jeseni tega 
leta. Ţelimo novem u društvu mnogo uspeha. 
Vir: Slovenski narod, 26. 5. 1883 
 
(Velika nesreča.) Včeraj popoludne ob pol 2 uri nastal je v Terbojah pri Smeledniku 
ogenj. Ker je bila močna sapa, razširil se je poţar hipoma po vsej vasi. Od vseh 78 
popisnih številk ostal je samo farovţ in par hiš. Vsa druga stanišča in poslopja, tudi 
cerkev in zvonik, so uničena. Zgorelo je tudi troje otrok. Poţar bil je velikanski, po 
vsej gorenjskej planjavi vidljiv in sapa nanašala je utrinke celo v kamniško okolico. 
Poţarna bramba iz Kranja in celo ona iz Radovljice prihiteli sta na pomoč, a človeška 
moč tu več ni mogla pomagati. Ogenj nastal je baje vsled streljanja s topiči, a 
gotovosti še nemamo. Škoda je ogromna, še veča pa je ţalost in beda nesrečnih 
prebivalcev. 
- Pri svršetku lista došlo nam je še poročilo, da je ob 1. uri ustrelil Anţekov fant 
prazniku na čast, in da se je pri tem unela bliţnja slamnata streha. V komaj četrt ure 
bila je vsa vas v plamenu. Do vode se na jednej strani ni moglo, tako, da so pri 
Kocijanu s pivom in vinom gasili. Pravijo, da je zgorelo 6 otrok. 
Vir: Slovenski narod, 28. 5. 1883 
 
(Ţupanijski shod Radovljiškega okraja) bode v 3. dan junija popoludne v Lescah. Pri 
tem shodu bode se obravnavalo, kako vsprijeti Nj. Veličanstvo v Lescah in na Bledu. 
Vir: Slovenski narod, 1. 6. 1883 
 



 

 

(Shod ţupanov radovljiškega okraja) vršil se je v nedeljo dne 3. t. m. popoludne v 
Lescah v gostilni »pri Krištofu«. Zbrani so bili skoro vsi ţupani pod predsedstvom g. 
okr. glavarja. Obravnavalo se je o sprejemu Nj. Veličanstva in se poleg drugega 
določilo, kdo ima nagovoriti Nj. Veličanstvo pri izstopu na kolodvoru v Lescah in v 
katerem jeziku? Človek bi mislil, da o tej slednjej točki obravnava niti moţna ni, 
vender se je obravnavalo - in kako? Groza me je spomina. Toda o tej zadevi in o 
samostalnosti naših ţupanov sploh in v narodnih stvareh hočemo pozneje obširneje 
govoriti; danes naj omenimo le energičnega postopanja ţupana iz Kamne Gorice 
gosp. Pesjaka. Sicer pa bodemo skrbno čuvali, da bode oni gospod, ki je prevzel 
častni posel nagovora, tudi po našem nalogu ga izvršil! 
Vir: Slovenski narod, 5. 6. 1883 
 
Iz Bleda 4. junija. [Izv. dop.] (Poddruţnica kmetijske druţbe.) … Vprašam torej slavno 
c. kr. kmetijsko druţbo, jej je li znano, da se za radovljiško kmetijsko poddruţnico ne 
sklicujejo redno — nikoli! — občni zbori, misli li odpraviti to uerednost — ali pa je 
morda tako ravnanje v prospeh kmetijstva?  
Vir: Slovenski narod, 5. 6. 1883 
 
(Izpred porotnega sodišča.) … 7. junija zatoţen je bil 22-letni vlačugar Tone Frakelj iz 
Dobrave v Radovljiškem okraji hudodelstva ropa. Kaznovan je bil Frakelj ţe zaradi 
tatvine javne posilnosti in vlačugarenja mnogokrat. Zatoţen Frakelj sestal se je v 
Hudem Grabnu v okraji Radovljiškem v gostilnici „pri Hudniku" z bajtarjem Nunarjem, 
kateri je krčmarici pravil, da prihaja s sejma v Begunjah in da ni kupil nobene krave, 
ker so bile predrage. Frakelj utakne se v pogovor in prične Nunarju pripovedovati, da 
ima njegova mati, udova na Dobravi, pet lepih krav na prodaj in da je on (Frakelj) 
ravno danes jedno prodano telo peljal v Radovljico. Ko bi pa ne bila Nunarju nobena 
krava njegove matere povšeči, je na Dobravi še dokaj lepih in cenih krav na prodaj. 
Popoludne proti štirim zapustita Nunar in Frakelj gostilnico „pri Hudniku" in Frakelj se 
ponudi, da pokaţe najbliţji pot na Dobravo, krene pa takoj na daljši pot, po katerem 
je baje štiri ure do Dobrave, mej tem, ko je po navadnem potu le tri ure hoda. Ţe v 
gostilnici je Frakelj Nunarja dvakrat prosil, naj mu posodi 40 kr, katere mu je Nunar 
obakrat tudi dal. Komaj sta prišla v log, prosi Frakelj Nunarja dvakrat, naj mu posodi 
jeden goldinar, kar mu ta obakrat odbije, potem ga Frakelj prosi, naj mu posodi noţ, 
da si poreţe nohte, a ta mu ga ni dal, in slednjič zahteva Frakelj dvakrat, naj mu 
Nunar posodi pet goldinarjev; a brez uspeha. Zdajci podere Frakelj Nunarja na tla in 
mu odpne »lajbelc«, da bi ugrabi listnico. V tem trenutku prične Nunar na pomoč 
klicati, vrhu hriba poči bič in zaslišijo se človeški glasovi in drdranje voza, na kar 
Frakelj zbeţi. Pri denašnjej obravnavi taji Frakelj odločno, da je hotel oropati Nunarja 
in izgovarja se, da ga je hotel le za pet goldinarjev ogoljufati. Sodišče obsodi 
Frakeljna na deset let teške ječe, poostrene s postom in samotnim zaporom. 
Vir: Slovenski narod, 11. 6. 1883 
Op.: Mogoče ni naša Dobrava (ampak Blejska) 
 
Poslano. - Gospodu poročevalcu v „Slovenskem Narodu" št. 126 o shodu ţupanov 
Radovljiškega okraja dne 3. t. m. v Lescah sem prisiljen razjasniti, da je bil prav slabo 
poučen, kdo je predsedoval shodu in kaj se je obravnavalo. Sklenjeno je bilo še „pred 
energičnim postopanjem" nekega ţupana, kar je samo ob sebi umevno, da bode 
presvitli cesar v imenu ţupanov slovenski pozdravljen in se je tudi glavni zapopadek 
nagovora določil in bode ţe skrb ţupanov, da ne bode temu gospodu poročevalcu 
„groza spomina". Iz dopisa se vidi, da je gospod dopisnik le poročal, kar in kakor je 



 

 

slišal po zaključenej obravnavi in morebiti kako šalo za resnico vzel. Sicer pa pošljem 
zapisnik o tem shodu uredništvu „Slovenskega Naroda" v porabo, naj potem sodi o 
temeljitosti omenjenega dopisa. 
V Gorjah, dne 10. junija 1883. / Jakob Ţumer, ţupan in predsednik zveze ţupanov 
Radovljiškega okraja. 
Vir: Slovenski narod, 11. 6. 1883 
 
(Nova organizacija evidence zemljiškeg a katastra.) Vsled zakona z dne 23. maja t. l. 
so bili za vojvodino Kranjsko imenovani sledeči zemljemerski uradniki: … evid. 
geometer Sacher Gustav – Radovljico. 
Vir: Slovenski narod, 23. 6. 1883 
 
(Zaţigalca), ki je prouzročil poţar v Velikem Otoku, zasegli so, kakor piše „Tr. 
Zeitung", v Radovljici. Zločinec je rodom Italijan, v Vidmu doma. 
Vir: Slovenski narod, 20. 7. 1883 
 
(Deţelni glavar) grof Thurn vrnil se je včeraj iz Radovljice, kjer se je nekaj časa bavil 
na svojej graščini, v Ljubljan o in se nastanil zopet v deţelnem dvorci.  
Vir: Slovenski narod, 25. 7. 1883 
 
(Občni zbor kmetijske poddruţnice Radovljiške) bode to nedeljo 29. t. m. popoludne v 
Lescah. Program je sledeč: Volitev predsednika in odbornikov; pregled letnega 
računa; govor učitelja kmetijstva E. Kramarja, itd. Naj se ga častiti gg. udje obilno 
udeleţe! 
Vir: Slovenski narod, 28. 7. 1883 
 
Narodno-gospodarske stvari. Občni zbor kmetijske poddruţnice v Radovljici 29. julija 
bil je dobro obiskan. Zbora udeleţilo se je 24 pravih udov in nekoliko druzih 
gospodarjev. Zborovanje pričelo se je v 3. uri popoludne. Učitelj kmetijstva gosp. E. 
Kramar napravil je primeren govor o kmetijskem društvenem ţivljenji ter je načrtal, 
kako bi morala v prihodnje kmetijska poddruţnica delovati in na katere kmetijske 
stroke obračati v prvi vrsti svojo pozornost. Potem se je prečital račun. Iz njega se 
razvidi, da je imela poddruţnica koncem leta 1882 premoţenja 190 gld. 65 kr., izdala 
je 92 gld. 29 kr.; torej jej še ostane 98 gld. 36 kr. Kaj se bode napravilo s tem 
denarjem, določil bode poddruţničin odbor. 
Potem se je vršila volitev novega odbora. V odbor voljeni so bili sledeči gospodje: 
Poddruţničnim predsednikom g. Franc Legat posestnik v Lescah, podpredsednikom 
g. Franc Kumer, ţupnik v Mošnjah, tajnikom g. Jakob Ţumer, ţupan in posestnik v 
Gorjah, odbornikom pa gospodje: Lovrenc Bernik, ţupnik v Kamni gorici, Franc 
Hudovernik, posestnik in ţupan v Radovljici. Franc Preširen, posestnik v Zabreznici, 
Franc Brence, posestnik v Hrašah in Josip Zupan, posestnik v Zaspu. 
Občni zbor kmetijske poddruţnice stavi dalje centralnem u odbor u kmetijske druţbe 
več predlogov. Glavni mej njimi so sledeči: 
a) Naj se letos ali prihodnje leto prodaja subvencijska ţivina pincgavskega plemena v 
Radovljici ali pa v Lescah. 
b) Naj se napravi premiranje ţivine in licenciranje bilo v tudi jedenkrat v Radovljiškem 
okraji. 
c) Kmetijska poddruţnica zahteva, da izdaja kmetijska druţba v Ljubljani društven 
kmetijski list in sicer če prej ne, najpozneje od konca tega leta; ako se to ne stori, 
izstopi večina udov iz poddruţnice. 



 

 

d) Naj se gleda na to, da dobe udje kmetijske druţbe, kakor je določeno v §. 10. 
društvenih pravil, drevesca, semena in druge pridelke kmetijskega vrta po niţji ceni 
nego neudje, nakar se sedaj popolnoma nič več ne ozira itd. 
Kmetijska poddruţnica Radovljiška, katera je dosedaj istinito spala, se je zopet 
oţivela in ako premislimo, da ima poddruţnica v svojem odboru v povzdigo 
kmetijstva tako unete moţe, kot so ţupan Jakob Ţumer, ţupnika Lorenc Bernik in 
Franc Kumer in drugi, prepričani smo popolnoma, da ona ne bode le pridno delovala, 
ampak kmalu postala uzor drugim kmetijskim poddruţnicam. 
Vir: Slovenski narod, 2. 8. 1883 
 
(Razpisana je sluţba) učitelja na jednorazrednici v Begunjah. Plača 450 gld. in 
stanovanje. Prošnje do 1. septembra t. l. na okrajni šolski svet v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 4. 8. 1883 
 
Telegrami „Slovenskomu Narodu": Radovljica 27. avgusta. Obravnave zoper 
Kropniške „gospode" zaradi stiskanja ljudstva, pretrgane po cesarjevem prihodu, so 
se tukaj danes zopet pričele. Toţbo zastopa c. k. okrajno glavarstvo, zaloţeno z čez 
mero obilim obteţujočim gradivom. Zatoţeni do malega vsi občinski odborniki z 
gospodom ţupanom na čelu. Zagovor zatoţencem napravil je dr. Zarnik. Priče po 
ljudstvu izvoljeni moţje, katerih bode pa, kakor se čuje, čuda veliko, če tudi so 
pooblaščenci trpinov, smelo govoriti le o svojih osobnih teţnjah. Avtentična poročila 
vsakrat sproti prej ko mogoče. 
Vir: Slovenski narod, 27. 8. 1883 
 
Iz Krope 30. avgusta. [Izv. dop.) Pravda zoper Kropniške „gospode" vršila se 27. 
avgusta. C. kr. okrajno glavarstvo v Radovljici je izmej neštevilnih nepostavnosti  
porabilo v zatoţbo jedino le to, da „gospodje" plačujejo kovače z viktuvalijami mesto 
z denarjem. V vseh drugih točkah se je kovačem dal svet, posebej toţiti pri kazenski 
sodniji, kar pa kovači ne bodo ubogali, ker vedo, da je čas zlato; časa pa bi zamudili 
obilo in bi tudi kazensko sodnijo Radovljiško najmanj jedno leto dolgo okupirali zase, 
kar bi pa za cel okraj utegnilo imeti slabe nasledke.  
Vsled zgoraj omenjene zatoţbe je bilo obsojenih pet „gospodov", mej njimi oče 
ţupan, na 10 gl. globe, oziroma 2 dni zapora. Dva „gospoda" pa sta bila zarad 
pomankanja dokazov nekriva spoznana. Trije naznanili so pritoţbo na vijšo instanco. 
(Ostale stavke dopisa morali smo z ozirom na drţ. pravdništvo izpustiti, akoravno se 
slagamo z nazori gosp. dopisnika. Uredn.) 
Vir: Slovenski narod, 31. 8. 1883 
 
Iz Gorenjskega 4. septembra. [Izv. dop.] Radovljiška poţarna bramba je, kakor 
znano, nemška in kot tako se tudi zaveda. Le škoda, da to slavno društvo vedno 
ţanje s svojim nemškim mišljenjem — blamaţo. Le čujte! Bili so dnevi po slavnej 
zmagi Slovencev v deţelni zbor. Deţelni glavar grof Thurn je prišel za nekaj dnij na 
svoj dom v Radovljico. Prebivalstvo res ljubi gospoda grofa in zato se je zbralo 
mnogo ljudstva na trgu, da ga pozdravi. Poţarna bramba naj bi delala špalir in nosila 
baklje. Sklenjeno p a je bilo v društvu, da se g. grof nazdravi z gromovitimi „hoch"! A 
slušajte: Gospod grof pride v grad, da „paţljivi" ognjegasci niti vedeli neso kdaj; ako 
gospod grof vidi, da je pred poslopjem zbrano občinstvo, hoteč mu napraviti ovacijo, 
se poda tja in nazdravi s krepkim „ţivio" občinstvo. Kaj so hoteli naši nemški 
„fajerberkarji!? "ţivio " so upili, na velik o veselje občinstva, koje se je na glas smijalo 



 

 

zasluţenej blamaţi! No, pa saj to ni nič posebnega (in to ţe nekoliko opravičuje 
moţakarje), da so tako na hip pozabili svoj „hoch" in zabredli v ţivio, saj je še gospod 
Deţman pozabil svoje nemštvo in pozdravljal na Leškej postaji odhajajočega carja s 
trikratnim ţivio! Čudno, a res ! — 
Še jedno: Društvo je priredilo preteklo nedeljo javno tombolo v prid društvenim 
financam. Početkoma je bilo določeno, da se mej posamnimi točkami pojejo tudi 
nekatere pesni, kajti tombola sama je jako dolgočasna. Petje naj bi, in bi tudi bilo 
najbolj vabilo občinstvo, koje bi se bilo še v jako večjem številu udeleţilo zabave. A 
občinstvo obrača, fajerber p a obrne! Ko namreč čujejo tukajšnji Abderitje, da se 
hoče slovenski popevati, izrazi se nekov gospodič, kojega smo, če se ne motimo, tudi 
videli v Dunajski Sloveniji: »slovenisch siingen ist unanständig«! In cel odbor je kimal: 
Ja, ja unanständig". Gorostasno, a resnično! Pevci so hoteli društvu le uslugo storiti, 
saj bi pevanje ne bilo stalo društvo niti bora, vse bi bil poravnal, če bi bilo kaj 
stroškov, nek tukajšnji trgovec. A nič, slovenski se ne sme pevati pri javnem nastopu 
vatrogascev Radovljiških, sicer je nemštvo v nevarnosti! Oporekalo se je sicer, da se 
boje, da bi pevci slabo peli; a ta strah je prazen, naj si dotični gospodje zapamtijo, da 
oni kvartet, koji bi bil pel, je ţe pri več koncertih sodeloval, kot so jih oni slišali. Ko so 
se nekateri gospodje potegovali za petje, češ da je to v sramoto Radovljiškemu 
mestu, in da se mora vender ozirati na občinstvo, se je nekdo, koji nosi zvonec v 
Radovljici, izrazil: Nehmet eine Drehorgel auf, thut dasselbe! Jako duhovito, kajne! In 
… vse „olikano" omizje je ploskalo govorniku. -- To so vam ljubeznivi kampeljci! 
Nadomestovala je tedaj petje nekoliko hripava harmonika, katera pa, nota bene, tudi 
ni bila zastonj. Ta faktum jako čudno osvetljuje Radovljiško inteligenco. Z okusom se 
pač ne more postavljati pred svetom, to je baš zopet jasno dokazala tombola v 
nedeljo! Mi bi slavnej brambi le svetovali, naj se bolj spominja, čemu je, naj ne 
izgublja smotra, sicer mora poginiti. Naj ne bo poţarna straţa Radovljici le za parado, 
temveč naj pusti vse to na stran in tiho deluje človeštvu v prid. Pazi naj pa, da se 
osobito ne da potegniti in porabiti za demonstracije, za koje pač v Radovljici ni 
prostora, in naj si ne da vplivati od vsakterega. Proti občinstvu pa naj se obnaša manj 
oholo kot doslej, kajti s svojo zadnjo afero, ko ste se občinstvu tako na rob postavili, 
se pač neste posebno prikupili n si pridobili simpatij. To prijateljski! 
V obče so razmere v našem gorenjskem središču jako jako čudne; drugje se skrbi, 
da domače mesto bolj raste in se olepšava, a v Radovljici ravno nasprotno. Pred 
cerkvijo, na jako lepem prostoru, kojega so pradedje za teţak denar kupili občini, 
hočejo neki postaviti depot za poţarno brambo. Na ta način bi bil ves prostor pred 
cerkvijo pokvarjen. In kakor bi drugje ne bilo zato pripravnega občinskega prostora! 
Pa nekateri hočejo tako in vedo, zakaj tako hočejo! —  
Povedati hočem svetu še nekaj, kar prav dobro označuje bistroumnost nekaterih. 
Nekega dne se grem sprehajat slučajno proti Savi. Čudom ogledujem, da ima most 
samo na jednej strani dvojno ograjo. 
Vidite gospod, pravi smehljaje kmetič, „na tej strani je lansko leto pal starček v vodo, 
zato so naredili ograjo. Na tej strani pa mora šele kdo notri pasti, potem bodo še le 
ogradili." Jako premetene glavice ti cestni moţje Radovljiški! 
Vir: Slovenski narod, 5. 9. 1883 
 
Odlikovanje povodom cesarjevega potovanja; … Red ţelezne krone druge vrste 
deţelnemu glavarju v Ljubljani grofu Gustavu Thurnu Valsassina. … Zlati kriţ za 
zasluge Fr. Ser. Hudovernik, ţupan v Radovljici … 
Vir: Slovenski narod, 13. 9. 1883 
 



 

 

(Šesta seja kranjskega deţelnega zbora) … Deţelni predsednik g. baron Winkler 
naznani, da je trgovinsko ministerstvo odredilo na prošnjo deţelnega zbora, da se 
ima v Radovljici takoj napraviti mala postaja (Haltestelle). (Občno odobravanje.) Dr. 
Poklukar se zahvali c. kr. vladi za njeno podporo v tej zadevi v imenu Radovljiškega 
okraja.  
Vir: Slovenski narod, 29. 9. 1883 / V mapi ŢP Radovljica 

 
Telegrami „Slovenskemu Narodu": Radovljica 29 . septembra. Ţelezniška postaja 
dovoljena. Ţivio! 
Vir: Slovenski narod, 29. 9. 1883 
 
Iz Radovljice 1. oktobra [Izv. dopis.] Kazen hišnega davka tare naš okraj še druga ne 
dosti manjša nadloga: mnoţina beračev iz Kamnegorice in iz Krope, ki se vsipljejo, 
kakor kobiličji roj, dan na dan okrog nad. Dolgo smo mislili, da so to navadni 
postopači, ki se jim ne ljubi delati. Iz časnikov pa smo sedaj poizvedili, da je ta 
revščina posledica bogatejših prebivalcev teh krajev. Kakor se sliši, imajo dalalci 
namen sedaj sami izviti se iz klešč svojih stikačev. V Kropi namreč napravljajo 
zadrugo, ki bo po občnem trjenji delalcem vzmogočila zasluţek, dovoljen za pošteno 
ţivenje. Ţeleti bi bilo, da bi tudi Kamnogoričani svoje sosede Kroparje posnemali v 
tem hvale vrednem početji. Kakor se vidi iz poročila V. seje deţelnega zbora, so 
Kroparji podpore prosili v podobi posojila iz deţelnega zaklada. Našemu gosp. 
poslancu se tukaj ponuja lepa prilika ne le ubogim delalcem ampak tudi nam 
pomagati s tem, da to prošnjo toplo priporoča, ker bomo mi, ako bodo delalci pošten 
zasluţek imeli, tudi rešeni njihovega nadlegovanja. Ako vidi potrebo, rad daje človek 
v bogajme; da bi pa berači bogatinom nosili, to pa ne gre! Kmetovalec. 
Vir: Slovenski narod, 3. 10. 1883 
 
(„Slovenski čebelar in sadjerejec"), glasilo čebelarskega in sadjerejskega društva za 
Kranjsko, izšel je ravnokar s 1. številko. List je prav ličen, vsebina mnogovrstna, 
naročnina za neude 1 gld. 30 kr. na leto — pa tako nizka, da si ga more vsakdo 
omisliti. Društveniki dobivajo list brezplačno. Odgovorni urednik je g. Anton Klein, 
izdajatelj g. Janez Modic, društveni predsednik. Naroča se pri gosp. O. Homanu v 
Radovljici ali pa v Klein-Kovačevej tiskarni v Ljubljani. 
Vir: Slovenski narod, 18. 10. 1883 
 
(Veščaki), katere imajo zaslišavati c. kr. okrajne sodnije I. 1884. pri obravnavah 
zaradi ţeleznične razsvojitve: … Josip Ovin, graščinski oskrbnik v Radovljici … 
Vir: Slovenski narod, 14. 11. 1883 
 
Listnica uredništva: (Gosp. R. v Radovljici: Piše se vedno jednako: Radovljica. Kar se 
pa tiče naslova, je pri vseh naročnikih jednak. Mala črka ne rabi se zaradi prepičlega 
spoštovanja, ampak mali g. stoji samo zbog tega, da bi ga kdo ne čital kot znamenje 
za krstno ime, kar se je ţe čestokrat zgodilo. 
Vir: Slovenski narod, 28. 11. 1883 
 
(Licenciranje ţrebcev) pincgavskega plemena za l. 1884. se bode vršilo v Radovljici v 
14. dan januvarja pr. I. 
Vir: Slovenski narod, 10. 12. 1883 
 



 

 

(Uţitninske zadruge) v okolici LjubIjanski, v Škofji Loki, v Kranji, v Radovljici itd. 
omislile so si vseskozi slovenske tiskovine. Da bode tudi Ljubljana pri svojem 
uţitninskem zakupu slovenski uradovala, je ob sebi umevno. 
Vir: Slovenski narod, 29. 12. 1883 
 

Iskalni pojem: radovl 
 
:::::::::::::::::::::::::: 
 

 
 

Osmrtnica Janeza Pajka 
Slovenski narod, 10. 1. 1884 

 
 
(Ţeleznična postaja v Radovljici) otvori se jutri. Postajino poslopje sicer še ni gotovo, 
a vlak bode počenši od jutri postajal pod mestom. Tako se je izpolnila vroča ţelja 
Radovljičanov in odpomoglo nujnej potrebi. 
Vir: Slovenski narod, 19. 1. 1884 / V mapi ŢP v Radovljici 

 
(Vabilo k večerni veselic), ki bode dne 2. svečana 1884 v gostilni pri „Krištofu" v 
Lescah in katere čisti dohodek je namenjen v podporo revnim učencem. — Spored: 
Petje, katerega oskrbi moški zbor iz Gorjan pod vodstvom gosp. J. Ţirovnik-a. — 
Tombola in ples. — Vstopnina za osobo 20 kr., za. druţino 40 kr. — Začetek ob 7. 
uri. 
Vir: Slovenski narod, 21. 1. 1884 
 
Iz Krope 28. januvarja. [Izv. dop.] Danes smo spremili na tukajšnji mirodvor k 
večnemu počitku 68 let starega, pred nekaterimi leti slovečega vinskega trgovca 
Franja Poznika. Po raznih nezgodah prišel je pokojnik ob vse premoţenje, a je 
vender z vsem potrebnim preskrbljen, kajti njegov sin gosp. Radivoj Poznik c. kr. 



 

 

inţenir, kateri se ni strašil daljnega pota iz oddaljenega Kremsa k pogrebu, da mu 
skaţe zadnjo Čast, podpiral ga je redno. Zato vsa čast takemu sinu, ki tako vestno 
spolnuje IV. Boţjo zapoved, pokojniku pa blag spomin! / Umrlega tovariš! 
Vir: Slovenski narod, 30. 1. 1884 
 
(Razpisano je mesto) okrajnega ranocelnika v Radovljici. Letna nagrada 600 gld. iz 
okr. blagajnice. Prošnje do dne 30. marca t. l. na okrajno glavarstvo v Radovljici.  
Vir: Slovenski narod, 20. 2. 1884 
 
(V Podnartu) bi se bila 24. t. m. pripetila kmalu velika nesreča. Srečujoča se vlaka 
zavozila sta po nepaznosti straţnika na jeden in isti tir. Hladnokrvnosti strojevodjev 
zahvali se je, da se je izognilo veliki katastrofi, kajti ta dva sta ustavila vsak svoj vlak. 
Vir: Slovenski narod, 26. 2. 1884 
 
(Častno občanstvo.) Občina Bled je v svojej zadnjej seji imenovala škofa g. J. J. 
Strossmayer-ja, g. deţ. predsednika barona Winklerja in g. deţ. glavarja grofa 
Thurna častnimi občani. 
Vir: Slovenski narod, 1. 3. 1884 
 
Iz Radovljice 17. marca. [Izv. dop.] Pretečeno soboto bilo je tukaj videti mnogo 
vnanjih gostov. Vršila se je volitev novega cestnega odbora za naš okraj in prišli so v 
tej zadevi vsi ţupani in tudi večjidelj vsi svetovalci Radovljiškega okraja. Voljeni so v 
odbor gg: J. Mencinger, Anton Vester, Fr. Legat, Ant. Meršol, Andr. Jurgele, Miha 
Pesjak in Ant. Šusteršič. — Pri tej volitvi je odpadel prejšnji načelnik cestnemu 
odboru. Novega načelnika še nemarno, ker volita še obrtnijska druţba kot največji 
davkoplačevalec našega okraja in pa deţelni odbor po jednega zastopnika v odbor. 
Z narodnega stališča nam je jako po godu, da je odpadel prejšnji načelnik g. 
Hudovernig, ker bil je poveod v narodnem boji prvi v vrsti nasprotnikov naših. Od 
deţelnega odbora se pa nadejamo, da nam izbere v odbor moţa, — odločnega 
Slovenca — kakoršen bi moral biti poslan od narodnega deţelnega odbora. 
Vir: Slovenski narod, 21. 3. 1884 
 
(Umrl) je 11 t. m. v Trstu, kjer je obiskal svoje sorodnike, Ljubljanski bivši advokat, 
vpokojeni deţelne nadsodnije svetovalec Janez Brolich, vitez Fran Josipovega reda. 
Brolich je bil rojen v Guncljah pri Št. Vidu nad Ljubljano kot sin kmetskih starišev. Kot 
deţelne sodnije svetovalec voljen je bil l. 1861 od mest in trgov Radovljica, Trţič in 
Kamnik v kranjski deţelni zbor, od tega pa iz skupine mest v drţavni zbor, kjer je bil 
verni pristaš nemške ustavoverne stranke, katerej je ostal do smrti zvest. Pri volitvah 
l. 1866 ni bil več izvoljen, dasi se je čestokrat, posebno v Ljubljanski okolici za 
poslanca ponujal.  
Vir: Slovenski narod, 15. 4. 1884 
 
(Vesela vest.) Z Dunaja prišel je višji uradnik v Ljubljano ter se včeraj z gosp. ces. 
svetnikom Ivanom Murnikom podal na Gorenjsko, da si ogleda Ţeleznike, Kropo in 
Kamno gorico, kjer se bodo priredile tovarne za izdelovanje pušek. Za imenovane 
kraje bode to izredne vaţnosti in koristi, a tudi za vso deţelo imele bode dobre 
nasledke. 
Vir: Slovenski narod, 17. 4. 1884 
 
 



 

 

(Iz Kamnegorice ) se nam poroča, da je bil te dni tam gospod profesor Leopold vitez 
Haufle z Dunajske tehnike, nadzornik metalotehničnih obrtnih šol v Avstriji, da si 
ogleda, bo li mogoče o Kamnigorici, Kropi in Ţeleznikih izdelavati tako zvano 
damastno ţelezo za cevi pušek. Za poskušnjo so ţe izdelali take cevi, ki so se prav 
dobro obnesle, tako da ni dvojiti, da se upelje ta industrija, ki bode dala gorenjskim 
kovačem trajni zasluţek. Spremljala sta gospod Hauffe-a cesarski svetnik g. Murnik 
in predsednik industrijalne druţbe g. Karol Luckmann. Gospod pl. Hauffe je isti, ki je 
bil odposlan pred letom v Borovlje, ko se je tam uvela puškarija. Sploh pa se 
gorenjskim kovačem zdaj naročil ne manjka nad 1000 jih sedaj dela, a izdelavanje 
pušek donošalo bode še več zasluţka, nego dosedanji proizvodi. 
Vir: Slovenski narod, 18. 4. 1884 
 
(Dekanom Radovljiškim) imenovan je gosp. Josip Razboršek, ţupnik v Gradu. 
Vir: Slovenski narod, 1. 5. 1884 
 
Mil. g. prošt J. Zupan izdal je nemško knjiţuro, v katerej strastno obira vse časti 
vrednega ţupnika Radoljiškega g. Bononija. To umazano perilo usiljuje farnim 
uradom, pa tudi nekaterim svetnim osebam. Od več krajev nam dohajajo glasovi, da 
kranjska duhovščina jednoglasno obsoja to nekrščansko tiskovina. G. prelatu 
priporočamo v premišljevanje besede našega poniţnega Izveličarja, ki se bero pri sv. 
Jan. 13. pogl. 35 v. 
Vir: Slovenski narod, 3. 5. 1884 
 
(Ušel je) včeraj jako nevaren človek, iz sodnijskega zapora v Radovljici, Matija 
Aţman po imenu, kateri je v preiskavi zaradi hudodelstva ponarejenja javnih upnih 
listov, tatvine in goljufije. 
Vir: Slovenski narod, 12. 5. 1884 
 
Tem povodom mi je čast omeniti, da se je preteklo leto na progi Ljubljana-Trbiţ 
dovolila postaja v Radovljici. Prejšnje zasebno ravnateljstvo je skozi 14 let to postajo 
odbijalo, še le, ko je ţeleznica prišla v drţavno upravo, premenili so se nazori 
interesentom na korist. Jaz sem sem posredoval v tem smislu in prijetno se preveril, 
da sedaj drţavnim ţeleznicam na čelu stoji moţ, kateri se razen drugih izvrstnih 
lastnostij odlikuje tudi v tem, da ima pravi razum in blagohotnost — in to utegne 
častiti odsek pri njegovem domoljubnem podjetji ohrabriti in ukrepiti." 
Vir: Slovenski narod, 13. 5. 1884 
 
(Deţelni glavar g. grof Thurn) podaril je poţarnej brambi v Radovljici 100 gld. 
Vir: Slovenski narod, 14. 5. 1884 
 
(Porotniki,) izţrebani za 11. letošnje zasedanje, ki se prične pri Ljubljanskej deţelnej 
sodniji 16. junija t. l. Glavni porotniki: … Olifčič Josip, posestnik v Zapuţah; Brence 
Franjo, posestnik v Hrašah; Hudovernik Fran, trgovec v Radovljici; Pesjak Silvester, 
posestnik v Kamni Gorici. 
Vir: Slovenski narod, 10. 6. 1884 
 
Trgovska in obrtna zbornica. … Gosp. Vaso Petričič poroča o prošnji mestne 
občine Radovljica, da bi tamošnji trije semnji, in sicer na sv. Gregorija dan (12. 
marca), na Binkoštni torek in na sv. Lucije dan (13. decembra) smeli biti ţivinski 
semnji. V Radovljici je na podlagi privilegija z dne 20. septembra 1844 šest semnjev, 



 

 

izmej katerih sta dva tudi ţivinska. Občine okraja Radovljiškega in okrajnega 
glavarstva Kranjskega in Celovškega ne ugovarjajo, samo občina Roţek na 
Koroškem in Tolmin na Primorskem ugovarja vsaka jednemu semnju, ker so v teh 
krajih tudi takrat semnji. Odsek vender meni, da bi ugovori zaradi velike oddaljenosti 
teh krajev od Radovljice nimajo pomena; ţivinoreja pa se v okraji Radovljiškem sme 
imenovati vaţna in pričakovati je, da se bode ti ţivinski semnji številno obiskavali ter 
dala se bode ţivinorejcem prilika, da bodo v bliţnjem okrajnem mestu prodali svojo 
ţivino, zaradi tega se izreka odsek za dovoljenje.  
Vir: Slovenski narod, 26. 6. 1884 
 
(Imenovanje.) Ministerski predsednik grof Taaffe imenoval je stavbenega pristava pri 
okrajnem glavarstvu v Kremsu ob Dunavu g. Radivoja Poznika c. kr. inţenirjem za 
Niţe Avstrijsko. Kakor se poroča iz dobrega vira bode premeščen v Dunajsko 
Novomesto. Iz srca Čestitamo. 
Vir: Slovenski narod, 4. 7. 1884 
 
(Častnim občanom) imenovala je občina Bled g. deţelnega glavarja grofa Thurna in 
mu po deputaciji, obstoječej iz g. ţupana Vestra in občinskih svetnikov gg. Frana 
Vovka, J. Malinerja in dekana Razboršeka izročila diplomo. 
Vir: Slovenski narod, 24. 7. 1884 
 
Iz Radovljice, 23. julija. [Izv. dop.| Čujemo, da hočejo nekatere tukajšnje dame v 
našem pohlevnem mesteci ustanoviti „frauenortsgruppe" in si jednako slavo pridobiti 
in zasluti po svetu kakor Gradške »šulferajnarce«. Le tega ne pomislijo, da pri nas ni 
tal takemu početju. Ako ne pristopijo gospe uradnikov, česar nikakor ni pričakovati, 
ostane mej prebivalci komaj toliko gospej, da se sestavi odbor. Najhujši agitatorici sta 
dve dami, kateri imati najmenj povoda, utikati se v naše domače reči. Jedna je tukaj 
le na poletnem bivanji in si je po svojem vedenji v kratkih mesecih srečno pridobila 
antipatije vsega prebivalstva. Ako pride kot poletni gost, naj uţiva sveţi zrak in 
krasno naravo, nemško agitacijo naj pa za ta čas pusti doma. Druga gospa ali 
gospica, mi ne vemo kaj je, biva več let v Radovljici, ali dozdaj drţala se je v tihem 
zakotji, sama najbolje ve zakaj. Tudi zdaj naj ne draţi s svojim postopanjem ljudstva. 
Spomni naj se, kaj se je neki ţeni v jednakem poloţaji tukaj zgodilo. Za sedaj dovolj; 
ako to ne zadostuje, prihodnjič več. 
Vir: Slovenski narod, 25. 7. 1884 
 
(Iz Krope) 28. julija. Tukajšnje novo pevsko društvo „Odmev" pod vodstvom I. 
Zupana napravi prihodnjo nedeljo 3. avg. izlet na prekrasni Bled. Ako bi vreme ne 
bilo ugodno, preloţi se na drugo nedelio 10. avg. 
Vir: Slovenski narod, 30. 7. 1884 
 
Trgovska in obrtna zbornica. … G. Bamberg omeuja, da bi gostilničarji davčnega 
okraja Trţič z onimi Radovljiškega okraja lehko imeli vkup jedno zadrugo. 
Poročevalec nema ugovorov proti g. Baumgartnerja predlogu, omenja pa, da se 
zdruţenj 9 gostilničarjev Radovljiškega okraja z onimi Trţiškega okraja ne more 
priporočati, ker slednji pripadajo obrtnemu oblastvu v Kranji in ne v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 8. 8. 1884 
 
Trgovska in obrtna zbornica. … Zadno spremembo v glavnem poročilu predlaganih 
zadrug, predlaga odsek za okraj Radovljico naslednje zadruge: 1. Zadrugo 



 

 

rokodelskih in dopuščenih obrtov s 311 člani; 2. Zadrugo gostilničarjev, pivovarjov, 
ţganjarjev s 213 člani; 3. zadrugo mlinarjev in ţagarjev z 129 člani; 4. zadrugo ţelezo 
zdelujočih obrtov v Kropi in Kamnigorici z 80 člani; 5. zadrugo trgovcev, kramarjev, 
lesotrţcev in branjevcev s 177 ćlani, kateri naj bi se pač delili v dve zadrugi, in sicer v 
zadrugo večjih trgovskih obrtov in manjših trgovcev. 
Vir: Slovenski narod, 12. 8. 1884 
 
Prva gorenjska čebelarska razstava v Lescah. Iz Lesec 17. avgusta. (Izv. dop.) 
Danes se je v naših prijaznih Lescah odprla prva gorenjska čebelarska in sadjarska 
razstava, katero je priredilo čebelarsko in sadjerejsko društvo za Kranjsko. 
Na vrtu Wuchererjeve gostilne so naši marljivi daleč po svetu sloveči gorenjski 
čebelorejci razstavili mnogovrstnih panjev, večinoma z roji in okusni med v raznih 
steklenicah, dalje Čebelarsko orodje, medeno vino, v medu skuhano sadje, vosek in 
tudi nekaj ovočja 
K otvorenju sta prišla gosp. okrajni glavar Dralka, kot zastopnik vlade in od strani 
deţelnega odbora g. dr. Vošnjak. 
Ob 11. uri zbrali smo se pod lipo na dvorišči, kjer je bila na ogled postavljena plošča, 
ki se bode prihodnjo nedeljo uzidala na Janševem rojstnem domu.  
Društveni predsednik g. J. Modic z Jesenic pozdravil je v kratkih besedah gg. 
okrajnega glavarja in dra. Vošnjaka. Potem je govoril g. okrajni glavar pohvalil in 
spodbujal društvo, ter obljubil, da bode vlada vselej rada podpirala društveno 
delovanje. S trikratki m ţivioklicem na cesarju končal je svoj govor. Z a njim je g. dr. 
Vošnjak naglašal imenitnost in veliko korist tacih gospodarskih društev za povzdigo 
blagostanja mej ljudstvom in pohvalno omenil tiho in skromno, pa uspešno delovanje 
čebelarskega in sadjerejskega društva, katero šteje ţe 400 udov ter svoj lastni list 
izdava. Kliče slava društvu in njega neutrudljivemu odboru. Konečno je še tajnik 
kmetijske druţbe g. Pirc društvu izročil pozdrav kranjske kmetijske druţbe. 
Potem se je začelo ogledovanje razstave. Za danes le omenimo, da so največ in 
različnih panjev razstavili gg. J . Modic in Alojzij Schrey na Jesenicah, Rihard Schre v 
na Bobnu, Dragun iz Belepeči, Šimen Romavh s Save, Anton Šusteršič z Lancova, 
Anton Ţumer iz Javornika, Janez Repe z Jesenic jako umetno izdelani prazni panj, ki 
je ţe na Trţaški razstavi bil odlikovan, Joţe Legat na Bregu, Šrona Miha z Jesenic 
itd. Gosp. Oroslav Dolenc c iz Ljubljane poslal je sodček prav okusnega medenega 
vina. Videli smo tudi mnogo satovja, voska itd. G. Dragun je praktično pokazal, kako 
se v vrtalnici med loči od satovja, poslednje pa ostane nepokvarjeno tako, da se 
lahko zopet postavi v panj. Čebelice, kakor da bi vedele da so one predmet 
ogledovanju, se veselo šumele okolu panjev in pridno izletavale ter se vračale z 
belim in ţoltim cvetnim prahom na noţicah. Vsi smo se čudili ne le pridnosti, ampak 
tudi izredni krotkosti gorenjske Čebele, katere se neso dale preplašiti ne motiti od 
okolu šumečega občinstva. Tudi nekaj sadja je bilo razstavljenega, pa za sadje še 
zdaj ni pravi čas. 
Vnanje firme: Johan Walther z Bavarskega, C. Skibbe iz Prochnowa in J. Wagner z 
Dunaja so poslali panje in orodje.  
Opoludne je bil skupni obed, razume se, z napitnicami; Jeseniški pevci pod vodstvom 
g. učitelja Majerja pa so nas res iznenadili s svojim lepo ubranim petjem. G. Majerju 
vsa hvala, da je v kratkem času tako dobro izveţbal zbor kmetskih fantov.  
K razstavi ni prišlo toliko ljudstva, kolikor bi zasluţila po svoji zanimljivosti. Temu pa 
je le krivo, da se v javnosti skoro nikjer nič ni vedelo, da se ima dane s odpreti 
razstava. Odbor, sicer vse hvale vreden, preziral je, da v sedanjih časih je treba 
nekaj reklame. Njegov društveni organ imajo le društveniki v rokah, našim večjim 



 

 

listom pa ni došel menda ne program ne vabilo, sicer bi gotovo občinstvo opozarjali 
na razstavo. Pa naši Gorenjci so ţe taki, za reklamo jim ni, raji bolj na tihem 
opravljajo svoje občekoristno delo. Ko sem se zvečer vrnil v Ljubljano, skoraj nihče 
od stotin, ki so se iz Bleda vračali, nič ni vedel od razstave in obţalovali so, da se ni v 
časnikih ali po plakatih razglasila, kajti vsi bi si jo bili radi ogledat šli. 
No odboru ne smemo zameriti, da ni delal nobenega hrupa, kajti stal je pred prvim 
poskusom in sam ni vedel, kako se bode stvar iztekla. Zdaj si lehko čestita, da se mu 
je posrečilo, pokazati svetu, kako razvita da je čebeloreja na Gorenjskem in da bi 
vlada, ko bi danes zopet kacega Janše potrebovala, jih lehko našla 10, 20 in še več. 
Ako odbor, kar smemo upati, v prihodnjem letu spet razstavo priredi, mu svetujemo, 
da je bolj razglasi, ko letos in da jo priredi v poznejem času, morda okolu malega 
Šmarna, ker se tačas ţe tudi sadje lehko razstavlja. Razstava pa nak bode vsakako v 
Lescah, ker ni lehko najti primernejega kraja. Vsa hvala gre g. predsedniku J. Modicu 
na Jesenicah in g. O. Homanu v Radovljici za njino poţrtovaino delovanje v prid 
društva in aranţiranje razstave. 
Odprta še ostane razstava do prihodnje nedelje in se tačas konča s slovesnostjo 
uzidanja spominske plošče na Janševem rojstvenem domu. Opozarjamo tedaj 
posebno Ljubljančane, ki se peljejo na Bled, naj ne zamude ogledat si razstave na 
Wuchererjevem vrtu v Lescah. Cvetlični med, ki je vabljivo spravljen v čednih 
steklenicah bode morda marsikoga zapeljal, naročiti si nekaj takih steklenic. Vsak pa 
se bode veselil lepega razvoja domačega čebelarstva. / J. V. 
Vir: Slovenski narod, 18. 8. 1884 
 
(Zblaznel) je danes na ulici Tine Vrdin z Lancova pri Radovljici. Kričečega prijeli so 
policaji in odveli ga v blaznico.  
Vir: Slovenski narod, 18. 8. 1884. 
 
(Izletnike na Gorenjsko) opozarjamo na čebelarsko in sadjarsko razstavo v Lescah in 
na jutršujo slavnost slavnega čebelarja Janše. 
Vir: Slovenski narod, 23. 8. 1884 
 
(V Radovljici) prirede danes zvečer dijaki s sodelovanjem nekaterih drugih gospodov 
v grajskem vrtu veselico. Spored: Petje, sviranje na glasoviru in flavti in dramatična 
predstava Namen dobrodejen. (Naznanilo došlo za sobotni list prekasno. Uredn.) 
Vir: Slovenski narod, 25. 8. 1884 / V mapi Grajski park v Radovljici 

 

Podbreški klanci 
Vir: Slovenski narod, 26. 8. 1884 

 
 
(Porotniki za III. zasedanje) so: … Benjamin Schuller, trgovec iz Krope, France 
Pibrovec, posestnik iz Krope. 
Vir: Slovenski narod, 16. 9. 1884 
 
(Iz Rudolfovega) se nam piše 25. sept.: V dr. A. Petermann's Mittheiluogen št. VI. t. I. 
je sestavil Ign. Hatsek statistični pregled o znanji pisanja in branja po raznih 
avstrijskih kronovinah. Kar se Kranjskega tiče, zna po raznih okrajih brati in pisati 
toliko odstotkov ljudij: V Ljubljani in okolici 39.5, v Kočevji 36.0, v Postojini 35.3, v 
Logatcu 31.2, v Radovljici 30.3, v Kamniku 30.1, v Černomlji 27.7, v Krškem 23.0, v 
Litiji 22.7, v Kranji 20.9, v Rudolfovem 16.7. 
Vir: Slovenski narod, 27. 9. 1884 



 

 

Deţelni zbor Kranjski. V dobi od 1. avgusta l. 1883. pa do konca meseca julija l. 
1884. so se po vremenskih nezgodah poškodovanim in pa za napravo gasilnega 
orodja te-le podpore iu doneski izplačali, oziroma obljubili iz deţelnega zaklada: … 
občini Kropa, Radovljiškega okraja, za napravo gasilnega orodja 150 gld.  
Vir: Slovenski narod, 21. 10. 1884 
 
(Zgubil) se je pred dvajsetimi dnevi desetletni dečko France Erlach iz Bogunj, okraja 
Radovljiškega. Dečko je srednje postave, okroglega obraza in ima kodraste plave 
lase. 
Vir: Slovenski narod, 21. 10. 1884 
 
 

 

 
 

Vir: Slovenski narod, 5. 11. 1884 
 

 
(Iz Radovljice) se nam piše: Na sv. Martina večer utonil je postaren moţ ne v Savi - 
ampak v gnojnici gospoda okrajnega glavarja. Ker je gnojnica velika in ker pot pelje 
tik nje, čudimo se, da naš gospod glavar, ki vender na daleč in široko vse v red 
denejo, u neso imeli ideje - na plot, vsaj dotlej, da dobimo plinovo razsvitljavo.  
Vir: Slovenski narod, 12. 11. 1884 
 
(Za četrto zasedanje) porotnih obravnav, ki se prično pri c. kr. deţelni sodniji 
Ljubljanski dne 1. decembra t. l. so izţrebani sledeči gospodje: … Mali Janez, usnjar 
v Radovljici; Gabrijelčič Janez, posestnik in gostilničar na Brezji. 
Vir: Slovenski narod, 17. 11. 1884 
 
(Gospoda brata Zupana v Kamnigorici) izumila sta nov način za izdelovanje piščal pri 
orglah. Namesto dosedaj običajnega galvaničnega pokositrovanja (pocinenja) 
posrečila se je jima nova metoda, da se piščali oziroma ploče v ognji prevlečejo s 
kositrom in sicer bolj debelo, nego je galvaničnim potom moţno. V Berolinu 
izhajajoča: „Die Orgel- und Pianobau-Zeitung" ima v svojej 40 štev. poseben članek o 
tej novej metodi, o katerej se jako pohvalno izraţa. Strokovnjake opozarjamo na to 
izumitev bratov Zupanov, ker je vsekako vaţna in v posebno čast domačej obrtniji. 
Vir: Slovenski narod, 21. 11. 1884 
 
Poslano. - Vprašanje slavni c. kr. kmetijski druţbi v Ljubljani. Pri draţbi 
plemenske govedi, ki se je vršila dne 20. t. m. v Lescah, kupil je mej druţini tudi 
gosp. Fran Legat, podruţnični predsednik, jedno junico. 



 

 

Po predpisanih pogojih mora kupec kupljeno ţival najmenj dve leti za pleme imeti, 
gosp. Legat pa jo je v polu ure ţe z 12 reci: dvanajstimi goldinarji dobička prodal 
gosp. Adolfu Muhr-u, posestniku Bleškega gradu. 
Ker za gorenjsko ţivinorejo ni veliko razločka, ali junica sto i pri polnih jaslih grajske 
pristave ali pa, če se taista pase na s cedrami obraščenem Libanonu, v pradomovini 
omenjenega gospoda, se nam nehote urivajo vprašanja: Veljajo li pogoji le za 
navadne ţivinorejce in ne tudi za predsednike podruţnic c. kr. kmetijske druţbe, in če 
veljajo za vse ali ima slav. c. kr. kmetijska druţba sredstev tn jih hoče uporabiti zoper 
navedeni prestopek? 
Več gorenjskih ţivinorejcev. 
Vir: Slovenski narod, 24. 11. 1884 
 
(Vabilo k občnemu zboru podruţnice c. kr. kmetijske druţbe v Lescah) dne 8. 
decembra t. l. popoludne ob ¼ 4. uri „pri Krištofu". Razgovarjalo se bode o društvenih 
zadevah. Pri seji bode navzoč tajnik c. kr. kmetijske druţbe g. Gustav Pirc, kateri 
bode predaval o sadjarstvu. Po druţbenih pravilih imajo pristop k podruţničnemu 
zborovanju tudi neudje, zato se ploh gospodarji Radovljiškega okraja k temu 
zborovanju posebno vabijo. Pri tej priliki sprejemali se bodo tudi novi udje za c. kr. 
kmetijsko druţbo. 
Vir: Slovenski narod, 25. 11. 1884 
 
Razglas. Od mestnega ţupanstva Radovljiškega se daje na znanje, da bode vsled 
privolitve visoke c. kr. deţelne vlade za Kranjsko od 11. julija 1884, št. 6634, v občini 
Radovljica od sedaj na letnem sejmu na sv. Gregorija (12. marca), na Binkoštni torek 
in 13. decembra (sv. Lucija) tudi sejm za ţivino. Ako je 12. marca ali 13. decembra 
nedelja ali praznik, bode letni in ţivinski sejm drugi dan. Do sedaj obstoječi letni in 
ţivinski sejmi na sv. Jurja (24. aprila) in sv. Simon-Judeţa (28. oktobra) ostanejo še 
na dalje. / Mestno ţupanstvo v Radovljici, dne 20. novembra 1884. 
Vir: Slovenski narod, 28. 11. 1884 / V mapi ţupani v Radovljici 

 

:::::::::::::::::::::::::: 
 
(Spremembe učiteljske) C. kr. deţelni šolski svet kraniski imenoval je: … začasnega 
učitelja Gustava Spetzlerja stalnim učiteljem na ljudski šoli v Lescah. 
Vir: Slovenski narod, 14. 1. 1885 

 
Tujci, 4. januarja – pri Slonu: Kregar iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 15. 1. 1885 

 
(Graščino Podvin), dozdaj lastnino gosp. Avgusta Malija, kupil je francoski knez 
Polignac, potomec znanega ministra Karola X., kralja francoskega. 
Vir: Slovenski narod, 30. 1. 1885 

 
Iz Radovljice 17. februvarja. [Izvr. dop.] Naše mesto broji okolu 800 prebivalcev. 
Izimši nekaj odličnih narodnjakov, se šteje vso drugo mej nemčurstvo.  
Tukaj nahaja se okrajno glavarstvo, sodnija, davkarija, beleţništvo, štirirazredna 
ljudska šola, finančna straţa, itd. 
Torej je precej izobraţenih moţ, kateri bi lahko kaj občekoristnega napravili. Pa zato 
nemajo veselja, rajši se mej saboj obirajo in pretehtavajo, kar je razvidno iz sledečih 



 

 

epigramov: (Oprostite, da ne tiskamo teh epigramov, ker so deloma vender prerobati. 
Uredn.) 
Jednake epigrame? bolj ali manj okorne dobili so vsi uradniki, preiskali so toraj obisti 
in srce vsakemu in vsaki. 
Res je, da nekaterim ni nič druzega mari, kakor velika klobasa, drugemu zopet škaf 
vina, ali taki ljudje so povsod. 
Kaj pa je uzrok temu obrekovanju? Jaz pravim, da pomanjkanje dela. 
Mesto, da se kujejo obrekovalni verzi na poštene ljudi, ustanovilo naj bi se bralno 
društvo, prirejale veselice in čisti dohodki v obče koristne namene obračali, makari 
prvi pot za napravo kanalov, da se ne bode gnojnica po mestu cedila. 
Mestno starejšinstvo naj bi ustanovilo kmetsko posojilnico in si tako za občni blagor 
velikih zaslug pridobilo. 
A kaj hočemo nemčurskim mestnim očetom je vse kaj druzega bolj pri srci, kakar 
občekoristne stvari, rajši kalijo vodo, da potem lahko debeloglave kapeljne lovijo. 
Res, daleč smo prišli pri nas. Komaj se pokaţeš v mesto, ţe ti skujejo epigram in se 
ti skoro očitno smijajo. Mraz mora preleteti vsakega uradnika, ko čuje, da je 
prestavljen k nam. 
Slišimo, da je več uradnikov za premeščenje od nas prosilo. To je jedini pot, kateri 
pelje iz obrekovalnega našega mesta!  
Vir: Slovenski narod, 17. 2. 1885 / V mapi Radovljica - zgodovina 

 
(Porotniki) za prvo letošnjo sesijo, ki prične v 2. dan marca pri c. kr. deţelni sodniji bili 
so izţrebani: … Ivan Cvenkelj, gostilničar v Ljubnem. 
Vir: Slovenski narod, 19. 2. 1885 

 
(Roparja morilca,) 18-letnega Peternela, ki je v Tolminu in v Radovljici izvršil roparske 
umore, pripeljali so ţandarji zadnjo soboto na Ţabjak. 
Vir: Slovenski narod, 23. 2. 1885 

 
O naših razmerah. … Dokler bode nekojim fanatizem „iz principa" več nego 
narodnost, tako dolgo se nam ni nadejati dobrega vspeha. Koliko velikih vasij je, 
koliko trgov, ki nemajo niti jednega narodnega društva. Kaka je, postavim, narodna 
zavest v Radovljici, kjer nosijo še vedno nemčurji zvonec, kakor bi bilo pred 
dvajsetimi in več leti, ne pa l. 1885. Al i res ni toli podjetnih slovenskih narodnjakov, 
da ne bi mogli spraviti skupaj vsaj kako bralno društvo ali da bi priredili včasih kako 
veselico? To je ţalostno znamenje časa in dokler se ne bodemo v resnici s pravo 
radikalnostjo postopili dola, ki nas čaka, imel bode naš narod še vedno temno 
prihodnjost. 
Vir: Slovenski narod, 23. 2. 1885. 
 
(Nova ţandarska postaja) prične s 1. dnem marca v Kropi. 
Vir: Slovenski narod, 26. 2. 1885 
 



 

 

 
 

Slovenski narod, 7. 3. 1885 
 
 

Z Gorenjskega. …Trţičane prav pridno Radoljčani posnemajo. Tudi tam slovenski 
naobraţenci ne poznajo svoje dolţnosti. Sramovati bi se morali, da so jih prekosili 
Jeseničanje in pa vrli Gorjani, ki imajo svoj „Narodni dom", „Bralno društvo" z 
izvrstnim pevskim zborom. … 
Vir: Slovenski narod, 12. 3. 1885 
 
(Nečlovešk oče.) Včeraj bil je v tajni obravnavi pred porotniki ţelezniški paznik Janez 
Knafl iz Radovljice. Zlorabil in oskrunil je svoje lastne hčere. Porotno sodišče 
obsodilo ga je na sedem let teške ječe. S to obravnavo zaključilo se je prvo letošnje 
porotniško zasedanje. 
Vir: Slovenski narod, 12. 3. 1885. 
 
(V Radovljici) zbolel je gospod notar J. Prešern in je notarski kandidat gosp. Hubert 
Hoffman n postavljen njegovim namestnikom. 
Vir: Slovenski narod, 26. 3. 1885 / V mapi Notarji v Radovljici 

 
Iz Kamnegorice, 30. marca. (Blagoslovljenje šolske zastave.) Gospa Adelajda 
Tomanova, poznata dobrotnica naše občine, podarila je prekrasno zastavo tukajšnji 
šolski mladini. Zastava je jako umetno in dragoceno delo, na Dunaji naročeno, in 
posebno obilo z zlatom vezana. Jako dobro pristojajo ji trakovi v narodnih barvah z 
napisom namena in imenom preblagorodne dariteljice. Slavnost vršila se je 26. 
marca v farni cerkvi. Po dotičnih cerkvenih obrodili govoril je naš prečastiti gospod 
ţupnik Lovro Bernik šolski mladini pomenljiv govor, in potem se je vršila sveta maša, 
pri kateri se je h koncu cesarska pesem pela. Po sv. maši delile so se spominske 
podobice navzočnim gostom in šolski mladini. K tej slavnosti povabljeni bili so 
srenjski odborniki in zastopniki krajnega šolskega sveta, in so se podali po končani 
slavnosti v spremstvu šolske mladine v stanovanje preblagorodnega gospoda Antona 
Tomana, cesarskega svetnika in trgovca v Trstu, ki pa sedaj za nekaj dni tu biva, da 
se mu zahvalijo namesto njegovej gospej soprogi za prekrasni dar. Prav prijazno je 
gospod vsprejel deputacijo in se ji zahvalil za to ovacijo v imenu svoje gospe 
soproge. Obţalovati je le, da je ves čas, ko se je slavnost vršila, silno sneg naletaval, 
da menda v najhujši zimi ne tako, in ve iko opoviral k vzvišanju slavnosti. 
Vir: Slovenski narod, 31. 3. 1885 

 



 

 

(Čebelarsko in sadjarsko društvo za Kranjsko) sklenilo je iz svoje drevesnice oddati 
lepa 4-letna poţlahtnjena drevesa: Več sto jablan za ude po 30 kr. neudoin po 40 kr.; 
več sto hrušovih dreves za ude po. 50 kr., neudom po (10 kr.; več sto orehov udom 
po 10 kr., neudom po 15 kr. Hruške in jablane se lepo vzraščene, visoke in ţlahtnih 
plemen, Kdor jih ţeli, naj pošljo dotični znesek z naročbo gosp. O Homanu v 
Radovljico. Vsakemu Irevescu dodan bode listak, ki pove, kako bode ovočje. 
Vir: Slovenski narod, 1. 4. 1885 
 
Domače stvari. - (Osobne vesti.)  Gosp. J. Novak, koperator v Mošnjah, 
prezentovan je ţupnikom za Smelednik.  
Vir: Slovenski narod, 8. 4. 1885 
 
(Somenj v Lescah) bil je včeraj, a bil je prav ţalosten. Mnogo bilo je kupcev s 
Koroškega, a prignalo se je vsega vkupe 17 repov goveje ţivine, konja ni bilo niti 
jednega. Slabo vreme bilo jo temu uzrok. 
Vir: Slovenski narod, 8. 4. 1885. 
 
Včeraj zvečer poroči se je g. Alfred Rudeţ, notarski kandidat v Ljubljani, z gospico 
Marijo Gnezdovo. 
Vir: Slovenski narod, 9. 4. 1885 
 
Domače stvari (Ne molčimo več) … Če se ţe hoče grajati narodne kroge zaradi 
mlačnosti, naj bi se graja obračala zlasti na one slovenske občine, katere, da si jim 
deţelni odbor dosledno dopisuje slovenski, le nemški odgovarjajo. Take občine 
nahajajo se po Dolenjskem in po Gorenjskem, zlasti okolu Radovljice jih je še precej. 
Vir: Slovenski narod, 15. 4. 1885 
 
Tujci v Ljubljani, 24. aprila – pri Slonu. Hudovernik iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 25. 4. 1885 
 
(Iz Krope) 20. aprila. Tukajšno pevsko društvo »Odmev« napravi 3. maja svoj „Majev 
izlet" v Ţeleznike in Selce. Člani in prijatelji »Odmeva" so prošeni, da se obilo 
udeleţe. Ko bi vreme ne bilo ugodno, preloţi se izlet. 
Vir: Slovenski narod, 30. 4. 1885 
 
Tujci v Ljubljani, 29. aprila – pri avstrijskem cesarji. Sellig iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 1. 5. 1885 
 
(Duhovske spremenbe.) V Ljubljanski škofiji. Nastavljeni ali prestavljeni so gg.: … 
Gregor Šlibar v Mošnje. 
Vir: Slovenski narod, 8. 5. 1885 
 
Tujci v Ljubljani, 6. in 7. maja – pri avstrijskem cesarji. Schubic iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 8. 5. 1885. 
 
Tujci v Ljubljani, 11. maja – pri Slonu. Hudovernik iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 13. 5. 1885. 
 
(Birmovanje) bode na Kranjskem: … v Radovljici, 18. dan t. m.  v Kropi.  
Vir: Slovenski narod, 3. 6. 1885 



 

 

 
 

Vir: Slovenski narod, 5. 6. 1885 
 

Tujci v Ljubljani, 5. junija – pri avstrijskem cesarji. Račič iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 6. 6. 1885 
 
(Pogreša se) g. Šivec, okrajni tajnik v Radovljici. Dne 3. t. m. preminol je, a do včeraj 
še ni bilo sledu o njem. 
Vir: Slovenski narod, 8. 6. 1885 
 
Tujci v Ljubljani, 7. junija – pri Maliči. Dr. Jelovšek iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 8. 6. 1885. 
 
Z Gorenjskega, 7. junija. [Izv. dop.] Ţalostne razmere navstale so v teku 8 dnij pri 
nas. Menda v srednjem veku ni bila javna varnost v slabšem stanji, kakor je zdaj v 
Radovljiškem in Kranjskem okraji. Od 2. t. m. do danes neso nič več kakor v 10 
(desetih) krajih roparji (tatovi se ne morejo več imenovati) ulomili. K sreči so je 
večinom odpodili povsod, in so pri nekaterih le bolj neznatne reči pobrali. Danes se 
ţe čuje, da je ta jako dobro organizovana četa po govedih in prašičih segati začela. 
Preteklo noč so menda v Lescah pobrali nekaj prašičev, na Posavci skušali so 
odpeljati junico. Najdebelejše ţelezne mreţe ne drţe več te silne druhali. V Otoku, 
Lescah, Mošnjah, na Posavci, v Mešačih, Kamni gorici so v dveh nočeh ulomili in 
povsod v prostore, pri katerih so morali debele mreţe in ţeleza prepiliti in zlomiti. To 
pa znajo izvrstno in nobena zapera jih ne ustavi. Ljudstvo je preplašeno. Po noči si 
ne upa nobeden nikamor, ker so vsak boji tem rokovnjačein priti v pest. Vodno so po 
štirje ali še po več vkup. Ţandarmerija se trudi in trudi, vse noči je na nogah, a ne 
posreči si jej, na sled priti tem lopovom. Kaj tudi premore 5-6 moţ pri takem velikem 
prostoru. Skrivališč je polno, gozdi so ravno najbolj gosti in temni, in tako se skriva ta 
druhul po jarkih, skalovji in šumah, od koder lahko opazuje, kje jo zasledujejo, da 
potem na drugem kraji še bolj brez skrbi ropa. 
Ako ne pride zdatna pomoč (ker le pomnoţenje ţandarmerije ali pa vojaška pomoč 
zamore zaslediti in poloviti tako izveţbane roparje), bali se bodo tujci obiskat našo 



 

 

dozdaj tako varno in mirno Gorenjsko. Roparska druhal bode pa tudi bolj in bolj 
nesramna postajala in še celo napovedovati začela, kdaj da po plen pride. Bore 
ljudje, ki so na samem in nemaje pomoči pri rokah. 
Vir: Slovenski narod, 9. 6. 1885 
 
Slovenska Matica. 69. odborova seja „Matice Slovenske" 10. junija. …  Kot letniki 
pristopili so 1885. leta dosedaj društvu na novo: … Andolšek Fran, c. kr. sodn. pristav 
v Radovljici; Bulovec Ivan, trgovec v Radovljici; Dralka Josip, c. kr. okr. glavar in 
posestnik v Radovljici; Hofman Hubert, not. koncipijent v Radovljici; Homann Oton, 
trgovec v Radovljici; dr. Jelovšek Ignacij, c. kr. sanitetni asistent v Radovljici; Klinar 
Matija, krčmar in posestnik v Radovljici; Roblek Aleks, lekar in posestnik v Radovljici; 
Sittig Teodor, privatni geometer in posestnik v Radovljici.   
Vir: Slovenski narod, 19. 6. 1885 / V mapi Radovljica - zgodovina 

 
(Delavske knjiţice.) Z novim obrtnim zakonom z 8. dne marca 1885 uvedene so 
nove delavske knjiţice. Odlok trgovskega ministra z 12. maja t. l. pa jim določuje 
svoje obrazce. Tiskane bodo v c. kr. dvorni in drţavni tiskarni na Dunaji in cena jim 
bode le tolika, kolikor delo stoji in gradivo. Razglasi je deţelni zakonik. Ţupanstvom 
se je tedaj naročilo, da naznanijo, koliko izvodov bi se potrebovalo v njihovi občini. — 
Delavske knjiţice s starim obrazom se odslej več izdajati ne smejo. 
Vir: Slovenski narod, 23. 6. 1885 
 
 

 
 

Slovenski narod, 16. 7. 1885 
 
 
Tujci v Ljubljani, 27. julija 1885 – pri Slonu: … Fűrst iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 28. 7. 1885 
 
(Imenovanja.) Gospod Lovro Ulčar, okrajni sodnik v Radovljici in g. Fran Lulek 
svetniški tajnik v Celji imenovana sta deţelne sodnije svetnikoma pri okroţni sodniji v 
Celji. 
Vir: Slovenski narod, 3. 8. 1885 
 
Tujci v Ljubljani, 3. avgusta 1885 – pri Maliču: … Zupanc iz Radovljice. 



 

 

Vir: Slovenski narod, 4. 8. 1885 
(Razpisano) je mesto c. kr. okrajnega sodnika v Radovljici. Prošnje do 25. t. m. 
Vir: Slovenski narod, 11. 8. 1885 
 
(Za nemško deško ljudsko šolo v Ljubljani) imenovan je učiteljem in vodjo gosp. 
Teodor Valenta, nadučitelj v Krškem, g. Alojzija Bauer v Radovljici pa učiteljico in 
vodjo nove nemške dekliške šole. 
Vir: Slovenski narod, 9. 9. 1885 
 
Tujci v Ljubljani, 9. septembra 1885 – pri Avstrijskem cesarju: … Levičnik iz 
Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 10. 9. 1885 
 
Tujci v Ljubljani, 10. septembra 1885 – pri Maliči: … Gabršek iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 11. 9. 1885 
 
(Premiranje konj v Radovljici, 9. septembra.) Za kobile z ţrebeti dobili so: Janez 
Valant iz Hlebec 7 cekinov; Miha Beravs z Brega 5 cekinov; Janez Gogala iz Hraš 4 
cekine; Janez Marolt iz Radolne 3 cekine; Fran Legat iz Lesec in Joţe Pogačar iz 
Vrbe, vsak srebrno svetinjo. — Za mlade breje kobile: Jurij Globočnik z Gorenjega 
Otoka 5 cekinov; Joţe Vidic iz Lesec 4; Janez Kolman iz Zapuţ 3 cekine; Sreberno 
svetinjo: Luka Grilc iz Zgoš, Marija Debelak iz Nove vasi. — Za jedno in dveletna 
ţrebeta; Jakob Ţvan iz Gorjan, Lovro Teran iz Smokuča, Matej Debelak iz Dvorske 
vasi, vsak po dva cekina. Sreberno svetinjo: Janez Pristav z Brega in Fran Valant z 
Lesec. 
Vir: Slovenski narod, 12. 9. 1885 
 
Tujci v Ljubljani, 13. septembra 1885 – pri Slonu: … Samčo iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 14. 9. 1885 
 
(Cesarski svetnik g. Ivan Murnik) podaril je učiteljski knjiţnici v Radovljici 122 knjig in 
knjiţic razne znanstvene vsebine. 
Vir: Slovenski narod, 15. 9. 1885 / V mapi Ljudska šola v Radovljici 

 
(Razpisane) so sluţbe: … Tretjega učitelja na čveterorazrednici v Radovljici. Plača 
450 gld. Prošnje do 10. oktobra.  
 Vir: Slovenski narod, 15. 9. 1885 / V mapi Ljudska šola v Radovljici 
 
Tujci v Ljubljani, 14. septembra 1885 – pri Slonu: … Roth iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 15. 9. 1885 
 
Darila za narodni dom: … krajcarska poddruţnica v Radovljici (poverjenik c. kr. notar 
Hofman) – 12 gld. 
Vir: Slovenski narod, 30. 9. 1885 / V mapi Notarji v Radovljici 

 
Gospod Flis šteje mej naj starše cerkve na Kranjskem ono v Mošnah z leta 1156; v 
Crngrobu, o katerej pravi, da ne ve, kdaj je sezidana; Radics pa trdi, daje presbiterij 
iz leta 1273, cerkvena ladija je pa neki starejša; v Šmariji na Dolenjskem, ki je leta 
1323 bila blagoslovljena; nadalje so vredne, da se omenijo cerkev v Pletarjih, o 
katerej trdi Flis, da je iz 14., Radics pa, da je iz trinajstega stoletja, v Beli peči iz 



 

 

1413., v Cerknici iz l. 1482, Kranji iz 1491, Radovljici 1497. Št. Rupertu iz 1497. leta; 
gotsko ţupniška cerkev v Loki zidal je naš rojak Kunavar leta 1532. Toda bi predaleč 
zašli, ko bi hoteli navesti vse podrobnosti, povemo naj le, da jo pisatelj popisal 43 
gotskih cerkev na Kranjskem, mej drugim tudi cerkev Jezusovega srca, za katero je 
napravil načrt in jo sezidal umetniško izobraţen in ljubezniv c. kr. profesor na obrtni 
šoli v Gradci A. Wagner, kot bivši Ljubljanski mestni inţener, in si s tom postavil 
trajen spomenik svoje vsestransko pripoznane tukajšne delavnosti. ,,, 
Vir: Slovenski narod, 10. 11. 1885 (podlistek »Stavbinski slogi«) 
 
(Duhovske premembe v Ljubljanski škofiji.) Premeščeni so kaplani: … Kregar Fran iz 
Radovljice v Št. Vid pri Zatičini, Erţen Valentin iz Polhovega gradca v Radovljico. 
Vir: Slovenski narod, 12. 11. 1885  
 
(Slepce v na Kranjskem ) bilo je 1884. leta 367 in sicer 193 moških, 174 ţensk. V 
Ljubljani bilo jih je 28, v okraji Postojinskem 39, v Kočevskem 30, v Krškem 31, v 
Kranjskem 38, v okoi lici Ljubljanski 41, v okraji Litijskem 25, v Logaškem 39, 
Radovljiškem 14, Novomeškem 23, Kamniškem 36, v Črnomaljskem 23. 
Vir: Slovenski narod, 20. 11. 1885  
 
(50 letnico) svojega sluţbovanja praznuje jutri cesarski svetnik g. Hilard Janeţič, 
ravnatelj kranjske hranilnice. Svoje uradniško delovanje pričel je 1. decembra 1835 
pri patrimonijalni sodniji v Radovljici. Od 1841 do 1849 bil je oskrbnik in vodja 
zemljiških knjig na graščinah grofa Hohenwarta. L. 1840 prestopil je v drţavno 
sluţbo, leta 1855 bil je imenovan blagajnikom mesta Ljubljanskega, katere sluţbe pa 
ni nastopil. L. 1857 postal je blagajnik, 1863. leta pa uradni predstojnik kranjske 
hranilnice, katerej je torej nad 22 let ravnatelj. Za svoje zasluge dobil je 1870 zlati 
kriţec za zasluge, pozneje naslov „cesarski svetnik", 1883. l. pa viteţki kriţec Fran 
Josipovega reda. Kot ravnatelj hranilnici, ki ima skoro 21 milijonov v svoji oskrbi, ima 
g. jubilant gotovo jako vaţno stališče in veliko upliva, kateri naj bi še mnogo let 
naklanjal tudi narodnim zavodom! 
Vir: Slovenski narod, 30. 11. 1885  
 
Dunaj 5. decembra. Premeščeni sodniki: … okrajni sodnik Ivan Bric iz Vipave v 
Radovljico. 
Vir: Slovenski narod, 7. 12. 1885  
 
Iz Begunj na Gorenjskem, 12. decembra. [Izv. dop.] Na praznik Matere boţje 8. 
decembra praznovala se je v našem prelepem slovenskem kraji lepa svečanost; 
blagoslovljena bila je namreč lepa nova brizgalnica domače poţarne brambe, katere 
svečanosti se je tudi udeleţila poţarna bramba Radovljiška v mnogem številu, kakor 
tudi veliko ljudstva iz sosednih fara. Opoludne bil je skupni obed v gostilni gosp. 
Janše, pri katerim so se vrstile napitnice presvitlemu vladarju, dobremu namenu 
poţarnih bramb in drugim zadevam. Na licih zbranih brala se je občna zadovoljnost 
in noč odpeljala je vrle člane Radovljiške poţarne brambe od nas, katerim še 
jedenkrat kličemo: Ţiveli!  
Vir: Slovenski narod, 14. 12. 1885  
 
:::::::::::::::::::::::::: 
 



 

 

 
 

Slovenski narod, 4. 1. 1886 
 
(Umrl) je v 23. dan t. m. g. Janez Preširen, c. kr. beleţnik v Radovljici.  
Vir: Slovenski narod, 27. 1. 1886 / V mapi Notarji v Radovljici 

 
(Z Jesenic na Gorenjskem) se nam piše 29. m. m.: Danes smo pokopali tu jako 
slovesno g. V. Ţvagna, učitelja Radovljiškega. Bil je vnet in jako vesten v svojem 
stanu. Da je bil posebno priljubljen kolega, je svedočilo lepo število učiteljev in 
učiteljic, ki so vkljub slabemu vremenu prihiteli od blizu in daleč skazat zadnjo čast 
ljubeznjivemu tovarišu ter mu zapeli ţalostinke. A tudi prosto ljudstvo ga je z 
mnogobrojno udeleţbo slednjikrat počastilo. Blag mu spomin! 
Vir: Slovenski narod, 1. 2. 1886 / V mapi Ljudska šola v Radovljici 

 

(Spremembe pri učiteljstvu.) Na Kranjskem: … gdč. M. Marolt, bivša na 
čveterorazrednici v Krškem, dobila je III. učiteljice mesto na čvetevorazrednici v 
Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 13. 2. 1886  
 
(Premembe v učiteljstvu.) G. Henrik Podkrajšek, učitelj v Borovnici pride za 2. učitelja 
v Radovljico. 
Vir: Slovenski narod, 18. 3. 1886  
 
(Iz okolice Radovljiške) dobili smo včeraj pritoţbo, da ni nič ţivinske kupčije. Razen 
ţivine pa kmet nema ničesar na prodaj, ker je lanska suša pridelke pokončala. Seno 
prodaja se po 2 gld. 50 kr. (stari cent), slama do 2 gld. A redko je sejan, kdor ima kaj 
na prodaj. Kadar pridejo tujci po ţivino, se bode ţe na bolje obrnilo. — Snega imamo 
še zdaj blizu 3 čevlja na debelo. 
Vir: Slovenski narod, 23. 3. 1886  
 
(Gosp. prof. Fran Levec) imenovan je šolskim nadzornikom za šolski okraj 
Radovljiški. 
Vir: Slovenski narod, 24. 3. 1886  
 
(Imenovanja.) Gosp. Ivan Plantan, notarski kandidat na Dunaji, imenovan je notarjem 
v Zatičini. … g. Hubert Hofman, notarja namestnik v Radovljici, notarjem v Ilirski 
Bistrici.  
Vir: Slovenski narod, 8. 5. 1886 / V mapi Notarji v Radovljici 
 
(Nemško uradovanje.) Iz radovljiškega okraja se nam poroča, da še vedno stranke 
dobivajo nemška vabila in nemške pozive, akoravno bi se lahko „ošlatalo", da jih ne 
bodo razumele. Na jednem takem poklici videti je bila klasična motivacija: »weil Sie 
aus der Lehre entwichen haben«. Ali bi ne bilo za dotične gospode bolje slovensko 



 

 

pisati, kot nemščino na tak neodpustljiv način lomiti?  
Vir: Slovenski narod, 19. 5. 1886  
 
Potopisne arabeske. … Zdaj pa, ko Vam pišem te vrste, sedim tu v Radovljici, v 
vzvišeni Kosmačevi verandi, od koder se mi ponuja nepopisno čarovit pogled na 
ponosne, v jutranji zori lesketajoče se vrhove sivega očaka Triglava. 
Vir: Slovenski narod, 22. 5. 1886  
 

 
 

Slovenski narod, 9. 6. 1886 
 
 
(Premeščen je.) Minister in vodja pravosodnjega ministerstva premestil je g. notarja 
Huberta Hofmana iz Ilirske Bistrice v Radovljico. 
Vir: Slovenski narod, 15. 7. 1886  
 
(Iz Radovljice) se nam piše: Te dni je bil pri tukajšnji sodniji obsojen kmetski 
posestnik na 10 dnij zapora, ker je pri prepiru zaradi neke meje barona A. Cojza 
psoval in mu dal dve zaušnici. 
Vir: Slovenski narod, 21. 7. 1886  
 
(Iz Radovljice ) se nam poroča dne 31. julija: Danes vihra s poslopja tukajšnjega c. 
kr. okrajnega sodišča bela zastava, znamenje, da ni nobenega jetnika v zaporu. 
Vir: Slovenski narod, 2. 8. 1886  
 
(V Št. Petru na Krasu) se je vender tudi ustanovila opazovalna postaja za potovalce. 
Bil je pa tudi ţe skrajni čas, če morebiti ne celo prepozno. Gosp. Sauran iz Radovljice 
pojde kot zdravnik tjakaj. … 
Vir: Slovenski narod, 5. 8. 1886  
 
(Porotniki ) izţrebani za prihodnje zasedanje pri deţelnem sodišči v Ljubljani so 
naslednji gg: … Bulovec Ivan, trgovec v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 10. 8. 1886  
 
(Gospa Josipina Hočevar) na Krškem poklonila je farni cerkvi svojega rojstnega kraja 
v Radovljici obligacijo za 1000 gl. za cerkvene potrebe. 



 

 

Vir: Slovenski narod, 27. 8. 1886  
 
(Umrl) je včeraj zjutraj ob 3. uri gosp. Josip Zupan, infulovani stolni prost v Ljubljani, 
konzistorijalni svetnik, ţupnik Radovljiški. Porodil se je pokojnik dne 12. marca 1811 
v Kropi na Gorenjskem in bil v mašnika posvečen dne 3. avg. 1836. Sluţboval je 
sprva na deţeli, leta 1839 bil kot nemški pridigar v Ljubljano poklican, l. 1855 bil 
kanonikom, l. 1870 stolnim dekanom, l. 1876 stolnim proštom imenovan. Dne 3. t. m. 
imel je zlato mašo. Pokojnik bil je obče priljubljen in zlasti velik dobrotnik svojemu 
rojstnemu kraju. Blag mu spomin! 
Vir: Slovenski narod, 30. 8. 1886  
 
(Okrajno glavarstvo v Radovljici) izdalo je nastopni razglas: „C. kr. okrajno glavarstvo 
glede na nevarnost, katera nam po koleri ţuga, iz zdravniških ozirov prepove romati k 
Mariji Pomagaj in v Ljubno pri Brezjah, kjer je po navadi boţja pot do male maše, to 
je 8. septembra, potem se tudi prepove dne 8. septembra na Bled romati. 
Vir: Slovenski narod, 31. 8. 1886  
 
Poţar. Včeraj pogoreli sta „Pred trgom" pri Radovljici dve hiši in dva hleva. Le z 
velikim naporom posrečilo se je omejiti ogenj in odvrniti Radovljici pretečo nevarnost. 
Vir: Slovenski narod, 31. 8. 1886  
 
… Orel visokogorja se je spustil v niţave, podal se je v sedeţ pravice, v mesto 
Radovljico, ter sam se postavil pred sodni stol. — Ričet bo jedel in cmoke v samotni 
Lahovci in pokoril se za greh, storjen v visokem skalogorovji. 
Vir: Slovenski narod, 15. 9. 1886 / V mapi Zapori v Radovljici 

 
(Deţelni odbor kranjski) razdelil je, kakor smo ţe omenili, kranjskim poţarnim 
brambam 2740 gld. Od tega denarja je dobila: … poţarna bramba v Begunjah in 120 
gld, poţarna bramba v Radovljici 100 gld, poţarna bramba Predtrgom v Radovljici 40 
gld. 
Vir: Slovenski narod, 1. 10. 1886  
 
(Osobne vesti.) Gosp. Josip Dralka, okrajni glavar v Radovljici, imenovan je vladnim 
sovetnikom pri deţelni vladi v Ljubljani. 
Vir: Slovenski narod, 8. 10. 1886  
 
Razpisano je mesto 4. učitelja na čveterorazrednici v Radovljici. Plača 400 gld. 
Prošnje do 25. t. m. 
Vir: Slovenski narod, 11. 10. 1886  
 
Iz Radovljice 15. oktobra. [Izv. dop.] Včeraj ob ½ 12. uri nastal je ogenj v 
ţelezniškega delavca J. Preširna hiši po nerodnosti njegove ţene, ki je ţerjavico 
spravljala pod streho v skrinjo, s deščicami krito. Ogenj širil se je silno naglo. 13 letna 
hčerka Preširnova spala je pod streho, plamen osmodil jej je postelj in poprijel se tudi 
njene obleke in jo tako opekel, da sedaj teško bolna leţi. Hudo opečena skočila je 
deklica izpod strehe na dvorišče, a ne meneč se za svoje bolečine, takoj vprašala po 
svojem 4 letnem bratu in ko ga nikjer ni bilo, hitela nazaj v sobo in ga rešila grozne 
smrti. Pribeţavši ţ njim na dvorišče, omedlela je in se zgrudila na tla. Taka ljubezen 
je pač redka! V največjih bolečinah, v strahu in trepetu bila jej je prva skrb mladi 
bratec in hrabra sestrica rešila mu je ţivljenje. — Poţarna bramba v Radovljici pod g. 



 

 

Klinarja vodstvom bila je takoj na lici mesta ter pogasila, kar je še ostalo. Tudi 
Begunjska poţarna bramba je jako hitro prišla na pomoč. - Pogorelec ni bil 
zavarovan. — Poţarni brambi Radovljiški izreči moram javno zahvalo. Omislila si je 
jako dobre brizgalnice in se v kratkem času prav dobro izurila. Dasi nema veliko 
udov, se je vender zaporedoma dvakrat vrlo obnesla. Čast! 
Vir: Slovenski narod, 16. 10. 1886  
 
(Za četrto porotno zasedanje), katero prične pri deţelni sodniji v Ljubljani dne 9. 
decembra izţrebani so: … Franc Hudovernik, trgovec v Radovljici, Fran Kunstel, 
gostilničar v Radovljici, Fran Legat, posestnik v Lescah, 
Vir: Slovenski narod, 9. 11. 1886  
 
(Z Otoka pri Radovljic.) Zopet nagla smrt ţganjarja. Josip Pogačar, stari Mačič s 
Spodnjega Otoka nekdaj postiljon, ga je zmirom rad pil. Čeravno ţe star, bil je čvrst 
in močen in še pretekli teden hotel je za stavo pol ure daleč s konjem vštric teči in v 
sredo je še na Otoku, na nekdanji pošti, ves dan drva cepil. Zvečer, namesto da bi bil 
šel domov, je pa pri frakeljnu obsedel. Ko se ga je dobro navlekel, napravil se je 
domov, a obleţal je na potu. Zjutraj našli so ga mrtvega. Ker sta bila zvečer z zetom 
vkupe v krčmi in sta se večkrat prepirala, zahteval je zet, naj komisija mrliča ogleda, 
da se mu danes ali jutri ne bode očitalo kako hudodelstvo. Dognano je, da je Mačič 
umrl za mrtvoudom.  
Vir: Slovenski narod, 7. 12. 1886  
 
(Iz Kamne gorice) 25. decembra. Na lovu v prizrenjskem gozdu blizu ţelezniške 
postaje Podnart je bil 24. t. m. mej tem, ko se je na navadne divje zajec lovilo, 
ustreljen čisto beli planinski zajec. V gorenskih planinah sicer ta divjačina ni redka, 
vender je zanimivo, da je letošnjo zimo to ţe drugi slučaj, da se je ta lepi planinec 
zatekel v niţave in so tudi pri Lescah lovci v velikem snegu jednega ţivega ujeli. 
Vir: Slovenski narod, 27. 12. 1886  
 
:::::::::::::::::::::::::: 
 
Razpisana mesta. Za diplomovanega ţivinozdravnika, ki bi se nastanil v Radovljici, 
določil je deţelni zbor 300 gld. letne nagrade. Prošnje za to nagrado do 15. 
februvarja t. I. 
Vir: Slovenski narod, 14. 1. 1887  
 
 

 
 

Slovenski narod, 14. 1. 1887 
 
 



 

 

(Dva domoljuba.) Te dni so dotične gosposke izplačale svoti po 100 gld., ki sta ji 
druţbi „sv. Cirila in Metoda" testamentarično volila umrla zasebnica v Radovljici, 
Magdalena Golob … 
Vir: Slovenski narod, 31. 1. 1887  
 
(Čebelarsko in sadjarsko društvo) ima v društvenem sadnem vrtu v Radovljici več sto 
visokodebelnib jablan pa 30 kr., več sto visokodebelnih hrušek po 45 kr., več sto 
orehov po 10 kr., nekaj jabolčnih in nekaj hruševih pritlikovcev na prodaj. Neudom je 
cena za 10 kr. višja. Naročila naj se blagovoljno pravočasno pošiljajo g. O. Homanu, 
trgovcu v Radovljici, ki je ob jednem odbornik društva in oskrbnik vrta. 
Vir: Slovenski narod, 23. 2. 1887  
 
Osebne vesti. Novoimenovani okrajni glavar Ludovik marki Gozzani ostane kot tak v 
Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 24. 2. 1887  
 
Izkaz o dohodkih druţbo sv. Cirila in Metoda. … Volilo Magdal. Golob iz Radovljice – 
89 kr. 50 vin. 
Vir: Slovenski narod, 2. 3. 1887  
 
(Imenovanje.) Gosp. Kazimir Bratkovič, notarski kandidat v Radovljici, imenovan je 
notarjem v Trebnjem. 
Vir: Slovenski narod, 17. 3. 1887  
 
Matica Slovenska; letniki: … 19. grof Margheri Rudolf, c. kr. okr. komisar v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 30. 4. 1887  
 
(Premeščenje.) Okrajni komisar v Postojini g. Anton Čop, premeščen je v Litijo, 
začasni okrajni komisar v Litiji g. Josip Rihar, v Radovljico. 
Vir: Slovenski narod, 13. 5. 1887  
 
Matica Slovenska; letniki: … 36. Marout Marija, učiteljica v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 12. 7. 1887  
 
(Poţar.) Dne 13. t. m. naznanil je zvon pri Mariji pomagaj na Brezji, da gori. 
Mošenjski gospod ţupan je nemudoma poslal v Radovljico po poţarno straţo in po 
ţandarme. Dasi je morala poţarna straţa do „Predtrga" samotez peljati gasilno 
orodje in sta jej še le ondi gg. pl. Kapus in Florjančič konja ponudila, je vender jako 
hitro bila na pogorišči in se je tako izvrstno obnašala, da je samo sredi vasi stoječe 
poslopje vdove Westerjeve pogorelo. Vrli poţarni brambi Radovljiški, ţandarmom, 
domačim moţem, fantom ter dekletom, ki so tako pridno vodo nosile, bodi izrečena 
iskrena zahvala. 
Vir: Slovenski narod, 15. 7. 1887 / V mapi Poţari v občini Radovljica 

 
(Nadvojvoda Albrecht) pripeljal se je včeraj dopoludne ob ½ 2 uri v Radovljico ter 
ostal v hotelu „Bastl." Pri prihodu pozdravila sta ga okrajni komisar grof Margheri in 
ţupan Hudovernik. Ko si je nadvojvoda ogledal cerkev, graščino in grajski vrt, bil je 
obed, na kateri sta bila tudi omenjena gospoda povabljena. Včeraj popoludne 
odpeljal se je nadvojvoda na Bled, kjer ostane tri dni, stanujoč v hotelu Malner. 



 

 

Danes zjutraj odpeljal se je nadvojvoda v Bohinj, zvečer, ko se vrne, bode njemu na 
čast na Bledu krasna razsvetljava. 
Vir: Slovenski narod, 28. 7. 1887 / V mapi Hotel Bastl 

 
Obisk čeških sokolov. … Posebno treba omeniti prizora na neki skali pod 
Javornikom, pozdrava in okrašenja v Lescah, v Radovljici, krasnega prizora na 
Vidovci pri Kamnigorici in v Podnartu, kjer so vrli Kropenci in Kamničani pozdravili 
predrage goste, dalje pod Podnartom, na Save levem bregu, kjer so menda rodoljubi 
iz Podbrezja visoko na hribu okolu napisa „Ţiveli!" postavili prapore in zaţigali topiče 
in pa v Kranji, kjer je bilo posebno veliko občinstva in kakor čujemo vse izvrstno 
prirejeno. … 
Vir: Slovenski narod, 9. 8. 1887  
 
Slovenski časniki po Gorenjskem. … Tako se mu je pripetilo na pr. v Kranjski Gori, 
na Jesenicah, v Radovljici, v Kranji. Celo v gostilnicah, s poštami zdruţenih, ni bilo 
zaslediti niti najmanjšega slovenskega pokrajinskega lista. V Radovljici je Hotel 
Bastel zdruţen celo s kavarno, pa ni imel slovenskega lističa, da bi ţ njim ustregel 
potovalcu. 
Vir: Slovenski narod, 1. 9. 1887  
 
(Nova postaja Otoče.) Mej Podnartom in Radovljico, 25 km nad Podnartom, odprla se 
je dne 1. septembra nova mala postaja Otoče, kjer ostajajo po 1 minuto vsi poštni 
vlaki, vozeči se tod mimo. Ker z Otoč drţe bliţnice na Dobravo, v Kropo, v 
Kamnogorico, v Mošnje in vozna cesta Ljubno in tudi k slavnoznani romarski cerkvi 
„Mariji pomagaj!" na Brezjah in ker je zlasti pot z Otoč na Brezje skoro za jedno uro 
krajša, nego s Podnarta na Brezje, nadejati se je novi postaji velikega osobnega 
prometa. 
Vir: Slovenski narod, 3. 9. 1887 / V mapi ŢP Otoče in Globoko 

 
(Izpred porotnega sodišča.) Pri včerajšnji prvi porotni obravnavi zatoţen je bil Janez 
Berce, 56-letni kajţar in čevljar iz Lipnice pri Radovljici, zaradi hudodelstva spolskega 
posiIjenja in oskrunenja. V tajni obravnavi so ga porotniki jednoglasno krivim spoznali 
in bil je obsojen na tri leta teške ječe, poostrene s postom in trdim leţiščem. 
Vir: Slovenski narod, 13. 9. 1887  
 
(Premiranje konj na Gorenjskem) 1. t. m. bilo je premiranje konj v Radovljici. Prignalo 
se je 14 kobil z ţrebeti, 14 štiriletnih kobil, in 7 ţrebet. Za kobile z ţrebeti dobili so 
premije: Anton Prešern iz Brega 40 gld.; Janez Gogola iz Studenčič 25 gld.; Fran 
Stroj iz Dvorske vasi 20 gld.; Josip Kolmann iz Zapuţ 20 gld.; Vincencij Jan iz 
Spodnjih Gorjan 15 gld.; Miha Verovc iz Brega srebrno svetinjo; Janez Walland iz 
Hlebc srebrno svetinjo; za kobile brez ţrebet pa: Janez Bretnar iz Noţ 30 gld.; Janez 
Legat iz Zabreznice 20 gld.; Janez Mihelič iz Noţ 15 gld.; Anton Iskra iz Polč srebrno 
svetinjo; Fran Deţman iz Hraš srebrno svetinjo; za ţrebeta: Tomaţ Preširen iz Lesc 
10 gld.; Franja Rozman z Otoka 10 gld.; Janez Babič z Brezja 10 gld.; Simon Mlakar 
iz Pirašice srebrno drţavno svetinjo; Janez Prajs iz Nove vasi srebrno drţavno 
svetinjo. 
Vir: Slovenski narod, 22. 9. 1887  
 
(Razpisane ) so v šolskem okraji radovljiškem naslednje sluţbe: … Na dvorazrednici 
v Kropi sluţba učiteljice. Plača 400 gld. in stanovanje. Prošnje do 12. oktobra t. l.  



 

 

Vir: Slovenski narod, 29. 9. 1887  
 

 
 

Slovenski narod, 1. 10. 1887 
 

Iz Radovljice 12. okt. [Izv. dop.) Včeraj t. j. 11. t. m. ob pol osmi uri zvečer zdramila 
nas je trobenta poţarne brambe Radovljiške prvikrat v tem letu. — Čudno 
pritrkovanje Leščanskih zvonov naznanjalo nam je, da gori v tamošnji bliţini. In 
resnično; strašen pogled razprostiral se je našim očem od Leščanske vasi. Zdelo se 
nam je kakor da bi gorelo veš hiš konec Lesec. 
Akoravno je deţ curkomo lil, hotela je naša poţarna bramba venderle prva vršiti 
svoja dela na ognjenem borišči; a dospevša v Lesce, zapazila je, da je le velik stog, 
nekoliko korakov od Lesec oddaljen, elementarni nezgodi zapal. Kakor pravijo, je tudi 
300 centov slame, katere je bila nakopičene v stogu, pogorelo. Posestnik tega imena 
Jaka Legat, bil je zavarovan. Kako da je poţar nastal, se še ne ve. Hvala Bogu, da ni 
bilo vetra, ker sicer bi bila Lescam pretila velika nevarnost; posebno zaradi tega, ker 
ta vas ne premore kaj veliko vode. 
Čast Radovljiški poţarni brambi, katera je pri vsakem poţaru prva na mestu; a hvala 
gre gospej Leopoldini Homan, trgovki in posestnici iz Radovljici, katera je pri vseh 
tacih slučajih ponudila svoje konje poţarni brambi v rabo; ker, ko bi ona tako 
velikodušna ne bila, na vemo, kje bi naša poţarna bramba iskala hitre predprege. 
Res je sicer, da ima tukajšnji ţupan, trgovec in hišni posestnik gospod Franjo 
Hudovernik tudi konje in sicer prav dobre konje, a ţali Bog, pri vsakem poţaru so 
bolni in nesposobni, gasilno orodje peljati na poţarišče, akoravno drugi dan prav 
veselo rezgetaje popeljavajo gnoj na polje — res čudna bolezen to. 
Dobro bi bilo pa, da bi prepustil gospod ţupan svoje konje ţivinozdravniku v ogled, 
morebiti bi jim ta izpihal — to novo bolest. 
Vir: Slovenski narod, 14. 10. 1887 / V mapi Poţari v občini Radovljica 

 
(Iz Radovljice) se javlja, da sta pretekli četrtek ob 8. uri zvečer na cesti blizu Podnarta 
dva nepoznana moţa posestnika in lesnega trgovca Janeza Gogolo iz Studenčič 
napala in mu šiloma vzela 250 gld. Roparja zbeţala sta potem proti Kropi. Skrbno 
zasledovanje ţandarjev bilo je uspešno. Prijeli so nekega kočarja iz Britofa, ki je pri 
sodniji v Radovljici dejanje ţe priznal. Druzega roparja, kočarja s Primskovega, pa še 
iščejo. 
Vir: Slovenski narod, 26. 10. 1887 / V mapi Studenčice 

 
(Iz Podnarta) se nam piše: Vaš dopis iz Radovljice dne 26. oktobra, ki pripoveduje, 
da sta dva moţaka Janeza Gogolo oropala, vzemši mu 250 gld., treba popravila, da 
ne bode naš pošten in varen kraj na slabem glasu. Stvar je bila taka: Prišla sta rečeni 
dan v Podnart Lovro Pičman in Anton Naglič, kmalu za njima pa se je pripeljal Janez 
Gogola, s katerim je bil dogovor, da bode kupil ponarejenih bankovcev. Dal jima je 



 

 

250 gld., onadva pa njemu tri zavitke ponarejenih bankovcev, na kar sta odšla po 
cesti proti Kropi. Ko Janez Gogola začne pregledovati prejete zavitke, zapazi, da je 
grdo okanjen. Zavitki so na vrhu imeli vsak po jeden bankovec, spodaj pa je bil sam 
star papir. V svoji jezi leti Janez Gogola v krčmo in vpraša, kdo pozna odišla moţa ter 
dostavi, da sta mu vzela 250 gld. V krčmi se mu je povedalo, kje je jeden omenjenih 
moţ doma, ter dostavilo, naj naznani stvar ţandarjem, ki so ravno tukaj v sosedni 
gostilni. Gogola pa ni hotel naznaniti, ampak rekel je: „Bom pa v Kranj naznanil«. 
Pičman in Naglič sta pri sodniji oba priznala, da sta Gogolo ogoljufala, slednji se je 
ves roparski napad izmislil in veliko rudečo listnico, v kateri sta bila 2 gold. in 7 
dopisnic, sam proč vrgel. To je resnica v tej zadevi. 
Vir: Slovenski narod, 11. 11. 1887 / V mapi Studenčice 

 
(Sadne drevesnice) so, kakor naznanja deţelna vlada deţelnemu odboru, na 
Kranjskem: … b) v političnem okraji Radovljiškem: 2. cesarska drevesnica v gozdu 
Ilovca; 3. drevesnice kranjske obrtnijske druţbe: v Bohinji, v Javorniku in pri Trţiči. 
Vir: Slovenski narod, 1. 12. 1887 
 

 
 

Slovenski narod, 12. 12. 1887 
 

(Notarski substitut) za Radovljico imenovan je gosp. kandidat Aleksander 
Hudovernik, ki je danes pri tukajšnjem deţelnem sodišči prisego storil. Notar g. H. 
Hoffmann odpotuje iz Radovljice radi svoje hude bolezni v Arco. 
Vir: Slovenski narod, 31. 12. 1887 / V mapi Notar v Radovljici 

 
:::::::::::::::::::::::::: 
 
Deţelni zbor Kranjski. (X. seja dne 3. januarja leta 1888). Prošnje so uloţili: … 
diurnist Achtschin v Radovljici za pokojnino. 
Vir: Slovenski narod, 3. 1. 1888 
 
(V Radovljici) bil je dne 2. t. m. ţupanom izvoljen g. Aleksander Roblek , lekarničar, 
občinskimi svetniki pa gg. F. S. Hudovernik, Janez Mali, Oton Homan, Matija Klinar. 
Vir: Slovenski narod, 4. 1. 1888 
 
(„Doktor " Preširen.) Našla se je te dni v Radovljici listina, v kateri se našemu 
Preširnu, prvaku pesnikov slovenskih podeljuje doktorstvo prava. Po prijaznosti gosp. 
Šorla v Radovljici dobil jo je v roke notarski substitut g. A. Hudovernik, ki bode 
prihodnjič zabavnemu večeru slov. pisateljskega društva poročal o tej novi narodni 
svetinji. 
Vir: Slovenski narod, 9. 1. 1888 / V mapi Notar v Radovljici 
 



 

 

Za nameček naj omenim še dopisnice, ki mi je je te dni dala prijateljska roka, da se 
prepričam kolika je izobraţenost mej nemškimi Štajerci. J. St. restavrater na postaji 
B., odposlal je dne 2. t. m. v Radovljico nastopno dopisnico: „Die Herrn Kreiner 
Wursterzeiger von der besten Sorte Radmannsdorf in Grein". A tergo pa : Schticken 
Sie mir wiederum 50 paar Graner wurst, Schiicken Sie es mit Nachnahme mit 
Aehtungsvollen Gruss". Kijub temu naslovu prišla je menda dopisnica v prave roke, 
vsled tega pa menda tudi kranjske klobase in nemški Štajerci, masteč se s temi 
našimi proizvodi, v polnej meri uţivajo „das Gefűhl der Wurstigkeit".  
Vir: Slovenski narod, 28. 1. 1888 
 
(Umrl je) včeraj v Radovljici g. T. pl. Terbuhović, praktikant pri c. kr. deţelni vladi. 
Pred kratkim bil je iz Ljubljane poslan k okrajnemu glavarstvu Radovljiškemu in tu je 
zbolel za osepnicami. Smrt mladega in nadobudnega moţa obuja tukaj obilo sočutja. 
Bodi mu zemljica lahka! 
Vir: Slovenski narod, 9. 2. 1888 
 
Iz Ljubljane 11. februvarja. (lzv. dop.] Ţalosten prizor videla je včeraj 10. t. m. 
gorenjska Radovljica, nesli so ondu k zadnjemu počitku izvrstnega mladeniča 
gospoda Boţidara pl. Terbuhoviča. Ranjki bil je c kr. vladni konceptni praktikant in 
reservni častnik 13. jah. artilerijskega polka. Ni še mesec dnij tega, da je bil iz 
Ljubljane premeščen k okrajnemu glavarstvu v Radovljico, tam zalezla ga je zavratna 
bolezen, osepnice in v kratkem času ugasnilo je nadebudno njegovo ţivljenje. 
Ranjki, star komaj 27 let, sin odlične in narodne vojaške rodbine na Dolenjskem, 
dovršil je gimnazijo v Rudolfovem, pečal se potem z juridičnimi študijami na 
vseučilišči v Gradci in bil tam tudi predsednik slovenskega akademičnega društva 
„Triglav". 
Vir: Slovenski narod, 13. 2. 1888 
 
(Iz Radovljice) došel nam je dopis o nagli smrti gosp. Boţidara pl. Terbuhovića. Ker 
smo ţe priobčili jednak dopis, posnamemo iz rečenega dopisa samo še to, da je bil 
pogreb prerano umršega veličasten, da so šli z a pogrebom vsi dostojanstveniki iz 
mesta in iz okolice in tako spremili pokojnikak zadnjemu počitku. — „Obzor" piše 
povodom te smrti : „Gosp. Marka pl. Trbuhovića Schlachtschweitskoga, poznatoga 
junaka iz magjarskoga rata g. 1848 i ljubimca pok. bana Jelačića, snašla je golema 
tuga. Umro mu sin Teodor, c. kr. perovodni vjeţbenik i poručnik u pričuvi, u 27. 
godini. Laka mu zemlja! 
Vir: Slovenski narod, 14. 2. 1888 
 
Reva v Kropi. Ako vsa znamenja ne varajo, ohranjen nam je za sedaj mir. Drţave 
nemške kancelar — in on ni zadnji znalec tacih stvarij — misli, da se bode mir 
Evrope obdrţal blizu do konca tega stoletja. Ne bomo pobijali teli optimističnih 
nazorov, vender pa nam nihče ugovarjal ne bo, da se v ţivljenji drţav ţe neznaten 
dogodček uţge iskro v gromadi smodnika, kateri potem Evropo prepreţe s krvjo in 
ţelezom. Za sedaj verjemimo glasovom, ki se skoro „unisono" razlegajo. Denašnji 
politični poloţaj obstoji baš v tem, da vse, osobito pa odločilne evropske velike 
drţave naglašajo svoje nagnenje k miru, da sleherna izmej njih pri vsaki priliki uvetja, 
da blagostanja za svoje drţavljane išče le v popolnem miru. 
Ni tedaj neumestno, če se zopet marljivejše poudarja vprašanje, kako bi se čas in 
prilika najbolje porabila, da se drţavam, deţelam in narodom ugotovijo materijalne 
koristi, brez katerih celo duševni napredek postane problematičen. Po velikem 



 

 

obsegu je to narodno-gospodarsko vprašanje rešiti osrednjim vladam in drţavnim 
zborom in mi gojimo mirno nado, da bodeta v Avstriji vlada in parlament kos tej svoji 
nalogi. 
Naravno je, da je javnim glasilom naloga, podpirati drţavo v spolnovanji njene 
narodnogospodarske politike. Ali naravno je tudi, da list, kakor je naše glasilo, 
najbolje vidi razmere v bliţini in naj ţive je čuti za gospodarsko teţenje pokrajine, 
kateri je namenjen. V prvi vrsti pretresati moramo lokalna naša vprašanja, 
zasledovati gospodarske bolezni in nedostatke, katerih ni le na Kranjskem malo, 
marveč, ţalibog, v vseh pokrajinah, koder prebivajo Slovenci. 
Tako priobčili smo te dni kratka poročila o strahovito ţalostnem stanji Krope , tega 
nekdaj tako imovitega gorenjskega rudnika, ki je v zadnjem času na beraško palico 
prišel. Cele čete ţrebljarjev in kovačev popuščajo sedaj svoje domovje in hodijo po 
sosednjih gorenjskih vaseh, da si sprosijo najpotrebnejšega ţiveţa in da vsled lakote 
ne poginejo. Naša poročila ţalibog niti resnice ne dohajajo in neso še dosegla tistega 
uspeha, da bi se za ţalostne razmere v Kropi zanimanje obudilo v krogih vlade in 
našega deţelnega odbora. Mi tudi danes nesmo pripravljeni, da bi podali sliko 
pretresajočih razmer v Kropi in opomnimo le, da se z besedami sploh opisati ne da 
veliko gorje ubogih naših rojakov. Poklicani faktorji bodo tedaj morali sami v ţalostni 
gorenjski kraj, ker se bodo le tako uverili, da je prenujno, poiskati sredstev , s katerimi 
bode mogoče zajeziti gorje, ki raste od dne do dne. 
Dolenjec, Istrijan, Furlan in Čič s trudom obdeluje košček svojega polja in vinograda, 
ţivi res da mučno in preskromno; delajo, trpijo in stradajo. Toda ţrebljarski kovač v 
Kropi nema za ţivo nobenega premoţenja, ni premičnega ni nepremičnega ako torej 
pride čas, da tudi dela nema, tedaj mora prijeti za beraško palico, ako neče obleţati 
in za gladom umreti. Če mu konečno tudi beraška palica ne pomaga, skoro mu je 
misliti na kaţnjiva pota, na kradeţ ali še hujša hudodelstva, ker ţiveti vender le hoče, 
kakor sleherna ţiva stvar. 
Podobna usoda tlači tudi naše rojake v Kamni Gorici. 
Pomoč mora k tem razmeram priti in to nujno. S posebnim veseljem danes čujemo, 
da se pomoč tudi ţe pripravlja. Načelnik naše deţelne vlade, zvest si svojih 
dolţnostij, je ţe storil prve korake, ker je bil osobno stopil mej obupane ljudi, da se je 
o njihovem stanji sam prepričal. Verjamemo, da sedaj previdni naš predsednik tudi 
snuje načrt pomoči. Če se nam prav poroča, bode se baje ţe prihodnje dni sklicala 
enketa in njena naloga bode, proučiti to vaţno socijalno vprašanje naše in določiti 
nasvete, kako bode odstraniti zapreke normalnih in zdravih razmer v Kropi in Kamni 
Gorici. To se bode tudi gotovo posrečilo, ako se povsem primerno sestavi 
nameravana enketa. Naravno, da vanjo sodijo zastopniki prizadetih občin in potem 
razen obrtnega nadzornika gospoda Pogačnik a tudi osobe, ki odločujejo v rabi 
pripomočkov in nekoliko tudi take, katerim so razmere v Kropii u okolici dobro znane. 
Mi pozdravljamo z radostjo sleherni korak, ki hiti našim rojakom na pomoč, in osobito 
ţelimo, da se moţem v enketi posreči, stalno preprečiti sedanjo revo v Kropi. 
Vir: Slovenski narod, 15. 2. 1888 
 
Iz Krope 18. februvarja [Izv. dopis.]*) Res je tukaj velika reva in res smo zelo pomoči 
potrebni. Nobeden gg. dopisnikov pa še ni povedal uzroka te revščine. Glavni uzrok 
obstoji v pešanji nase obrtnije! Trg Kropa je gotovo v vrsti najstarejših krajev na 
Gorenjskem, kajti ţe sama fara stoji okolu 200 let. V vsem tem času, so se ljudje 
pečali samo z izdelovanjem ţebljev, in imeli so ne le samo moţje, ampak tudi ţenske 
in onemogli ljudje delo. Toda svet napreduje in časi se spreminjajo ter mi ţ njimi. Tudi 
pri nas se je preobrnilo. Nastali so stroji za ţeblje in so najprvo začeli izdelovati 



 

 

manjše vrste ţebljev, katere ao izključIjivo samo slabotni ljudje izdelovali. Tedaj ni 
ostal našemu trgu nobeden drug izdelek, kot samo „konjak". Toda tudi ta izdelek so 
nam izpodrinili stroji, akopram so naši konjaki ceneji, bolji za rabo in od znatno 
boljšega ţeleza kot tovarniški. Polja tukaj ni, da bi ga mogli ljudje obdelovati in tako je 
moralo priti na vsak način do te revščine. Toda še veliko večja beda bi bila, ko bi se 
ne bili človekoljubni delodajalci ubogega ljudstva usmilili. Zares smo zelo pomoči 
potrebni in obračamo se tedaj do visoke c. kr. deţelne vlade, da blagovoli skrbeti pri 
nas za tovarno in sicer tako, da bodo mogli slabotni ljudje delo dobiti in da bodo na ta 
način preskrbljeni. / V. Klinar, ţupan. 
*) V uvodu tega dopisa se popravljajo nekatere malenkosti v noticah naših št. 25 in 27. Mi 
smo izpustili ta uvod, ker se nam vidi kvarljiv za Kropo, katera pomoči potrebuje. Ker gosp. 
ţupan sam priznajo potrebo pomoči, bode nam tudi oprostil, da ne priobčimo uvoda. / Op. 
uredništva. 

Vir: Slovenski narod, 22. 2. 1888 
 
 

 
 

Slovenski narod, 29. 2. 1888 
 
 

(Hranilnica kranjska) podarila je reveţem v Kropi 500 gld., katere je dne 25. 
februvarja tamošnje ţupanstvo razdelilo. V zasebnem pismu zahvaljujejo se 
obdarovanci za dar najsrčneje. 
Vir: Slovenski narod, 2. 3. 1888 
 
(Deţelni glavar g. grof Thuen), ki je izza časa deţelnega zbora hudo obolel in se 
zdravil na svoji graščini v Radovljici, pripeljal se je danes v Ljubljano. Ţelimo, da se 
mu zopet povrne zdravje. 
Vir: Slovenski narod, 2. 3. 1888 
 
(Premembe pri učiteljstvu na Kranjskem). Za trdno so postavljeni gg.: … Marko 
Kovšča, nadučitelj v Kropi. … G. Gustav Spetzler učitelj v Begunjah na Gorenjskem, 
dobil je sluţbo v Boštanji na Dolenjskem, … g. Konrad Mali, učitelj na Dobravi pri 
Kropi, gre na jednorazredno ljudsko šolo v Kriţi pri Trţiči na Gorenjskem. 
Vir: Slovenski narod, 5. 3. 1888 
 
(Beda v Kropi) Poročali smo ţe, da namerava vlada sklicati enketo, ki se bode 
posvetovala o sredstvih, kako bi se dalo opomoči. K enketi bodo povabljeni 
zastopniki deţelnega odbora, trgovinske in obrtne zbornice, občinskega odbora 



 

 

Kropinskega, vodja kranjske industrijalne druţbe, c. kr . obrtnijski nadzornik in 
stavbeni svetnik v pokoji Fr. Potočnik. C. kr. okrajno glavarstvo v Radovljici pa bode 
poprej preiskavalo razmere Kropinskih delavcev in obrtnikov, da bode imela enketa 
natančne podatke za svoje sklepe.  
Vir: Slovenski narod, 5. 3. 1888 
 

 
 

Slovenski narod, 6. 3. 1888 
 
 
(Razpisane učiteljske sluţbe.) Na jednorazrednici v Begunjah na Gorenjskem sluţba 
učitelja in vodje. Plača 450, doklada 30 gld. in stanovanje. — Z jednakimi uveti 
razpisana je sluţba učitelja in vodje v Mošnah. — Na Dobravi pri Kropi razpisana je 
sluţba učitelja in vodje. Plača 400 gld., doklada 30 gld. in stanovanje. — Prošnje za 
vse te sluţbe do 5. aprila t. l. 
Vir: Slovenski narod, 14. 3. 1888 
 
(V Kropi) blagoslovili so dne 12. t. m novo šolsko poslopje, katero je občini daroval 
pokojni nadzornik g. Šolar. Tamošnja jednorazrednica spremeni se sedaj v 
dvorazrednico. 
Vir: Slovenski narod, 15. 3. 1888 
 
(Presvetli cesar) podaril je za bedne rodbine v Kropinski dolini na Gorenjskem 300 
gld. podpore. 
Vir: Slovenski narod, 15. 3. 1888 
 
(Umrl) je včeraj zvečer ob 6. uri gosp. Hubert Hoffmann, c. kr. notar v Radovljici, v 
najlepši moški dobi. Pokojnik, ki je bil jedva par let notar, bolehal je na plučih ţe dlje 
časa in iskal zdravja v toplih krajih, v Nizzi, Merami in drugod, a zaman. Kdor ga je 
poznal, obţaloval bode njegovo prerano izgubo, kajti bil je obče priljubljen moţ, 
poštenjak in vrl rodoljub. Lahka mu zemljica! 
Vir: Slovenski narod, 16. 3. 1888 
 



 

 

 
 

Slovenski narod, 17. 3. 1888 
 
(Deţelni odbor kranjski) je dovolil 300 gld. podpore iz deţelnega zaklada za revne v 
Kropi. 
Vir: Slovenski narod, 17. 3. 1888 
 
(Razpisano) je mesto okrajnega ranocelnika v Kropi. Letna nagrada 600 gold. 
Prošnje do 11. aprila t. l. 
Vir: Slovenski narod, 17. 3. 1888 

 
(Razpisano) je notarsko mesto v Radovljici. Prošnje v 14 dnevih. 
Vir: Slovenski narod, 22. 3. 1888 

 
(Deţelni glavar grof Thurn) odpeljal se je pretekli četrtek na svojo graščino v 
Radovljico. 
Vir: Slovenski narod, 24. 3. 1888 

 
Druţba sv. Cirila in Metoda. Doneske so izročile podruţnice: … nabira v Radovljici po 
g. A. Hudoverniku. 
Vir: Slovenski narod, 24. 3. 1888 
 
Iz Krope 19. marca, [Izv. dop.] Drugim dopisom o bedi in revščini naših kovačev 
pridruţi naj se še moj. Uzrok tej bedi so stroji. Pred leti delali so še pri nas ţreblje za 
deske zbijati, a sedaj so nam to delo popolnem odvzeli stroji, katerih konkurencije ne 
zmagamo. Potem so ljudje začeli pri nas delati „konjake" ţreblje, s katerimi se konji 
kujejo, in hvala Bogu imeli so nekaj let malo zasluţka. A sedaj nam zopet umetni 
stroji na pete bijejo ter nam jemljo kruh. Izumili so stroje, ki od ploščnatega ţeleza 
„konjake" brez vsacega odpadka kar striţejo. Kdo bi s takimi stroji mogel tekmovati? 
Kovači torej niti konjakov več ne delajo ubogi trpini so brez kruha. Sicer je pa njih 
stanje tudi tedaj silno ţalostno, kadar je kaj dela. Oče, ki ima 3-5 otrok sluţi na teden 
2 gld. 50 kr., tudi še manj, ker pridejo prazniki, bolezni, ali da kaj pokvari. Od tega 
neznatnega zasluţka mora preţiviti druţino, oblačiti jo in najemščino poravnati. Pri 
tem zasluţku prišli so ljudje ob moč in obleko in pri sedanjih razmerah pogrezajo se 



 

 

vedno globeje v revščino. Ne vem, kaj bi počeli ubogi delavci, ko bi dobrih ljudij ne 
bilo. Zadnji čas je, da se kaj stori za Kropo, ker pri tem, kakor je zdaj, ne morejo 
obstati ne delavci, ne gospodarji, ampak bi polagoma prišlo vse na beraško palico - 
Naj bi se v Kropi napravila kaka tovarna, v kateri bi naši siromašni a pridni ljudje 
dobili dela. Mi ne prosimo druzega, kakor: Dajte nam dela, dajte nam zasluţka! Saj 
vender pri ţivem telesu ne moremo v zemljo!  
Vir: Slovenski narod, 24. 3. 1888 
 

 
 

Slovenski narod, 27. 3. 1888 
 

 
 

Slovenski narod, 5. 4. 1888 
 

 
 

Slovenski narod, 9. 4. 1888 



 

 

 
 

Slovenski narod, 9. 4. 1888 
 
 

 
 

Slovenski narod, 14. 4. 1888 
 
Trgovinska in obrtna zbornica (Kropa). Gospod zbornični svetnik Karo  Luckmann 
govori o obrtnih odnošajih v Kropi , omenja, da se je zbornica ţe pred nekaterimi leti 
bavila s tem vprašanjem, kako dati Kropencem dela, ker je bila preverjena, da 
ţebljarji kropenski ne bodo mogli vztrajati v borbi proti izdelovateljem ţebljev s stroji. 
Takrat se je tudi mislilo, da bi se prebivalcem moglo s tem pomagati do nove 
obrtnosti, ako bi se jim ustanovila strokovna šola za puškarstvo. Toda, če tudi je ta 
stvar uapredovala, vender šola iz uzrokov, ki neso znani niti poročevalcu, niti 
zbornici, ni bila ustanovljena. Govornik govori potem, kako peša trgovina z ţeblji, 
kako jim pada cena in kako se manjša tudi zasluţek od dela, ki je od l. 1885 za 
polovico manjši. 
Dočim si je delavec leta 1885 zasluţil na teden 7. 3. 3 gld., zasluţil si je leta 1887 le 
3 gld. 50 kr., 2 gld. 60 kr., 2 gld. pač toliko, kolikor je delal. Kranjska hranilnica dala je 
ubogemu prebivalstvu ţe 500 gld., kater e je razdelil gosp. c. kr. okrajni glavar 
Radovljiški, in gosp. c. kr. deţelni predsednik se je ţe tudi potrudil, da izposluje 
uboţcem Kropenskim kako podporo, in je ţe tudi odredil, da se o tej stvari posvetuje 
posebna enketa, kako podati obrtnemu prebivalstvu Kropenskemu trajne pomoči. Ta 
enketa bode se tudi bavila z vprašanjem o strokovni šoli. Govorni k misli, da mora 
zbornica gobovo zahvalno priznati trud gospoda c. kr. deţelnega predsednika, toda 
tudi zbornica pozvedovaj, kako pomagati, in zbornica bi tudi lahko opozorila visoka 
kr. drţavno vojno ministerstvo na ţebljarsko obrtnost Kropensko. Zategadel predlaga: 
Zbornica naj se obrne do visokega c. kr. drţavnega vojuega ministerstva s prošnjo, 
naj naročuje konjake za c kr. vojsko iz Krope. 
Zbornica naj pozveduje, kako bi se vrhu tega moglo preskrbeti delo Kropenskemu 
prebivalstvu. 



 

 

Razgovora o tej stvari so se udeleţili: gospod c. kr. vladni svetnik Josip DraIka, kateri 
je javil, da bodo na enketo povabljeni zastopniki deţelnega odbora, trgovinske in 
obrtniške zbornice, gosp. obrtni nadzornik, zastopnik Krope in drugi obrtniki , potem 
zbornični svetnik Vaso Petričič, ki je podpiral odsekove predloge, zbornični tajnik, 
kateri je stvar pojasnjeval in gospod poročevalec. Pri glasovanji bili so predlogi 
vsprejeti. 
Vir: Slovenski narod, 23. 4. 1888 
 
Iz Krope 8. maja. [Izv. dop.] Ţalostne razmere našega trga so vedno hujše. Čedalje 
več je ljudij brez dela. V soboto 28. aprila odpuščenih bilo je zopet jih nad petdeset 
od dela. Ţiveţa nič! Kaj bodo ubogi ljudje začeli? Kajti nad polovico je ţe odpuščenih, 
katere preţivljajo večinoma mili darovi. Dela pa ne moremo nobenega dobiti. Od 
okrajnega glavarstva dobili smo nalog, da naj se upišemo za delo v Ratečah, kjer 
uravnavajo Trebinšico. Zelo smo bih tega veseli. Zapisalo se nas je precej 85. Ko je 
bilo pa treba delo pričeti, se nam je reklo, da kovači nesmo za tako delo in da so nas 
odvrgli tisti, kateri so delo prevzeli. — To je vender več ko čudno. Potok se uravnava 
s pomočjo deţele, katera mora zalagati več ko 10.000 gold. za to delo. Domači ljudje 
pa, ki bi radi delali in iščejo zasluţka, da bi mogli preţiveti sebe in svoje revne 
rodbine, odbijejo se. Slišimo, da pride 30 kaznjencev iz Ljubljane v Rateče in da se 
jim plačuje 70 krajc. na dan. Nam se reče, da kovači neso za tako delo. Zakaj ne? 
Mar neso vajeni trdih opravil, bolj ko kaznjenci, ki se celo zimo rede brez teškega 
dela v toplih sobanah. Ako deţela toliko denarja ţrtvuje za uravnavo potočičev na 
Gorenjskem, naj bi tudi domači ljudje dobivali zasluţek, da jim ni treba beračiti ali 
poginiti od gladu. 
Slavni deţelni odbor torej opozarjamo na ravnanje vodstva v Ratečah ter ga silno 
prosimo, da se potegne za nas in da ne izplačuje deţelnih denarjev tujim delavcem. 
Čitali smo, da bode sklicala deţ. vlada neko enketo, ki bi se posvetovala o tukajšnjih 
ţalostnih razmerah. Dobro, pa nam je treba nujne pomoči v sedanjem kritičnem 
trenutku. Naj bi prišla komisija na lice mesta in preiskala uzroke neznosne naše 
bede, kateri so ostali večinoma zakriti zaradi boječnosti kovačev. (Kolikor je nam 
znano, ni še določen dan za enketo. Da pa kovači neso bili vsprejeti na delo v 
Ratečah, zdi se tudi nam prečudno. Trebalo bi preiskati, zakaj je vodstvo za 
uravnavo hudournikov, ki ima svoj sedeţ v Beljaku, tako ravnalo, ko vender deţela 
plačuje polovico stroškov. Uredn.) 
Vir: Slovenski narod, 8. 5. 1888 
 
(Pasji kontumac) je proglašen v občinah: Ovšišče, Breznica, Kropa, Lancovo, Lesce, 
Radovljica, Karanagorica, Begunje, Pred trgom, Bled in Mošnje. 
Vir: Slovenski narod, 12. 5. 1888 
 
(Iz okraja Radovljiškega) izselilo se je pretekli torek 31 osob v Ameriko. Izseljevanje 
z Gorenjskega in iz Črnomaljskega okraja ţe skoro preveč narašča. 
Vir: Slovenski narod, 19. 5. 1888 
 
(Umrla) je včeraj po noči Ljubljančanom po izvrstnem vinu in prijazni postreţbi dobro 
znana gostilničarka »Pri Hrvatu« tik dolenjske mitnice, rodom iz Krope, stara 65 let 
po kratkem bolehanji.  
Vir: Slovenski narod, 22. 5. 1888 
 



 

 

(Premembe pri učiteIjstvu.) Učiteljem na jednorazrednici v Begunjah pri Radovljici 
imenovan je g. Avgust Kleč, drugi učitelj na ljudski šoli v Cerknici. — G. Fran Gartner, 
učitelj v Sorici, imenovan je učiteljem na Dobravi pri Kropi. Doslej začasni gg. učitelji: 
Ignacij Rozman v Mošnjah, Ivan Dremelj na Polici in Fran Schiffrer v Starem trgu pri 
Loţi, imenovani so stalnimi. 
Vir: Slovenski narod, 24. 5. 1888 
 
(V Lescah) pogorela so včeraj poslopja posestnika in krčmarja Jakoba Legata, po 
domače Katrineka. Tudi četvero goved je v ognji poginilo. Prva prihitela je na pomoč 
ţelezniška ročna brizgalnica, potem pa poţarne brambe iz Begunj, Radovljice in 
Bleda. Kako je ogenj nastal, ni znano. 
Vir: Slovenski narod, 7. 6. 1888 
 
Iz Radovljica 14 junija [Izv. dop.] Ni še minulo leto, kar smo poročali dragim čitateljem 
tega lista o ognji nečega stoga v Lescah in zopet je zadela Jako Legata, posestnika 
pogorelega stoga velika nesreča, ker pogorela mu je cela hiša in čvetero goved. 
7. dne tega meseca ob 11. uri v noči zbudil nas je zopet bučeči glas tukajšnje 
poţarne brambe. Velik ţar naznamoval nam je precej, da v Lescah gori. 
Ţalostno pozvanjali so zvonovi Leščanski, priti ljudem v pomoč, ki so v stiskah in 
nesreči. In pomoč jim je tudi došla, ker izvrstna naša poţarna bramba bila je prva na 
poţarišči, katera je ubranila nesrečo celej vasi Leščanskej in njenim prebivalcem. 
Neutrujeno so udje delali, akoravno so bili v malem številu. Hiša pogorela je vsa, 
ţivina ravno tako, in škode je na tisoče. Sreča jedina ta, da je Jaka Legat, kojemu 
kakor smo ţe omenili je hiša pogorela, bil zavarovan pri agenciji v Gradci. 
Čast gre gosp. Leopoldini Homan iz Radovljice, katera je zopet dala svoje konje v 
porabo poţarni hrambi. 
Posebna čast gre Roki Rozmanu, slugi našega deţelnega glavarja gospoda grofa 
Turna in Franju Mraku iz Radovljice katera sta ne brigajoč se za varnost svojega 
ţivljenja podala v prvo nadstropje hiše, katero je bilo vse ognji, in rešila precej 
potrebnih rečij. Tudi Blejska in Begunjska poţarna bramba prišli sta na poţarišče in 
mnogo pripomogli s svojimi brizgalnicami. 
Še le ob 6. uri zjutraj pogasil se je ogenj, in veseli, ako ravno jako utrujeni, vrnili so se 
člani naše poţarne brambe nazaj v Radovljiško mesto. 
Poţgal je hlapec Jaka Legata, posestnika pogorelega poslopja, in to iz golega 
sovraštva, ker ga je odgnal iz sluţbe, ker ni bil za delo. A imajo ga ţe dobro zaprtega. 
Naj bi ga stroga kazen zadela! 
Vir: Slovenski narod, 15. 6. 1888 
 
Občni zbor c. kr. kmetijske druţbe Kranjske. … Centralni odbornik dr. Poklukar 
kot član davčnega odseka v drţavnem zboru misli, da kolikor je njemu znano, se 
finančno ministerstvo poniţanju hišnega davka na deţeli, posebno v obrtniških 
vaseh, kakor so Kropa, Ţelezniki, Idrija itd. ne bode branilo. — Predlo g se potem 
vsprejme. 
Vir: Slovenski narod, 19. 6. 1888 
 
Iz Krope 20. junija, [izv. dop.] Zlato poroko praznovala sta 19. t. m. v Kropi fuţinar 
Blaţ Aţman, 73 let star, in njegova ţena Helena, rojena Hafner, 72 let stara, oba v 
polni telesni in duševni kreposti. Od njijinih šestero otrok ţivita le dva sina, oba 
duhovna.  



 

 

Pri cerkveni slavnosti sluţil je mlajši sin Šimen, kaplan v Vipavi, peto sv. mašo z 
asistenco, potem je pa starejši sin Janez, ţupnik na Dovjem, po prelepem, vsakemu 
do srca segajočem nagovoru poročil očeta in mater. 
Ko je bila cerkvena slavnost z zahvalno pesnijo končana, zbrali so se, jubilanta in 
mnogoštevilni, deloma iz daljnih krajev došli svatje, mej katerimi so bili zastopani 
skoro vsi stanovi, posebno mnogoštevilno duhovski stan, k obedu, prirejenem v 
prostrani dvorani hiše ţupana g. Klinarja. 
Pri obedu so se vrstile po napitnicab na papeţa, na presvetlega cesarja itd., 
napitnice na slavIjenca in njijina sina, katere so ţivo pričale, kako priljubljena in 
spoštovana je Aţmanova obitelj. 
Slavnoznani Kropenski pevski zbor je pri podoknici, pri sveti maši in pri obedu pod 
vodstvom svojega vrlega pevovodja gosp. nadučitelja Kovšce izborno pel. 
Gotovo ostane ta v vsakem oziru redka slovesnost vsem udeleţencem v lepem 
spominu. Tudi mi srčno čestitamo ţeninu in nevesti in jim a ţelimo, da bi dočakala 
tudi demantno poroko!  
Vir: Slovenski narod, 21. 6. 1888 
 
Iz Krope 22. junija. [Izv. dopis.] Kakor vam je znano, šlo je več Kropenjskih kovačev 
delat v Rateče, pa palir nas je ves čas pisano gledal. Posebno se je razhudil, ko so 
prišli pozneje še trije iz Krope in so prosili dela. Ni jih hotel vsprejeti. Potem so šli k 
inţenirju, kateri je ukazal, da jih mora vsprejeti. Toda, ko omenjeni gospod odide, 
pelje palir vse Kroparje na zelo pusto zemljo in jim reče: Tukaj boste delali sami, od 
vsakega kvadratnega metra plačal vam bom po 20 kr. 
Delali so jeden dan, pa ko so sprva videli, da na ta način ne bo šlo, so štirji, šli koj 
proč. Palir pa je potem od svoje namere odstopil in jim ni nič meril. Meni je večkrat 
rekel, da bom dobro plačan, kajti delal sem tako, da me je sam pohvalil in da sem se 
celo pri delu ponesrečil. V ponedeljek zvečer ob 7. uri bilo je uplačanje delavcev. 
Zelo sem bil vesel, ke r sem mislil , da bom zopet čez dolgo precej denarja dobil. Pa 
kako sem se varal! Plačani smo bili samo za majnik, v tem meseci pa smo imeli 
dosluţenih le pet dnij in pol. In kako so plačali nam Kroparjem. Vsem po 70 kr na 
dan. Furlani pa, ki so bili pri istem delu in sem ter tja celo manj delali, kakor mi, so bili 
plačani po goldinarji in celo do 1 gld. 20 kr. 
Ali je to pravično? Celo pazniki, ki so videli, kako smo delali, so z glavami majali in 
tako postopanje grajali. Več domačih moţ pa nam je reklo, ko bi bili vi več ţganja 
popili pri palirji, ki ga nosi vsaki dan njegova ţena okrog delavcev po dvakrat na 
bukvice, bi bili pa bolje plačani in meni se to zdi popolnoma resnično.   
Vprašam, ako deţela več ko 10.000 gld. plača za dela pri Ratečah, zakaj domači ne 
morejo nič zasluţiti in morejo stradati? Čital sem v „Slov. Narodu" ţe pred veliko 
meseci, da bode neka enketa preiskovala naše ţalostne razmere, a zdaj je spet vse 
tiho. Le mi ubogi Kropenjci stokamo v stari bedi. Bog pomagaj!  / Š. P . 
Vir: Slovenski narod, 21. 6. 1888 
 



 

 

 
 

Slovenski narod, 28. 6. 1888 
 

 
 

Slovenski narod, 30. 6. 1888 
 
 

 
 

Slovenski narod, 2. 7. 1888 



 

 

 
(Enketa) zastran Kropenskih delavcev bode v torek dne 24. t. m pri deţelni vladi. 
Obtrni nadzornik g. dr. Pogazhnik se je ţe v ta namen pripeljal v Ljubljano. 
Vir: Slovenski narod, 21. 7. 1888 
 

 
 

Slovenski narod, 23. 7. 1888 
 

 
† Deţelni glavar grof Gustav Thurn. Zadnji član stare plemenite, v zgodovini 
kranjski imenitne rodbine, ločil se je s sveta, včeraj popoludue ob ½ 5. uri umrl je na 
svoji graščini v Radovljici deţelni glavar grof Gustav Thurn-Valsassina-Como- 
Vercelli, vitez reda ţelezne krone II. vrste, imejitelj vojne svetinje, veleposestnik v 
Radovljici, v Lehnu in Plankensteinu na Štajerskem, pred sednik c. kr. kmetijske 
druţbe kranjske, c. kr. ritmajster izven sluţbe, predsednik komisije za pogozdovanje 
Krasa, častni občan mnogih občin na Kranjskem in častni član mnogih društev, po 
dolgi mučni bolezni, v 52. letu dobe svoje. Pokojni grof Thurn bil je porojen 1836. leta 
na svojega očeta graščini v Radovljici. Za njegovo odgojo se je jako dobro skrbelo, 
imel je doma izvrstne učitelje. Poučevali so ga umrši dalmatinski šolski nadzornik 
Šolar, znani Lovro Pintar in še ţiveči ţupnik Anton Klemen. Dovršivši gimnazijo, šel 
je v Gradec, kjer je študiral dve leti kot pravnik. Leta 1859 pa, ko je pričela vojna v 
Italiji, ustopil je v svojem naudušenji v vojsko, sluţil pri ulancih in polagoma postal 
ritmajster. Pozneje pa je izstopil iz definitivne sluţbe in se vrnil na svojega takrat ţe 
umrlega očeta graščino. Ko je 1877. leta starejši brat Hijacint Thurn umrl, izvolilo je 
Gustava 14. dne julija veleposestvo v deţelni in potem tudi v drţavni zbor. Dne 16. 
septembra 1881 bil je Gustav Thurn imenovan deţelnim glavarjem vojvodine 
Kranjske. Njegovo prijazno vedenje nasproti narodni stranki in ker ni dopuščal, da bi 
nemški poslanci imeli svoje klubove seje, kakor za Kalteneggerja, nakopalo mu je 
sovraštvo Nemcev, zlasti Deţmana, in bil je predmet mnogim napadom. Leta 1883, 
ko je bil v Trţiči propal, kandidoval je v veleposestvu, a ker so Nemci napeli vse sile 
in se tudi na naši strani ni postopalo, kakor bi se bilo imelo propal je on, kakor tudi 
vitez Savinschegg, za par glasov. Vsled tega poraza odloţil je trgovinske zbornice 
predsednik gosp. Kušar svoj deţelnozborski mandat, grof Thurn bil je potem mesto 
njega izvoljen in cesar imenoval ga je dne 23. junija 1883 zopet deţelnim glavarjem. 
Po Wurzbachovi smrti bil je pred tremi leti izvoljen predsednikom c. kr. kmetijske 
druţbe, 1886. leta predsednikom komisije za pogozdovanje Krasa. Koncem 
preteklega leta začel je bil bolehati in ni mogel več voditi deţelnozborskih sej, vender 
je deţelni zbor dne 23. januvarja t. l. še zaključil. 
To je bilo menda njegovo zadnje javno dejanje, kajti od te dobe šlo je zdravje hitro 
nizdolu. Rak na jetrih, kateremu se je še pri druţila vodenica, razjedala sta vedno 
huje sicer jako krepki organizem in prouzročevala hude bolečine, katerih ga je včeraj 
rešila smrt. - Pokojni deţelni glavar grof Gustav Thurn bil je zares plemenit in 
ljubezniv človek. Slovenski govoril je popolnoma pravilno, čital vse slovenske 
časnike, katere je tudi z naročbo podpiral, bil je podpornik narodnim društvom in 
zavodom, na katerih veselicah je bil često prisoten. Velik prijatelj je bil deţelnim 
uradnikom, za katerih materijalno zboljšanje se je večkrat potezal. Radodaren je bil, 



 

 

reveţem je obilo dajal, zlasti po mnogo takozvanim „sramoţljivim prosjakom". 
Narodni stranki bil je zvest pristaš in pri marsikateri priliki kazal je svojo ljubezen do 
naroda, on bil je naroden kavalir v besede hlagem pomenu. Vsa Kranjska bode 
obţalovala njesovo smrt ter mu ohranila hvaleţen spomin in častno mesto v naše 
deţele zgodovini. Slava in blag spomin grofa Gustava Thurna imenu! 
Vir: Slovenski narod, 24. 7. 1888 
 
(Deţelnega glavarja grofa Thurna smrt,) dasi ţe dolgo pričakovana, vzbudila je v 
vseh krogih globoko soţalenje. Jako veliko vencev odposlalo se je v Radovljico. Z 
deţelnih poslopij in iznad čitalnice vise črne zastave. K jutršnjemu pogrebu odpelje 
se veliko odličnjakov in druzega občinstva v Radovljico. 
Vir: Slovenski narod, 24. 7. 1888 
 
 

 
 

Slovenski narod, 24. 7. 1888 
 
 

(Deţelnega glavarja grofa Thurna smrt,) dasi ţe dolgo pričakovana, vzbudila je v 
vseh narodnih krogih globoko in odkritosrčno soţalenje. Jako veliko vencev 
odposlalo se jo ţe v Radovljico in osobna udeleţba bode jako mnogoštevilna. Z 
deţelnih poslopij, iznad rotovţa, čitalnice in kmetijske druţbe poslopja vito črne 
zastave. Kazina ljubljanska pa je tdi pr tem ţalostnem povodu pokazala, da v njenih 
prostorih vlada skrajna strast. Dasi je grof Thurn bil deţelni glavar in kot tak na vse 
strani pravičen in ljubezniv, dasi je bil član kazisnki, ga silni mogotci vender neso 
vrednega spoznali, da bi mu skazali zadnjo čast s tem, da bi razobesili črno zastavo. 
Posebno taktno tako postopanje pač ni. 
Vir: Slovenski narod, 25. 7. 1888 
 



 

 

(V Radovljico) k Thurnovemu pogrebu odpeljali so se danes: Deţelni predsednik 
baron Winkler, deţelni odborniki: Detela, Deţman, Murnik, dr. Vošnjak; Ljubljanski 
ţupan Grasseli; dr Poklukar, načelniki deţelnih uradov z uradniki, de putacija 
„Slavca" z zastavo, veteranski kor, »Sokol« z zastavo, čitalniški pevci, več deţelnih 
poslancev, mnogo duhovščine in uradnikov, vsega vkupe do 400 osob. 
Vir: Slovenski narod, 25. 7. 1888 
 
 
(Deţelni odbor kranjski) dobil je povodom Thurnove smrti nastopna telegrama: 
Ministerski predsednik desetnemu odboru, Dunaj , 24. julija. Vest o smrti deţelnega 
glavarja grofa Thurna prejel sem z velikim obţalovanjem ter prosim vsprejeti moje 
odkritosrčno sočutje o teţki izgubi, katera je zadela deţelni zastop vojvodine 
Kranjske vsled tega ţalostnega prigodka. 
Od deţelnega odbora goriškega deţelnemu odboru Kranjskemu, Gorica , 24. julija. 
Vsprejmite naše boleče občuteno sočutje o teţki izgubi, katera je vsled smrti 
deţelnega glavarja grofa Thurna zadela Vas in vso od Vas zastopano deţelo. 
Vir: Slovenski narod, 25. 7. 1888 
 
(Graščina Radovljiška) je, kakor znano, fidejkomis. Ker je z grofom Gustavom 
Tburnom izumrla kranjska panoga plemenite obitelji Thurnove, preide vse 
fidejkomisno posestvo na koroško panogo. 
Vir: Slovenski narod, 25. 7. 1888 
 
Radovljica 25. julija. Vse mesto v črnih zastavah. K sprevodu došli vsi gorenjski 
dostojanstveniki. Iz Ljubljane baron Winkler, deţ. sodišča predsednik Kočevar, 
prokurator Račič, Grasselli, Detela, Murnik, Vošnjak, Kersnik, Mahkot. Mnogi drugi 
odličnjaki, gasilci gorenjski, veterane, deputacija „Sokola", pevci čitalniški z 
Bleiweisom. Ogromno občinstvo. 
Vir: Slovenski narod, 25. 7. 1888 
 

 



 

 

 

Slovenski narod, 25. 7. 1888 

 
 

Slovenski narod, 25. 7. 1888 
 

 
Enketa zastran Krope. V Ljubljan i 24 julija. / Enketa, katero je sklicala deţelna 
vlada kranjska, da se posvetuje o ţalostnih gospodarskih razmerah v Kropi, 
zborovala je od 9. ure dopoludne do 1. ure popoludne. Pod predsedstvom g. 
deţelnega predbednika barona Winklerja so se zbrali zastopniki deţelnega odbora 
Murnik, Deschman in dr. Vošnjak, ţupan Kropenski Klinar, fuţinarja Šolar in 
Pibrovec, kot zastopnika takozvanih gospodov, dva kovača, obrtnijski nadzornik dr. 
Pogazhnik, predsednik trgovinske in obrtne zbornice Kušar, vodja obrtne druţbe 
kranjske K. Lukman in vladna zastopnika, vladni svetnik Dralka ter okrajni glavar 
Radovljiški Gozani. 
Obrtnijski nadzornik dr. Pogazhnik navaja uzroke, ki so zakrivili propad nekdaj 
cvetoče ţebljarske industrije v Kropi. S stroji ne izdelujejo ţreblji cenejše in boljše, 
nego to more človeška roka. Pa samo zaradi tega bi ne prišlo do tacega propada, ko 
ne bi Kropenčani in Kamnegoričani sami cene zniţavali i delali konkurencije pri 
kupcih. Ţupan Klinar omenja, da ţe 500 let se v Kropi ţive z ţebljarsko industrijo, ker 
ni zemljišč, da bi dobivali dovolj hrane. In pri tem obrtu ne dela samo moţ, pomagajo 
tudi ţene in otroci. Poprej so izdelovali razne ţeblje, pozneje samo kunake, in še teh 
ne solidno, ker so si sami zniţavali cene pri prodaji. Najhujši udarec pa je bil carinski 
boj z Rumunijo, ki je zaprla svoje meje in tako zaprečila uvoz kunakov in drugih 
ţrebljev. Konečno so še ţidovi tudi to kupčijo v roke dobili, pri katerih je prav teško 
priti do plačila in denarja. 
Vodja Lukman dostavilja, da so krizo prouzročili splošni in lokalni razlogi. Odkar je 
iznajdeno defosforizovanje ţeleza tako, da zdaj iz najslabejše rude delajo dobro 
ţelezo, prenehala je prednost alpinskega ţeleza in to čutijo vse fuţine od 
Štajerskem, Koroškem in Kranjskem. Carina nam je pa zaprla rumunski trg. Kar se 
Krope tiče, so še lokalni razlogi. Vsak kovač hoče postati samostalen in začne 
kupčevati na svojo pest. Drug drugemu pri konsumentih cene zniţujejo in s to divjo 
konkurencijo sami sebe uničujejo. Naj bi se napravila zadruga, ki bi vso prodajo 
koncentrovala. Naj bi se izdelovati začelo še drugo ţelezno blago, ali pa morda lesna 
roba, za katero bi Ilovca dajala dovolj lesa. 
Fuţiuar Šolar obširno razlaga sedanje razmere v Kropi in pride tudi do sklepa, da je 
treba ustvariti jednotno trgovsko postopanje. Lesna industrija bi se ne dala upeljati, 
ker les na Ilovci silno počasi rase in za merkantilno blago ni. 
Zastopnik kovačev Pogačnik priznava, da mej kovači in gospodi ni nobene prave 
zveze, temveč da je kovač popolnoma samostalen in se obrne, kamorkoli hoče za 
delo, katero zvrši v akordu. A zasluţek je tako pičel, da ni mogoče ţiveti ob njem, če 
še tako priprosto. 
Obrtnijski nadzornik dr. Pogazbnik potem nasvetuje, da bi se naj naprosilo drţavno 
vojno ministerstvo, da kupuje v Kropi potrebne kunake za vse konjištvo in 



 

 

topničarstvo ter druge ţreblje. Istotako bi se naprosilo generalno vodstvo drţavnih 
ţeleznic in „Lloydu ter naj bi tudi konsulati opozarjali na ţrebljarstvo v Kropi. 
Napravila bi se nadalje zadruga, ki bi imela zalogo v Kropi. Sestavi pa naj se pred 
vsem izvrševalni odbor, ki bode storil potrebne korake. Treba pa je ţe misliti na 
prihodnjost, kajti bati se je, da ročno ţrebljarstvo sčasoma popolnoma preneha. Za ta 
slučaj misliti je, kako preskrbeti sedanjim kovačem, da ne bodo prisiljeni izseliti se. 
Ker so vajeni dela z ţelezom, naj bi se skušalo v Kropi upeljati izdelovanje raznega 
blaga, verig, pil, kladiv, ţag, ključarničarskega blaga itd. Zjedinili naj bi se fuţinarji in 
napravili jedno ali več takih fabrik, kjer bi potem kovači imeli stalni zasluţek. 
Deţelni odbornik Murnik omenja, da se je ţe dostikrat posvetovalo o razmerah v 
Kropi in Kamni gorici in da so bili ţe razni nasveti skleneni, pa ne zvršeni, ker se 
ljudje sami neso dovolj brigali za izpeljavo, kakor hitro se je kupčija malo na bolje 
obrnila. Izvoli naj se izvrševalni odbor, pa maloštevilen, ki bo bival v Kropi in vodil 
celo akcijo. 
Deţelni odbornik dr. Vošnjak opozarja na potrebo strokovne šole za ţelezno obrt v 
Kropi, brez katere ni pričakovati, da bi se moglo drugo blago izdelovati. Taka 
strokovna šola se je ţe pred več leti nasvetovala, a stvar je zaspala, zdaj bi čas bil, 
da se to vprašanje sproţi znova. 
Enketa potom sklene, da se voli izvrševalni odbor, v katerem so zraven treh 
zastopnikov Krope še okrajni glavar Radovljiški, zastopnik trgovinske zbornice, vodja 
Luckmann in nadzornik Pogazhnik. 
Ta odbor bo zvrševal sklepe enketine, zlasti skušal ustanoviti zadrugo, ki bo zjedinila 
vso kupčijo z ţreblji. Nadalje bo prosil vojno ministerstvo in druge navedene oblasti, 
da se ozirajo na ţrebljarsko industrijo v Kropi. Tudi bode prosil, da se ustanovi v 
Kropi strokovna šola za lesno obrt. 
Kropenski ţupan se končno zahvaljuje deţelnemu predsedniku, da je sklical enketo, 
in vsem gospodom, ki so priSli pomagat s svojim svetom in svojo vednostjo, da se 
zboljšajo gmotne razmere v Kropi in se znova povzdigne gorenjska ţelezna obrt. 
Vir: Slovenski narod, 25. 7. 1888 
 
Iz Radovljice 25. julija. [Izv. dop.j († Grof Thurn) Danes popoludne smo spremili 
našega someščana, deţelnega glavarja grofa Thurna k večnemu počitku. Koj, ko je 
počila vest, da je premagala smrt viteškega pokojnika, zavilo se je Radovljiško mesto 
v znake globoke ţalosti in če si danes stopal po ulicah, ovevale so te na vsak korak 
dolge črne zastave, klanjajoče se s streh. Leţal je blagi grof v svojem velikem Gradu. 
Pred uhodom v njegovo smrtno parado so po steni razobešeni bili premnogi venci z 
dragimi trakovi, ki so imeti z velike večine slovenske napise. (Glej mej domačimi 
stvarmi den. štev. Uredništvo.) Obličje grofovo bilo je znatno predrugačeno in poznali 
so se na njem razori dolgotrajne in mučne bolezni. Obolel je pokojni deţelni glavar 
pred letom dnij, zlatenica pa je udarila na svetlo decembra meseca. Udeleţevati se ni 
mogel deţelnozborskih sej v Ljubljani, vender pa je zadnjo sejo pozno na večer še 
sam zaključil. Dne 26. januvarja je došel v Radovljico, kjer ga je v svojo oskrbo vzel 
domači mu zdravnik, znani dr. Jelovšek , ki je takoj v bolniku spoznal smrtonosnega 
raka. Naraščala so bolniku jetra, in junija meseca je nastopila trebušna vodenica. 
Pred štirimi tedni odvzela se mu je voda, toda obrnilo se mu ni na bolje, moral se je 
ločiti od svojega vrta, v katerem je dotlej še posedal, pešal je čedalje bolj in obleţal je 
za stalno v postelji pred tremi tedni. Teden dnij pred smrtjo ni mogel zauţiti 
nikakoršne hrane in bil večinoma v nezavesti, dva dni pa je trajal neodvrnljiv boj s 
smrtjo, to večno pokončevalko. Izrekel je grof 14 dnij pred smrtjo ţeljo, da bi se mu 
truplo zdravniško preiskalo. To se mu je tudi spolnilo danes, predno so ga zakrili v 



 

 

krsto. Razudil ga je dr. Jelovšek vpričo dra. Fuchsa in dra. vit. Bleiweisa 
Trsteniškega. Pokazalo se je, da so jetra štirikrat tolikšna, kakor navadna. Spodnji in 
zadnji del jeter bil je prirastel k prečni mreni in deloma tudi k trebušni mreni. Levi del 
jeter je bil od raka razjeden, desni, jako zvečani del jeter tudi zelo račast. V gorenji 
rob jeter in v prednjo plat jeter je mnogotero silila trebušna mrenica. Dijagnoza: 
Jeterni rak s trebušno vodenico kot posledico.  
Proti peti uri so zapeli zvonovi k pogrebu. Do tega časa se je čez dan nabralo v 
našem mestu občinstvo, ki se je sedaj razvilo v sprevod, kakeršnega še ni videla cela 
naša gorenjska stran. Sprevod se je zibal od gradu po ulici v ozadji mesta na grofa 
Thurna veliki in krasni vrt, potem pa sredi parka na drugo stran mesta, na glavno 
cesto in todi po mestu nazaj v ţupno cerkev. Predno se je iz grada dvignila krsta, 
zapelo je osmero pevcev Ljubljanske čitalnice ţalostinko »Blagor mu". Sprevod pa se 
je pod nadzorstvom gosp. Doberleta razvrstil tako-le: Kriţ z dvema uniformovanima 
gasilcemu ob strani — šolska deca z učiteljstvom — gasilna društva „en parade" : 
Radovljiško, Kranjsko, Ljubljansko, Bleško z zastavo, Begunjsko, Bohinjsko — 
deputacija Ljubljanskega „Sokola" z zastavo — veterani Ljubljanski z zastavo in 
bobnom — deputacija „Slavca" z zastavo — deputacija obrtnega društva — nositelji 
vencev — deţelnega odbora uradniki — nositelj redov — knez in škof Ljubljanski v 
infuli kot pokopovatec z asistencijo šestnajsterih duhovnikov — krsta z mnogimi 
venci, katero so nosili okoliški ţupani: Klinar iz Krope, Deţman iz Lancovega, 
Bohinec iz Kamne Gorice, Jurgele iz Mošenj, Valant iz Predtrga, Gašperin iz Begunj, 
Meršol iz Hraš, namestnik Ţirovec z Bleda, v spremstvu meščanov s svečami — 
sorodniki: grof Frid. Thurn iz Pliberka in rodbina Jagodičeva — vsi deţelni odborniki 
in namestniki; deţelni uradniki, deţelni poslanci Kersnik, Stegnar, dr. Moše, 
Apfaltrern predsednik baron Winkler z drugimi političnimi uradniki, predsednik 
Kočevar, prokurator dr. Račič, knez Windischgraetz, trg. in obrt. zbornice predsednik 
Kušar, ţupan Grasselli, ţupan Šavnik in drugi ţupani Gorenjske, uradniki iz 
Radovljice in okolice, duhovniki, učitelji, ţandarmi, tujci, meščanje in meščanke s 
svečami, sestre iz Begunj, okoličani itd. Bil bi to impozanten sprevod za vsako večje 
mesto. S krsto so prišli v ţupno cerkev, kjer je mil. knez in škof opravil molitve in 
blagoslovil truplo in kjer je zopet osmospev zapel „Nad zvezdami" slovesno in milo. 
Pomikal se je potem ves sprevod slovesno in milo. Pomikal se je potem ves sprevod 
tja proti onemu holmcu, odkoder je tako diven razgled na stran Triglavovega gorovja 
in Bleškega jezera, kjer pa tudi kličejo „momente mori" Radovljiški rajnki. Tu sredi 
pokopališča stoji cerkvica, v katerej je pod zemljo rakev grofom Thurnom. Tu notri so 
tudi uloţili poslednjega grofa Gustava danes, ko je ravno z zadnjimi ţarki poslavljalo 
se solnce, milo nam ves dan. Pozno v noč pa so še brlele po mestnih ulicah s črnim 
pajčolanom ogrnene svetilnice v spomin plemenitemu meščanu, kateremu je tako 
sijajno in za mesto naše ponosobudno skazovala se zadnja čast. / V . F . 
Vir: Slovenski narod, 26. 7. 1888 
 
(Fidejkomis pokojnega grofa g. Thurna), kateri pripada koroški panogi grofov 
Thurnov, obsega graščino Radovljico na Kranjskem, katera pa baje ni aktivna, 
graščino Lehen pri Slovenjem Gradci na Štajerskem in 200.000 gld. kapitala v 
kranjskih zemljiško-odveznih obligacijah. Lepi vrt tik Radovljiške graščine ni 
fideikomisen, ampak alodijalen in pripada po oporoki glavnemu dediču, gospej 
Jagodičevi, sestri pokojnega grofa. 
Vir: Slovenski narod, 26. 7. 1888 
 



 

 

(Povodom pogreba Thurnovega) piše nam prijatelj našemu listu: Dolţnost mi je javno 
karati nekaternike, ki so včeraj mej voţnjo iz Radovljice v Ljubljano s svojim 
rjovenjem, ţviţganjem in kričanjem vzbujali splošno nevoljo. Tako obnašanje sploh ni 
umestno na ţeleznici, včeraj pa je bilo več, nego breztaktno. Naj se ne izgovarjajo, 
da neso bili pri pogrebu, saj so jih črne zastave na postaji in velika mnoţica črno 
oblečenih gospodov lahko poučila, da je moral biti to nenavaden pogreb, da torej s 
svojim hrupom in krikom ne smejo motiti sopotnikov, ki so se ţalostnega srca vračali 
od pogreba izredno vrlega moţa. 
Vir: Slovenski narod, 26. 7. 1888 
 
(Deţelni odbor kranjski) dobil je povodom deţelnega glavarja grofa Thurna smrti 
nastopni soţalnici: Ravnokar sem dobil ţalostno vest o smrti Vašega Visokorodnega 
deţelnega glavarja ter se podvizam izraziti Vam svoje najglobokejše sočutje. / C. kr. 
finančni minister Dunajewski. 
Vir: Slovenski narod, 27. 7. 1888 
 
Deţelni odbor štajerski se počastuje povodom smrti gospoda deţelnega glavarja 
grofa Thurna izraziti svoje globoko sočutje. / Deţelni glavar: Grof Wurmbrand.  
Vir: Slovenski narod, 27. 7. 1888 
 
(Ţeleznično obratno vodstvo v Beljaku) nas je naprosilo, naj objavimo, da je je pri 
grofa Thurna pogrebu zastopal obratni načelnik, ker je bil obratni ravnatelj sluţbeno 
zadrţan. 
Vir: Slovenski narod, 27. 7. 1888 
 
 

 
 

Slovenski narod, 27. 7. 1888 
 
 



 

 

 
 

Slovenski narod, 28. 7. 1888 
 
 

 
 

Slovenski narod, 28. 7. 1888 
 
 

(Sokol Ljubljanski) poloţil je tudi na krsto Thurnovo krasen venec z napisom »Sokol 
Ljubljanski". Mej naštetimi pa je ime njegovo po pomoti izostalo. 
Vir: Slovenski narod, 30. 7. 1888 
 
Iz Radovljiškega okraja 30. julija (Lesce). [Izv. dop.] Danes delil je knezoškof 
Ljubijanski v Lescah zakrament sv. birme. Veliko število birmancev iz bliţnjih in 
daljnih vasij zbralo se je ta dan v lepej imenovanej vasici. Prihod milost. knezoškofa 
naznanjen bil je ţe na predvečer ob 7. uri. Mnogobrojno, radovedno ljudstvo 
pričakovalo je višjega duhovnega pastirja ob določenem času pred narodno gostilno 
„Triglav". Tu napravljen bil je krasen slavolok, na katerem vihrale so mnogobrojne 
trobojnice, z napisom: 

Leščani Ti voščimo srečo in mir, 
Pozdravljamo udano Te višji pastir! 

Drugi dan ob 8. uri daroval je knezoškof v cerkvi sv. mašo. Asistovalo mu je več 
gospodov duhovniko v iz bliţnjih ţupnij, tud i g. K. Klun, kanonik in drţavni poslanec, 
bil je mej njimi. Po sv. maši bilo je izpraševanje verouka na splošno zadovoljnost 
knezoškofovo. Potem sledil je izborni govor višjega duhovnega pastirja in k sklepu 
delitev zakramenta sv. birme. Vse to bilo je res lepo in ganljivo. 
A kaj pa so storili Leščani na slovenskih tleh v zahvalo na ta slovesni dan? S čim 
izkazali so se, da so Slovenci? Ţalostni odgovor: z ničemer! Po vsej vasi ni bilo videti 



 

 

niti jednega slavoloka, niti primernega napisanega pozdrava , še manj pa kake — 
trobojnice!   
Gostilna „Triglav", kakor ţe omenjeno, razobesila je res mnogo narodnih zastavic , a 
to neso storili Leščani, ampak zavedni narodni tujci, koji se nahajajo v omenjenej 
gostilni na počitnicah. Okolu farne cerkve in na zvoniku bilo je razobešenih res 
mnogo zastav! A kake so bile? Največ belo-rudečih in belo-ţoltih, jedna sama črno-
ţolta; a narodne trobojnice — nobene! Ţalostno! 
Dragi Leščanje! Ali so to lastnosti, katere odlikujejo narod slovenski? Posnemajte 
druge za vedne »Slovence!« Spoštujte in delujte za narod svoj; ne pustite iz zgolj 
materijalnega ozira si po svojej glavi teptati. Vaše geslo bodi vsekdar: Vse za vero, 
»dom«, cesarja! 
Jednako naj velja tudi „Radmannsdorfer Feuerwehr«. V prvo naj skrbi, da odpravi 
neprijetno nemško poveljevanje. Zagotavljam jo, da bodemo to poboljšanje in 
prenaredbo z veseljem opaţali. Na noge torej „gorenjski Slovenci", sebi in domovini v 
Čast! / S ... a. 
Vir: Slovenski narod, 31. 7. 1888 
 
Iz Celovca. … Potrebno se nam je zdelo to omeniti zaradi tega, da ţe naprej 
spoznate onega grofi Thurna, ki bode v kratkem začel na jednak način terorizovati 
gorenjske Slovence, kakor hitro bode zasedel po ranjkem poštenjaku, kranjskem 
deţelnem glavarji grofu Thurnu podedovana posestva po Gorenjskem z graščino v 
Radovljici. Temu veselijo se naši Nemci ţe naprej, kajti oni ga ne imenujejo 
koroškega Thurna, marveč naravnost „Graf Thurn der deutschen Linie", ter 
pričakujejo od njega, kakor se „Freie Stummen" same izraţajo, da bode svojo misijo 
za Velikonemštvo ravno tako uspešno izvrševati se potrudil tudi na Gorenjem 
Kranjskem, kakor jo je vsekdar izvrševal tukaj na Koroškem. Tedaj „Hammer und 
Ambos!" 
Slovenci na Gorenjskem, pozor! Pazite, da ne zagazite za vse svoje ţive dni v klešče 
tega gospoda! Obranite si svojo prostost ter ne pustite si vezati rok od takih 
nasprotnikov! 
Vir: Slovenski narod, 4. 8. 1888 
 
 
(Kralj Milan) pripeljal se je včeraj dopoludne v Lesce iz Trbiţa, da kamor se mu je 
okrajni glavar Radovljiški marki Gozaui nasproti peljal. V Lescah vsprejela sta ga 
Blejski ţupan, g. Mallner in grof Aiehelburg. Z Milanom je prišel tudi kraljevič 
Aleksander in spremstvo, vsega vkupe 7 osob. Na kolodvoru v Lescah bilo je vse 
polno občinstva, ravno tako tudi na Bledu, kajti, kdor je utegnil, napotil se je, da bi 
videl Milana. Posebno močno zastopan bil je krasni spol, ki je tudi kar »prima vista2 
pogodil, da je Milan jako „zanimiv" moţ. Kralj Milan ostane mesec dnij na Bledu. 
Včeraj ogledal si je slap v Radolni. 
Vir: Slovenski narod, 9. 8. 1888 
 
(Iz letovišč.) Največ tujcev ima na Gorenjskem Škofjaloka, kjer jih je do 140. Po 
številu tujcev se potem drugi kraji vrste tako: Bohinjska Bistrica 60, Jesenice 54, 
Brezje 24, Poljče 30, Straţišče 30, Lesce 25, Begunje 20, Radovljica 20, Kranjska 
gora 15. 
Vir: Slovenski narod, 9. 8. 1888 
 



 

 

(Premeščenje.) Vodja pravosodnega ministerstva premestil je notarja g. Ivana 
Plantana iz Zatičine v Radovljico. 
Vir: Slovenski narod, 16. 8. 1888 
 
(Izţrebanje porotnikov.) Za tretje porotno zasedanje v Ljubljani izţrebani so sledeči 
gospodje in sicer za glavne porotnike: … Franc Hudovarnik, trgovec v Radovljici, … 
Fran Legat, posestnik v Lescah, 
Vir: Slovenski narod, 16. 8. 1888 
 
(Deţelni predsednik baron Winkler) odpeljal se je v Radovljico. 
Vir: Slovenski narod, 21. 8. 1888 
 
(Deţelni predsedni k baron Winkler) povrnil se je včeraj zvečer i z Radovljice v 
Ljubljano. 
Vir: Slovenski narod, 24. 8. 1888 
 
 
Druţba sv. Cirila in Metoda. … Gospod notarski substitut Aleksander Hudovernik je 
v druţbi Celjskih narodnjakov in dveh Trţaških rodoljubkin, in pozneje v druţbi 
slovenskih akademikov nabral 14 gld. 45 kr. — Pri ljudski veselici v Radovljici dne 19. 
avgusta pa je pri tomboli daroval več nakupljenih tablic z vsprejetim pogojem, da, če 
kdo nanje dobi tombolo, mora polovico izročiti za našo šolsko druţbo. Neki gospici je 
sreča naklonila jedino tombolo v znesku 20 gld. in zato je polovico izročila druţbi. — 
Tako je omenjeni gospod poslal v društvene svrhe vsoto 24 gld. 45 kr.  
Vir: Slovenski narod, 29. 8. 1888 / V mapi Notar v Radovljici 

 
(Iz Višnjegore) se nam piše: Dne 15. t. m. zapustil nas je gospod notar Ivan Plantan, 
odhajajoč na novo svoje mesto v Radovljico! Vrlega rodoljuba, pospeševatelja vseh 
narodnih društev, izvrstnega jurista bode pač pogrešala dolenjska stran. Preverjeni 
smo, da si na svojem mestu kmalu pridobil vseh srca, ter mu ţelimo vse najbolje v 
krasni Gorenjski. 
Vir: Slovenski narod, 17. 9. 1888 
 
 
Ţupan Roblek in uradniki. Iz Radovljice 23. sept. [Izv. dopis.] Ker sem zaman 
pričakoval, da bode kdo slavnost, ki se je vršila v proslavljenje 40 letnega vladanja 
presvetlega cesarja 18. in 19. avgusta, v »Sl. Narodu« popisal, dovoljujem si jaz to 
storiti. Na predvečer cesarjevega rojstnega dne bila je serenada z godbo pred 
stanovanjem g. okr. glavarja. Drugo jutro naznanjali so nam streli iz topičev imenitni 
dan. Godba je igrala po mestu koračnice in na trgu cesarsko himno. Ob 10. uri je bila 
slovesna sveta maša, katere so se udeleţili gg. okr. glavar, okrajni sodnik, ţupan z 
občinskim svetom, vsi c. kr. uradniki, učiteljstvo s šolsko mladino in mnogo 
poboţnega ljudstva. Po maši je bil odhod v šolo, kjer je imel slavnostni govor g. 
kaplan Erţen. Potem so otroci deklamovali in izvrstno peli.  
Predstavljala se je tudi otroška igra, in konečno so bili vsi otroci s knjiţico »Naš 
cesar« obdarovani. Šolske slavnosti sta se udeleţila poleg mnogega odličnega 
občinstva tudi gospoda ces. kr. okrajni glavar in ţupan. Ob 2. uri popoludne je šlo 
učiteljstvo in šolski prijatelji s šolsko mladeţjo na vrt gostilničarja g. pl. Kapusa, kjer 
se je vršila veselica. Za to potrebne novce nabrala gospica Marolt, katera je z 
veseljem to nalogo prevzela. Hvala jej! Stregle so pri pogoščevanji gospodičine: A. 



 

 

Logar, L. Thuma, C. Roblek, O. in E. Sittig, P. Pibrovec in K. Molliat. Ljubko je bilo je 
gledati, kako so z lipovimi vejicami na prsih in belorudečemodrimi pentljami na glavi z 
veseljem okolu otrok hodile. Pozneje so se igrale otroške igre pod vodstvom 
učiteljstva in konečno jo dobil vsak šolar malo darilce. Isti dan na večer je bill koncert 
in sijajen ples pri g. Klinarji. Godla je kapela iz zdravišča na Bledu v občno pohvalo. 
Kmalu po začetku veselice ustopi v dvorano preblag, g. deţelni predsednik baron 
Winkler. Navzočno občinstvo ga pozdravi s spoštovanjem in godba zaigra cesarsko 
pesen. Gosp. deţelnega predsednika nagovori hči ţupanova, gospica C. Roblek, in 
se mu zahvali za prihod. Gospod deţelni predsednik se jej prijazno zahvali. Proti 
koncu veselice se je priţgal bengaličen ogenj, ki  je lepo ozaljšani slavnostni prostor 
krasno razsvetljeval. 
Drugi dan 19. avgusta je bila zopet slovesna sv. Maša, pri kateri so bili gg. okr. 
glavar, sodnik s svojimi uradniki, ţupan z občinskim svetom, davkarski uradniki, 
učiteljstvo in mnogo ljudstva iz mesta in okolice. Po maši je bilo predstavljanje gg. 
ţupana z občinskim svetom, sodnika s svojim osebjem in deputacije poţarne hrambe 
pri g. okr. glavarji. Popoludne je bila tombola, katere čisti dohodek se bode obrnil v 
popravo mestnega vodnjaka in napravo kanalov. K tomboli je zopet prišel preblag, g. 
deţelni predsednik. Otrokom je kupil veliko tablic, da so se mogli igre udeleţiti. 
Konečno naj še omenim, da se je za zvršitev te slavnosti poleg druzih gospodov 
veliko zaslugo stekel naš priljubljeni g. ţupan A. Roblek; hodil je okolu ljudij in je 
nauduševal za to slavnost. Sploh se je od tega časa, kar imamo novega ţupana, 
veliko za naše razmere storilo. Dobili smo - kakor sem ţe omenil - kanalizacijo in 
mestni vodnjak se je temeljito popravil; okolu cerkve so nastali lepi nasadi in po 
mestu je na večer dobra razsvetljava. Ţelimo le, da bi nam še dolgo ta gospod 
ţupanoval, da bode naše mestece napredovalo. 
Vir: Slovenski narod, 25. 9. 1888 
 
(Umrl) je preteklo nedeljo v Suhi pri Beljaku g. Fran Hudovernik, trgovec in posestnik 
v Radovljici, odlikovan z zlatim zasluţnim kriţem v 63. letu dobe svoje. Pogreb bode 
jutri dopoludno v Radovljici. V miru počivaj!  
Vir: Slovenski narod, 2. 10. 1888 (torek) 
 

 
 

Slovenski narod, 4. 10. 1888 



 

 

 
 

Slovenski narod, 6. 10. 1888 
 
 

(Gosp. Blaţ Bonča) iz Radovljice na Kranjskem imenovan je začasnim okrajnim 
ţivinozdravnikom na Štajerskem.  
Vir: Slovenski narod, 30. 11. 1888 
 
Dunaj 5. decembra. Ivan Plantan notar Radovljiški in soproga mu Jadviga pristopila 
sta danes podpornemu društvu za slovenske velikošolce kot ustauovnika poslavši sto 
goldinarjev. Slava njima! 
Vir: Slovenski narod, 6. 12. 1888 / V mapi Notarji v Radovljici 

 
 

 
 

Slovenski narod, 12. 12. 1888 
 
 

Leta 1888. umršim v spomin. … V Radovljici dne 23. julija grof Gustav Thurn, 
deţelni glavar, c. kr. ritmajster izven sluţbe itd. … V Radovljici c. kr. notar Hubert 
Hoffman. … V Radovljici plemeniti Terbuhovič, c. kr. vladni praktikant.  
Vir: Slovenski narod, 31. 12. 1888  

 
Iskalna pojma: radovl, predt 

 
:::::::::::::::::::::::::: 



 

 

 
 

(Redkost.) Prijatelj našemu listu pokazal nam je na Silvestrov večer razcvetelo 
trobentico (Primula acaulis — piskač), ki jo je utrgal pri Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 2. 1. 1889 
 
(Imenovanje. ) Kancelist pri c. kr. okrajnem sodišči v Trţiču g. Jakob Butalič 
premeščen je k c. kr. okrajnem sodišči v Radovljico. 
Vir: Slovenski narod, 4. 2. 1889 
 
(Za prvo letošnje porotno zasedanje) izţrebani so za glavne porotnike sledeči 
gospodje: … Fran Kunstelj, krčmar v Radovljici, … Janez Wucherer, krčmar v Lescah 
… 
Vir: Slovenski narod, 6. 2. 1889 
 
Iz Radovljica 21. februvarja.*; [Izv. dop.] Pogostoma se čujejo toţbe, da mi še vedno 
premalo čislamo domači jezik in da le preradi dajemo tujemu prednost. Ţalibog, da so 
te toţbe popolnoma opravičene. Tako na pr. mi še vedno ne razumemo, zakaj naj 
naš častivredni ţupan mestne očete k občinskim sejam vedno le povablja v 
nemškem jeziku? Ali stori to morebiti na ljubav občinskemu tajniku, kateri slovenski 
ne zna, ali pa tistim gospodom od magistrata, ki so svoje dni sklicavali pred občinsko 
volitvijo volilne shode ter menijo, da bodo mesto naše rešili pogube, kakor so nekdaj 
kapitolinske goske Rim? Ali pa se godi to morebiti na ijubav nekaternikom, pohajajoči 
na ultranemške plese v Trţiči, ter slave zatirano nemško stvar v pristnem 
svetovnoznanem Radovljiško – nemškem dijalektu? — Pri krajnem šolskem svetu 
rabijo se večinoma nemške tiskovine. Ali se ne godi to iz prijaznosti do nadučitelja, 
kateri neki ni poseben prijatelj slovenskim črkam? Tu pač ni treba nobenega 
komentarja. 
Vir: Slovenski narod, 27. 2. 1889 
 
(V Radovljici) umrl je preteklo soboto znani kipar g. Janez Vurnik, porojen 1819. v 
Stari Osilnici. Vurnik bil je kot kipar na glasu, delal je dobro in ceno. Lahka mu 
zemljica! 
Vir: Slovenski narod, 5. 3. 1889 
 
(Deţelni odbor kranjski) je sklenil, da se namesto pokojnega Deţmana vodstvo 
deţelnega muzeja Rudoifinuma začasno izroči gospodu Alfonzu Műlllnerju, 
umirovljenemu profesorju. Gosp. Műllner je rodom iz Radovljice, kot starinoslovec na 
jako dobrem glasu po svoji izvrstni knjigi „Emona", vrhu tega pa tudi dobro pozna vso 
deţelo Kranjsko.  
Vir: Slovenski narod, 28. 3. 1889 
 
(Imenovanje.) C. kr. notarjem v Kranjski gori imenovan je znani rodoljub in notarski 
kandidat gospod Aleksander Hudovernik bivši notarski substitut v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 29. 3. 1889 / V mapi Notar v Radovljici 

 
(Imenovanja in premeščenja.) Gosp. Fran Andolšek, pristav pri okrajnem sodišči v 
Radovljici, imenovan je okrajnim sodnikom v Loţi.  
Vir: Slovenski narod, 19. 4. 1889 
 



 

 

(Duhovniške premembe.) …  Gosp. Josip Bononi , ţupnik v Radovljici nastopi stalno. 
Vir: Slovenski narod, 26. 4. 1889 
 
(Razpisano) je mesto pristava pri okrajnem sodišči v Radovljici. Prošnje do dne 10. 
maja. 
Vir: Slovenski narod, 26. 4. 1889 
 
(Imenovanje) Gospod Fran Geiger, konceptni praktikant pri finančnem ravnateljstvu 
imenovan je koncipiatom ter pridodeljea okrajnemu glavarstvu v Radovljici.  
Vir: Slovenski narod, 4. 5. 1889 
 
(Poţar.) V Mostah pri Radovljici pogorela je dne 5. t. m. posestniku Janezu Čopu 
ţaga in na ţagi nakupičeni hlodi in deske. Škode 5000 goldinarjev. Pogorelec bil je 
zavarovan za 2000 gld. Nekega htapca, ki je sumen, da je zaţgal, odveli so v 
Radovljico. 
Vir: Slovenski narod, 9. 5. 1889 
 
(V Radovljici) postavili so te dni velike nove orgle. To je bil zadnji čin g. umirovljenega 
ţupnika Bononija, ki se je ţe v Kranj preselil.  
Vir: Slovenski narod, 24. 5. 1889 
 
 

 
 

Slovenski narod, 1. 6. 1889 
 
 
(Umrl) je včeraj zvečer v Predtrgu pri Radovljici gospod Albert Kappus pl. Pichelstein, 
c. kr. poštar, posestnik, odlikovan z zlatim kriţem za zasluge v 65. letu dobe svoje. 
Pokojnik bil je po vsem Gorenjskem dobro znan in priljubljen moţ, vedno pristen 
narodnjak. Prejšnja leta imel je svoja posestva in pošto v Kamnigorici, a izročivši je 
sinu g. Adolfu Kappusu-Pichelsteinskemu, preselil se je v Radovljico, kjer je bival do 
svoje smrti. Blag mu bodi spomin! 
Vir: Slovenski narod, 14. 6. 1889 / V mapi Zgodovina pošte v Radovljici 

 
 



 

 

 
 

Slovenski narod, 14. 6. 1889 
 
 

(Iz Radovljice ) se nam piše: Javljam Vam, da je včeraj 13. t. m. zvečer neisprosna 
smrt pokosila nam neustrašenega rodoljuba in iskrenega narodnjaka gosp. Vojteha 
Kapusa pl Pichelstein posestnika in gostilničarja v Radovljici. Pokojnik bil je doglo 
časa v Kamnej gorici ţupan, in za blagor naroda in za probujo narodne zavesti jako 
vnet. Kot poštenjaka v pravem pomenu besede, čislali so ga vsi, ki so ţ njim 
občevali, in ga poznali. Ostal nam bode v blagem spominu! 
Vir: Slovenski narod, 15. 6. 1889 
 
Telegrami ob ustanovitvi Dolenjskega Sokola. … Radovljica: — Prepričani, da 
bode Dolenjski Sokol kakor čast svoje zastave tudi pravice slovenskega naroda 
pogumno in neustrašeno branil, kličemo izpod velikana Triglava vsem prvoboriteljem 
za narodne pravice na Dolenjskem gromoviti „Na zdar!« / Ivan Plantan, Smodej, 
Kuhar, Frice Homan. 
Vir: Slovenski narod, 17. 6. 1889 
 

 



 

 

 
 

Slovenski narod, 19. 6. 1889 
 
 

(Za „Sokolski dom") daroval je povodom Vodnikove slavnosti g. Ivan Plantan c. kr. 
notar v Radovljici 50 gold. Slava vrlemu rodoljubu! 
Vir: Slovenski narod, 1. 7. 1889 / V mapi Notarji v Radovljici 

 
Donatorji za Levstikov spomenik: … Janko Kalan, c. kr. davčni, referent v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 11. 7. 1889 
 
(Imenovanja. )  Sedaj na Krškem poslujoči Vipavski pristav Ernest Ferk premeščen je 
v Radovljico.  
Vir: Slovenski narod, 17. 7. 1889 
 
Iz Ljubnega v Radovljiškem okraji 28. julija . [Izv. dop.] Pri nas se pripovedujejo 
čudne reči o natančnosti gospoda davkarja v Radovljici. 
Nekemu kmetiču zarubili so od davčnega urada radi zaostalih davkov jedno kravo, 
akopram je trdil, da ni ničesar dolţan. 
Reveţ šel je celo v davčni urad in je tam razjasnil, da je ves davek plačal in da ima 
tudi pobotnico v rokah. Njegove besede bile so bob ob steno, kajti gospod davkar mu 
ni niti verjeti, niti v knjigah se prepričati hotel, če je trditev kmetičeva osnovana ali ne. 
Saj pa gosp. davkar kot uradna osoba ni primoran na besede slovenskega kmeta 
slušati, zategadel mu je rekel, da se bode zarubljena krava tudi zvršilnim potom 
prodala, če ne plača zaostalih davkov.  
Kmetič v zavesti svoje pravice, pa davkarju mirno odvrne, da mu naj le prodajo kravo, 
če mislijo, da jo smejo. 
In glej, prišel je odposlanec davčnega urada in zarubljena krava šla je „na boben" in 
bila na zvršilni draţbi tudi prodana.  
Vse to zgodilo se je pa zaradi prevelike natančnosti davčnega urada v Radovljici, ker 
so tam plačani davčni znesek tako na skrivnem zapisali, da ga niti pred draţbo najti 
niso mogli. Po draţbi so ga baje našli. 
Sedaj pa nastane vprašanje, kdo bo nedolţnemu kmetu, kojemu so kravo brez 
vsacega uzroka prodali, škodo povrnil? Kakor se čuje, hoče davčni urad to draţbo 



 

 

popolnoma »razveljaviti«, temu p a kupec krave nikdar pritrdil ne bode, kajti on je 
pošteno na javni draţbi to kravo kupil in tudi plačal. 
Ta dogodbica daje povoda za resno premišljevanje in ne bodem Vam opisaval, kaj 
prosto ljudstvo o tem govori in kako sodi. 
Morda ni neumestno vprašanje do veleslavnega finančnega vodstva v Ljubljani, je li 
njemu o tej »zanimivi draţbi« kaj znanega, in kako naj se proti istemu, ki je to 
„draţbo" zakrivil, postopa? 
Če se ničesar ne ukrene, potem naj pa finančno vodstvo samo odgovarja na vse 
posledice, katere so neizogibne.  
Vir: Slovenski narod, 29. 7. 1889 
 
(Ţupnikom v Radovljici) imenovan je gospod Ivan Novak, ţupnik v Smeledniku. 
Vir: Slovenski narod, 31. 7. 1889 
 
(V učiteljski nadaljevalni kurz na Grmu) se bili vsprejeti gg. učitelji: … Henrik 
Podkrajšek v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 2. 8. 1889 
 
Slavnemu uredništvu »Slovenskega Naroda« v Ljubljani. V „Slovenskom Narodu " z 
29. julija t. l. št. 172 se nahaja dopis „Iz Ljubnega", govoreč o ravnanji tukajšnjega 
davčnega urada napram nekemu kmetu, kateremu je bila zaradi zaostalih davkov 
baje prodana jedna krava. Po svedbah se je dognalo, da se stvar tiče Frana 
Cvenkelj-na iz Pirašice št. 6. 
Na podstavi §. 19 tiskovnega zakona naj izvoli slavno uredništvo vsprejeti nastopni 
popravek v prihodnjo številko svojega lista: 
1. Ni res, da je prišel imenovani Cvenkelj potem, ko se mu je bila zarubila krava, v 
davčni urad ter g. davkarju razjasnil, da je ves davek plačal in da ima pobotnico v 
rokah, da so bile njegove besede bob ob steno in da mu g. davkar ni hotel niti verjeti 
niti se v knjigah prepričati, če je njegova trditev osnovana ali ne. 
2. Ni res, da je bila Cvenkeljnova zarubljena krava na zvršilni draţbi prodana in da se 
kupec krave brani draţbo razveljaviti. /  C . kr. okrajn o glavarstv o v Radovljici, dne 
31. julija 1889. - Margheri. 
Vir: Slovenski narod, 5. 8. 1889 
 
(Premovanje konj v Lescah) bilo je v ponedeljek in so dobili premije za kobile z 
ţrebeti: Janez Gogola iz Studenčic 40 gld., Janez Marout iz Radolne 25 gld., Anton 
Zupane iz Breznice 20 gold., Tomaţ Prešern iz Lesec 20 gold., Janez Pretner iz Noš 
in Fran Legat iz Lesec svetinji; za mlade breje kobile: Andrej Olifčič iz Gorenjega 
otoka 30 gold., Janez Fröhlich iz Potok 20 gld., Ant. Ţnidar iz Zgoše 15 gld., Miha 
Zupan in Janez Bernard oba i z Zasepa svetinj; za ţrebeta: Anton Mršol iz Hraš 15 
gld., Janez Gogola iz Hraš 10 gold. Fran Valand iz Lesec 10 gold., Janez Valand iz 
Hlebc 10 gld., Joţe Palošnik iz Podgore, Joţe Vidic iz Lesec in Alojzij Knafl iz Mošenj 
svetinje; privatni darili prijatelja kmetijtijstva sta dobila: Matija Marout iz Dvorske vasi 
10 gld. in Frid. Homan iz Radovljice 10 gld. Prignala sta se bila dva ţrebca, 10 kobil z 
ţrebeti, pet mladih brejih kobil in osemnajst ţrebet.  
Vir: Slovenski narod, 4. 9. 1889 
 
(Iz Radovljice) piše se nam: 1. t. m. pisalo je 14 občin Radovljiškega okraja g. 
poslancu dr. Poklukarju pismo, v katerem mu častitajo na njegovem imenovanji 
deţelnim glavarjem, proseč ga, da bi delal proti novemu občinskemu redu in novemu 



 

 

občinskemu volilnemu redu. Proti temu načrtu je splošna opozicija po vseh kmetskih 
občinah in volilci so g. dr. Poklukarju itak ţe izrekli svoje mnenje pred volitvijo in po 
volitvi. 
Vir: Slovenski narod, 8. 10. 1889 
 
 
Deţelni zbor kranjski. (IV. seja, dne 18. oktobra 1889. l.) Povodom praznovanja 40-
letne vlade Njega Velečastva cesarja Frana Josipa I. ustanovila je gospa Josipina 
Hočevar za udove, sirote, šolarje Radovljiške mestne srenje in občino Radovljiško 
ustanovo z zakladno glavnico 28.000 gld., dalje ustanovo za uzdrţevanje učiteljske 
hiše v Radovljici z 2000 gld. 
Uvaţajoč uzvišeni povod, vsled katerega sta ti dve ustanovi nastali, sklenil je deţelni 
odbor, ti ustanovi brezplačno upravljati, o čemer se je c. kr. deţelna vlada obvestila. 
Vir: Slovenski narod, 21. 10. 1889 
 
 
(Deţelni okrajni zdravniki na Kranjskem.) Po sklepu deţelnega odbora kranjskega 
imenovani so začasnimi deţelnimi okrajnimi zdravniki so imenovani gospodje 
ranocelniki: … Fran Sauran za Radovljico. 
Vir: Slovenski narod, 21. 12. 1889 / V mapi Radovljiški zdravniki 

 
Druţba sv. Cirila in Metoda. Letnine za 1889. leto so poslale glavni druţbi nadalje 
podruţnice: … gospod Plantan, notar v Radovljici – 5 gold. 
Vir: Slovenski narod, 21. 12. 1889 
 

iskalna pojma: predt, radovl 
 
:::::::::::::::::::::::::: 
 
(Razpisana) je sluţba 3. učitelja na čveterorazrednici v Radovljici. Plača 450 gld. in 
stanovanje. Prošnje v štirih tednih. 
Vir: Slovenski narod, 17. 1. 1890 
 
(Iz Radovljice) piše prijatelj našemu lsitu: V Gorenjem Otoku zvrgla je A. Olifčiča 
kobila dvoje ţrebet (kobilico in ţrebčeka.) Kobila, ki je ţe dvakrat dobila darilo, je v 
četrtem letu in bode teško ozdravela. — Potres dne 14. t. m. se je tudi tukaj zelo čutil. 
Vir: Slovenski narod, 22. 1. 1890 
 
(V Lancovem) pri Radovljici bil je dne 5. t. m. izvoljen občinskim predstojnikom Anton 
Schusterschitz, posestnik na Ţagi; odborniki: Fran Olifčič iz Brda, Fran Zupan iz 
Kolnic, Rok Bohinec iz Gorenje Lipnice in Fran Zupanec na Ţagi. 
Vir: Slovenski narod, 25. 1. 1890 
 
(Na c. kr. drţavni obrtni šoli v Gradci) bode letos petmesečni kurz za učitelje, kateri 
se hote izobraziti za pouk na obrtnih šolah zdruţenih z ljudskimi šolami. S 
Kranjskega pojdejo v ta kurz, kateri se prične dne 1. marcija, z drţavno in deţelno 
podporo, učitelji: … H. Podkrajšek iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 22. 2. 1890 
 
(V Radovljici  ustrelil je gosp. Franjo Rabič staro vidro tehtajočo 7 klgr. in 1 meter 



 

 

18 ctm. dolgo. Gosp. Rabič ima pri lovu posebno srečo in spretnost. Na svojem domu 
ima par ţivih srn, samca in samico, in veliko „nabasanih" tičev, katere je vse sam 
postrelil. 
Vir: Slovenski narod, 24. 2. 1890 
 
(Slovensko gledališče.) Včeraj predstavljala se je Blodekova opera „V vodnjaku", 
katero je g. Fr. Gerbi ć prevel na slovenski jezik. Kakor lani isto tako prijala je tudi 
letos izredno in občinstvo odlikovalo je pevke in pevce: gospo Gerbičevo, gspdč 
Daneševo in gg. Pavška in Pianeckega z obilnim priznanjem. Glede gospoda Pavška 
nam je omeniti, da se je na odru ţe dobro udomačil in občinstvu zelo priljubil. Glede 
g. Pianeckega pa obţalujemo, da ga bodemo kmalu izgubili, ker je imenovan 
učiteljem v Radovljici. Gledališče bilo je dobro obiskano. 
Vir: Slovenski narod, 10. 3. 1890 
 
 

 
 

Slovenski narod, 24. 3. 1890 
 
 

 
 

Slovenski narod, 3. 4. 1890 
 



 

 

 
(Novo društvo.) Pravila »Slovenskega pevskega društva Triglav« v Radovljici, so 
oblastnijsko potrjena. 
Vir: Slovenski narod, 28. 4. 1890 
 
(Deţelni odbor kranjski) razpisal je sledeča mesta okroţnih zdravnikov: … V 
Radovljici z letno plačo 600 gld. Eventuvalno izročilo se bode dotičnomu zdravniku 
tudi oskrbovanje zdravniške sluţbe v okroţjih Bled in Bohinjska Bistrica proti letni 
nagradi 300 gld. za vsako okroţje. 
Vir: Slovenski narod, 6. 5. 1890 
 
(Odlikovanje gospe Hočevarjeve). Iz Krškega 25. maja. … rajnki Martin Hočevar 
mestu naklonil in katere je zdaj blaga vdova gospa Josipina Hočevar tako zelo 
pomnoţila. G. ţupan Roblek, ki je došel na čelu odposlanstva Radovljiškega mesta, 
kateremu je gospa Hočevarjeva ob priliki cesarske 40-letnice velike ustanove 
naklonila, pozdravil in čestital je odlikovanki z globoko čutenimi besedami ter ji 
zaklisal krepko: »Ţivela!« Mej tem je pred poslopjem svirala godba. Mesto je bilo ta 
dan z zastavami okrašeno, zvečer pa razsvetljeno. Godba je zvečer svirala pred 
stanovanjem blage gospe, kateri so bili še naši pevci zapeli tri lepe slovenske pesmi, 
mej tem, ko se je zaţigal umetalni ogenj. … 
Vir: Slovenski narod, 28. 5. 1890 
 
(Novi tarif na drţavnih ţeleznicah) prouzročil je kakor posnamemo iz raznih 
časopisov ţe koj prve dni znatno pomnoţitev v prometu, posebno v III. razredu, in pri 
krajših voţnjah v okolicah večjih mest. Za nas ima samo Gorenjska ţeleznica 
vaţnost, ker pri juţni ostalo je vse še pri starem, a upanje imamo, da se zboljša tudi 
na njej tarif v korist vozečemu se občinstvu. Vodstvo drţavnih ţeleznic objavilo je za 
Gorenjsko naslednje voţnje cene za Kranjsko: Iz Ljubljane se plača: Na Viţmarje 10 
kr. (z juţnega kolodvora). Na Viţmarje in v Medvode 10 kr. (z Rudolfovega 
kolodvora). V Medvode (z juţ. kol.) 20 kr. V Loko (z Rud. kol.) 20 kr. V Kranj in Loko 
(z juţ. kol.) 30 kr. V Kranj (z Rud. kol.) 30 kr. Nadalje pa so cene jednake z obeh 
kolodvorov, namreč: K sv. Joštu, v Podnart-Kropo 40kr. V Radovljico in Otoče 50 kr. 
Na Jesenice, Javornik, Ţerovnico in Lesce-Bled 65 kr. Na Dovje 80 kr. V Rateče-
Belopeč in Kranjskogoro 1 gld. Iz tega je razvidno, da za bliţnje postaje (v Medvode 
in v Loko) kaţe bolj odpeljati se z Rudolfovega kolodvora. Te cene veljajo za III. 
razred. V II. razredu se plača dvojna, v I. pa trojna voznina. Prosta prtljaga, kakor 
znano odpade, dovoljena je samo priročna, ki se vzame v vagon. 
Vir: Slovenski narod, 20. 6. 1890 
 
(Deţelni odbor kranjski) je imenoval g. Dominika začasnim okroţnim zdravnikom, v 
Kranjskigori, g. dr. Hošeka, Moravana, pa za Radovljiški okraj. 
Vir: Slovenski narod, 26. 6. 1890 
 
(Iz Radovljice) se nam poroča: Predsednikom „Slovenskega pevskega društva 
„Triglav" v Radovljici" voljen je gospod Aleksij Roblek, lekarničar v Radovljici. 
Odborniki pa gg.: Ivan Klopčič (tajnik), Fran Mulej (blagajnik), Fran Geiger 
(pregledovalec računov), dalje Konrad Rozman, Hugo Roblek, Maks Paulin in Ivan 
Rabič. Društvu je daroval gosp. Ivan Plantan, ustanovni ud, 30 gld. in gosp. Aleksij 
Roblek ustanovni ud, 20 gld, potem gosp. Matija Klinar, podporni ud, 5 gld. Dalje je 



 

 

pristopilo k društvu do sedaj 36 podpornih članov iz Radovljice in nje okolice, kateri 
so darovali po 2 gld. Izreka se vsem najiskrenejša zahvala! 
Vir: Slovenski narod, 27. 6. 1890 
 
Iz Radovljice 28. julija. [Izv. dop.] Slov. pevsko društvo „Triglav" v Radovljici priredi 
prvo veselico ali prvi javni nastop društva dne 3. avgusta t. l. v gostilni gosp. M. 
Klinarja v Radovljici. Pri tej veselici sodeluje Bledska godba in iz posebne prijaznosti 
tudi gosp. I. Meden. Vspored: 1. Jenko: „Naprej zastava Slave", koračnica. 2. Anton 
Nedved: „Zvezna", — poje moški zbor. 3. C. M . Ziehrer: "Wiener Madln", valček. 4. 
V. Lisinski: „Tam gdje stoji", četverospev. 5. Scheibelreiter: „Erinnerung an 
Krainburg", četvorka. 6. Em. Vašak: „O ti moj dom", — poje moški zbor. 7. Theod. 
Weis: „Die Wienerstadt in Tonen". 8. Vilhar: „Naša zvezda", — poje moški zbor 9. 
Em. Titel: „Ouverture Uber slavische Lieder". 10. F. Majer: „Tičica", četverospev. 11. 
„Po jezeru", solo na rogu s apremljevanjem orkestra. 12. „Triglav", — poje moški 
zbor. 13. »Hoj banovci", koračnica. 14. Ipavec: „Da te ljubim", samospev s 
spremljovanjem kvarteta. 15. C. Korazak: „Die Eine, die ich raeine", polka mazurka. 
16. Vilhar: „Bojna pjesma", — poje moški zbor. 17. J. Strauss: „Ohne Sorgeu", hitra 
polka. 18. E. J. Otto: „Devi", četverospev. 19. F. Scharwenka: „Herzbliittchen", 
Gavottte. Začetek ob osmi uri zvečer. Ustopnina: Posamezni udje plačajo 20 kr., z 
obiteljo 50 kr.; posamezni neudje plačajo 50 kr., z obiteljo 1 gld. Pri grdem vremenu 
preloţi se veselica za prihodnjo nedeljo. 
Vir: Slovenski narod, 28. 7. 1890 
 
(Za tretje porotno zasedanje), katero začne dne 1. septembra, izţrebani so kot glavni 
porotniki: … Homan Friderik, trgovec v Radovljici, … Legat Fran, posestnik v Lescah. 
Vir: Slovenski narod, 30. 7. 1890 
 
Iz Radovljice 6. avgusta. [Izv. dop.] Na večer 3. t. m. priredilo je naše slov. pevsko 
društvo „Triglav" svoj prvi koncert na g. Klinarjeve gostilne vrtu, ki je bil v ta namen 
prav ukusno okrašen. Udeleţitev bila je tolika, da je veliko došlecev moralo zopet 
oditi, ker nedo našli prostora. Zbralo se je tu vse odlično meščanstvo, do malega vsi 
drţavni in zasebni uradniki — tudi gospod okrajni glavar s soprogo počastil nas je s 
svojo prisotnostjo — in mnogo gostov iz okolice, z Bleda, iz Kranjskegore, Kranja in 
Ljubljane. Splošno pričakovanje je tudi popolnoma opravičil, da, daleč prekosil siiajni 
uspeh, ki ga je doseglo mlado pevsko društvo. Posamezne točke prav srečno 
sestavljenega vsporeda, zlasti pevske, vršile so se tako gladko in precizno, da so 
naši vrli „Triglavani" ţeli občno zahvalo ter morali večkrat ponavljati. Veliko je pak k 
temu pripomogel priljubljeni naš slavec Meden, ki je s prekrasnim milim svojim 
glasom v „Naši zvezdi" in „Tičici" očaral vse občinstvo, ter s samospevom „Da te 
ljubim" stekel si novo slavo. Pa kaj bi posebno pisaril o njem, ko gotovo zadostuje ţe 
ime Meden, da se more oceniti utis njegovega petja! 
Prav zasluţeno hvalo ţel je, ko se je odpela pesem „Triglav", ustanovitelj in 
pevovodja tega društva, gosp. Pianecki čegar sonorni, simpatični glas je vzbudil 
frenetično ploskanje in naudušene „ţivijo"-klice, da se je ta točka morala ponoviti. Pa 
tudi vse druge pevce hvalilo je jednoglasno vse občinstvo, katero se ni moglo 
prečuditi velikanskemu napredku, ki so ga storili v teku 3-4 mesecev, odkar društvo 
obstaje. 
Mej posamičnimi pevskimi točkami svirala je Blejska godba iz dvornega gledišča na 
Dunaji ter po zvršenem vsporedu čestilcem Terpsihore godla poskočnice do belega 



 

 

dne. Pred plesom pa so se se razdelili razni dobitki, kateri so bili izsrečkani in katere 
so Radovljiiani z veseljem podarili priljubljenemu društvu. 
Vir: Slovenski narod, 8. 8. 1890 
(Kegljačka zaveza „Edinost") priredi prihodnjo nedeljo dne 17. t. m. ob ugodnem 
vremenu svoj običajni izlet in sicer v Kamnogorico - Radovljico. 
Vir: Slovenski narod, 14. 8. 1890 
 
(Iz Radovljice:) K slovenskemu pevskemu društvu „Triglav" v Radovljici pristopil je kot 
ustanovni ud gospod Ivan Murnik, ces. svetovalec in deţelni poslanec ter daroval 
društvu v ta namen svoto 20 gld. Presrčna mu bodi hvala! 
Vir: Slovenski narod, 1. 9. 1890 
 
(Iz Radovljice:) Slovensko pevsko društvo „Triglav" v Radovljici priredi prihodnjo 
nedeljo t. j. 14. septembra t. l. društveni izlet na Bled. Odhod iz Radovljice popoludne 
ob 1. uri z vlakom. Vsi društveniki in sploh vsi prijatelji petja vabijo se uljudno k 
udeleţitvi. Pri neugodnem vremenu preloţi se izlet na prihodnjo nedeljo. 
Vir: Slovenski narod, 12. 9. 1890 
 
»Celjskrga Sokola« osnovalna slavnost dne 7. in 8. septembra. (Brzojavke): … 
Radovljica: Radostnim srcem pozdravlja danes porod mladega „Sokola", Ţeleč mu v 
svetem svojem delovanji za ohranitev narodnih pravic, za probujo milih nam bratov 
ob vitkokrasnej Savinji, ter mu kliče izpod očeta Triglava trikratni: Ţivio in ţivela ideja 
sokolska! / Slovensko pevsko društvo „Triglav" v Radovljici. 
Radovljica: Iz skalnate Gorenjske kličemo Ti k rojstvu: Dvigaj se prosto in delaj od 
Triglava do Balkana. Prebujaj narod svoj in ustvarjaj mu boljšo bodočnost! / 
Radovljiški narodnjaki. 
Vir: Slovenski narod, 18. 9. 1890 
 
(V Radovljico) se preseli g. dr. Josip Bizjak, doslej odvetnik v Breţicah.  
Vir: Slovenski narod, 6. 10. 1890 / V mapi Odvetniki v Radovljici 

 
(Odbor slovenskega pevskega društva „Triglav" v Radovljici) vabi uljudno vse 
društvenike k občnemu zboru, ki bode v soboto dne 11. oktobra ob 8. uri zvečer v 
gostilnici gosp. Rabiča. 
Vir: Slovenski narod, 6. 10. 1890. 
 
(Poţar.) V vasi Koritno na Gorejnskem pogorele so preteklo soboto trem 
posestnikom hiše in vsa gospodarska poslopja ter mnogo shranjenih pridelkov. 
Bleško gasilno društvo prihitelo je koj na pomoč ter omejilo ogenj in rešilo s slamo 
krito bliţnje poslopje in tako odvrnilo daljne razširjenje poţara. Tudi Radovljiška in 
Begunska gasilno društvo delovali sta prav hvalevredno. Škoda znaša 6000 gld. 
Vir: Slovenski narod, 20. 10. 1890 
 
(Odlikovanje) Včeraj dopoludne izročil je svečano ob navzočnosti vsega tukajšnjega 
brambovskega batalijona štev. 25 g. major in poveljnik Scheria u brambovskemu 
okrajnemu naredniku gosp. Ignaciju Sili, sluţbujočemu pri okrajnem glavarstvu v 
Radovljici srebrni zasluţni kriţec s krono, kateri mu je bil podeljen za več nego 
štiridesetletno zvesto sluţbovanja pri vojacih.  
Vir: Slovenski narod, 4. 11. 1890 
 



 

 

Deţelni zbor kranjski. (VII. seja, dne 4. novembra leta 1890.) … Dovolijo se 
podpore šolskim občinam, kakor kaţe naslednji izkaz: … Begunje pri Radovljici 400 
gld. 
Vir: Slovenski narod, 5. 11. 1890 
 
(Premeščen) je g. kapelan Iv. Kačar z Breznice v Radovljico. 
Vir: Slovenski narod, 7. 11. 1890 
 
(Vabilo k I. koncertu „Učiteljskega društva radovljiškega okraja") dne 19. listopada 
1890. leta povodom imendana Nj. Veličanstva presvetle cesarice Elizabete v šolskem 
poslopji radovljiškem v korist šolstva tega okraja. Vspored : 1.) Nagovor predsednika 
(g. M. Kovica). 2.) A. Foerster : „Pobratimija", zbor. 3.) Slavnostni govor (g. H. 
Podkrajšek.) 4.) A. Nedved: „Domovina", zbor. 5. F. Villiar : „Prvi cjelov", bariton-solo 
(g. Pianecki ) s spremljevanjem (g. Ig. Rozman.) 6. I. Aljaţ: „Občutki", zbor z bariton - 
solo. 7.) Vašak: „Kde deva ma" , čveterospev. 8.) A. Hajdrih: „Slava Slovencem", 
zbor . 9.) „Cesarska himna", zbor unisono s spremljevanjem. Začetek ob 7. uri 
zvečer. Po koncertu zabava v gostilni g. M. Klinarja. Ustopnina : I. — 1 gold.; II. — 80 
kr.; III. — 50 kr.; društveni člani plačajo polovico. Predplačila se hvaleţno 
vsprejemajo. Odbor. 
Vir: Slovenski narod, 8. 11. 1890 
 
Deţelni zbor kranjski. (IX. seja, dne 11. novembra leta 1890.) … Posl. dr. Vošnja k 
poroča o prošnji Ivane Saurau, vdove okroţnega zdravnika, za miloščino. Prošnja se 
odkloni, a nasvetuje, da jo uvaţuje okrajni zdravniški svet v Radovljici.  
Vir: Slovenski narod, 13. 11. 1890 
 
(Premembe pri uradništvu). Gosp. I. Lončar, davkarski nadzornik na Krškem, 
premeščen je v Postojino, na njegovo mesto pride gosp. Fr. Gajger iz Radovljice.  
Vir: Slovenski narod, 17. 11. 1890 
 
 

 
 

Slovenski narod, 4. 12. 1890 
 
 
(Iz porotnega sodišča) … Tak moţ je tudi denašnji obtoţenec Fran Jeglič, ki je ţe 
osivel, ali spametoval se še ni. Kaj bi se tudi saj je parkrat zvršil akademijo na 
Ljubljanskem gradu, bil obsojen zaradi ponarejanja javnih upnih listov na pet let teške 
ječe, potem zopet zaradi istega hudodelstva na tri leta teške ječe itd. Ta človek je bil 
prava kuga, ko je prišel v svoj radovljiški okraj in obţalovati je le, da si je izbral za 
ţrtev svojega 26-letnega nečaka Antona Kuharja, oţenjenega čevljarja, ki je videl 



 

 

mnogo sveta, bil na Dunaji, v Gradci, Inomostu itd. Ko se je nastanil v Radovljici kot 
čevljar, prišel je Jeglič kot skušnjavec k njemu in ga v istini pripravil do tega, da se je 
udeleţil hudodelstva ponarejanja kovanega denarja. Jeglič izvedel je na Gradu od ţe 
umrlega kaznjenca Pirca, da je isti izročil Hajmanu „mašinco", s katero se delajo 
tolarčki in tudi ţe umrli Hajman je bil napram Jegliču toliko prijazen, da mu je »na 
Gradu« na ušesa povedal, kje je »šac« skrit. Prišedši iz ječe izbral si je Jeglič za 
pomagavca svojega nečaka Antona Kuharja, katerega je često obiskaval. Jeglič 
pravil mu je, da ve za srebrno rudo, ki teče kar curkom i. t. d., in resultat je bil, da je 
prinesel konečno „mašinco", s katero se delajo tolarčki in razven jednega, ki je bil še 
v „preši", še osem druzih novo narejenih goldinarjev. Anton Kuhar, dasi bojazljiv, ujel 
se je strijcu Jegliču le na limanice in spravil mu je „mašinco" sicer s protestom, da 
utegne imeti sitnosti s sodnijo, in biti kaznovan. Izdelki »mašince« v podobi 
»tolarčkov goldinarjev" začeli so kmalu švigati mej občinstvom. Jeglič skrbel je  
zanove ţrtve. Pregovoril je črevljarskega pomočnika Kralja, kateri je zaradi tega ţe 
obsojen, razven tega pa je pritegnil še svečarja Frana Krivca, ki je tudi skušal izdati 
„tolarček". Skoro gotovo bi se bil zaletel še čevljarski učenec 13 letni Janez Kumar, ki 
je tudi hotel ponarejen tolarček pri Homanu v Radovljici izdati, da ni star še le 13 let, 
torej „pod paragrafom".  Tolarčki so bil i napravljeni z letnicami 1871, 1881 in 1882. 
France Krivec, svečar v Radovljici, druga ţrtva Jegličeva trdi da je popolnem nekriv, 
da je „tolarček" ponarejen sicer od Kuharja dobil, ki mu je rekel, da ga je v Ratečah 
„prišpilal", a ga ni izdal, nego le vprašal, ali je pravi ali ne. Zatoţeni Jeglič konečno še 
pove, da je poskušal kot moţ, ki išče rudo in tudi cement, uliti »tolarčke« v cement, 
kar se pa ni posrečilo. Porotnikom se stavijo vprašanja zastran Jegliča na ponarejo 
kovanega denarja, pri Kuharji in Krivci na soudeleţbo. Jeglič-a zagovarjal je dr. 
Munda, Kuharja dr. Tavčar, Krivca pa dr. Krisper. Obsojen je bil Jeglič na šest let 
teške ječe, s postom vsaki mesec, in ko kazen prestane, postavi se pod policijsko 
nadzorstvo. Kuhar je bil obsojen na tri mesece teške ječe, poostreno vsak mesec z 
dvema postoma, Krivec pa je bil oproščen. Obravnava je trajala od 6. ure zvečer do  
¼ 3. uro zjutraj. S to obravnavo je bilo tega leta zasedanje končano. 
Vir: Slovenski narod, 6. 12. 1890 
 
(„Slovensko pevsko društvo „Triglav" v Radovljici) priredi dne 31. grudna t. l. v 
prostorih Bastelj-eve gostilne veselico s petjem, godbo in plesom (po polnoči). Pri 
veselici svirala bode godba iz Cirknega. Ustopniua za ude 20 kr., z rodbino 40 kr., za 
neude 40 kr., z rodbino 80 kr. Začetek ob 8. uri zvečer. K mnogobrojni udeleţbi vabi 
uljudno odbor. 
Vir: Slovenski narod, 17. 12. 1890 
 
(Imenovanje).  … Ministerski tajnik Oskar vitez Kaltenegger imenova je okrajnim 
glavarjem na Kranjskem. Okrajni glavar vitez Kaltenegger odločen je za vodstvo 
okrajnega glavarstva v Radovljici.  
Vir: Slovenski narod, 30. 12. 1890 
 
:::::::::::::::::::::::::: 
 
(Imenovanja in premeščenja). Okrajni glavar g. Ludovik markiz Gozzani v Radovljici 
poklican k deţelni vladi.  
Vir: Slovenski narod, 5. 1. 1891 
 
 



 

 

 
 

Slovenski narod, 8. 1. 1891 
 
 

(Premembe v notarstvu.) Premeščeni so nastopni gg. notarji: Ivan Plantan iz 
Radovljice v Ljubljano, Alfred Rudesch iz Ilirske Bistrice v Radovljico … 
Vir: Slovenski narod, 14. 1. 1891 
 
(Druţbi sv. Cirila in Metoda) je doposlal 20 forintov g. Ivan Plantan povodom svojega 
premeščenja iz Radovljice v Ljubljano. — Častitemu domoljubu, ki je vsekdar in 
povsod ponosno dvigal zastavo naše druţbe, ki je stopil v kolo koj prvih naših 
pokroviteljev; ki se je rad udeleţeval naših velikih skupščin — dareţljivemu ter 
zavednemu temu domoljubu javljamo svojo srčuo zahvalo. / Vodstvo druţbe sv. Cirila 
in Metoda. 
Vir: Slovenski narod, 22. 1. 1891 
 
(Razpisala) se bodo v kratkem naslednja mesta okr. deţ. zdravnikov: … v Radovljici 
z letno plačo 600 gold. 
Vir: Slovenski narod, 22. 1. 1891 
 
(»Radovljiško učiteljsko društvo") priredi II. koncert v prid šolstvu tega okraja dne 2. 
svečana t. I. v gostilni g. Wuchererja v Lescah. Uspored: 1. Iv. pl. Zajc: „Dijaška" , 
zbor. 2 Gj. Eisenbut: »V naravi", zbor. 3. * * *: »Mihova ţenitev«, kvartet 4, W. H. 
Veit: „Keber in cvetica", zbor. 5 A. Foerster: »Milica", kvartet. 6. A. Hajdrih; 
,Petelinčkova ţenitev", zbor z duetom. 7. Knittl : „Zeţulinka" , zbor. 8. Towačowsky: 
„Na gorah", zbor. Ustopnina za ude 30 kr., za neude 60 kr. Začetek ob 7. uri zvečer. 
Po končanem uspored u prosta zabava. / Odbor. 
Vir: Slovenski narod, 24. 1. 1891 
 
(Sluţbe okroţnih zdravnikov) Na Kranjskem so naslednje sluţbe okroţnih zdravnikov 
razpisane: … Radovljici s 600 gld. Stalno nameščeni okroţni zdravniki imajo razun 
plače tudi pravico do dveh starostnih doklad po 50 gld., ki se uštejeta v plačo in do 
pokojninskih in preskrbinskih uţitkov. Prosilci morajo izkazati svojo starost. 
Upravičenje do izvrševanja zdravniške prakse v Cislitaniji, avstrijsko drţavljanstvo, 
fizično sposobnost, neomadevano ţivljenje, dosedanje sluţbovanje, znanje 
slovenskega ali kakega drugega slovanskega in nemškega jezika. Prošnjo je uloţiti 
pri deţelnem odboru do 28. februvarja t. l. 
Vir: Slovenski narod, 30. 1. 1891 
 
Iz radovljiškega okraja 4. februvarja. [Izv. dopis.] Učiteljsko društvo za radovljiški 
okraj sme biti ponosno na svoje delovanje. V kratkem času svojega obstanka 
pokazalo je toliko ţivljenske moči, da mu je osigurana najlepša bodočnost. Malo je 
sicer število pravih udov, ker majhen je tudi šolski okraj, a delovanje je veliko, ker se 



 

 

ţrtvuje vsak po svojih močeh v prid društva. Ob zborovanjih se pa zato ne vihte 
kadilnice, kajti kar kdo stori, stori v zavesti svoje dolţnosti, ki mu je tudi plačilo za 
trud, za delo in izgubo časa.  
Kako sloţno postopa to društvo, pokazal nam je prvi njegov koncert, prirejen dne 19. 
novembra m. l., torej jedva dva meseca po ustanovitvi društva. Z veseljem se 
spominjamo še danes onega večera. V koliko je pa društvo od onega časa 
napredavalo, videli smo na svečnico večer v gostilni g. Wuchrer-ja v Lescah. 
Drugi društveni koncert je bil povsem vreden naslednik prvemu. Napominani večer so 
nastopili isti pevci v istem številu, le program je bil nov, obširen, zanimiv.  
Vsa čast pevskemu zboru in njega poţrtovalnemu in neutrudnemu vodji g. nadučitelj 
u Fr. Rusu. Isto velja tudi našemu elite-kvartetu (gg. Fr. Rus, Aţman, Pianecki in Piš), 
ki nas je razveseljeval z najteţjimi skladbami, kar jih zmore slovenska pevska muza. 
Nekako presenečeni smo bili ob nastopu orkestra, ki nas je obradostil z jako ljubkimi 
skladbami. Gospodom učiteljem godbenikom in njihovemu kapelniku g. H. 
Podkrajšeku častitamo na lepem uspehu. 
Skrajno zasedeni prostori Wuchrerjeve gostilne v Lescah so pričali, da je zanimanje 
za učiteljske koncerte občno, da se za nje zanima ne-le inteligenca, ki je bila prav 
obilo zastopana, temveč tudi preprosti narod. Pa tudi gmotni uspeh tega večera 
je bil prav povoljen. … 
Vir: Slovenski narod, 7. 2. 1891 
 
(Gospod Ivan N. Resman) znan je v rodoljubnih krogih po vsem Slovenskem. 
Njegovega imena sicer ni čitati pogosto v časnikih, ker mu prija bolie tiho delovanje. 
Zato je pa za probujo naroda našega v nekaterih krajih storil tako veliko, da se v tem 
oziru ne more ţ njim usporejati skoro ni kdo drugi. Nagib za njegovo tiho, a 
intenzivno delovanje bila mu je neizmerno globoko v srcu ukoreninjena ljubezen do 
slovenskega naroda. In o tej ljubezni podal nam je zopet novih dokazov. Ni še dolgo 
tega, da smo poročali ob izdatnem daru, kateri je njegova plemenito misleča soproga 
poloţila n a oltar domovine; včeraj zabeleţili smo jednak čin poţrtvovalnosti gospoda 
Resmana samega. Pristopil je namreč druţbi sv. Crila in Metoda za pokrovitelja 
darovavši jej 100 gld., poleg tega pa je daroval še za sledeče narodne namene : … 
zavezi slov. učiteljskih društev za 5 iztiskov „Vrtca" za leto 1891. 13 gld. v ta namen, 
da se jeden iztis pošilia šolski knjiţici v Mošnje pri Radovljici. … Vsega vkup daroval 
je torej g. Resman 183 gld. Naj blagemu rodoljubu Bog to stotero povrne in naj bi mej 
Slovenci, ki so imovitejši ko on, našel mnogo posnemovalcev!  
Vir: Slovenski narod, 18. 2. 1891 
 
Radovljica 27. februvarja. »Slovenčeva« brzojavna vest od tod nas je jako 
presenetila. Naš ţupan dotične brzojavke ni podpisal in kot ţupan brez vednosti 
mestnega odbora nikogar kandidatom priporočati ne more in ne sme. Naš kandidat je 
gospod dr. Majaron, če tudi naši nasprotniki vsa sredstva uporabljajo, da bi ga vrgli. 
Ţivel dr. Majaron! / Več volilcev. 
Vir: Slovenski narod, 27. 2. 1891 
 
Ljudsko štetje na Kranjskem. Stanje 31. 12. 1891; P o posamičnih politiških okraji h 
se razdeli tako le: … Radovljica: 4350 hiš, 26487 preb. (za 307 več. / kot 1880). 
Vir: Slovenski narod, 28. 2. 1891 
 
Iz Radovljice 28. februvarja. [Izv. dop.] Pri nas je agitacija proti g. dr. Majaronu od 
strani „Slovenčevih" pristašev kaj čudno se pojavila. Včeraj imel je mestni odbor sejo 



 

 

pod predsedstvom g. ţupana Robleka. Predmet tej seji bil je proračun mestne 
občine. Pa kaj se zgodi? Gospod mestni svetovalec Janez Bulovec, ki je bil do 
novejšega časa zvest naročnik in čitatelj „Naroda", kateremu se je pa vsled pritiska 
naših „gospodov iz farovţa" odpovedati moral, — ustal je pri seji in pričel jadikovati 
glede drţavnozborskih volitev, besedujoč: Danes se ne gre za uprašanje, je li naš 
poslanec Slovenec ali ne, danes se gre za vero, vera je v nevarnosti, i. t. d. Na to pa 
g. ţupan takoj iz svojega nagiba (???) predlog stavi oziroma zahteva, da naj oni 
gospodje, ki so za g. Globočnika, ustanejo. In res ustali so 3 mestni očetje misleč, da 
so ţe pred volilno komisijo, in da volijo poslanca. Drugi bolj zavedni mestni odborniki 
pa neso hoteli ustati in za Globočnika glasovati dobro vedoč, da mestni odbor s to 
kandidaturo ničesar opraviti nima. 
Odličen meščan g. Sartori, ki je mnogo sveta videl, je pa pogumno zoper to 
protizakonito postopanje mestnega ţupana se izjavil in je protestoval, da se tukaj v 
mestuem odboru glasuje o kandidat u Globočniku in da se tukaj glasuje, je li res vera 
v nevarnosti. Posledica temu je pa bila, da je g. ţupan spoznal, da se je prenaglil, in 
da je nepotreboma se na ţeljo gosp. ţupnika, ki ga je ta dan večkrat obiskal, za 
klerikalnega kandidata potezal. Umaknil je torej svoj predlog, in mestni odbor prihranil 
si je vsled moţate besede gosp. odbornika Sartorija veliko blamaţo. 
Pritisek od nasprotne strani je tak, da celo nekateri sicer odločni prijatelji dr. 
Majarona, omahujejo in se boje zanj glasovati. 
Posebno nam je pa omeniti najmlajšega nasprotnega agitatorja, ki niti volilne pravice 
nima, ta je po Ljubljani dobro znanega dr. Supana, (to je dvojčka g. dr. Črevljaršiča,) 
kajti on je napadel včeraj odličnega meščana in mestnega svetovalca, ki se je za dr. 
Majarona izrekel, z besedami: Kaj Vi ste agitator za dr. Majarona, kako morete kaj 
tacega početi. Veste kaj bomo mi (to so klerikalni somišljeniki g. dr. Zupana) storili? 
Mi ne bomo več v Vašo gostilno obedovat in pit hodili itd. 
Toda spekel se je ta moţ in sprevideti je moral, da je na nepravega naletel, kajti 
dotični gostilničar mu je pošteno domov posvetil in mu povedal, da mu ni prav nič 
mari, če g. dr. Zupan alias Supau iz njegove gostilne takoj izostane, kajti on nima od 
ujega toliko dobička, da bi na kant prišel, če dr. Zupan in komp. Njegove gostilne ne 
obiskujejo. Tako je prav, tako govori pravi moţ, ki ima lastno prepričanje, in se ne da 
strašiti in zbegati. 
--- 
Vir: Slovenski narod, 2. 3. 1891 
 
Današnje volitve (gorenjskih in notranjskih mest in trgov). ... Radovljica 3. 
marca. Grof Hohenwart jednoglasno voljen z jedeninšestdesetimi glasovi. 
Vir: Slovenski narod, 3. 3. 1891 
 
Telegrami »Slovenskemu narodu«. Radovljica: Dr. Majaron dobil 12 glasov, 
Globočnik vsled nezaslišanega pritiska 42. 
Vir: Slovenski narod, 5. 3. 1891 
 
Odprto pismo gospodu dr. Suppanu, recte Zupanu, odvetniškemu koncipijentu v 
Radovljici: 
Mi podpisanci milujemo Vas iz vsega srca, da kljubu akademičnemu dostojanstvu 
doktorstva ne poznate v socijalnem ţivljenji običajnih šeg, kajti Vi ste danes jako 
netaktno prihrumeli v sobo, kjer mi podpisanci obedujemo, da smo kar strmeli nad 
Vašo besnostjo. 



 

 

Gospod doktor! To nikakor ne gre, da Vi jednega izmej naše druţbe, katere niti 
pozdravili neste, brez vsacega uzroka napadete, češ, da je on dopisnik „Slov. 
Narodu", ki se je drznil Vas v št. 50 z dne 3. t. m.*) malo po prstih krcniti. Če imate Vi 
v tej zadevi do jednega izmej nas staviti kako vprašanje, je Vaša dolţnost, da kot 
olikanec in gradovan doktor na dom dotičnika pridete ter ga spodobno za pojasnilo 
prosite. 
Ker pa tega danes storili neste ter ste na tako neotesan način mene, Podkrajšek-a, 
kakor da bi bil Vaš postrešček, iz sobe klicali, izjavljamo podpisanci, da je le v Vašem 
interesu, če v prihodnje do nas na tak način več ne pridete, kajti sicer poklicali 
bodemo osebo, ki vzdrţuje red v tej hiši, kjer mi obedujemo, da Vam bode vrata iz  
kazala. 

 
V Radovljici, dne 4. marca 1891. S primernim spoštovanjem: Josip Smodej, notarski 
koncipijent – H. Podkrajšek, učitelj – Andrej Kuhar, notarski kandidat. 
Vir: Slovenski narod, 5. 3. 1891 
*) To zdi ae nam potrebno izjaviti, da g, P od k rajš e k omenjenega dopiB.a ni niti pisal, niti doposlal. / 
Ur. 

 
(Iz Radovljice) nam piše gosp. M. Klinar, da nanj pri zadnji drţavnozborski volitvi ni 
na nikak način uplival gosp. dr. Supan, gost njegove krčme, kateri tudi ni agitiral proti 
dru. Majaronu, sploh ne za nobeno stranko. Objavljamo to glede na dopis iz 
Radovljice v našem listu z dne 3. t. m. 
Vir: Slovenski narod, 6. 3. 1891 
 
V Radovljici je vseh dvajset nemškutarjev glasovalo za pl. Globočknika in to z velikim 
naudušenjem. Istotako, kakor v Kranji, poklical je tudi glavar Kaltenegger davkarja k 
sebi, ter mu na srce pokladal, tako se ima voliti. Da so potem vsi davčni uradniki, 
kakor jagode v molku k volitvi prišli, in vsi za kandidata katoliškega političnega 
društva glasovali, temu se mi prav čisto nič ne čudimo. 
Čemu smo vse fo navedli? Samo zategadelj, ker se »Slovenec« sedaj baha, kakor 
da je s pl. Globočnikom prodrlo katoliško-politično društvo. Večja neresnica se še ni 
nikdar zapisala. Da se volitve neso udeleţili naši Nemci, da niso uplivali okrajni 
glavarji, bj bil gospod vladni svetnik sijajno propadel, in naj bi ga bil pred volitvijo sam 
doktor Mahnič desetkrat blagoslovil. Poskusite kandidovati pristnega „katolika", pa 
bodemo videli, koliko glasov bode dobil, če so proti njemu prvič duhovščiua, drugič 
vlada, in tretjič nemškutarji. Če je taki koaliciji nasproti dobil kandidat „Slovenskega 
društva" 290 glasov, je to manjšina, kakor bi je pl. Globočnik nikdar dosegel ne bil, če 
neso zanj glasovali nemškutarji in politični uradniki! Iz tega pa izvajamo, da se 
gospoda pri „Slovenci" brez potrebe napihuje in da nema najmanjšega uzroka, če 
udriha po kompromisu! O tem pa prihodnjič!  
Vir: Slovenski narod, 7. 3. 1891 
 
(Ljudsko šolstvo na Kranjskem). O ljudskem šolstvu na Kranjskem dobili smo 
nastopne, jako zanimive podatke: … Radovljiški okraj 25 šol z 36 razredi. 
Vir: Slovenski narod, 14. 3. 1891 



 

 

(Izţrebani porotniki) za drugo porotno zasedanje v Ljubljani, katero prične 8. dne 
junija: … Tilen Hirschmann, gostilničar v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 13. 5. 1891 
 
»Dramatičnega društva« občni zbor. Ustanovniki: Toman Lovro dr., Podporniki: … 
Butalič Jakob, c. kr. sod. kanc. v Radovljici, Roblek, lekar v Radovljici, »Triglav« 
pevsko društvo v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 26. 5. 1891 
 

 
 

Slovenski narod, 1. 6. 1891 
 

(„Slavec") naredi vsled odborovega sklepa društven izlet v Radovljico in Bled dne 19. 
julija t. I. Program se bode priobčil pozneje. 
Vir: Slovenski narod, 8. 6. 1891 
 
 

 
 

Slovenski narod, 12. 6. 1891 
 

(Slovensko delavsko pevsko društvo »Slavec« v Ljubljani) priredi v nedeljo dne 19. 
julija izlet v Radovljico s sledečim vsporedom: 1. Izletniki se zbirajo točno ob 6. uri 
zjutraj pod društveno zastavo na juţnem kolodvoru in se odpeljejo ob 6. ur i 3. min. z 
mešanim vlakom v Radovljico, kamor dojdejo ob 8 uri 11 min. 2. Ob polu 9. uri 
vsprejem društva in došlih gostov pred slavolokom po dostojanstvenikih mesta 
Radovljice in narodnih društvih, potem zajutrek v gostilnici gosp. Hirschmanna. 3. Ob 
10 uri sv. maša v ţupnijski cerkvi, pri maši poje društvo „Slavec", po maši ogled 
mesta in okolice ter gradu grofov Thurn-Valsassina. 4 Ob 1. uri skupno kosilo v 
restavraciji g Hirschmanna. 5. Ob 3. uri popoludne na vrtu restavracije g. 
Hirschmanna velika vrtna veselica s petjem, godbo in plesom. Ustop 20 kr. za osebo. 
6. Odhod iz Radovljice ob 8. uri 6 min. zvečer z mešanim vlakom, kateri dojde ob 9. 
uri 45 min. v Ljubljano. Ob neugodnem vremenu se preloţi izlet na prihodnjo nedeljo. 
/ Odbor »Slavca«.  
Vir: Slovenski narod, 16. 7. 1891 



 

 

(Izlet pevskega društva „Slavec " v Radovljico ) obnesel se je prav dobro. Nad 50 
pevcev in mnogo prijateljev in prijateljic društva odpeljalo se je zjutraj na Gorenjsko. 
Vsprejem v Radovljici je bil prav prisrčen in sijajen. Ljudska veselica popoludne prav 
ţivahna. Pričakujemo obširneje poročilo, katero priobčimo v jedni bodočih številk. 
Vir: Slovenski narod, 20. 7. 1891 
 
(Izlet „Slavčev" v Radovljico.) »Slavec« izletel je v nedeljo na Gorenjsko in si je izbral 
mesto Radovljico, katero je razveseljeval s svojim obiskom. Izlet „Slavčev" v 
Radovljico je prvi večji izlet, ki ga je videla Radovljica v svojem obzidju. Do danes ni 
bilo nič, kar bi rodoljubna društva vabilo v Radovljico. Mesto samo je v društvenem 
oziru jako zaspano, čemur je pač največ kriva nemšktarija, ki ovira zloţno in 
vzajemno društveno ţivljenje. Zategadelj smo se začudili, ko smo čuli, da hoče 
„Slavec" v Radovljico, zakaj človek ne gre rad v kraj, kjer misli, da ga ne bodo 
pozdravljali veseli obrazi. No, »Slavcu«, kakor smo videli sami, ni bilo sojeno izpiti 
grenko čašo grenkega nemškutarstva radovljiškega. Vesel in pojoč poletel je v 
nedeljo zjutraj na Gorenjsko in se je ustavil v Radovljici. In tu se je pokazalo, da je 
Radovljica vender boljša, nego nje glas. Ko se je „Slavec" bliţal, pokali so moţnarji in 
slovenske trobojnice, ki so se videle na nekaterih radovljiških hišah, pa so nas 
prepričale, da ima Radovljica tudi rodoljubne duše. Koj pred uhodom v mesto bil je 
postavljen slavolok in tu je pričakal in pozdravil „Slavca" s prisrčnimi besedami 
radovljiški ţupan gospod A. Roblek, ljubeznjiva gospica Alojzija Rabičeva pa je 
»Slavcu« izročila krasen šopek. Takisto je pozdravila »Slavca« deputacija gasilnega 
društva pod vodstvom g. M. Kosmača. Potem je »Slavec« šel v mesto, in tudi tukaj 
bil je naudušeno vsprejet; rodoljubne Radovljičanke obsipale so ga s cvetjem. Ob 
desetih bila je maša, pri kateri je pel »Slavec« jako lepo Nedvedovo mašo. Po 
skupnem obedu v g. Hirschmana izvrstni gostilnici pričel se je ob treh koncert, ki je bil 
mnogobrojno obiskan, ker se ga je udeleţilo nad 500 Ijudij. »Slavec« pel je izborno in 
izredno odlikoval se je g. Meden, tako da je vsled burnega odobravanja in ploskanja 
moral »Slavec« vedno peti. Pri koncertu je bilo jako odlično občinstvo. Tu smo videli 
drage goste iz Kranja, Trţiča in iz drugih bliţnjih krajev, le Radovljičanje niso prišli 
vsi, pa saj ni čudo, predno se tak »purgar« vzbudi, za to je treba najmanj stoletja. 
Predsednik „Slavca" g. Ig. Valentinčič, ki se je ţe pri vsprejemu zahvalil g. ţupanu, 
pozdravil je pri koncertu vso druţbo z lepimi, res v srce segajočimi besedami. 
Poudarjal je, da »Slavec« s slovensko pesmijo budi slovensko zavest in je v tem 
smislu napil Radovljici, ţeleč jej, da bi se razvijala in da bi napredovala v narodnem 
oziru. Tako je minil hitro čas v narodnem naudušenji in treba je bilo misliti na odhod 
Skupno je »Slavec« odkorakal v mesto in je naredil podoknico gospici Alojziji 
Rabičevi in je tudi pred stanovanjem ţupana g. A. Robleka zapel pesem. S tem je 
»Slavec« počastil rodoljube radovljiške in je potem odšel na kolodvor. Mnogo 
Radovljičanov spremilo je „Slavca" na kolodvor. Konečno nam je splošno omeniti, da 
se je izlet izvršil sijajno in da bode gotovo mnogo pripomogel, da se obudi narodno 
ţivljenje v Radovljici. Kakor dober genij čuva nad Radovljico gospod Pianecki, 
kateremu gre v prvi vrsti zasluga, da Bso se vsaj nekateri krogi zanimali za nedeljsko 
veselico. 
Vir: Slovenski narod, 22. 7. 1891 
 



 

 

 
 

Slovenski narod, 22. 7. 1891 
 

(Iz Radovljice) dobili smo nastopno poročilo: Vsi tukajšnji uradi, ki so nastanjeni v 
gradu, imajo na kazalih dvojezične napise, le tukajšnji g. c. kr. notar Alfred Rudesch 
no pozna slovenskega jezika, ker na njegovi deski bere se samo: „K. k. Notariat". 
Komentara ni treba. 
Vir: Slovenski narod, 30. 7. 1891 
 
Nedeljsko pismo. … Iz Kranja, kjer sem se na kolodvoru divil vitki stavbi Eiflovega 
stolpa „en miniature", potegnil me je parni stroj proti Radovljici in imel sem priliko 
preveriti se, da je most čez Savo pred Radovljico izvestno tudi ţe nervozen, kajti 
vozili smo se polagoma in jako oprezno čezenj. Za strah, kar smo ga prebili, 
odškodoval je vsaj mene v Radovljici neizogibni „Ringelspiel", ki je vse mesto spravil 
pokonci. Ne da bi bil prijatelj takim napravam v obče, gledal sem vender z 
zanimanjem, kako so Radovljiške krasotice in device v septembru druga pred drugo 
ţarnih lic vozile se na okolu, češ: kdor rad pleše, zanj je vsaka godba dobra. Neţni 
spol v Radovljici ima sedaj posebno dobre čase, kajti tudi vojaki so v mestu in pri 
pogledu na lične uniforme ţenska srca kaj hitro utripajo, za civiliste se pa barometer 
grozno zniţuje, — kar pozabljeni so.  
Vir: Slovenski narod, 1. 8. 1891 
 
 

 
 



 

 

Slovenski narod, 1. 8. 1891 
(Učiteljski koncert v Radovljici.) Zaradi raznih zaprek odloţiti se ima za 15. ali 16. dan 
t. m. nameravani društveni koncert na nedoločen čas. Vsi p. n. učitelji, ki so nam 
obljubili svojo pomoč, blagovolijo naj to vzeti na znanje s prošnjo, da nam ostanejo 
zvesti takrat, kadar se bo koncert vršil. /  Odbor učiteljskega društva za radovljiški 
okraj. 
Vir: Slovenski narod, 5. 8. 1891 
 
(Nov kandidat za gorenjske kmetske občine.) Iz Kranjske gore se nam poroča, da se 
je oglasil nov kandidat v osebi gosp. markija Gozzanija, c. kr. okrajnega glavarja v 
Ljubljani, ki se vozi te dni okolu volilcev. Njegovo kandidaturo podpira baje njegov 
uradni kolega v Radovljici. Novi kandidat je pristaš nemškutarske stranke. 
Vir: Slovenski narod, 5. 8. 1891 
 
 

 
 

Slovenski narod, 18. 8. 1891 
 
 

Nedeljsko pismo. … Sploh opaţam, da ţenski spol močno nagiba v nemškutarijo. 
Kjer so le tri dame vkupe, skoro gotovo bodeta vsaj dve dosledno nemški govorili. Ko 
sem pred nekolik o dnevi bil v Radovljici, stopil sem v par gostiln in ţelel, seveda 
slovenski, prenočišča. A niti slovenskega odgovora nesem dobil. Reklo se mi je 
jednostavno: „Nix, wir hohn Soldaten!" In moral sem otresti prah z obuvala svojega in 
v pozni uri šel sem v Lesce iskat prenočišča, kjer sem ga tudi srečno dobil.  
Radovljica je sploh originalno mesto. Po velikosti se ne odlikuje, pač pa po naivnosti 
in malomeščanstvu. Zabav menda ni preveč, posebnost pa je to, da je po ulicah vse 
polno steklovine in črepinj, mej katerimi tu in tam kakšna čudno duhteča gnojnica 
prav polagoma mimo leze.  
Še nekaj druzega mi je zabeleţiti iz Radovljice. Društva in sploh vse rodoljube, ki 
nameravajo prirediti kakšno veselico in v ta namen naroče slovenska vabila, da se 
prilepijo na razne stene in zidove, opozarjam, da je v Radovljici treba posebnega 
„fortelna". S slovenščino samo se ne opravi dovolj, treba tudi nemščine. Nedavno sta 
namreč dve lepi gospodični, sestri D, ko se je slovensko vabilo priljepljalo na njunega 
očeta hišo, s skrajnim gnevom vskliknili: „Das ist schon die grösste Impertinez, auf 
unser Haus ein slovenisches placat aufzukleben!" Jaz se zaradi teh besed nesem 
prav nič jezil, ker bi kaj druzega niti pričakoval ne bil. 
Vir: Slovenski narod, 22. 8. 1891 



 

 

 
Išl 28. avgusta. Njegovo Velečastvo podarilo 2000 gld. za one prebivalce v 
radovljiškem okraji, ki so po povodnji bili poškodovani. 
Vir: Slovenski narod, 28. 8. 1891 
Op.: Občine Kranjska Gora, Rateče in Bela peč. 

 
Politišk uradnik — kandidat? … Ko se je začelo govoriti o kandidaturi markiza 
Gozanija, poudarjale so se njegove zasluge, katere se je stekel za gorenjsko stran, 
poslujoč kot okrajni glavar v Radovljici. Marki Gozani bil je in gotovo je ţe vesten 
uradnik, občeval je prijazno z narodom in reševal slovenske uloge tudi v slovenskem 
jeziku. In če je to vse storil, ali je storil kaj druzega, nego svojo dolţnost? Ali ni vsak 
uradnik zavezan spolnjevati svoje dolţnosti, ali ga se odškoduje za to tudi drţava? 
Vir: Slovenski narod, 3. 9. 1891 
 
Radovljica 10. septembra. Pri današnji volitvi dobil Mesar 48, Pirc 3 in 
Gozani 1 glas. 
Vir: Slovenski narod, 10. 9. 1891 
 
 

 
 

Slovenski narod, 5. 10. 1891 
 
 

Škof Missia in učitelj Okorn. … Oddati se ima mesto nadučitelja v slovenski 
Radovljici. Pri občni revščini, ki tare naše učiteljstvo, ni čuda, da se jih je obilo 
oglasilo za sluţbo, nekoliko boljšo od drugih. Oglasilo so jih je obilo, in mej njimi tudi 
sin Ljubljanske branjevke, mej prosilci prava bela vrana, ker se moţ še dandanes 
kaţe nemškutarskega prepričanja in silnega privrţenca nemškemu »schulvereinu«. 
… 
Vir: Slovenski narod, 10. 9. 1891 
 
(Resnica torej, gola resnica!) Objavili smo v našem listu od ponedeljka karakteristično 
novico, da je Ljubljanski prošt in za njim — Ljubljanski knezoškof jednemu, od njega 
kolikor toliko zavisnemu članu našega deţ. šolskega sveta dal ukaz, da mora 
glasovati za »šulferajnovca« Okorna kot bodočega nadučitelja v Radovljici. 
„Slovenec", škofov list, ni v torek črhnil niti besedice na to in šele v včerajšnji svoji 



 

 

številki označil je glede tega svoje — stališče. On ni v stanju niti trditi, da bi mi ne bili 
pisali gole resnice. Vse je torej res, kar smo pisali! Res je, da hoče Imeti naš 
knezoškof Okorna v Radovljici in da je v to porabil ves svoj upliv na način, ki se 
nikakor ne strinja z visokim njegovim dostojanstvom. „Slovenec" se le huduje, da je 
solnce resnice posijalo tudi na kuezoškofova pota, jezi se, da smo to mi zvedeli. Ta 
jeza je pa tako naravna , da nam o njej niti treba ni praviti. Hudo mu je res, če nam 
»Slovenec » dan za dnem slika, kako je knezoškof baje naklonjen Slovencem, — če 
pa mu mi takoj dokaţemo, da se isti knezoškof kakor kak agitator poteguje za 
nemškutarskega protege-ja zoper celo vrsto poštenih, slovenskih učiteljev. Hudo 
mora biti res „Slovencu", kateri je predvčerajšnjim učil nas, kako sv. Duh vodi 
knezoškofa, kako je knezoškofu vera jedina politika — ako pa iz Okornovega slučaja 
izhaja sijajno, da knezoškof usiljuje na nadučiteljsko mesto v katoliški Radovljici člana 
prostomavtarskega „šulferajna" in istega Okorna, kateri je bil, ko je še po nem 
škutarski učiteljeval v Postojini, v sodnem prepiru s tedanjim Postojinskim katehetom! 
Hudo je res, zagovarjati slabo stvar proti goli resnici! 
Vir: Slovenski narod, 22. 10. 1891 
 
lz Radovljice 20. oktobra. [Izv. dop.] (Naš učitelj.) Za trdno smo se nadejali, da se 
bode v našo šolo vender jedenkrat povrnil ljubi mir, katerega nam je bilo pod 
prejšnjim vodstvom toliko potreba. Sedaj je razpisana nadučiteljeva sluţba, toda naš 
okrajni glavar hoče mej nas postaviti bojevitega učitelja iz Preddvora, Jeana Okorna . 
Pregovoril je v ta namen člane okrajnega in tudi krajnega šolskega sveta, da so 
imenovanega učitelja, katerega bi se Preddvorom tako radi iznebili, predlagali kot 
prvega za Radovljico. Kaj pravim, pregovoril, — pritiskal je večinoma na 
posameznike, da je zatrl vseh ugovor. Zgodilo se je celo to, da je v dotično sejo 
pozval tudi šolskega nadzornika za nemško šolo Belopeško, prof. Wallnerja; ta je tudi 
imel svojo besedo pri predlaganji novega nadučitelja za Radovljico in celo glasoval 
je, seveda, za Okorna. Kako to more biti, da ta nadzornik odločuje tudi za Radovljico, 
ki ne spada v njegov delokrog, tega si ne moremo misliti. (Naš poslanec tu ne sme 
molčati in zahteva naj pojasnila prihodnjič v deţelnem zboru!) Naš okrajni glavar 
hoče nam torej po vsej sili natveziti ravno tega učitelja, kateri prav čudno slovi od 
povsod, koder je dozdaj hodil. No, g. glavarju je vse jedno, kaj Radovljica dobi, ker 
danes ali jutri jo ostavi, toda mi ostanemo in dolgo vrsto let bi morali čutiti njegovo 
teţko roko po učitelji Okornu. Zatorej odločilnih krogov prav resno prosimo, naj nam 
to pot prizanesejo z učiteljem 'a Ia' Okorn, ampak naj nam pošljejo mirnega in 
dobrega učitelja, ki bode imel tudi kaj v glavi. 
Vir: Slovenski narod, 23. 10. 1891 
  
(Nesreča.) V Srednji vasi v radovljiškem okraji padel je 74 letni posestnik Miha Trlej s 
hruške in se ubil. 
Vir: Slovenski narod, 31. 10. 1891 
 
:::::::::::::::::::::::::: 
 
(Osobne vesti.) Deţelni ţivinozdravnik g. Maks Pavlin v Radovljici imenovan je kot 
definitivni deţelni okrajni zdravnik za Kranjsko. 
Vir: Slovenski narod, 20. 2. 1892 
 



 

 

 
 

Slovenski narod, 24. 2. 1892 
 
 

 
  

Slovenski narod, 29. 2. 1892 
 

(Radovljiško učiteljstvo) priredi koncert v soboto dne 12. marca 1892. l. s prijaznim 
sodelovanjem gospic Aleksandrine Loger-jeve, Celestiue Roblek-ove in Minke 
Homann-ove v šolskem poslopji v Radovljici. Vspored: 1. Fr. pl. Suppe: Overtura k 
operi „Pique Dime" za klavir (čveteroročno), gosli in violončel. Igrajo gospici C. 
Roblekova in A. Logerjeva in gospoda H. Podkrajšek in J. Pianecki. 2. Joh. Brahms: 
Ogerski plesi št. 6. Na klaviru čveteroročno svirata gospici M. Homannova in C. 
Roblekova. 3. Fr. S. Vilhar: „Mornar", samospev, poje gospod J. Pianecki; na klaviru 
spremlja gospica A. Logerjeva. 4. Aleksander Fesca: Trio za klavir, gosli in violončel 
igrajo gospica A. Logerjeva in gospoda H. Podkrajšek in J. Pianecki. 5. Fr. Chopin: 
Valse brillante (op. 34 št. 1). Na klaviru igra gospica C. Roblekova. 6. C. 
Kamerlander: „Der Musketier", samospev, poje gospod J. Pianecki; na klaviru 
spremlja gospica A. Logerjeva. 7. Fr. Schubert: Marche Militaire za klavir 
(čveteroročno), gosli in violončel. Svirajo gospici C. Roblekova in A. Logerjeva in 
gospoda H. Podkrajšek in J. Pianecki. Cena prostorom: Sedeţ 1. do 4. vrste 60 kr., 
sedeţ 5. do 8. vrste 40 kr. Ker je čisti dohodek namenjen ustanovitvi šolarske 
knjiţnice, se preplačila hvaleţno vsprejemajo. Začetek ob 8. uri zvečer. 
Vir: Slovenski narod, 7. 3. 1892 
 
Deţelni zbor kranjski. (III. seja, dne 11. marca 1892. leta.) … Poslanec dr. Bleiweis 
poroča o prošnji Ţupanstva v Kropi za podporo za popravo bolnice. Beda je velika in 



 

 

občina ne zmore stroškov te potrebne poprave. Če se podpirajo take male bolnice, 
razbremeni se deţelna bolnica. Finančni odsek predlaga podporo 100 gld. iz deţ. 
zaklada.  
Posl. Šuklje ne ugovarja podpori. Spravil bi to z drugim uprašanjem v zvezo. Kje je 
zdravnik za to bolnico? V Kropi ni zdaj okroţnega zdravnika, najbliţji je v Radovljici. 
Bed a je res velika. Boj ţebljarjev za eksistenco je obupen, ta stroka industrije je 
izgubljena. Deţelni zastop storil je dozdaj premalo za te kraje. Treba je tem krajem 
zdravniškega osobja. V Radovljici sta dva, v Bledu, v Jesenicah po jeden zdravnik. 
Tudi popravljena bolnica ne bode donašala koristi, če se ne skrbi za zdravnika. 
Vir: Slovenski narod, 11. 3. 1892 
 
(Koncert Radovljiškega učiteljstva) odločen za jutri, 12. t. m., se je odloţil na poznejši 
čas zaradi raznih zaprek. (Za včeranjo številko došlo na m je to poročilo prekasno.) 
Vir: Slovenski narod, 11. 3. 1892. 
 
(Osebne vesti.) G. J. Schubitz, davkar v Radovljici, dobil je ob priliki upokojenja zlati 
kriţec s krono za zasluge. 
Vir: Slovenski narod, 16. 3. 1892 
 
(Posojilnica v Radovljici) ima svoj redni občni zbor v nedeljo 27. marca 1892. ob 3. uri 
popoludne v restavraciji gospoda M. Klinarja s sledečim dnevnim redom: 1. Poročilo 
ravnateljstva. 2. Poročilo nadzorstva. 3. Volitev ravnateljstva. 4. Volitev nadzorstva. 
5. Posamezni nasveti. V prvem svojem upravnem letu, za čas od 1. julija do 31. dec. 
1891., imela je posojilnica 73.459 gld. prometa. Uloţilo se je od 75 strank 23.321 gld. 
ter izplačalo 4550 gld., tako da je stanje hranilnih ulog koncem leta 1891. znašalo s 
kapitalizovanimi obrestmi 18.920 gld. 95 kr. Posodilo se jo 55 strankam 18 829 gld. 
50 kr.; po odbitku vrnjenega zneska 2200 gld. je bilo stanje posojil koncem leta 1891. 
16 629 gld. 50 kr. Rezervni zaklad znaša 110 gld. 
Vir: Slovenski narod, 16. 3. 1892. / V mapi Denarni zavodi 

 
Deţelni zbor kranjski. (XII. seja, dne 5. aprila 1892. leta.) Prošnja Marjete Ahčin, 
udove diurnista v Radovljici za miloščino, se reši ugodno in se dovoli prosilki za tri 
leta miloščiua po 50 gld. 
Vir: Slovenski narod, 6. 4. 1892 
 
(Druţbi sv. Cirila in Metoda) je poslal neimenovan njen prijatelj 61 raznih, deloma 
zelo dragocenih knjig. — Pri drugem občnem zboru posojilnice v Radovljici so 
navzoči zadruţniki zloţili 30 gld.; po predlogu g. M. Pesjaka iz Kamne Gorice se je 
nabrani znesek obrestonosno naloţil, posojilnično ravnateljstvo bode pa skrbelo za 
nadaljno nabiranje doneskov, dokler naloţena vsota ne naraste na 100 gld., in se 
posojilnica v Radovljici vpiše kot pokroviteljica naši druţbi. 
Vir: Slovenski narod, 11. 4. 1892 / V mapi Denarni zavodi 

 
Petindvajset let na odru. / Spominska črtica na slovenskega igralca. … Leta 
1882. zanesla ga je usoda v Litijo. Toda postavi igralca kakor hočeš, on mora igrati. 
Tako je tudi naš Sršen bil vedno delaven. Prirejal je v Litiji gledališke predstave ves 
čas. Nekaj časa je tudi ţivel v Radovljici in tudi tu je prirejal predstave. Povsod, koder 
je hodil, je tudi igral. 
Vir: Slovenski narod, 14. 4. 1892 
 



 

 

(»Triglav« v Radovljici,) slovensko pevsko društvo izvolilo je v rednem občnem zboru 
dne 2. t. m. predsednikom g. dr. Ivana Vilfana iz Radovljice, odborniki gg.: Matija 
Klinar, Fran Mulej, Ivan Pianecki, Luka Kenda, Ivan Mali vsi iz Radovljice ter Ign. 
Rozman iz Mošenj; pregledovalcem računov g. Ant. Grűndnerja, c. kr. davkarja v 
Radovljici. Odbor je v seji z dne 5. t. m. izvolil podpredsednikom g. Matijo Klinarja, 
blagajnikom g. Frana Muleja in tajnikom g. Ivana Malija, arhivarjem g. Ivana 
Pianeckega, kateri je tudi pevovodstvo prevzel. 
Vir: Slovenski narod, 13. 5. 1892 
 
(»Triglav« v Radovljici,) slovensko pevsko društvo, bode sodelovalo pri izletni zabavi 
narodne Čitalnice Kranjske, ki se bode vršila jutri v Radovljici. Vsi člani pevskega 
društva „Triglava" in vsi prijatelji petja se uljudno vabijo, da se te zabave 
mnogobrojno udeleţe. 
Vir: Slovenski narod, 21. 5. 1892 
 
V Mošnjah v Radovljiškem okraji je izvoljen ţupanom posestnik gosp. Andrej Jurgele 
iz Spodnjega Otoka, za občinske svetovalce pa gg.: posestniki J. Finţgar iz Brezij, J. 
Cvenkelj iz Ljubnega in J. Rozman iz Prapreč. 
Vir: Slovenski narod, 31. 5. 1892 
 
Iz Kranja. 2. junija. [Izv. dop.] Izlet čitalnice Kranjske v Radovljico.) Bil je krasen, 
pomladnemu izletu po vse ugoden popoIndan v nedeljo dne 22. p. m., ko smo se 
zbrali člani tukajšne narodne čitalnice na Kranjskem kolodvoru, da zvršimo davno 
nameravani, preje po „Jupitru pluvin" zabranjeni društveni izlet v prijazno Radovljico. 
Bilo nas je lepo število — nad 40 dam in gospodov — ko smo sedli na vlak veselega 
srca. Pripeljavši se na Radovljiško postajo, pričakovala nas je ta m mnogoštevilna 
mnoţica, katera nas je spremljala na vrt g. E. Hirschman-a, odločen naši zabavi. 
Posetili so nas tu memo meščanov tudi uradniki; navdušeno pozdravili smo posebno 
korporativno udeleţbo pevskega društva „Triglav". Presenetil nas je pod vodstvom 
neumorno delujočega pevovodj s g. Pianeckega nastopajoči zbor s svojim krasnim in 
točnim petjem. Precej ko se je pričela splošna vrtna zabava, izpregovoril je 
predsednik narodne čitalnice Kranjske g. c. kr. notar Viktor Globočnik, in 
povzdigovaje krasno lepo Radovljico, divno okolico ter zahvaljevaje RadovIjičanom 
za toli obilen poset, napil društvu „Triglavu", mestu Radovljici in dragim gostom. Ta 
govor bil je s posebnim navdušenjem vsprejet, ne manj govor predsednika „Triglavu" 
g. dr. Janko Vilfana, ki je v krepkih besedah zahvalil narodno čitalnico Kranjsko za toli 
obilen pohod ter napil zdruţeni narodnosti mest Kranja in Radovljice. Potem je 
govoril trgovec g. Fric Homann in povdarjal ozko vez, ki zdruţuje Kranj in Radovljico, 
ter izrekel ţeljo, da bi ta vez ostala vedno nerazdruţljiva bodisi pri lepih bodisi slabih 
vremenih. 
… 
Le prehitro minule so nam ure našega bivanja v toli prijazni druţbi, v kojo je prišel 
tudi ţupan Radovljiški g. Roblek. Poslovili smo se od prijazne Radovljice z globokim , 
utisom. — Pevsko društvo „Triglav" zahvalujemo za ubrano petje, zahvaljujemo v prvi 
vrsti njega vodji g. Pianeckega in društvenega predsednika g. dr. Janka Vilfana. 
Najsrčneja hvala pa bodi vsem Vam, vrli Radovljičanje, ki ste pripomogli, da je bil naš 
izlet tako lep in neizbrisnega spomina. 
Vir: Slovenski narod, 4. 6. 1892 
 



 

 

 
 

Slovenski narod, 17. 6. 1892 
 

(Promocija.) Magistrom farmacije bil je promoviran dne 28. t. m. na Dunajskem 
vseučilišči g. Hugon Roblek iz Radovljice. 
Vir: Slovenski narod, 30. 7. 1892 
 
(Občinske volitve.) V občini Ovsiše v Radovljiškem okraji bil je voljen ţupanom 
posestnik gosp. Ivan Rant, občinskimi svetovalci pa posestniki gg. Fran Špendov, 
Mat. Fister in Joţ. Pogačnik. 
Vir: Slovenski narod, 6. 8. 1892 
 
(Občinske volitve.) V občini Begunje v Radovljiškem okraji bil je voljen ţupan 
posestnik g. Joţef Šarl, občinskima svetovalcema pa posestnika gg. Jan. Janc in 
Jan. Janša. 
Vir: Slovenski narod, 10. 8. 1892 
 
(Slovensko pevsko društvo „Triglav " v Radovljici) priredi v proslavo rojstnega dne Nj. 
Veličanstva presvitlega cesarja Frana Josipa I. dne 14. t. m. na vrtu restavracije 
gosp. Matije Klinarja v Radovljici veliko veselico. Vspored. I. O d 6. do 7. ure zvečer 
svira godba blejskega zdravišča na trgu radovljiškem. II. O b 7. ur i začetek koncerta 
z nastopnim vsporedom: 1. Slavnostni govor, govor i društveni predsednik gosp. dr. 
Janko Vilfan. 2. J. Haydn: „Cesarska pesem", poje moški zbor s spremljevanjem 
godbe. 3. D. Jenko: „Naprej", koračnica, svira godba. 4. A. Foerster: „Pjevajmo", poje 
moški zbor. 5. E Titl: »Sűdslavische Ouverture", svira godba. 6. S. Gregorčič: 
„Jeftejeva prisega", deklamuje gospica Kristina Schuller. 7. G. M. Ziehrer: 
„Wienebűrger-Walzer", svira godba. 8. F. S. Vilhar: „Zgubljeni cvet", poje moški zbor. 
9. P. Mascagni: Intermezzo iz opere „Cavalleria rusticana", svira godba. 10. A. 
Foerster: „Zbirka slov. nar. pesmij", pojeta moški in ţenski zbor. 11. Th. Weiss: 
„Wiener Lieblingsklänge", svira godba. 12. A. Nedved: „Lahko noč", moški zbor s 
samospevom (g. Janko Pianecki). 13. »Slovanska koračnica, svira godba. 14. »Vse 
mine" , (harmoniziral A . Foerster.), ţenski čveterospev. 15. M  Vilhar: „Po jezeru", 
solo na rogu (g. Th. Weiss) s spremljevanjem godbe. Mej koncertom vrši se 
srečkanje. III. Ples. Vstopnina: Za člane 20 kr., z rodbino 40 kr.; za nečlane 40 kr., z 
rodbino 80 kr. Preplačila se hvaleţno vsprejemajo. K obilni udeleţbi vabi uljudno 
odbor. 
Vir: Slovenski narod, 12. 8. 1892 
 
Radovljica. — Slovensko pevsko društvo „Triglav" v Radovljici kliče vsem v Šoštanji 
zbranim pevcem: Ţiveli! 



 

 

Vir: Slovenski narod, 25. 8. 1892 
 
(Radovljiška graščina,) last grofov Thurn, je v jako slabem stanu. Te dni podrl se je 
strop velike dvorane in razbil vse pohišje. V dvorani mudila se je skoro do kritičnega 
trenutka neka gospa, a uplašena od pokanja, je pravočasno utekla in si tako rešila 
ţivljenje. Okrajno glavarstvo je zaukazalo zapreti vse v graščini nastanjene urade, 
celo davkarijo, dokler se ne izvrše varnostne poprave. Po davkariji gotovo nihče ne 
ţaluje in če bi jo sploh več ne odprli, bi bilo vsem najbolje ustreţeno, ker tudi v 
Radovljici nihče ne plačuje davkov „radostno", kakor je bilo nekdaj rečeno v 
drţavnem zboru. 
Vir: Slovenski narod, 27. 8. 1892 
 
(Premembe v učiteljstvu.) Nadučiteljem v Radovljici je postavljen g. Grčar, dosedaj v 
Št. Rupertu na Dolenjskem (torej ne — g. J. Okorn!).  
Vir: Slovenski narod, 6. 9. 1892 
 
Prvi občni zbor podruţnice druţbe sv. Cirila in Metoda za Radovljico in okolico) se je 
vrši dne 27. septembra v restavraciji g. Matije Klinarja v Radovljici. Članov se je do 
zdaj oglasilo 54, mej ujimi 4 ustanovniki, namreč g. Matija Klinar s 15 gld., g. Miha 
Pesjak iz Kamne gorice s 15 gld, g Resman z 10 gld. in g. Luka Grilc iz Begunj z 10 
gld. Pri zborovanju se je z burnim odobravanjem in soglasno vzprejela tale resolucija: 
Prvi občni zbor podruţuice druţbe sv. Cirila in Metoda za Radovljico in okolico izreka 
svoje popolno zaupauje dozdanjemu vodstvu druţbe sv. Cirila in Metoda ter izjavlja, 
da bodo posamezni člani edtali člani to podruţnice in s tem ob jednem druţbe sv. 
Cirila in Metoda le pod zadnjim ali zdanjemu vodstvu jednakim vodstvom. Za 
odbornike so bili voljeni: g. dr Janko Vilfan predsednikom, g. Janko Pianecki 
tajnikom, g. Matija Klinar blagajnikom, namestniki: gg. Miha Pesjak iz Kamne gorice, 
Luka Kenda in Vinko Hudovernik. 
Vir: Slovenski narod, 3. 10. 1892 
 
(Občinski pečati.) Iz radovljiškega okraja se nam piše: Sploh je znano, da je Gorenjec 
korenjak, Slovenec, kateri ne prikriva svoje narodnosti. Vender v nekem pogledu ţe 
dlje časa opazujemo nedostatek pri občinskih pečatih, na katerih je ime občine 
pisano najprej v nemškem, potem šele v slovenskem jeziku. Take občine so: 
Radovljica, Lesce, Lancovo, Begunje in Bled. Izmej 20 občin imaju jedino le te občine 
take pečate, vse druge, kakor: Predtrg, Mošnje, Kropa, Kamnagorica, Ovsiše, 
Breznica, Gorje, Bohinjska Bistrica, Srednjavas, Jesenice, Dovje izključljivo le 
slovenske. Upamo, da v tem oziru g. ţupani ukrenejo pravo, in da si Koroški Bela ter 
Rateče oskrbita le slovenske pečate in slednjič Kranjska gora in Bela peč odpravita 
izključno nemške najtiše. Pokaţimo, da smo res pravi gorenjski korenjaki v znoţji 
velikana Triglava! 
Vir: Slovenski narod, 12. 10. 1892 
 
(Promet tujcev v Radovljiškem okraji.) Minulo poletje bilo je na Gorenjskem v 
Radovljiškem političnem okraji 2145 tujcev, izmej teh jih je bilo na Bledu 1325, na 
Savi 110, v Beli peči 104, v Mojstrani 93, v Bistrici 104, v hiši za turiste ob 
Bohinjskem jezeru 90, v Kranjski gori 58, v Lescah 54, v Radovljici 36, v Poliču 55 itd. 
Mej tujci bilo jih je 515 iz Kranjske, 1270 iz druzih deţel naše drţave in 360 
inozemcev. Po tri dni se jih je mudilo 1265, do sedem dni 279 in dalj nego teden dni 
583 osob. 



 

 

Vir: Slovenski narod, 4. 11. 1892 
 
Slovensko pevsko društvo „Triglav" v Radovljici priredi dne 20 t. m. v Rabičevi 
gostilni (Hotel Bastel) pevski večer. Po dovršenem pevskem vsporedu bode ples. 
Začetek ob 8. uri zvečer. Ustop je vsem članom prost, ustopnina za nečlane 40 kr.  
Vir: Slovenski narod, 19. 11. 1892 
 
(Zdravstveno stanje.) V Ljubnem v Radovljiškem okraji zbolelo je več otrok za 
škrlatico, izmej katerih je jeden umrl. 
Vir: Slovenski narod, 16. 11. 1892 / V mapi Zdravniki v Radovljici 

 
 

 
 
:::::::::::::::::::::::::: 
 

 
 

Slovenski narod, 5. 1. 1893 
 

(Razpisane sluţbe.) Na jednorazredni ljudski šoli v Dobravi pri Kropi je izpraznjeno 
mesto učitelja in voditelja z dohodki četrtega plač. razreda, voditelisko priklado 30 
gld. in prostim stanovanjem. Prošnje do 20. t. m. okrajnemu šolskemu svetu v 
Radovljici.  
Vir: Slovenski narod, 9. 1. 1893 

 
(Razpisana zdravniška mesta.) Deţelni odbor je razpisal nastopna mesta okroţnih 
zdravnikov: V Bohinjski Bistrici, letna plača 800 gld., v Ţeleznikih, letna plača 800 
gld., v Kočevji, letna plača 600 gld., v Logatci, letna plača 600 gld., v Radovljici, letna 
plača 600 gld., v Št Petru na Krasu, letna plača 600 gld. in v Kočevski Reki, letna 
plača 800 gld. Primemo opremljene prošnje je uloţiti pri deţ. odboru kranjskem do 
15. februvarja.  
Vir: Slovenski narod, 23. 1. 1893 
 
(Zdravstveno stanje). V občinah Ovsiše in Bled zbolelo je 25 otrok za hripo, ki so pa 
ţe vsi ozdraveli. 
Vir: Slovenski narod, 4. 3. 1893 / V mapi Zdravniki v Radovljici 

 
(Umrl je) po kratki bolezni minulo soboto v Radovljici tamošnji vodja zemljiške knjige 
g. Jakob Butaiič v 44. letu svoje dobe. Pokojnik bil je vedno odločen narodnjak. Bodi 
mu lahka zemljica! 
Vir: Slovenski narod, 6. 3. 1893 / V mapi Zemljiška knjiga 

 



 

 

 
 

Slovenski narod, 8. 3. 1893 
 
 

(Zdravstveno stanje). V Radovljiškem okraji zbolelo je v Ljubnem v poslednjem času 
14 otrok za ošpicami. Šola se je torej zaprla do 13. t. m., da se bolezen ne širi naprej.  
Vir: Slovenski narod, 10. 3. 1893 / V mapi Zdravniki v Radovljici 

 
Posojilnica v Radovljici ima svoj redni občni zbor v torek 21. marca 1893, ob 3. uri 
popoldau v restavraciji gospoda M. Klinarja s sledečim vsporedom: 1. Poročilo 
ravnateljstva. 2. Poročilo nadzorstva. 3. Predlog o prenaredbi pravil 4. Volitev 
ravnateljstva. 5 Volitev nadzorstva. 6. Slučajnosti. V drugem svo|em upravnem letu 
imela je posojilnica 204274 gld. 44 kr. prometa. Vloţilo se je 73082 gld. 97 kr., ter 
izplačalo 27373 gld. 38 kr. tako da je stanje hranilnih vlog konec leta 1892 znašalo s 
kapitalizovanimi obrestmi 66 009 gld. 76 kr. Posodilo se je 46.120 gld. vrnilo 9932 
gld. stanje posojil bilo je konec leta 1892 52817 gld. 50 kr. Rezervni zaklad obstoji iz 
126 gld. 35 kr., kojemu se namerava pridejati ves čisti dobiček v znesku 426 gld. 09 
kr. 
Vir: Slovenski narod, 13. 3. 1893 / V mapi Denarni zavodi 

 

(Razpisane sluţbe.) Pri okrajnem sodišči v Radovljici izpraznjeno je mesto kanclista z 
dohodki XI. plač. razreda. Prošnje za to, eventuelno za drugo izpraznjeno mesto 
kancelista je oddati do dne 15. aprila pri predsedstvu deţelnega sodišča v Ljubljani. 
Vir: Slovenski narod, 15. 3. 1893  

 
 

 



 

 

 
Slovenski narod, 15. 4. 1893 

 
 

(Osebne vesti.) Deţelni odbor imenoval je gospoda dra. Ivana Vovesa okroţnim 
zdravnikom v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 20. 4. 1893  

 
(Nove šole.) Deţelni šolski svet je sporazumno z deţelnim odborom ustanovil 
nastopne nove šole: … jednorazrednice s slovenskim učnirn jezikom v Lešah pri 
Mošnjah v kranjskem okraju. 
Vir: Slovenski narod, 20. 4. 1893. 

 

(Osebne vesti). Premeščeni so nastopni davčni uradniki gg.: … Ivan Globočnik iz 
Kranja v Radovljico.  
Vir: Slovenski narod, 22. 4. 1893  

 
(Šolska razstava.) Radovljiška obrtnonadaljevalna šola konča svoje letošnje šolsko 
leto z razstavo šolskih učil in šolarskih izdelkov v prostorih ljudske šole. Razstava se 
otvori v nedeljo, dne 30. aprila t. I. ob 8 uri zjutraj. Vsakdo si zamore razstavo 
ogledati v nedeljo od 8. do 12 ure dopoludne in od 1. do 5. ure popoludne in ravno 
iste ure tudi v ponedeljek dne 1. maja. Vso prijatelje šole najuljudneje vabi k obilni 
udeleţbi šolski odbor. 
Vir: Slovenski narod, 25. 4. 1893  

 

 
 

Slovenski narod, 26. 4. 1893 

 
(Zdravstven o stanje.) V Radovljiškem okraji zbolelo je do zdaj za ošpicami 143 otrok 
in 5 odraslih. Umrli so 3 otroci, ozdraveli pa 3 odrasli in 57 otrok. Bolni sta še 2 ţenski 
in 83 otrok 
Vir: Slovenski narod, 2. 5. 1893  

 
(Pevsko društvo „Triglav " v Radovljici) priredi s prijaznim sodelovanjem tamburašev 
sl. bralnega društva v Kranji v četrtek dne 11. t. m. koncert v hotelu Bastl v Radovljici. 
Začetek ob 4. uri popoludne. Vstopnina 30 kr. Čisti dohodek nameujeu je društvu sv. 
Cirila in Metoda. K mnogobrojni udeleţbi vabi odbor. 
Vir: Slovenski narod, 8. 5. 1893  



 

 

 
(Umrl je) v Radovljici tamošnji znani posestnik in gostilničar g. Matija Klinar, načelnik 
prostovoljnega gasilnega društva itd. Bil je star šele 32 let. N . v m. p.! 
Vir: Slovenski narod, 14. 6. 1893  

 
 

    
 

Slovenski narod, 14. 6. 1893 

 
 
(Koncert v Radovljici.) Iz Radovljice se nam poroča: Slovensko pevsko društvo 
„Triglav" v Radovljici je z blugohotnim sodelovanjem izvrstnega tamburaškega zbora 
slovenskega bralnega društva v Kranji napravilo minoli mesec koncert, pri katerem se 
je pa prejelo samo 17 gld. 50 kr. ustopnine. Odbor je vsled tega sklenil, da izreče 
slavnemu tamburačkemu zboru za njega brezplačno sodelovanje najsrčnejšo svojo 
zahvalo, da podari vso nabrano ustopnin o v znesku 17 gld. 50 kr. v korist druţbi sv. 
Cirila in Metoda ter da iz lastnega poravna vse veselične troške. 
Vir: Slovenski narod, 19. 6. 1893  

 

 
 

Slovenski narod, 19. 6. 1893 

 



 

 

(Umrl je) včeraj v Kranji gosp. Josip PoIak, okrajni komisar pr i c. kr. okr. glavarstvu v 
Radovljici v 32. letu svoje dobe. N. v m. p. ! 
Vir: Slovenski narod, 7. 7. 1893  

 

  
 

Slovenski narod, 7. 7. 1893 / 12. 7. 1893 
 

 
Posojilnica v Radovljici imela je v pretečenem poluletji 170 967 gid. 99 kr. prometa. 
Vloţilo se je v tem polletji 54.914 gld. 82 kr., hranilnik vlog, izplačalo pa se je 21 533 
gld. 21 kr., hranilnih vlog in obresti od istih 89 gld. 77 kr. Posojila znašajo v preteklem 
poluletji 48 093 gld. 87 kr., vrnenih posojil pa se beleţi 5.024 gld. vplačane obresti od 
danih posojil zuušajo 2 620 gld. 23 kr. Pri denarnih zavodih naloţilo se je glavnice 12 
554 gld., vzdignilo pa 17.749 gld. 66 kr. 
Vir: Slovenski narod, 18. 7. 1893 / V mapi Denarni zavodi 

 
Posojilnica v Radovljici ima svoj izvanredni občni zbor dne 13. t. m. ob 3. uri 
popoludne v restavraciji g. Ivane Klinarjeve v Radovljici s sledečim dnevnim redom: 
1. Poročilo ravnateljstva. 2. Poročilo nadzorstva. 3. Volite v ravnateljstva. 4. Volitev 
nadzorstva. 5. Razdelite v čistega dobička. 6 Slučajnosti. 
Vir: Slovenski narod, 4. 8. 1893 / V mapi Denarni zavodi 
 
(Prispevki ognjegasnim društvom.) Deţelni odbor kranjski razdelil je danes 
ognjegasnim društvom oziroma občinam prispevke: … za Radovljico 150 gld, za 
Begunje gorenje 100 gld. (?). 
Vir: Slovenski narod, 11. 8. 1893 
 
(Razpisana sluţba.) Pri c. kr. poštnem uradu v Begunjah, v Radovljiškem okraji 
izpraznjeno je mesto poštnega odpravitelja. Letna plača znaša 300 gld., pavšale 80 
gld. in za vsako pot poštnega sela iz Lesec v Begunje in nazaj po 40 kr. Jamščine je 
poloţiti 300 gld. Prošnje do dne 20 t. m. pri poštnem in brzojavnem vodstvu v Trstu. 
Vir: Slovenski narod, 12. 8. 1893 / V mapi Zgodovina pošte v Radovljici 

 
(Tombola.) Prostovoljno ognjegasno društvo v Begunjah v Radovljiškem okraji dobilo 
je dovoljenje, da priredi javno tombolo, katere donesek se bode porabil za popravo 
gasilnega orodja. Dobitki pa ne smejo biti v denarji ali v denarnih efektih. 



 

 

Vir: Slovenski narod, 30. 8. 1893 
 
Izlet društva »Pravnik« na Bled. …  V imenu gorenjskih pravnikov zahvalil se je g. 
dr. Bizjak, odvetnik v Radovljici, društvu, da je obiskalo gorenjske tovariše, ter jim dalj 
priliko pozdraviti in izpoznavati druge svoje kolege. 
Vir: Slovenski narod, 5. 9. 1893 / V mapi Odvetniki v Radovljici 

 
(„Radogoju") pristopil je kot ustanovnik gospod dr. Josip Bizjak, odvetnik v Radovljici, 
z doneskom 100 kron. — Ţivio! 
Vir: Slovenski narod, 11. 9. 1893 / V mapi Odvetniki v Radovljici 

 
 
(Statistika društev na Kranjskem.) Minulo leto je bilo na Kranjskem 374 društev. Na 
posamične politične okraje so se razdelili tako-le: … radovljiški okraj 22. 
Vir: Slovenski narod, 14. 9. 1893 
 
Pri okrajnem sodišči v Radovljici vzprejme se z dnem 1. oktobra pisar z mesečno 
plačo 29 gld. 
Vir: Slovenski narod, 21. 9. 1893 
 
Z Gorenjskega, 22. septembra. [Izv. dop.) / (Kropenčani in Kamnogoričani pozor!) 
Jeli vam znano, da je slavno trgovinsko mimsterstvo dovolilo, da se smejo izvršiti 
pripravljalna tehnična dela za lokalno ţeleznico v Bohinj, ki naj se loči od drţavne 
ţeleznice na progi mej Kranjem in Javornikom in da bi imela ta ţeleznica poseben 
pomen z ozirom na eventuvalno podaljšanje do Gorice? Ak o vam je to znano, boste 
li molčali? Ali vam bo vse jedno, gre li ţeleznica iz Javornika, iz Lesec, ali iz Podnarta 
čez Bled v Bohinj itd.? 
Mislim, da slavni deţelni odbor, kateremu morajo vsi kraji naše deţele jednako na 
srci biti, bo sam na to delal, da bo ţeleznica šla skozi take  kraje, da bo deţelanom 
več koristi dajala. Za to je pa proga od Podnarta mimo Lipnice, preko Krope, mimo 
Kamnegorice, gornje Lipnice, Lancovega in Ribnega na Bled in naprej v Bohinj itd. 
najpripravnejša. V tem pogledu namreč, da razen Bohinjcem tudi še drugim krajem 
kaj koristi projektirana ţeleznica. Recimo, da bi ţeleznica, zgrajena naravnost iz 
Lesec na Bled, nekaj manj stala, vender bi Blejci mnogo več koristi ne imeli, ker bi 
potem vozarenje v Lesce popolnoma odpadlo. Kar se pa voţnje po ţeleznici tiče, bi 
pa Blejcem bilo jednako, se li vozijo v Lesce ali v Podnart na drţavno ţeleznico. Ako 
bi se pa ţeleznica zgradila iz Javornika na Bled (na kar bode gotovo kranjska obrtna 
druţba z vsem svojim nemalim uplivom in najbrţe tudi s kapitalom delala), tedaj bi 
koristila poleg Bohinja skoro izključno le tej druţbi sami.  
Zatorej Kropenčani, Kamnegoričani in sploh uplivni moţje, ki vam je na srci blagor 
domačih krajev, delajte na to, da se ta ţeleznica zgradi od Podnarta itd. Pomisli naj 
se le, kako je drţavna ţeleznica nesrečno izpeljana za Kropo, Kamnogorico in 
deloma tudi za Radovljico in koliko se je tačas ko se je ta ţeleznica gradila, zamudilo. 
Ko bi bili Kropenčani in Kamnegoričani pred začetkom Rudolfove ţeleznice znali čas 
porabiti, bi Rudolfova ţeleznica najmanj za okrogli milijon goldinarjev ceneje tekla od 
Podnarta mimo Lipnice, preko Krope mimo Kamnegorice v Radovljico, in Kropa pa 
Kamnagorica ne bi bili danes tako na kraju propada. Čemu se je v Podnartu gradila 
velika postaja, zadostovalo bi postajališče, kakeršno je danes v Otočah, vse drugo bi 
bilo lahko v Kranji, oziroma v Lescah. Tudi za Radovljico bilo bi pripravneje, ako bi jo 



 

 

vlak pripihal iz Kamnegorice pri Radovljiškem pokopališču čez Savo in tam bi lahko 
Radovljiška postaja bila. No to se sedaj ne da več popraviti. 
Vender pa, kakor se kaţe, bo prišel čas, da se bo takrat zamujeno deloma dalo 
popraviti, ako se bo gradila ţeleznica v Bohinj. Zatorej koj sedaj pri začetku, dokler je 
čas (potem ga ne bo nikdar več!), povzdignite uplivni moţje na merodajnem mestu 
svoje glasove in prosite, prosite! Le na ta način bi bil mogoč obstanek Krope in 
Kamnegorice, drugače pa bo prišel, in ako še tako umetno zakrivate »rak-rano«, čas 
neizogibnega popolnega propada. 
Slavnemu deţelnemu odboru mora pa tudi na tem biti, da prepreči propad omenjenih 
krajev, ako je to mogoče. To pa je ravno pri zgradbi te ţeleznice mogoče, brez 
ţeleznice ni misliti na kako večjo tovarno, katero bi Kropenčani in Kamnogoričani 
potrebovali, kakor riba vode. Ţrebljarija je pokopana, to je gotova stvar, nikarite 
misliti, da se je obrnilo na bolje, ker so Kropenške toţbe o slabih obupnih časih zadnji 
čas po časnikih nekoliko potihnile. Kdor to misli, se hudo moti. Le zato ljudje molče, 
ker so ţe popolnoma obupali! Toda sedaj je morda jedina prilika, da se rešijo ti kraji. 
Na sloţno delovanje torej in prosite na vso moč, ako se bo gradila ţeleznica v Bohinj, 
naj bi ista šla od Podnarta itd. Koristno bo to tudi za bodočo ţeleznico samo, to ne bo 
teţko dokazati. Niti za trenutek ne izpustite iz očij te velevaţne zadeve, vi Kropenčani 
in Kamnogoričani! 
Vir: Slovenski narod, 23. 9. 1893 
 
(Za Narodni dom) v Ljubljani poslal je uredništvu našega lista g. Ivan Rabič iz 
Radovljice 2 kroni. — Ţivio! 
Vir: Slovenski narod, 27. 9. 1893 
 
(Osobne vesti) Policijski kancelist gospod Jurij Tiz v Trstu imenovan je oficijalom. Na 
njegovo mesto pride g. Ljudevit Bauer, kancelist pri okrajnem glavarstvu v Radovljici.  
Vir: Slovenski narod, 6. 10. 1893 
 
(Zdravstveno stanje) V Radovljiškem okraji zbolelo je 20 otrok za dušljivim kašljem in 
sta dva otroka umrla. 
Vir: Slovenski narod, 14. 10. 1893 / V mapi Zdravniki v Radovljici 

 
(Razpisane sluţbe.) Mesta druzega učitelja razpisana so na dvorazrednih liudskih 
šolah v Preddvoru, v Kropi, v Srednji vasi in v Begunjah. Prošnje je vloţiti za prvo do 
dne 4. za ostale tri do dne 6. decembra predpisanim sluţbenim potom pri okr. 
šolskem svetu v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 23. 11. 1893 
 
(Promet tujcev.) V Radovljiškem okraji je število tujcev vedno največje in se razdele 
na posamične kraje tako le: V minulem poletji je bilo: V mestu Radovljici 41, na Bledu 
in v bliţnjih vaseh 1825, v Begunjah 58, v Poljčah 52 in v Lescah 50 tujcev, skupaj 
2026, mej njimi 1162 moških in 864 ţensk. Do 3 dni jih je ostalo 872, do 7 dni 271, 
vsi drugi pa dlje nego teden dni. S Kranjskega jih je bilo 409, z avstroogerskih deţel 
1083 in 634 inozemcev. Postelj za tujce je v Radovljici 6, na Bledu in v bliţnjih vaseh 
256, v Begunjah 50, v Polčah 60. Voz za tujce je v Ridovljici 6 jednovpreţnih in dva 
dvoupreţna, na Bledu 19 jednovpreţnib in 9 dvovpreţnih, v Begunjah in v Poljčah po 
4 jednovpreţni. Na Bledu je koncesjoniran vodja za gorske izlete, katerih je 48 oseb 
naredilo v minulem poletji 27. Na Bleškem jezeru je 48 čolnov. 
Vir: Slovenski narod, 30. 11. 1893 



 

 

 
(Častno meščanstvo) podelil je občinski svet Radovljiški v svoji seji dne 2. t. m. 
gospe Josipini Hočevarjevi v Krškem. 
Vir: Slovenski narod, 6. 12. 1893 
 
(Zdravstveno stanje)  V Radovljiškem okraji je več otrok zbolelo za davico. 
Vir: Slovenski narod, 13. 12. 1893 / V mapi Zdravniki v Radovljici 

 
 

 
 

Slovenski narod, 20. 12. 1893 
 
 

(Efektovna tombola.) Finančno ministerstvo dovolilo je prostovoljnemu gasilnemu 
društvu v Begunjah v Radovljiškem okraji, da sme prirediti bodoče leto efektovno 
tombolo, katere dohodek se bode porabil za naprav o gasilnega orodja. 
Vir: Slovenski narod, 23. 12. 1893 
 
:::::::::::::::::::::::::: 
 
Meseca marca so umrli: … Jakob Butalič, kancelist v Radovljici, odločen Slovan. 
Meseca junija so umrli: … Matija Klinar, posestnik v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 2. 1. 1894 
 
(Cvetoče trobentice) odtrgal je zadnje dni minulega leta prijatelj našega lista v 
Radovljici blizu ţelezniške postaje in nam jih prinesel pokazati. Izredno toplo vreme 
minulih dnij spravilo jih je tako zgodaj na dan. 
Vir: Slovenski narod, 2. 1. 1894 
 
Nezaupnica grofu Hohenvvartu. Volilci grofa Hohenwarta odposlali so svojemu 
drţavnemu poslancu to-le nezaupnico (tekst …): … Matej Dobida, posestnik v 
Lescah in svetovalec Hraške občine; — Luka Grilc, tovarnar in posestnik v Zapuţah, 
svetovalec Hraške občine; — Anton Mršol, ţupan v Lescah (Občinski pečat); Janez 
Jelen, posestnik v Lescah in svetovalec Hraške občine … — J. Šarl, ţupan v 
Begunjah (Občinski pečat); — L. Lazar, odbornik občine Kamnagorica ; — M. Pesjak, 
občinski svetovalec občine Kamnagorica ; — Joţe Svetina, občinski svetovalec 
občine Kamnagorica ; — J . Rev , občinski odbornik ; — Klemen Dolţan; Jos. Pretner 
; — Peter Gašperin ; — Ivan Rakovec ; — Jan. Gašperin , občinski odbornik; — 
Janez Jeglič, občinski odbornik ; — Ivan Jan, I. svetovalec. … 
Vir: Slovenski narod, 5. 2. 1894 



 

 

 
(Zdravstveno stanje.) V Radovljiškem okraji zbolelo je od početka leta nad 460 oseb 
za hripo, izmej katerih jih je 5 umrlo. 
Vir: Slovenski narod, 7. 2. 1894 / V mapi Zdravniki v Radovljici 

 
Deţelni zbor kranjski. (XII. seja dne 13. februvarja 1894) … Posl. Kersnik poroča v 
imeni upravnega odseka o napravi nove, 380 m dolge okrajne ceste pri Radovljici in 
nasvetuje, ker troški niso veliki, naj se vzprejme zakonski načrt. 
Vir: Slovenski narod, 13. 2. 1894 
 
Deţelni zbor kranjski. (XV. seja dne 17. februvarja 1894.) / Posl. vit. Langer poročao 
delitvi cestnega skladovnega okraja Radovljiškega v dva cestna okraja. — Vzprejme 
se predlog: Sedanji cestni skladovni okraj Radovljiški se deli v dva cestna skladovna 
okraja, katera se imenujeta Bled in Radovljica. Prvi obsega občine Bled, Gorje, 
Bistrica in Srednja Vas, drugi pa občine Radovljica, Predtrg, Lancovo, Ovšiše, 
Kamna Gorica, Kropa, Mošnje, Begunje, Breznica in Lesce. 
Vir: Slovenski narod, 19. 2. 1894 
 
(Zdravstveno stanje) se je v radovljiškem okraji zboljšalo tako, da račun dveh 
slučajev škrlatice zdaj ni nobene nalezljive bolezni v vsem okraji. Izmej vseh za hripo 
zbolelih 437 oseb jih je samo 5 umrlo. 
Vir: Slovenski narod, 2. 3. 1894 / V mapi Zdravniki v Radovljici 

 

 

 
 

Slovenski narod, 2. 3. 1894 
 
 



 

 

 
 

Slovenski narod, 7. 3. 1894 
 
 

Posojilnica v Radovljici ima dne 1 aprila populudne ob 8 uri v restavraciji gospe 
Klinarjeve v Radovljici III. občni zbor. V tretjem upravnem letu imela je posojilnica v 
Radovljici 290848 gld. 42 kr. prometa. Vloţilo se je 91.235 gld. 20 kr., ter izplačalo 
48.177 gld 22 kr., tako da je stanje hranilnih vlog konec leta 1893 znašalo s 
kapitalizovanimi obrestmi 112 538 gld. 88 kr. — Posodilo se je 69 957 gld. 42 kr., 
vrnilo 7848 gld 98 kr.; stanje posojil bilo je konec leta 1893, a) na hipotekah 93.330 
gld. 92 kr. b) na osobnem kreditu 21.595 gld 02 kr., skupaj 114.925 gld 94 kr. 
Vir: Slovenski narod, 17. 3. 1894 / V mapi Denarni zavodi 

 
 

 
 
† Marija Murnik. Umrla je slovenska ţena, katero je zaradi njenih izrednih vrlin 
visoko spoštovala ne samo vsa Ljubljana, nego sploh vsakdo, kdor je imel priliko, 
spoznati jo, umrla je v najlepših letih gospa Marija Murnikova, uzor rodoljubne 
slovenske dame. 
Pokojnica je bila veliko let voditeljica narodnega ţenstva v našem stolnem mestu, 
duša vsemu narodnemu socijalnemu ţivljenju. Vzgojena v pravem narodnem duhu, 
vzplamtela je ţe v prvi mladosti v njenem, za vse kar je lepo in vzvišeno dovzetnem 
srci goreča ljubezen za slovenski narod in slovenski jezik, in te ljubezni, te uneme 
niso ohladila leta, nego jo še utrdila. Z vso svojo nenavadna energijo in občudovanja 
vredno marljivostjo je v svojem krogu delovala za našo sveto slovensko stvar, v prvi 
vrsti na to, da pridobi ţenstvo Ljubljansko za narodno idejo, da obudi v ţenskih srcih 
tisto ljubezen za narod, katera je navdajala njo. Socijalno ţivljenje v Ljubljani mora 
dobiti popolnoma slovensko lice — to je bil pokojničin idejal, za kateri je delovala z 
vsemi svojimi močmi, dobro vedoč, da bode potem tudi familijarno ţivljenje postalo 
narodno. 
In doţivela je uspeh svojega neutrudnega delovanja. Če je danes Ljubljansko 
ţennstvo vsaj večinoma odločno narodno, če se zaveda svoje slovenske narodnosti 
in se več ne sramuje slovenskega jezika kakor v polpretekli dobi, tako je to v prvi vrsti 
zasluga gospe Marije Murnikove.  



 

 

Delovala je na vse strani. Ni ga bilo narodnega ali dobrodelnega društva ali podjetja, 
da bi ga ona z vsem svojim uplivom ne bila podpirala, da bi zanj ne bila delovala z 
vsemi svojimi silami. Kadar koli smo v Ljubljani kaj priredili, vselej smo se obrnili do 
nje in njeno sodelovanje je bilo jamstvo za uspeh. Koliko tisočakov in tisočakov je 
ona nabrala za narodne namene! Česar se je ona lotila, kar je bilo v njenih spretnih 
rokah, izteklo je dobro. 
Bila je plemenitega srca in radodarnih rok. Ljubljanski siromaki izgube z njo največjo 
svojo dobrotnico, ki ni nanje nikdar pozabila, nego vedno skrbela, da jim pomore iz 
stisk in skrbij. 
S smrtjo gospe Marije Murnikove zadela je narodno prebivalstvo Ljubljansko velika, 
skoro nenadomestna izguba. Pogrešali jo bodemo teţko, teţje kakor marsikaterega 
moţa, pogrešala jo bodo narodna društva, katerim je bila prava pokroviteljica, 
pogrešali jo bodo Ljubljanski siromaki, pogrešalo po jo bode tudi vse narodno 
ţenstvo Ljubljansko, kateremu je bila ona voditeljica. Če pa je ona umrla, ostal nam 
je sad njenega delovanja, nevenljivih njenih zaslug pa narod slovenski ne bode 
pozabil, ampak se jih vedno spominjal z iskreno hvaleţnostjo, ohranil vedno v 
častnem spominu uzorno slovensko ţeno Marijo Murnikovo. 
Vir: Slovenski narod, 20. 3. 1894 
 
Bratje Sokoli. Preminila je preblagorodna gospa Marija Murnikova, soproga našega 
častnega člana in naša pokroviteljica! — Ob njeni krsti plaka narod slovenski, ki je ţ 
njo izgubil svojo prvo in najuzornejšo ter najdelavnejšo rodoljubkinjo! — Plaka pa ob 
njeni krsti in globoko ţaluje tudi naš »Ljubljanski Sokol«, kateremu je v nepozabni 
pokojnici kruto odvzela nemila usoda njegovo vrlo zaščitnico in poţrtvovalno 
dobrotnico! — Njene vrline poznamo Sokoli in vemo ceniti njene izredne zasluge 
posebej za naše društvo in za narod slovenski v obče. 
Jutri dne 21. t. m. ob pol 6 uri popoludne izvršiti nam bode ţalostno dolţnost, izkazati 
nam bode poslednjo čast ovekovečeni podpornici naši na nje zadnjem zemskem 
potu. 
Ločli se bodemo od umrljivega trupla, duh nje pa bivaj nad nami in bodi mej nami! 
Slovenska zemlja vzprejela bode Marijo Murnikovo v svoje materino osrčje, iz groba 
pa bode izklila in se razcvitala cvetka — večno hvaleţni spomin naroda slovenskega! 
Bratje Sokoli! Vse to uvaţevaje, pozivlje Vas odbor, da se zberete in nastopite jutri ob 
5. uri popoludne polnoštevilno v društveni opravi (s plaščem) v „Narodni čitalnici«, od 
koder se podamo korporativno z zastavo pred hišo ţalosti. 
Društvo naše poloţi na krsto predrage pokojnice venec s trobojnim trakom, njej pa 
kliče: Večnaja pamjat! / Odbor »Ljubljanskega Sokola«. 
Vir: Slovenski narod, 20. 3. 1894 
 
Brzojavke. Novo Mesto 20. marca. O smrti uzorne rodoljubkinje gospe Murnikove 
izraţajo najiskrentjše soţalje - Novomeški narodnjaki. 
Vir: Slovenski narod, 20. 3. 1894 
 
(† Marija Murnik-ova.) Nenadomestljiva izguba zadela je zopet slovenski narod. 
Danes v jutro ob polu drugi uri zatisnila je oči za vekomaj gospa Marija Murnikova, 
soproga ces. svetnika g. Murnika . Nehalo je biti blago srce, ki je vedno gorelo za mili 
naš narod. Kaj je bila pokojna gospa Murnikova v narodnem našem ţivljenji, o tem 
govorimo obširneje na drugem mestu. Rodila se je gospa Murnikova dne 20. oktobra 
l. 1845. v Ljubljani. Oče njen bil je lansko poletje umrli vrli rodoljub g. Ivan Horak, 
hišni posestnik v Ljubljani. Mati ji je umrla v 32. letu svoje starosti dne 20 maja 1850 



 

 

I. Dne 1. junija 1870. I. poročila se je pokojnica z g. Ivanom Murnikom ces. svetnikom 
v Ljubljani. Zbolela je koncem novembra meseca, danes pa se je preselila po dolgem 
trpljenji v boljši svet. Ob krsti njeni tuguje poleg soproga in sorodnikov ves narod 
slovenski, katerega vzorna, odlična hči je bila pokojnica. / Spomin nje ostane večen! 
Vir: Slovenski narod, 20. 3. 1894 
 
(Namesto vencev na krsto nepozabne rodoljubkinje gospe Marije Murnikove) so 
darovali za druţbo sv. Cirila in Metoda: V spomin pokojne za druţbo sv. Cirila in 
Metoda tako skrbne gospe Marije Murnikove daruje druţbi rodbina viteza Bleiweis-
Trsteniški 20 kron. — Gosp. Dragotin Ţagar, deţelni blagajnik v Ljubljani namesto 
venca na krsto nepozabne gospe Marije Murnikove 10 kron. — Gospa Ana Zarnikova 
v Ljubljani z istim namenom 10 kron. — Rodbina V. Rohrman v Ljubljani v spomin 
nenadomestljive rodoljubkinje 20 kron. — Gosp. J. Bonač v Ljubljani v spomin 
nepozabljivi dobrotnici slovenskega naroda gospe Murnikove 4 krone. — Skupaj 64 
kron, katere izročimo vodstvu. — Ţivili vrli darovalci in daravalke. 
Vir: Slovenski narod, 20. 3. 1894 
 
(Narodno ţenstvo Ljubljansko) je uljudno naprošeno, da se blagovoli jutrajšnjega 
pogreba gospe Murnikove v prav mnogobrojnem številu udeleţiti v črni opravi. 
Vir: Slovenski narod, 20. 3. 1894 
 
(Pogreba nepozabljive rodoljubkinje gospe Marije Murnikove) se udeleţi korporativno 
tudi „Sokol " s društveno zastavo. Brate Sokole opozarjamo na poziv odborov. Sokol 
poloţi na krsto prezasluţne pokojnice krasen venec s trobojnim trakom in napisom. 
Vir: Slovenski narod, 20. 3. 1894 
 
(Pevsko društvo „Slavec") vabi vse gg. člane pevce k polnoštevilni pevski vaji, katera 
bode danes (torek ) zvečer ob 8. uri v društveni sobi, za pesmi ţalostinke pri pogrebu 
svoje velečastite kumice-namestnice gospe Marije Murnikove. / Načelništvo. 
Vir: Slovenski narod, 20. 3. 1894 
 
 

 
 

Slovenski narod, 20. 3. 1894 
 
 



 

 

(Umrl je) v Temešvaru v nedeljo in bil včeraj pokopan g. Josip Horak, profesor na ta  
mošnji gimnaziji, brat pokojne gospe Murnikove. Čuden slučaj nanesel je, da sta skor 
o ob istem času se preselila za pokojnim očetom v drugi svet. Pokojnega se gotovo 
še dobro spominjajo njegovi sošolci. Bodi mu blag spomin! 
Vir: Slovenski narod, 21. 3. 1894 
 
(Pogreba nepozabne rodoljubkinje gospe Murnikove) se udeleţi pod zastavo 
Ljubljanske čitalnice tudi pevsko društvo „Ljubljana " korporativno. 
Vir: Slovenski narod, 21. 3. 1894 
 
Brzojavke. 
Kostanjevica 21. marca. Ob smrti najbolj odlične slovenske ţene, gospe" Murni - 
kove tuguje — Narodna čitalnica. 
Celovec 21 marca. Ţalujoči ob krsti uzorne slovenske ţene, gospe Marije Murnikove, 
kličemo: „Bog jej obudi obilno vrednih in delavnih naslednic, da nam pomagajo 
vzbujati narod naš iz bede". — Slovenke in Slovenci v Celovcu. 
Vir: Slovenski narod, 21. 3. 1894 
 
(Pogreb gospe Marije Murnikove.) Včeraj izročili smo materi zemlji smrtne ostanke 
nepozabne, uzorne rodoljubkinje gospe Marije Murnikove, katero je, ţal, tako zgodaj 
izgubil narod slovenski. Kako britko je čutil vsakdo njeno izgubo, to se je pokazalo pri 
pogrebu. Odkar je umrl oče slovenskega naroda dr. Janez Bleiweis, ni videla 
Ljubljani tacega pogreba, ţenska pa sploh menda de ni bila nobena v naši prestolici 
pokopana tako velečastno, kakor včeraj najzasluţnejša in najvrlejša hči naroda 
slovenskega, kateri je tugujoč hvaleţen narod izkazal poslednjo čast na tako ginljiv 
način, da se je videlo solzno marsikatero tudi moško oko. Narodne dame so bile 
vseskozi v črnih oblekah in izraţale s tem britko ţalost, ki je zavladala v narodnih 
krogih po nenadomestni izgubi, katera jih je zadela. Ob polu 6 uri, ko je odpelo 
pevsko društvo »Slavec» ţalostinko pred hišo ţalosti v Matičini hiši, se jo začel 
pomikati velikanski sprevod mimo frančiškanske cerkve po Slonovih ulicah in 
Dunajski cesti proti pokopališču. Na vsem potu gorele so plinove svetilke. Na čelu 
sprevoda za kriţem in bakljonosci bila je dolga vrsta otrok iz sirotišnice in deklice 
mestne šole pri sv. Jakobu z učiteljicami in voditeljico g. Mosovo. Potem je korakal 
„Sokol" korporativno (okolo 50 članov) z društveno zastavo in vencem, ki so ga nosili 
3 člani, za njim čitalnica Šišenska z zastavo, pevsko društvo »Slavec« z zastavo, 
čitalnica Ljubljanska z zastavo, za katero je korakalo tudi pevko društvo »Ljubljana", 
deputacija kluba slov. bicklistov z vencem, deputacija „Dram. društva " z vencem in 
dolga vrsta (nad 100 parov) črno oblečenih narodnih dam. Pred krsto, ki je bila na 
čveterovpreţnem gala-vozu vsa s cveticami in venci s krasnimi trakovi pokrita, šli so 
naposled čč. oo. frančiškani in duhovščina Za krsto razvrstila se je nebrojna mnoţica 
ţalujočih. Za sorodniki bili so dostojanstveniki, g. dvorni svetnik Schemerl, deţelni 
glavar Deteta, ţupan Grasselli, trgovinske zbornice predsednik Perdan in načelniki 
raznih uradov, deţelni odborniki, drţavni in deţelni poslanci in občinski svetniki, 
častniki, razni uradniki, odvetniki, notarji, profesorji in nebrojna vrsta odličnih 
narodnjakov iz vseh slojev prebivalstva. Iz Radovljice prišla je deputacija 
ognjegasnega društva, za katero si je pokojnica pridobila posebnih zaslug in 
deputacija meščanov in tudi okolica Ljubljanska bila je zastopana po odposlancih. 
Vseh vencev in prekrasnih velikih šopkov je bilo 44, izmej katerih jih je imelo 29 
krasne, večinoma narodne trakove z napisi. Poklonili so jih: Neutolaţni soprog svoji 
Mariji; rodbina Horakova; nepozabni teti ţalujoči netjaki; poslednji pozdrav rodbina 



 

 

Culat; člani trgovske in obrtnijske zbornice; društvo »Narodni dom« neumori 
pokroviteljci; hvaleţni „Sokol " prvi rodoljubkinji svoji dobrotnici; revne učenke Št. 
Jakobske šole blagi dobrotnici; klub slov. biciklistov „Ljubljana" svoji dobrotnici; 
„Damsko društvo" diki slovenskih dam; čitalnica Ljubljanska uzorni domorodkinji; 
čitalnica Šišenska svoji kumici; druţba sv. Cirila in Metoda; zaveza gasilnih društev 
kranjskih; rodbina Hribarjeva; obitelj Grasselli verni prijateljici; rodbina Hren; rodbina 
Macakova v Trstu nepozabljivi prijateljici; rodbina Perdanova; c. kr. kmetijske druţbe 
odborniki; Familie Dralka; Marija Poljanec preblagi prijateljici; deţelni uradniki v znak 
s ţilovanja; rodbina Pirčeva; dem hochverehrten Mitglede der Studenten und 
Volkűche; rodbini Ferd Souvanova; rodbina Fran Ks. Souvanova ; Letzier Gruss — 
Balbine Smole; zadnji pozdrav — rodbina Homanova; rodbina Frau Kotnikova na 
Vrdu. Mnogo rodoljubnih rodbin in posamičnih rodoljubov in rodoIjubkinj pa je 
poklonilo namestu vencev izdatne vsote druţbi sv. Cirila in Metoda, za katero je 
pokojnica delala tako neumorno. Gdčne. Jamšekova, Kajselova in Lozarjeva nosile 
so v sprovodu na blazinici odlikovalno svetinjo, katero je druţba sv. Cirila in Metoda 
poklonila neumorni svoji podpornici in prvomestnici prve Ljubljanske ţenske 
podruţnice. — Pri sv. Krištofu zapelo je pevsko društvo »Ljubljana«  v cerkvi 
ţalostinko, na pokopališči pa društvo »Slavec« . Za lepo izvršitev vsega velikanskega 
sprevoda se je prav pohvalno potrudil pogrebni zavod g. Fr. Doberleta. Tuţnim srcem 
vrnili smo se s pokopališča, ţeleč samo to, da bi domoljubni duh neumorne 
delavnosti pokojnice naše prav mnogo posnemovalk mej našim ţenstvom ter nam 
vsaj deloma nadomestil prebritko izgubo. Njej pa, ki biva zdaj nad zvezdami, bodi 
večna Slava!  
Vir: Slovenski narod, 22. 3. 1894 
 
(Namesto vencev na krsto nepozabne rodoljubkinje gospe Marije Murnikove) so 
darovali za druţbo sv. Cirila in Metoda: V spomin pokojne rodoljubkinje rodbina 
Predovićeva v Ljubljani 20 kron. — Gospod Valentin Krisper tovarnar v Radečah 20 
kron. - Gosp. prof J. Celestina v Ljubljani namesto venca na krsto vrle rodoljubkinje 
10 kron . — Gospa Ljudmila Mankoč Foerster iz Trsta spominjajoča se preblage 
rajnke gonpe M. Murnikove 10 kron . — Gospa Petronilla Foersterjeva v Ljubljani v 
spomin nepozabne goape M. Murnikove 6 kron. — Skupaj 66 kron, katere izročimo 
vodstvu. — Ţivili vrli darovalci in darovnike! 
Vir: Slovenski narod, 22. 3. 1894 
 
Brzojavke. 
Ţuţemberk 22. marca. Pri krsti velecenjene gospe Murnikove ţaluje in tuguje tudi — 
Bralno društvo Zuţemberško. 
Dunaj 22. marca. K smrti nenadomestljive rodoljubkinje gospe Murnikove izreka 
najsrčnejše soţalje — Klub slovenskih tehnikov. 
Vir: Slovenski narod, 22. 3. 1894 
 
(Osobne vesti.) Gosp. dr. Fran Zbašnik, c. kr. okrajni komisar v Radovljici, je 
imenovan prvim tajnikom pri deţelnem odboru kranjskem. 
Vir: Slovenski narod, 27. 3. 1894 
 
(BlagotvoriteIjnost.) Dodatno k notici v sobotni številki se nam piše: Po ţelji pokojne 
gsppe Marije Mumikove dobe še: Ubogi v Radovljici 50 gld., dijaško podporno 
društvo »Radogoj« 50 gld., podporno društvo za slovenske visokošolce na Dunaji 50 
gld., prostovoljno gasilno društvo v Radovljici 50 gld., pevsko društvo »Slavec« 25 



 

 

gld., pevsko društvo „Ljubljana" 25 gld , čitalnica v Spodnji Šiški 25 gld., druţba sv. C 
rila in Metoda 25 gld., „Narodni dom " 25 gld., »Glasbena Matica" 25 gld. 
Vir: Slovenski narod, 30. 3. 1894 
 

 
 

Slovenski narod, 2. 4. 1894 
 
 
(Gozdni poţar.) V gozdu »Polica« v radovljiškem okraji nastal je minule dni poţar, ki 
se je pri hudem vetru hitro razširil in uničil kakih 30 hektarov gozda. Škoda se ceni na 
500 gld. Zaţgali so baje pastirji po neprevidnosti. 
Vir: Slovenski narod, 7. 4. 1894 
 
(Poţar.) Piše se nam iz Zgornjih Gorjan: Danes v ponedeljek ob štirih popoludoe 
nastal je v Spodnjih Gorjah ogenj in v dobri uri uničil šest kmetskih in tri kajţarske 
hiše, tako da ni druzega ostalo kakor sam zid. Škode je okoli 35.000 gld. Pogorelci so 
bili večinoma zavarovani. Čast in hvala sledečim ognjegasnim društvom: Bled, 
Begnje, Radovljica in Sava, katera so ubranila v tej veliki suši, da ni pogorela cela 
vas Spodnje Gorje. 
Vir: Slovenski narod, 18. 4. 1894 
 
 

 
 

Slovenski narod, 21. 4. 1894 
 

 
Podnart 26. aprila. Ţupanstvo v Kropi je naznanilo okrajnemu glavarstvu v Radovljici, 



 

 

da odpuste Kropenski delodajalci v soboto, dne 28. t. m., vse delavce, ker imajo ţe 
preveč izdelanega blaga v zalogi. Mej delavci nastane vsled tega velika beda. 
Potrebna bo hitra pomoč. 
Vir: Slovenski narod, 26. 4. 1894 
 
(Iz seje deţelnega šolskega sveta.) Imenovani so bili: … učiteljem na isti deški ljudski 
šoli v Kranju g. Henrik Podkrajšek, učitelj v Radovljici (zdaj v Ljubljani kot namestnik). 
Vir: Slovenski narod, 26. 4. 1894 / V mapi Ljudska šola v Radovljici 

 

(Izţrebanje porotnikov.) Za drugo porotniško zasedanje, ki se prične dne 28. t. m. so 
bili izţrebani nastopni gg.: … Friderik Homan, trgovec, Ivan Sartori, ključavničar, oba 
v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 1. 5. 1894 
 
Društveniki »Slovenske matice«: … Klinar Ivana, gostiln., vdova v Radovljici, Kunstelj 
Franc, gostilničar in posestnik v Radovljici, Mulej Franc, trg. in posestnik v Radovljici, 
Košmelj Ivan, ţupnik v Begunjah, Rozman Ignacij, učitelj v Mošnjah, Resman Ivan, 
usnjar in posestnik v Radovljici, Ivan Sartori, stav. klepar in posestnik v Radovljici, 
Smolej Josip, not. kandidat v Radovljici, Šmitek Simon, kurat v Begunjah, dr. Voves 
Jan., deţ. okroţni zdravnik v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 4. 5. 1894 
 
Na štirirazredni ljudski šoli v Radovljici je definitivno razpisano mesto druzega učitelja 
z dohodki druzega plačilnega razreda. Prošnje do dne 25. t. m. pri okrajnem šolskem 
svetu v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 9. 5. 1894 
 
Vladni konceptni praktikant v Radovljici, g. Otakar Ceruste je imenovan avekultantom 
na Kranjskem. 
Vir: Slovenski narod, 11. 5. 1894 
 
(Ubegla kaznjenka). V sredo zjutraj je pobegnila is kaznilnice v Begunjah 28-letna 
kaznjenka Marija Mlačnik iz Luč v gornjegrajakem okraji. Kakor se je dognalo, je šla 
proti Ljubelu. 
Vir: Slovenski narod, 26. 5. 1894 
 
(Novo šolsko poslopje) se gradi v Mošnjah v radovljiškem okraji.  
Vir: Slovenski narod, 29. 5. 1894 
 
(Razpisane sluţbe). Pri merosodnem uradu v Radovljici je z dnem 1. novembra, 
eventuvelno tudi prej izpraznjeno mesto merosodnega mojstra. Letna plača je 200 
gld in uradni pavšale po 6 gld. na mesec. Pogodba se sklene proti poluletni 
odpovedi. Prošnje do dne 30. junija pri deţelni vladi v Ljubljani. 
Vir: Slovenski narod, 31. 5. 1894 
 
(Razpisane sluţbe.) Na dvorazredni ljudski šoli v Mošnjah je izpraznjeno mesto 
nadučitelja z dohodki III. plač. razreda in prostim stanovanjem, eventuvelno tudi 
mesto druzeg a učitelja z dohodki IV. plač. razreda. Prošnje za sluţbo je poslati okr. 
šolskemu svetu v Radovljici do dne 4. julija. 
Vir: Slovenski narod, 12. 6. 1894 



 

 

 

 
 

Slovenski narod, 23. 6. 1894 
 
 

 
 

Slovenski narod, 23. 6. 1894 
 
(Osobne vesti.) Okrajni zdravnik g. Joţef Kosirnik v Radovljici je imenovan 
definitivnim okr. ţivinozdravnikom istotam. 
Vir: Slovenski narod, 26. 6. 1894 
 
(Iz deţelnega šolskega sveta). Imenovani so bili: … Ludovik Stiasny, za drugo 
učiteljsko mesto na ljudski šoli v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 6. 7. 1894 
 
(Kronski darovi druţbi sv. Cirila in Metoda.) Uredništvu našega lista je poslala: … G. 
Lojzika Rabič v Radovljici 4 krone, nabrane v veseli druţbi. 
Vir: Slovenski narod, 11. 7. 1894 
 
Posojilnica v Radovljici, registrovana zadruga z omejeni m poroštvom imela je v 
pretečenem polletji 181 754 gld. 86 kr. prometa, tedaj za 31.174 gld. 5 kr. več, kakor 
v prvem polletji 1893. Vloţilo se je v tem polletji 66572 gld. 4 kr., stanje hranilnih vlog 
je tedaj naraslo na 145463 gld. 58 kr. Izposodilo se je 31795 gld., stanje posojil je 
tedaj končni tega polletja naraslo na 132.095 gld. 94 kr. 
Vir: Slovenski narod, 11. 7. 1894 / V mapi Denarni zavodi v Radovljici 

 



 

 

(Osobne vesti.)  Deţelnosodnmi svetniki so nadalje imenovani v smislu zakona z dne 
4. junija 1894, ostavši na svojih dosedanjih sluţbenih mestih, okrajni sodniki: gg. Ivan 
Bric v Radovljici … 
Vir: Slovenski narod, 27. 7. 1894 
 
(Poročil) se je dne 29. t. m. g. Izidor Hrašovec, c. in kr. nadporočnik pešpolka baron 
Kuhn v Celovcu, sin okr. sodnika g. Frana Hrašovca z gospodično Minko Homanovo, 
hčerko narodne rodovine v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 31. 7. 1894 
 
(Vojaške vesti.) Okroţni zdravnik v Radovljici g. dr. Ivan Voves je imenovan 
asistenčnim zdravnikom v rezervi 27. pešpolka.  
Vir: Slovenski narod, 20. 8. 1894 
 
(Prostovoljno gasilno društvo v Radovljici) priredi v nedeljo dne 2. septembra 1894 ob 
polu 4. uri popoludne na glavnem trgu Radovljiškem tombolo. Začetek tombole ob 
polu 4. uri, potem prosta zabava in ples v restavraciji gosp. Klinarjeve. Blagovoljno 
podarjene dobitke za tombolo sprejemu blagajnik g. Franjo Mulej. Čisti dohodek je 
namenjen v korist gasilnega društva za napravo potrebnega orodja. 
Vir: Slovenski narod, 27. 8. 1894 
 
 

  
 

Slovenski narod, 27. 8. 1894 
 
 
Prostovoljna javna draţba: Štefanije Avsenekove posestva v Lescah, hiše z 
gospodarskimi poslopji in dveh vrtnih parcel, cenjeno 9000 gld., dne 13. septembra v 
Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 29. 8. 1894 



 

 

 
† Ivan Bric. Včeraj dne, 28. t. m. ob 7. uri zvečer je po dolgem bolehanji umrl v 
Lescah za srčno kapjo okrajni sodnik Radovljiški in c. kr. deţelnega sodišča svetnik 
g. Ivan Bric. Truplo pokojnikovo prepeljejo v Ljubljano, kjer bode pogreb dne 30. t. m. 
ob 5 uri popoludne od drţavnega kolodvora k Sv. Krištofu. Svetnik Bric je bil ud 
mnogih narodnih društev in v vsakem oziru poštenjak. Lahka mu zemlja! 
Vir: Slovenski narod, 29. 8. 1894 
 
 

 
 

Slovenski narod, 29. 8. 1894 
 
 

 
 

Slovenski narod, 31. 8. 1894 
 



 

 

(Razpisani sluţbi.) Pri okrajnem sodišči v Radovljici mesto okrajnega sodnika z 
dohodki VIII čin. razreda. Prošnje do dne 12. septembr a predsedstvu deţ. sodišča v 
Liubljani. 
Vir: Slovenski narod, 1. 9. 1894 
 
(Premiranje konj) se je vršilo dne 3. t. m. v Lescah. Razsodniki so bili konjiški stotnik 
g. Beutler pl. Sternberg, podpredsednik kmetijske druţbe g. J. F. Seunig in deţ. 
poslanec g. J . Lenarčič. Daril a so dobili: Kategorija A., za kobile z ţrebeti: Janez 
Cotelj iz Zgosa 35 gl., Anton Mršol iz Hraš 20 gld., Matija Čop iz Rodenj, Lorenc Vovk 
iz Črnivca in Janez Hbat iz Rodenj, vsak po 15 gld., Fran Avsenek iz Studenčic in 
Jakob Baloh iz Smokuča srebrni svetinji. Kategorija B., za mlade breje kobile: Anton 
Ţnidar iz Zgoš 25 gld., Joţef Pogačar iz Vrbe 20 gld., Jakob Pristav iz Vrbe 15 gld. 
Janez Marovt iz Radolne in Alojzij Ţerovc iz Mlina srebrni svetinji. Kategorija C., za 
tri- , dve- in jednoletne ţrebice: J. Dolar iz Vrbe in Ivanka Pristov z Brega po 10 gld., 
Cene Jan iz Spodnjih Gorij, Frančiška Rozman iz Zgornjega Otoka in Janez Brec iz 
Nove vasi, srebrne svetinje. 
Vir: Slovenski narod, 7. 9. 1894 
 

 
 

Slovenski narod, 10. 9. 1894 
 
 
Iz uradnega lista. Izvršilne ali eksekutivne draţbe: … Antona Ţvana posestvo v 
Kamnigorici cenjeno 250 gld., dne 28. sept. in 2. novb. v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 19. 9. 1894 
 
Dunaj 21. septembra. Cesar je potrdil v zadnjem zasedanju kranjskega deţ. zbora 
vzprejeti zakonski načrt o napravi nove, 380 metrov dolge okrajne ceste pri 
Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 21. 9. 1894 
 
(Novo gasilno društvo.) V Breznici v radovljiškem okraju se je osnovalo gasilno 
društvo ter predloţilo pravila v potrjenje. Društvo bode raztegnilo svojo delavnost tudi 
na sosednje občine, ako stopijo v zvezo ţ njim.  
Vir: Slovenski narod, 26. 9. 1894 
 
(Nov odvetnik.) G. dr. Janko Vilfan je odprl svojo odvetniško pisarno v Radovljici v 
Klinarjevi hiši. 
Vir: Slovenski narod, 27. 9. 1894 
 



 

 

 
 

Slovenski narod, 29. 9. 1894 
 
 
(Radovljiška postajica) drţavne ţelezniške proge Ljubljana-Trbiţ vzprejema in 
odpravlja od početka tega meseca naprej tudi brzovoţno tovorno blago. 
Vir: Slovenski narod, 4. 10. 1894 
 
(Porotniki za četrto zasedanje) porotnega sodišča v Ljubljani, ki se prične dne 26. 
novembra, so nastopni: … Alf. Rudesch, notar v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 31. 10. 1894 
 
 

 
 

Slovenski narod, 31. 10. 1894 
 
(Podruţnica sv. Cirila in Metoda) za Radovljico in okolico bode imela jutri dne 4. t. m. 
ob 3 uri popoludne občni zbor v prostorih gostilne gospe Klinarjeve v Radovljici. K 
obilni udeleţbi uljudno vabi — odbor. 
Vir: Slovenski narod, 3. 11. 1894 
 
(Tujci). V Radovljici je bilo v minulem poletji 105 tujcev, v Lescah 12, v Poljčah 62 in v 
Begunjah 52. V poslednjih dveh krajih je 110 postelj za tujce na razpolaganje.  
Vir: Slovenski narod, 8. 11. 1894 
 
(Razpisana sluţba.) Mesto poštarja v Kropi v radovljiškem okraji, z letno plačo 500 
gld. in 120 gld. uradnega pavšala. Jamščine je poloţiti 500 gld. Prošnje v treh tednih 
poštnemu in brzojavnemu vodstvu v Trstu. 
Vir: Slovenski narod, 27. 11. 1894 / V mapi Zgodovina pošte 

 



 

 

 
(Osebne vesti.) Pristav ces. kr. okrajnega sodišča v Radovljici Ernest Ferk imenovan 
je okrajnim sodnikom istotam. 
Vir: Slovenski narod, 30. 11. 1894 
 
(Razpisane sluţbe.) Mesto okrajno sodnega pristava v Radovliici s dohodki IX čin. 
razreda. Prošnje do dne 17. t. m. predsedstvu deţ. sodišča v Ljubljani. 
Vir: Slovenski narod, 5. 12. 1894 
 
(Osobne vesti.) Deţelna vlada kranjska je podelila zasobnemu geometru gosp. 
Teodorju Sittigu na njegovo prošnjo koncesijo uradno avtorizovanega civilnega 
geometra za stavbinski okraj Kranj-Radovljica s sedeţem v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 15. 12. 1894 
 
(Slovensko pevsko društvo »Triglav«) v Radovljici ima v nedeljo dod 23. decembra 
ob 4. uri popoludne v gostilni gospoda Klinarja svoj občni zbor. 
Vir: Slovenski narod, 21. 12. 1894 
 
Mrtveci l. 1894. Meseca februvarja: Andrej Jekovec, učitelj in svoj čas slovenski 
igralec, v Kamnigorici; Makso Kovšca, nadučitelj v Podnartu; Meseca avgusta: Ivan 
Bric, sodni svetnik in okr. sodnik v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 31. 12. 1894 
 
:::::::::::::::::::::::::: 
 
Darila. Za druţbo sv. Cirila in Metoda: Gospod Ljudevit Stiasny, učitelj v Radovljici, 
nabral 28 kron; darovali so: Gg. Arselin, Rozman, dr. Vilfan in Stiasny, vsak po 2 
kroni, gospe KIinar, Oman in Pesjak, gospica Kat. Drol in gospodje Fleischman, 
Grčar, Golmajer, Lavtiţar, Luţar, Mulej, neimenovan, Kozek, Korošec, Pianecki, dr. 
Ponebšek, Rus, Simon, Turk, Zupan Ign., Zupan Jan. vsak po 1 krono. 
Vir: Slovenski narod, 2. 1. 1895 
 
Darila. Za druţbo sv. Cirila in Metoda: Gg. Ivan Berlic, ţupan (p. župnik op. p.) v 
Mošnjah in dr. Janko Vilfan, odvetnik v Radovljici, 4 krone, izgubljena oziroma 
dobljena stava.  
Vir: Slovenski narod, 4. 1. 1895 
 
Marjeti Ahčin, vdovi bivšega pom. uradnika v Radovljici, se dovoli za tri leta miloščina 
letnih 50 gld. 
Vir: Slovenski narod, 15. 1. 1895 
 
(Osobna vest.) Sodni pristav v Kozjem g. Fran Koblar je premeščen v Radovljico.  
Vir: Slovenski narod, 19. 1. 1895 
 
(Ribniško tamburaško društvo) namerava napraviti tournejo po Slovenskem in bode 
koncertovalo: … dne 6. v Radovljici (gostilna Bastel). 
Vir: Slovenski narod, 24. 1. 1895 
 



 

 

(Nova podruţnica „Slovenskoga planinskega društva") se snuje v Radovljici. 
Ustanovil se je ţe pripravljalni odbor, kateremu je na čelu odvetnik g. dr. Janko 
Vilfan. 
Vir: Slovenski narod, 9. 2. 1895 
 
Posl. Kersnik poroča o prošnji okrajno-cestnega odbora v Radovljici za uvrstitev 
okrajne ceste Lesce-Radovljica in Kamnagorica-Kropa-Podnart mej deţelne ceste 
Vir: Slovenski narod, 12. 2. 1895 
 
(Posojilnica v Radovljici) registrovana zadruga z omejenim poroštvom, ima dne 11. 
marca popoludne ob 2. uri v posojilničnih prostorih redni občni zbor z običajnim 
dnevnim redom.  
Vir: Slovenski narod, 1. 3. 1895 / V mapi Denarni zavodi 

 
Posojilnica v Radovljici je v četrtem upravnem letu imela 389.660 gld. 50 kr. prometa. 
— Vloţilo se je od strank 136.653 gld. 32 kr. ter dvignil o 81.800 gld 87 kr., tako da je 
stanje hranilnih vlog s kapitalizovanimi obrestmi koncem leta 1894 znašalo 172449 
gld. 31 kr . — Posodilo se je na hipoteke 37.448 gld. in na osobni kredit 21.735 gld. 
skupaj 59.183 gld ; — vrnjenega je bilo na hipoteke 5555 gld. in na osobni kredit 
19.831 gld. 02 kr. skupaj 25.886 gld. 02 kr. — Stanje posojil znašalo je koncem leta 
1894 na hipotekah 124.723 gld. 92 kr. in na osobnem kreditu 23.990 gld. skupaj 
148.722 gld. 92. kr. 
Vir: Slovenski narod, 5. 3. 1895 / V mapi Denarni zavodi 
 
(Slovensko planinsko društvo) V nedeljo dne 10. t. m. popoludne ob 4. uri bo v 
salonu Klinarjeve gostilne v Radovljici osnovalni zbor za ustanovitev podruţnice 
„Slovenskoga planinskega društva" za radovljiški okraj. Tega zbora se udeleţi odbor 
osrednjega društva, ki vabi vse člane k zborovanju. Odhod iz Ljubljane ob 11. uri 50 
minut dopoludne, povrat iz Radovljice ob 7. uri 47 minut zvečer, prihod v Ljubljano ob 
9. uri 21 minut zvečer. 
Vir: Slovenski narod, 8. 3. 1895 
 
(Radovljiška podruţnica „Slov. plan. društva".) Osnovalni zbor za ustanovitev 
podruţnice „Slovenskega planinskega društva" za radovljiški okraj vršil se je minulo 
nedeljo popoludne v Radovljici jako sijajno in ţivahno. Iz Ljubljane prišel je na 
zborovanje osrednji odbor in še nekaj članov, iz radovljiškega okraja pa je došlo 
mnogo odličnih narodnjakov in turistov. Skoro vsaka občina je bila zastopana ali po 
ţupanu ali kakem drugem občanu, prišlo je tudi mnogo učiteljev in tudi duhovski stan 
je bil zastopan. Načelnik osnovalnega zbora g. dr. Vilfan je otvoril zborovanje, 
osrednjega društva načelnik g. prof. Oroţen pa je s prisrčnim govorom pozdravil 
zborovalce in se zahvalil osnovalInemu odboru in posebno njega načelniku g. dru. 
Vilfanu za sproţitev krasne ideje, katera utegne postati velikega pomena za našo 
krasno Gorenjsko. Na to je pričelo vpisovanje članov. Skoro vsi navzoči zborovalci so 
se vpisali, a mnogo nenavzočih prijavilo je pristop pismeno ali brzojavno, tako da 
šteje novorojena podruţnica ţe sedaj nad 50 članov. Po osnovalnem odboru 
predlagana vabil a so se z neznatnimi spremembami odobrila. Zborovanju je sledila 
ţivahna prosta zabava. 
Vir: Slovenski narod, 12. 3. 1895 
 



 

 

(„Učiteljsko društvo radovljiškega okraja" ) bo dne 4. aprila ob 11. uri zborovalo v 
Ljubnem. Na dnevnem redu je poročilo gosp. Karol Simona »Kdor seje ta ţanje«, ter 
posvetovanje, kako bi se vršila slavnost v spomin nadučitelja Marka Kovšče. 
Vir: Slovenski narod, 22. 3. 1895 
 
(„Slovensko planinsko društvo") nas prosi objaviti, da je prva številka „Planinskega 
Vestnika« pošla in je druga izdaja te številke v tisku. Izšla pa bode ta druga izdaja 
šele po velikonočnih praznikih. Vsi člani, osobito oni radovljiške podruţnice, kateri 
prve številke „Planinskega Vestnika" še niso sprejeli, jo dobe skupno z drugo številko 
takoj po praznikih. 
Vir: Slovenski narod, 3. 4. 1895 
 
Radovljica. Dne 14. t. m. ob ¾ 12. uri ponoči je bil hud potres, ki je trajal najmanj 30 
sekund. Po mestu je nastala velika panika. Ljudje so zapustili svoja stanovanja, v 
koja se isto noč niso več povrnila. Potres se je večkrat ponavljal. Nesreča se ni 
posebna zgodil a in tudi škode ni, le grajščina je precej trpela. Tudi drugo noč ljudje 
niso mogli iti k počitku, ker se je pričakovalo, da se bode potres ponavljal. To se je 
tudi zgodilo. Ponoći so se čutili večkrat, slabejši sunki. 
Vir: Slovenski narod, 17. 4. 1895 

 
 

  
 

Slovenski narod, 19. 4. 1895 
 
 

 
 

Slovenski narod, 22. 4. 1895 
 
 

 



 

 

 

 
 

Slovenski narod, 22. 4. 1895 
 

(Razpisane sluţbe). Na dvorazrednici v Breznici s početkom šolskega leta 1895/96 
mesto nadučitelja z dohodki III. plač. razreda in prostim stanovanjem, eventuvelno 
tudi drugo učiteljsko mesto z dohodki IV. plač razreda. Prošnje do dne 20 junija 
okrajnemu šolskemu svetu v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 15. 5. 1895 

 
(„Častitljiva jama".) Uro hoda od Radovljice, nad Kolnico, se nahaja od davnaj, »ko 
so pele še rojenice v njej«, zemeljska votlinica, nazvana »častitIjiva jama«. Da jo 
poznajo ponajveč le pastirji, izvira odtod, ker je obronek pod vhodom zelo strm. Dasi 
jama ni velika (nekateri jo pomnijo sicer zelo večjo) in tudi kapnika ni mnogo, bode 
vender domačinom, ki niso še bili pod zemeljskim površjem, izlet do nje zanimiv, 
tujcem iz Radovljice pa prijeten, ker je razgled izpred vhoda diven, okrog pa cvete, 
četudi je še zelo nizko, vse polno gorskega sleča ali pljuvanca (rhododendron 
hirsutum). Za naravoslovce naj še povem, da je najti tu brezočesnega hrošča 
(anophtalmos), ter da so v potoku, ki izvira pod jamo, temnočrne postrvi. Nadejamo 
se, da bode v kratkem stezica z drţaji napravila vhod dostopen vsakemu, in tako 
bode obogatela bliţnja okolica za prijeten in lep izlet. 
Vir: Slovenski narod, 28. 5. 1895 
 
(»Slovensko planinsko društvo«.) C. kr. deţelna vlada je odobrila ustanovitev 
podruţnice »Slovenskega planinskega društva" v Radovljici. Do sedaj imelo je 
društvo dve podruţnici in sicer v Savinjsk i dolini i n v Kamniku.  
Vir: Slovenski narod, 29. 5. 1895 
 
(Zdravstveno stanje.) Izmej 11 za škrlatno vratico zbolelih otrok v Breznici v 
radovljiškem okraju jih je ozdravelo deloma 6, na novo zboleli pa so 4 otroci. Izmej 
vseh zbolelih je umrl samo 1 otrok. Odkar se je zaprla šola, se bolezen ne razširja 
posebno hudo in utegne skoro ponehati popolnoma. 
Vir: Slovenski narod, 21. 6. 1895 
 
(Podruţnica „Slov. planinskega društva" ) za radovljiški okraj bode imela svoj prvi 
redni občni zbor v nedeljo dne 30. junija ob polu 4. uri v restavraciji gospe Ivane 
Klinar v Radovljici, in sicer z naslednjim vzporedom: 1. Poročilo začasnega odbora; 
2. volitev novega odbora.  
Vir: Slovenski narod, 27. 6. 1895 
 
(Nesreča.) V nedeljo dopoludne utonil je v Savi mej Radovljico in Globokim pri 
takozvanih »mirzah«  22-etnl Franc Golmajerz Zgornje Lipnice. V druţbi treh drugih 



 

 

fantov šel se je kopat, pa ko je skočil v vodo, prijel ga je najbrţe krč in zgini  je kmalu 
v vrtincih in valovih. Od ostalih treh ni mogel noben skočiti za njim, ker so vsi trije ţe 
preplavali Savo in bili ţe na drugi strani. Popoludne šli so ga iskat in 16-leten fant, ki 
se je srčno spustil v vodo, dasiravno se nobeden drug izmej navzočih ni upal, 
privlekel ga je, ko se je tretjič potopil pod vodo, iz glohočine 4 m k kraju, odkoder so 
pa prenesli na njegov dom. 
Vir: Slovenski narod, 4. 7. 1895 
 
Iz Radovljice. 12. julija. Izmej vseh mest na Slovenskem ima gotovo najlepšo in 
najznamenitejšo okolico — Radovljica. Kako uro hoda od tukaj proti zahodu nahaja 
se najkrasnejši slovenski kraj, o katerem je ţe naš slavni pesnik Preširen pel: 

„Dežela kranjska nima lepš'ga kraja,  
Ko je z okol'co ta, podoba raja". 

Ta kraj se imenuje Bled, ki je zaradi svoje prirodne krasote ţe daleč čez meje 
slovenske domovine zaslovel. Razven Bleda nahajajo se v obliţju Radovljice tudi 
naslednji znameniti kraji: Od zahoda proti severo-vzhodu leţe po vrsti v znoţju 
karavanških planin vasi: Vrba, kjer se je rodil prvi najimenitnejši slovenski pesnik Fr. 
Preširen; Ţirovnica, ki je rojstni kraj Matije Čopa, znamenitega jezikoslovca in 
najljubšega Preširnovega prijatelja; Begunje, kjer je kaznilnica za ţenske, in za 
Begunjami v ozki soteski mej strmimi gorami na nizkem griču štrle velikanske 
razvaline nekdanjega »Lambergarjevega gradu«; ne daleč od tukaj na jugo-vzhodni 
strani pa se dviguje sredi široke planjave iznad belih hiš in zelenega drevja krasna 
novo sezidana romarska cerke v »na Brezjah«. Vsi ti kraji so poprečno po jedno uro 
hoda oddaljeni od Radovljice in pota do njih so lepa in poloţna, ker je svet todi 
večinoma ravan in le tu pa tam neznatno zvišan ali zniţan. Na juţni strani od 
Radovljice se svet zniţuje v podolgasto dolino, ki se razprostira od tod proti vzhodu. 
Po tej dolini teče Sava, k i se malo preje, predno priteče pod Radovljico, zdruţi z 
bohinjsko in korensko Savo. Onkraj Save je svet hribat in gozdnat ter se imenuje 
Jelovica ali jelovške planine. V znoţju teh planin leţi Kamna-gorica in Kropa, katera 
kraja sta radi ţebljarske obrti daleč okrog znana. Kamna gorica je tudi rodni kraj 
znanega slovenskega pesnika in rodoljuba Lovra Tomana. Najlepši razgled od 
Radovljice je proti Bledu. Hribček za hribčkom se tu dviguje in vmes se tudi vidi strma 
pečina, na kateri stoji blejski grad; tam zadaj pa kipe proti nebu z večnim snegom 
krite Julske alpe s svojim orjaškim poglavarjem — Triglavom. Ak o pogledamo od 
Radovljice proti severu, zagledamo preje imenovane Karavanške planine, ki se 
skoraj v ravni črti proti severo-vzhodu vrste. Najviši vrhunec teh planin je okroglast 
Stol, ki se dviguje nad Ţirovnico in se nanj z ţirovniškega postajališča po 
zaznamovani in dobro utrjeni poti lahk o v petih urah pride. S Stola je krasen razgled 
na Koroško, proti Notranjskem, Dolenjskem in Štajerskem. To so glavne krajevne 
točke v radovljiški okolici, kjer najde poznavalec in prijatelj narave toliko prirodne 
krasote in posebnosti, kakor nikjer drugje na svetu, ali pa vsaj daleč na okolu ne. — 
A kakšno pa je mesto Radovljica v tem divnem kraju? Kdor še ni bil tukaj, pa je ţe 
videl druga gorenjska mesta, naslikal si bode mord a Radovljico v svoji domišljiji 
takole: Hiše so lično zidane, skoraj vse jednako visoke ter stoje lepo po vrsti druga 
poleg druge ob cesti, ki drţi skozi mesto. Cesta je vedno čedno pometena in 
osnaţena, in pred hišami ni videti vozov in druzega brloga, kakor pred zanikernimi 
kmečkimi bajtami v kaki hribovski vasi. Zunaj mesta se vijejo pod košatim senčnatim 
drevjem mimo cvetočih vrtov, sredi katerih stoje prijazne letoviške hišice, gladke 
stezice in pota, ob katerih so na več mestih postavljene lesene klopice, da se more 
utrujen sprehajalec nanje usesti in mirno občudovati krasno prirodo krog sebe. Sem 



 

 

zahaja radovljiška gospoda na sprehod. Ţlahtne mestne krasotice in fini gospodiči se 
todi sprehajajo ter se sladko v miloglasni slovenščini mej seboj razgovarjajo; ponosno 
se ozirajo nazaj na mesto, nad katerim s starinskega stolpa slovenska trobojnica 
vihra in vsem ljudem, ki skozi Radovljico potujejo, slovesno oznanuje:  

Ta prekrasna pokrajina,  
Ki se širi tu okoli,  

Je Slovencev domovina,  
In le-tu tujčin oholi  

Več ne bode gospodaril,  
Domačina ne sleparil! 

Toda v Radovljici ni niti take skromne sijajnosti najti, ampak se vidi v njej skoraj vse 
nasprotno. Ali temu se ni čuditi, kajti Radovljica je majhno in bolj kmečko mesto. 
Posebno pa manjka tukaj slovenskih „Rotšildov". — Ne bodem popisoval slabe strani 
radovljiškega mesta in ne pripovedoval, kako je tu začelo v zadnjem času 
primanjkovati pripravnih stanovanj, ker bi mi nikakor ne bilo ljubo, ako bi me radi tega 
kdo škilasto gledal ali pa da bi zopet kdo nervozen postal ter pri tem vso svojo taktiko 
zgubil. Vendar pa moram vesel priznavati in potrjevati, da je starodobna zaspanost  
in dremota tudi v Radovljici ţe začela giniti in da se je tukaj v poslednjih letih pokazal 
napredek v gospodarskem in narodnem obziru, o čemur hočem drugokrat poročati. 
Imamo sicer tukaj par tujih gospodov, ki bi radi z ţelezno palico nad nami vladali in 
mislijo, da bodo njihovi podloţniki radi njih svojo narodnost zatajili ter ţ njimi slepo v 
nemški rod trobili; a se motijo, ker: 

Čas, ko le pest pravico je delila, je prešel, 
Slovenec dom in jezik svoj ljubiti je začel 

In v duhu žo pozdravlja nad sovragom zmage dan, 
Ker mu v pomoč podaja močno roko — brat Slovan 

Fr. S.  
Vir: Slovenski narod, 15. 7. 1895 
 
(Slavnostno odkritje spominske plošče) umrlemu nadučitelju, bivšemu predsedniku 
učiteljskega društva za radovljiški okraj, gospodu Marku Kovšci v Kropi, se bode 
vršilo v dan okrajne učiteljske konferencije 31. mal. srpana t. l. in sicer z naslednjim 
vzporedom: 1. Ob 8. uri zjutraj sv. maša v ţupni cerkvi v Kropi. 2. Po maši obisk 
groba pokojnikovega, na kojem se bode zapela ţalostinka. 3. Slavnostni govor c. kr. 
okrajnega šolskega nadzornika prof. Fr. Levca in odkritje spominske plošče v 
šolskem poslopji v Kropi. 4. Po končani okrajnej učiteljskej konferenciji skupni obed v 
gostilnici g. J. Jalena v Kropi. Pokojni nadučitelj gosp. Marka Kovšca v Kropi je bil 
moţ krepkega značaja in izboren zagovornik učiteljskega stanu. Radi tega je 
pričakovati, da se udeleţi te slavnosti v mnogobrojnem številu tudi učiteljstvo drugih 
okrajev. 
Vir: Slovenski narod, 27. 7. 1895 
 
(Kočo na Velem Polju) bode Radovljiška podruţnica slovesno odprla dne 19. avgusta 
t. I. Natančen vzpored priobčimo, kadar bode vse pripravljeno in urejeno. 
Opozarjamo pa ţe sedaj na to znamenito slavnost, kajti vršila se bode ravno ob 
stoletnici, kar je naš slavni Valentin Vodnik na Velem Polju nočil ob hoji na Triglav. 
Kočo stavi g. Jos. Ravhekar iz Boh. Bistrice, in sicer po svojem lastnem načrtu. Koča 
bo kmalu dodelana. Po izjavi onih, ki so jo ţe videli, bode jako Iepa in trpeţna. 
Vir: Slovenski narod, 27. 7. 1895 
 



 

 

Izvršilne ali eksekutivne draţbe. …Petra Burnika zemljišče v Begunjuh, cenjeno 818 
gld. 40 kr., dne 2. avgusta in 1. septembra v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 27. 7. 1895 
 
Trgovska in obrtniška zbornica v Ljubljani (Javna seja dne 19. julija). … Na okrajno 
glavarstvo v Radovljici se je poročalo, da naj se Janezu Rakovcu dodeli dopustilo za 
zidarski obrt za občine Ovsiše in Kropa in za kraje Log, Njivica, Rovte, Zgornja in 
Spodnja Besnica. 
Vir: Slovenski narod, 2. 8. 1895 
 
Vsled nekega vprašanja c. kr. okr. glavarstva v Radovljici se je poročalo, da je 
izdelovanje gredeš za volno v Ljubnem smatrati za hišno industrijo. Isto vrši namreč 
gospodar s člani svoje druţine le nekaj mesecev v letu brez pomočnikov. 
Vir: Slovenski narod, 3. 8. 1895 
 
Izvršilne ali eksekutivne draţbe. … Joţefa Pretnarja posestvo v Lescah, cenjeno 
3184 gld. 80 kr.  dne 9. avgusta in 13. septembra v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 3. 8. 1895 
 
(Šolska poročila.) Na čveterorazredni ljudski šoli v Radovljici so poučevali: Nadučitelj 
in voditelj Andrej Grčar, 1 katehet, 2 učitelja in 2 učiteljici. Učencev in učenk je bilo 
skupaj 173; za višji razred sposobnih je bilo 130, nesposobnih 36, neizprašanih 7. 
Učiteljska knjiţnica šteje 198 zvezkov, šolarska pa 164, iz katere je izposodilo 80 
učencev 406 knjig . — Obrtna nadaljevalna šola je imela v pripravljalnem tečaju in v 2 
razredih skupaj 31 učencev, pripadajočih 14 obrtom; po rodu so bili vsi Slovenci. 
Poučevali so voditelj A. Grčar, 2 učitelja in podobar g. Vurnik (za strokovno risanje). 
Bodoče šolsko leto se prične na ljudski šoli dne 16. septembra, na obrtni nadaljevalni 
šoli pa dne 1. oktobra. 
Vir: Slovenski narod, 7. 8. 1895 
 
Iz Krope, 3. avgusta. Ţe lansko leto sproţila se je misel, rajnkemu velezasluţnemu 
nad učitelju M. Kovšci postaviti dostojen spominek v šolskem poslopji v Kropi. Misel 
dobila je takoj rodovita tla in učiteljsko društvo za okraj Radovljica preskrbelo je 
potrebno dovoljenje za v zidavo spominske plošče pri tukajšnjem krajnem šolskem 
svetu, ter naročilo ploščo pri g. Vurniku v Radovljici. Odkritje plošče vršilo se je prav 
slovesno po programu naznanjenem v „Slov. Narodu - in sicer v dan 31. julija t. I. Ker 
je bilo isti dan tudi uradno okrajno učiteljsko zborovanje za okraj Radovljica, razume 
se, da so bili, razun treh, kateri so se opravičili, vsi učitelji in učiteljice tega okraja pri 
slavnosti navzoči. Zastopani pa so bili tudi drugi okraji, vzlasti kranjski. Povsod pa še 
ni bil šolski pouk dokončan in mar sikateri se ni mogel udeleţiti. Gostje dohajali so ţe 
zjutraj za rano, kakor jih je ravno vlak dovedel. Pri prvi hiši v trgu bil je postavljen 
dostojen slavolok z napisom »Bog čuvaj vaš prihod«. Ko se gostje nekoliko 
okrepčajo, gredo na slavnostni prostor, kjer je ţe zbrana šolska mladina s krasno 
šolsko zastavo. Trg, kakor tudi šolsko poslopje okrašen je s cesarskimi in narodnimi 
zastavami. Ob poldeveti uri šel je slavnostni sprevod proti ţupni cerkvi, na čelu 
šolska mladina, gasilno društvo, gosti, krajni šolski svet, občinski odbor, sorodniki in 
domačini. Mašo je daroval g. ţupnik Fr. Hoenigmann. 
Po maši pa so pevci zapeli na grobu rajnkega „Blagor mu". Na to so vsi krenili k 
šolskemu poslopju. Okrajni šolski nadzornik profesor F. Levec je opisal v 
slavnostnem govoru pokojnikovo ţivljenje. Omenil je, da pokojnik ni bil ne pesnik ne 



 

 

pisatelj, a bil je popolen moţ, in zasluţi, da se mu postavi spomenik v šolskem 
poslopji. Spoznal ga je prvič pred devetimi leti, ter uvidel, da je moţ na pravem 
mestu, kremenitega značaja, neupogljiv, natanko spolnjujoč svoje dolţnosti; a ne 
samo to, delal je tudi za občino, pisaril pozno v noč in ugled nčiteljstva širil. Bil je 
pravi vzor slovenskega učitelja. 
Doma Podvelbom na Notranjskem navzel se je ţe v zgodnji mladosti ljubezni za svoj 
rod, deloval v oţjem krogu vedno v prospeh in izobrazbo naroda. Ustanovil je bralno 
in pevsko društvo. Odgojil je v trgu trojni šolski rod in marsikaterega dovedel do 
boljšega kruha. Ker je bil moţ zasluţen, postavimo mu pomnik, toda ne samo na 
mrtvi steni temuč bolj v naših srcih, da ga posnemamo v vsem njegovem delovanju. 
Nato se je plošča odgrnila. Široka je blizu meter in primerno visoka ter nosi napis: 
„Svojemu mnogoletnemu predsedniku vzornemu nadučitelju Marku Kovšci, *25. 
sušca 1838. Podvelbom † 24 svečana 1804. v Kropi postavilo hvaleţno učiteljsko 
društvo v Radovljici, 31. julija 1895. Nad ploščo pa je iz belega mrarnorja izklesana 
doprsna podoba rajnkega. Vsa čast g. Vurniku iz Radovljice, ki je delo tako ukusno 
izvršil. V tem ko se je plošča odgrnila, so pokali topiči.  
Pol ure pozneje bilo je uradno zborovanje, pri katerem se je predstavil 
novoimenovani g. c. kr. okrajni šolski nadzornik And. Ţumer, ob jednem pa tudi 
poslovil dosedanji g. c. kr. okr. šolski nadzornik profesor Fr. Levec. Gotovo ga bo 
vsak izmej učiteljev ohranil v hvaleţnem spominu. Skupen obed z običajnimi 
napitnicami in pokanjem topičev bil je v gostilni pri J. Jalenu. Prehitro je prišel čas 
odhoda in razšli smo se vsak na svoj dom in počitnice. / K . 
Vir: Slovenski narod, 7. 8. 1895. 
 

 
 

Slovenski narod, 8. 8. 1895. 
 
(„Slovensko planinsko društvo") otvorilo bode dne 10. t. m. tretjo slovensko planinsko 
kočo, katero je po naročilu radovljiške podruţnice stavil g. Josip Ravhekar, občinski 
tajnik v Boh. Bistrici, po načrtu, katerega je sam izdelal. Koča je jako lepo in prikladno 
izdelana iz mecesnovega lesa in je opravljena z vsem potrebnim v sobi in v kuhinji. 
Na gornjem koncu Velega polja pod Triglavom, blizu 2000 m nad morjem stoji ta 
koča Velo polje, ta krasna zadnja planina proti Triglavu je kakor nalašč vstvarjena za 
planinsko kočo. Kajti v bliţini je obilo dobre pitne vode, tam bivajo pastirji s svojo 
ţivino in radi postreţejo z dobrim mlekom. Ta koča ne bo sluţila le onim hribolazcem, 
ki bodo lazili na Triglav in druge vrhove, ali pa prehajali čez sedla v druge doline; 
sluţila bode tudi onim, kateri bodo hoteli na tej planini več dni prebivati, da se 
nasrkajo sveţega zraka, divijo krasnemu razgledu in odpočijejo od mestnega hrupa 



 

 

in truda. Ta koča pa ni jedina novost ob Triglavu, kajti vrh njegove najvišje glave 
postavil je znani hribolazec gospod Jakob Aljaţ, Ţupnik na Dovjem, na lastne troske 
ţelezno kočo (razglednik). Na vrhu Triglava piha skoraj vedno silen veter in 
hribolazec vroč in prepoten ne more na tem vetru dolgo stati ter krasni razgled 
vţivati, nego se mora kmalu vrniti. A zdaj bode lahko iz zavetja, z razglednika 
poljubno dolgo ogledoval razgled, se poleg tega odpočil in po vrhu še lahko notri čaj 
skuhal. Radi tega je ta razglednik gotovo velike vaţnosti in domačini kakor tudi tujci 
vedeli bodo njegovemu stavitelju mnogo hvale. Razglednik je okrogel, 2 m visok in 
meri povprek 1 m 25 cm; ima vrata, vznotraj pa klop in polico. Skozi 4 zgornja okna 
ogleduješ stoje in skozi 4 spodnja okna pa sede krasni razgled, čegar naris je v 
razgledniku na razpolago, kakor je tudi nekaj odeje in 2 posodi za kuhanje čaja notri 
shranjeno. Razglednik je v skalo z vijaki in bakrenimi ţicami pritrjen. V njem lahko 
stoji 6 oseb. Ta stolp je po načrtu gospoda Jakoba Aljaţa izdelal klepar in 
ključavničar g. Belec v Št. Vidu nad Ljubljano. Ker je ravno dne 19. t. m. 100 let, kar 
je naš slavni pesnik Vodnik hodil in prepeval ob Triglavu, sklenila je radovljiška 
podruţnica „Slov. plan. društva" imenovati kočo na Velem polji „Vodnikovo kočo". 
Stoletnica Vodnika kot turista se bode prav primerno praznovala z otvoritvijo 
slovenske planinske koče na Velem polji in z imenovanjem iste „Vodnikova koča". 
Vspored te slavnosti je naslednji: O polunoči od 17. na 18. t. m. odpeljejo se 
ljubljanski izletniki z gorenjskim vlakom do Lesec, tam se jim pridruţijo radovljiški in 
se skupno na pripravljenih vozeh popeljejo v Bohinj; v Bistrici je kratek odmor in 
potem gredo peš v Srednjo vas; tam je sv. maša, kosilo in opoldan odrinejo z Bohinjci 
vred na Velo polje k Vodnikovi koči, kamor dospo mej 6. in 7. uro zvečer. Prenočitev 
v koči, drugo jutro slovesna otvoritev in potem idejo izletniki na razne kraje, nekateri 
na Triglav, drugi se vrnejo v Bohinj. Člani „Slov. plan. društva" in druzih planinskih 
društev, prijatelji turistike in narave sploh so uljudno vabljeni in dobro došli. Udeleţbo 
je naznaniti do petk a 16 t. m. zvečer pri društvenem blagajniku g. J. Sokliču, trgovcu 
pod Trančo, da preskrbi vozove. Jed in pijačo vzame naj vsak zase seboj. 
Vir: Slovenski narod, 14. 8. 1895. 
 
(Posojilnica v Radovljici) registrovana zadruga z omejenim poroštvom ima svoj 
izvanredni občni zbor dne 25. avgusta 1895 popoludne ob 4. uri v posojilničnih 
prostorih. Na dnevnem redu je volitev ravnatelja oziroma jednega člana v 
ravnateljstvo.  
Vir: Slovenski narod, 16. 8. 1895. / V mapi Denarni zavodi 

 
(Otvoritev Vodnikove koče na Velem polji) se je izvršila prav veličastno ob krasnem 
vremenu. Še ne kmalu je bilo na sivem očaku Triglavu zbranih toliko turistov skupaj, 
kakor v ponedeljek. Bilo jih je 34 in so bili skoro vsi iz slovenskih pokrajin. Vsi se 
izraţajo jako pohvalnoo razglednem stolpu g. ţupnika Aljaţa, ki je zares prava 
dobrota za turiste. Tudi nekateri angleški turisti, ki so bili ravno na Triglavu, niso 
mogli prehvaliti velike praktičnosti tega stolpa. Ob 10. uri dopoludne zbrali so se 
turisti okolu Vodnikove koče, katero je slovesno blagoslovil g. kapelan Piber iz 
Srednje vasi. Potem je stopil na verando g. Grčar iz Radovljice in se z ţivimi 
besedami spominjal prvaka slovenskih turistov, našega slavnega pesnika, narodnega 
buditelja Valentina Vodnika ter mu zaklical trikratno Slava. „Slava!" je zadonelo iz 
navdušenih grl zbranih slovenskih hribolazcev, od pečin pak se razlegajo streli. 
Potem ko je govornik še izrekel iskreno zahvalo g. Josipu Ravhekarju, ki je vodil vso 
stavbo, je povdarjal pomen „ Slovenskega planinskega društva" in njegove 
podruţnice v Radovljici. G. J. Hauptman je prebral pozdrav društvenega načelnika g. 



 

 

prof. Frana Oroţna, ki je bil zadrţan udeleţiti se slavnosti, g. Kos, ki je bil zastopal 
kamniško podruţnico, je izročil pozdrav podruţnice, gosp. Kocbek, načelnik savinjske 
podruţnice »Slov. planinskega društva« pa pozdrav štajerskih slovenskih planincev. 
Kmalu po otvoritvi so se razšli hribolazci na vse strani. Vodnikova koča je torej 
otvorjena in bo kot prva slovenska koča v Triglavskem pogorju branila čast 
poglavarja slovenske zemlje, veličastnega Triglava. 
Vir: Slovenski narod, 21. 8. 1895 
 
 
(Razpisane sluţbe.) Na dvorazredni ljudski šoli v Begunjah mesto nadučitelja in 
voditelja z dohodki III. plač. razreda in prostim stanovanjem. Prošnje do dne 1. 
septembra okr . šolskemu svetu v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 21. 8. 1895. 
 
(Občinski odbor radovljiški) je v svoji seji dne 19. avgusta t. l. gospodu Josipu Dralki 
c. kr. vladnemu svetniku v Ljubljani — zaradi mnogih zaslug za mestno občino 
radovljiško — podelil častno meščanstvo.  
Vir: Slovenski narod, 24. 8. 1895 
 
 

 
 

Slovenski narod, 27. 8. 1895 
 
 

 
 

Slovenski narod, 28. 8. 1895 
 
 

(„Slovenskega planinskega društva") delovanje v Triglavskem gorovju je naše 
domače neprijatelje strašno ujezilo. Kar pihali pa so te potvorice, ko se je vrli g. Aljaţ, 
ţupnik na Dovjem in odbornik radovljiške podruţnice »Slov. plan. društva« celo 



 

 

osmelil postaviti razgledni stolp vrhu Triglava, kjer si je v ta namen kupil sveta od 
dovške občine. Govoričile so te odurne kukavice, da je Aljaţeva namera za ţivljenje 
nevarna, samo da bi preprečile stavbo, katere ne morejo sedaj prehvaliti na glasu 
turisti, domačini in tujci: Angleţi, Francozi in Nemci. Dičnemu g. Aljaţu in 
neumornemu „Slov. plan. društvu", oziroma njega radovljiški podruţnici kličemo: Le 
naprej! Naši domači neprijatelji pa naj pomnijo, da so oni le začasni posestniki, a mi 
od pamtiveka lastniki slovenske zemlje. Če jih je volja, naj le pridno obdelujejo naš 
svet, prav hvaleţni jim bodemo mi, še bolj pa naši potomci, a nikar naj se ne 
razburjajo, da se gibljemo tudi mi na svojih tleh in delamo s svojimi domačimi sredstvi 
brez ruskih — pardon — pruskih novcev. 
Vir: Slovenski narod, 31. 8. 1895 
 
Z Bleda … Pošiljajo nam uradnike, kateri so slovenščine popolnoma nevešči. Dobili 
smo geometra, koji slovenščine nič ne razume ter se mora pri svojem poslovanji 
posluţevati tolmača. Res bi skoraj mislili, da smo na Pruskem. Naši priprosti kmetje 
pa so le uvideli, da tako ne gre dalje. Uvideli so naši blejski kmetje, da se jim godi 
krivica ter da imajo popolno pravico zahtevati, da pride na to mesto moţ, ki je njih 
jezika zmoţen. Vloţili so pritoţbo ter pričakujejo, da se tej zahtevi njihovi ugodi. 
Moţno, da so druge občine z dosedanjim zadovoljne, morda je Radovljičanom to 
prav, a nam pa nij — Vsakemu svoje! Še jeden kamen mi leţi na srcu in ne morem 
drugače, da ga odvalim. Lahko bi se bilo ţe to popravilo, pa ni se še. Zakaj se ni, mi 
ni znano, ali pa nočem, da rečem. V Radovljici lesketa se nad nekim uradom napis 
„k. k. Bazirks-Gerichts-Adjunkten Kanzlei". Slovenskega napisa tu zastonj iščeš. 
Morda je na drugi strani, da bi bilo treba desko obrniti. Če je temu res tako, potem bi 
bili vendar Radovljičani ţe to lahko storili. Toda nekatere ovčice so zelo krotke ter jim 
je vse jedno, če imajo tudi kinesko napise, kaj pa še le tako milo doneče nemške, saj 
so vender stokrat in še večkrat lepši kakor pa „kranjski". Toliko za danes v prevdarek 
našim rojakom! 
Vir: Slovenski narod, 10. 9. 1895 
 
(Izvršilne in eksekutivne draţbe). … Iz Jakoba Šolarja zapuščine posestvo v Kropi, 
cenjeno 286 gld., dne 27. septembra in 28. oktobra v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 24. 9. 1895 
 
(Ţivinozdravniška predavanja) Okrajni ţivinozdravnik v Radovljici g. Josip Kosirnik je 
po naročilu deţ. vlade predaval o ţivmozdravništvu v Bistrici, v Srednji vasi, v 
Kranjski gori, v Jesenicah, na Bledu, v Gorjah, v Mošnjah in v Lescah. 
Vir: Slovenski narod, 22. 10. 1895 
 
(Gasilno društvo v Radovljici) si bode zgradilo svojo shrambo orodja na stavbišču, 
katero je v to svrho podarila društvu gospa Hudovernikova. 
Vir: Slovenski narod, 25. 10. 1895 
 
V radovljiškem okraju so pri volitvi volilnih moţ zmagali klerikalci na Bledu, v Gorjah 
in v Jesenicah; v Lescah pa so bili izvoljeni narodni volilni moţje. 
Vir: Slovenski narod, 6. 11. 1895 
 
Iz Radovljice 5. novembra. Lahko se trdi, da je bila Radovljica mej drugimi 
slovenskimi mesteci najdalje v sponah nedostopnega starinarstva. Komur je znan 
njeni razvoj, ta ve, kako pozno se je začela razvijati. Res je sicer, da se razširjala ni, 



 

 

a ličila in povzdigovala se je v zadnjem času notranje. Navajam le uzorno upeljano 
mestno kanalizacijo, krasno slikano in prenovljeno ţupno cerkev, premeščenje 
klavnice, nasad itd. Za odpravo prejšne mlačnosti v narodnem oziru pa bodo skrbela 
sedaj naša društva, koja so osnovana na strogo narodni podlagi. V to pomozi Bog! 
Obdana z dveh strani z globokimi jarki, razprostreti in razširjati se more Radovljica 
vsled teh naravnih okolnosti le proti severu, na ravnem polji za grajskim vrtom. Toda 
ravno tu je obdajal naše prijazno mestece mogočen obroč nerazdeljive proštijske 
zemlje. Sedaj pa se je ta oklep prodrl in je vsaka nadaljna ovira odstranjena, za kar 
bodi vsem onim, ki so v to pripomogli, zahvala in priznanja. Z drevoredom lepo 
zasajena široka cesta vodi nas sedaj iz mesta venkaj na prosto, brez ovinka ali 
klanca, in stvarja zvezo z veliko, drţavno cesto proti Lescam. Z veseljem smo začuli 
vest, sa se deluje v to, da se na tem sedaj odprtem, krasnem prostoru zgradi 
občinska hiša s primemo oddeljenimi stanovanji, koja bi se oddala g. uradnikom in  
se sčasoma od stanarine pokrili stavbinski troški. Upati je, da vrlo mestno vodstvo 
tudi vse zapreke odstrani, ki ovirajo nekoliko to podvzetje, od kojega bode imela pa 
nedvombeno ravno občina največji uţitek. Začetek novemu stavbenemu gibanju na 
tem krasnem prostoru storila je, radi svoje dobrotljivosti poznata, obče spoštovana 
gospa Marija Hudovernig. Veledušno podarila je gasilnemu društvu za priliko 
petdesetletnega vladanja Nj. Veličanstva, obširen prostor ob novi cesti, da si društvo 
zgradi ondi svoj dom. Kakor se obče toţi in to opravičeno, manjka v Radovljici 
stanovanj in prostora sploh, in tako je bilo tudi gasilno društvo prisiljeno shranjevati 
svoje priprave in gasilno orodje pod nizkim vzbočjem neke pristave, kjer se skoro ni 
bilo moč ganiti ali v redu delovati, ne oziraje se na neprilike ob času poţara na tem 
mestu. Za prelep dar bode blagi dobrotnici hvaleţno ne le gasilno društvo, ampak 
tudi vse domače občinstvo. Pričakovati se pa mora radi tega opravičeno od poţarne 
brambe, da si zgradi svojo shrambo kolikor moči zloţno in lepo, posebno z ozirom na 
okolnost, da bode ta stavba na tako očitnem in ugodnem prostoru. Nehote se nam 
vsiljuje nasvet, da bi se na tem lepem kraju dalo nazidati marsikatero poslopje, koje 
bi privabljalo radi krasne lege, zračnih in svitlih stanovanj ne le tujce in gosp. 
uradnike, ampak tudi v gmotnem oziru ustrezalo posestnikom in občini. Z ţeljo, da bi 
bila ta shramba gasilnega društva začetek takim podjetjem, čestitamo narodni 
poţarni brambi Radovljiški na tem blagodušnem daru gospe Marije Hudovernig. 
Vir: Slovenski narod, 6. 11. 1895 
 
(Tujcev na Gorenjskem) je bilo minulo poletje prav obilo, največ seveda na divnem 
našem Bledu, kjer jih je bilo v vsej občini 1677. Za Bledom jih je bilo največ v Planini 
pri Jesenicah, namreč 275, v hiši za turiste ob bohinjskem jezeru 200, v Radovljici 
128, v Bohinjski Bistrici 100, v Jesenicah 80, v Poliču 64, v Kranjski Gori 54, v 
Belipeči 38, na Savi 38, v Mojstrani 37, Podkorenom 28, v Begunjah 19, v Lescah 10 
i. t d. Izmej teh tujcev je bilo 432 inozemcev, nad teden dni pa se jih je mudilo v 
imenovanih krajih 986. Izlete v gorovje Triglava, Mangarta i. t. d. je naredilo 295 
tujcev.  
Vir: Slovenski narod, 7. 11. 1895 
 
V mestih Kamniku, Radovljici in Trţiči dobi tudi dosedanji poslanec g. ces. svetnik 
Murnik klerikalnega protikandidata. Ne ve se, ali bode to radovljiški ali trţiški ţupnik, 
na vsak način pa — fajmošter! 
Vir: Slovenski narod, 11. 11. 1895 
 



 

 

lz Begunj na Gorenjskem, 9. novembra. Včeraj se je vršila pri nas volitev volilnih 
moţ. Izvoljena sta ţupan Janc in ţupnik Košmelj. Vkljub temu, da se je ţupnik mnogo 
potrudil ter letal od zore do mraka po hišah, budeč volilce še zjutraj iz spanja, nalovil 
je le malo volilcev. Spoznavši, da njemu ni moč zmagati, priporočal je zraven sebe 
ţupana Janca, kateri vţiva občno spoštovanje, čeprav se ne pusti od ţupnika 
komandirati. Da je zaupanje ţupnik izgubil, uvideti je moral sam, ker volilcev od 
zadnjič niti jeden ni več sedel mu na limanice. 
Vir: Slovenski narod, 11. 11. 1895. 
 
Iz Radovljice s nam je brzojavilo včeraj: Na tukajšnjem volilnem shodu se je zbralo 38 
volilvev radovljiškega mesta, ki so proglasili g. c. svetnika Murnika deţelnozborskim 
kandidatom za mesta Radovljica - Kamnik - Tiţič. 
Vir: Slovenski narod, 18. 11. 1895 
 
Iz Begunj se nam poroča: Tukajšnja kmetijska podruţnica je imela 25 m. m. svoj 
občni zbor, pri katerem je g. ravnatelj Pirc jako temeljito in vender prav poljudno 
predaval o vaţni panogi kmetijstva, o sadjereji, za kateri pouk so vsi kmetovalci g. 
predavatelju jako hvaleţni. 
Vir: Slovenski narod, 2. 12. 1895 
 

 
 

Slovenski narod, 2. 12. 1895 
 

Radovljiška podruţnica druţbe sv. Cirila in Metoda) bode imela v nedeljo dne 15. 
decembra ob 3. uri popoludne svoj redni občni zbor v prostorih gostilne gospe 
Klinarjeve v Radovljici z običajnim vzporedom. 
Vir: Slovenski narod, 12. 12. 1895 
 
(Okroţne bolnice) se bodo ustanovile v vseh štirih zdravstvenih okroţjih radovljiškega 
okraja.  
Vir: Slovenski narod, 13. 12. 1895 
 
Za druţbo sv. Cirila in Metoda: Gospod Andrej Grčar, nadučitelj v Radovljici 43 kron 
40 vin.; darovali so: Mohorjani iz ţupnije Mošnje, kar je primanjkovalo, dodal gosp. 
ţupnik J. Berlic 4 krone; i z nabiralnika v gostilni gospe Klinarjeve v Radovljici 5 kron 
40 vin.; pri občnem zboru podruţnice sv. Cirila in Metoda v Radovljici darovali člani 
namesto »Mohorjanov« kot „mohorjevina", katera se je pozabila pobirati od udov 12 
kron; gosp. Egidij Hirschmann 4 krone in g. Aleš Roblek (1 zlat) 18 K. — Ţiveli 
rodoljubni darovalci in darovalke in njih nasledniki! 
Vir: Slovenski narod, 21. 12. 1895 
 
:::::::::::::::::::::::::: 
  
(Iz Radovljice) se nam piše 2. januvarja: Danes sklenil je mestni zastoj, da se 
ustanovi tudi v našem mestu mestna hranilnica, kakor obstoji ţe v Novem mestu in v 



 

 

Kranji. — Kakor te dve hranilnici za svoje okraje, tako bode tudi naša hranilnica za 
gorni del Gorenjske zavod, ki daje ljudem priliko štedenja, ob jednom pa tudi priliko, 
preskrbeti si v slučaji potrebe na svoja posestva primerno posojilo za nizke obresti ter 
proti amortizovanji t. j . poplačevanji v prav majhnih obrokih. Po navadi plačeval bode 
dolţnik za svoj dolg po šest odsto na celo leto ali tri od sto na pol leta, s tem pa ne le 
obresti odrajtal, toda tudi dolg uničil v 36 letih. — S primerno večimi uplačili se bode 
dolga še prej iznebil. — Naj bi našlo to podjetje, s katerim je poloţen nov temelj za 
razvoj našega mesta, posnemanje. Boţji blagoslov pa dobri stvari ne bo izostal. 
Vir: Slovenski narod, 4. 1. 1896 / V mapi Denarni zavodi 

 
Sklic upnikov. Kdor ima kako pravico do zapuščine pok. c. kr. vojnega kapelana 
Franca Čarmana, umrlega dne 10 oktobra I. 1895 v Otoku naj se zglasi dne 27. t. m. 
ob 9. uri zjutraj pri okr. sodišču v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 23. 1. 1896 
 
(Podruţnica Slovenskega planinskega društva za radovljiški okraj) priredi dne 2. 
februvarja v gostilniških prostorih »pri Katrineku« v Lescah v društveno korist 
veselico z dramatično predstavo (»Bob iz Kranja«), petjem in plesom. Iz prijaznosti 
bode sodeloval oddelek blejskega pevskega društva pod vodstvom g. nadučitelja Fr. 
Rusa. Začetek ob  ½ 8 uri zvečer. Ustopnina 1 krona. 
Vir: Slovenski narod, 30. 1. 1896 
 

 
 

Slovenski narod, 1. 2. 1896 
 
 

 
 

Slovenski narod, 1. 2. 1896 
 

 



 

 

(Zdravstveno stanje) V Češnici in v Dobravi v radovljiškem okraju se je pojavila 
davica, za katero je ţe mnogo otrok obolelo. 
Vir: Slovenski narod, 14. 2. 1896 
 
Radovljica 5. marca. Tukaj in v okolici velika povodenj. Ceste so raztrgane, mostovi 
so v nevarnosti. Več ţivine je ţe potonilo.  
Vir: Slovenski narod, 5. 3. 1896 
 
Z Gorenjskega 5. marca. (O interpelaciji poslancev Kalana in drugov zaradi neke 
vodopravne zadeve v radovljiškem okraju.) Naša klerikalna stranka je jako ošabno 
nastopila in se vtikala v stvari, koje jo bore malo brigajo. Najmanj jo je pa brigala 
vodopravna zadeva, ki se ima rešiti pr i c. kr. okrajnem glavarstvu v Radovljici zavoljo 
ţage Luke Grilca. Klerikalna stranka v deţelnem zboru je v tej zadevi predloţila 
deţelni vladi kranjski interpelacijo, kojo je podpisal tudi g. poslanec Jelovšek. Dotična 
interpelacija se je doslovno tiskala tudi v „Slovencu". Na to interpelacijo je odgovoril 
g. deţelni predsednik. Misliti bi se moralo, da bodo gospodje pri Slovenci tiskali 
doslovno tudi dotični odgovor deţelnega predsednika, da bi se izvedela resnica. 
Tega pa niso storili, kakor tudi niso tiskali v „Domoljubu" odgovora deţelnega 
predsednika na govor poslanca Aţmana glede gorenjskih pašnikov, mleka in ţganja, 
koji govor je bil tako učen, kakor n. pr. misli poslanca Aţmana o ceni ţita. Da se pa 
izve vsaj deloma resnica glede ţage Luke Grilca, naj bode dovoljeno konstatovati le 
to, da je Luka Grilc v svoji prvi prošnji na c. kr. okrajno glavarstvo v Radovljici prosil, 
da se mu dovoli uporabljati ono vodo, koja preostane, če se ozira na vso pravico 
onih, ki imajo kako pravico do vode v potoku Zgoša. Treba je nadalje vedeti, da je 
izvedenec, ki je bil zaslišan v tej zadevi, izračunal, da po jarku, vodečem v Novo vas, 
tudi tedaj, če se popolno osnaţi, ne more teči več vode, nego 47 litrov na sekundo. 
Glavarstvo je tedaj popolno prav postopalo, če je odločilo, da sme ostalo vodo 
porabljati Luka Grilc. Glavarstvo je nadalje Luko Grilca takoj, ko je izvedelo, da je on 
vkljub pritoţbi posestnikov iz Nove vasi ţago dodelal in ţagati pričel, kaznovalo z 
visoko globo 25 gld. Odločba radovljiškega glavarstva glede naprave ţage je bila tudi 
pri c. kr. deţelni vladi potrjena. Radovljiško glavarstvo je tedaj postopalo popolno 
korektno, ne pa, kakor trdi interpelacija, čudno in nezakonito. Kar se tiče tega, da 
teče voda proti ţagi Luke Grilca, se mora pa tudi to povdarjati, da je po tisti strugi, kot 
glavni strugi, vedno tekla voda, ker morata tudi vasi Vrbnje in Gorica iz potoka Zgoša 
dobivati vodo. Tudi teče glede tega pravda pri c. kr. okrajnem sodišči v Radovljici in 
tedaj o tej stvari za sedaj ne more odločevati okrajno glavarstvo. V interpelaciji se je 
govorilo tudi o tem, da posestniki iz vasi Nova vas v preteklem poletji niso dobivali 
zadosti vode. Ta trditev je goli humbug. Posestniki iz Nove vasi so dobivali vedno 
preveč vode iz potoka Zgoša. Izvedenci trdijo, da po travnikih novovaških raste vsled 
preobile moče taka trava, ki nima snovi za tvoritev kosti. Radi tega je pa Nova vas 
kraj, v katerem največ ţivine zboli na kostnih boleznih. Kdor je ţe kdaj hodil po 
travnikih novovaških, je moral tudi zapaziti, da so na marsikaterih krajih teh travnikov 
nastala prava močvirja, ker ravno iz potoka Zgoše prihaja preveč vode na te travnike. 
Vkljub temu pa Novovaščani ne pusto napraviti Luki Grilcu ţage in posamezniki 
očitajo popolno po krivici radovljiškemu glavarstvu pristranost. Popolno nepotrebno je 
pa bilo, da so klerikalni poslanci sproţili to neosnovano interpelacijo. Njihova dolţnost 
bi pa bila, da dajo tudi odgovor na to interpelacijo tiskati, da se vrne radovljiškem 
glavarstvu in Luki Grilcu za to stvar vzeta čast. 
Vir: Slovenski narod, 7. 3. 1896 
 



 

 

Posojilnica v Radovljici, registrovana zadruga z omejenim poroštvom, imela bode dne 
22. marca 1896, popoludne ob 4. uri, v posojilničnih prostorih redni občni zbor s 
sledečim dnevnim redom: 1.) Poročilo ravnateljstva; 2.) Poročilo nadzorstva; 3.) 
Razdelitev čistega dobička; 4 ) Volitiev ravnateljstva; 5.) Volitev nadzorstva; 6.) 
Slučajnosti in razni nasveti. V petem upravnem letu imela je posojilnica v Radovljici 
607 327 gld. 20 kr. denarnega prometa. Vloţilo se je od strank 281.604 gld. 30 kr. ter 
dvignilo 96.749 gld. 2 kr., tako da je stanje hranilnih vlog s kapitalizovanimi obrestmi 
koncem leta 1895. znašalo 315.883 gld. 39 kr. Izposodilo se je na hipoteke 44 745 
gld. in na osobni kredit 28 365 gld., skupaj 73.110 gld; vrnenega je bilo na hipoteke 
9663 gld. in na osobni kredit 21.059 gld., skupaj 30 722 gld. Stanje posojil znašalo je 
koncem leta 1895. na hipotekah 159.805 gld. 92 kr. in na osobnem kreditu 31.305 
gld., skupaj 191 110 gld. 92 kr. 
Vir: Slovenski narod, 7. 3. 1896 / V mapi Denarni zavodi  

 
Mestna hranilnica v Radovljici. Radovljiški občinski odbor je sklenil ustanoviti v 
mestu Radovl|ici mestno hranilnico. Pri tako vaţnem sklepu je gotovo umestno 
razmotrivati vprašanje, je li tak denarni institut za Radovljico potreben ali ne, bode li 
donašal mestu kako korist ali ne? Da bi radovljiška hranilnica delovala zunaj 
radovljiškega okraja, bodisi da bi dobivala vloge od strank, bivajočih zunaj tega 
okraja, bodisi da bi svojo gotovino vlagala na zemljišča zunaj radovljiškega okraja, na 
to niti misliti ni pri obilici denarnih zavodov na Kranjskem. Za delovanje preostaje novi 
hranilnici le politični okraj radovljiški. Pa tudi od tega okraja odpade popolno sodni 
okraj kranjskogorski s 7170 stanovniki, ker obstoja za ta okraj Raiffeisenova 
posojilnica v Kranjski gori, ki se tudi peča s hipotečnim kreditom. Delovanje nove 
hranilnice se bode omejilo le na sodni okraj radovljiški. Da so pa tudi v tem okraji 
razmere za novo hranilnico najslabše, lahko vsak razvidi iz tehle podatkov. 
Radovljiški sodni okraj šteje 19.327 stanovnikov. V tem okraji delujejo ţe zdaj 4 
Raiffensenove posojilnice, namreč: v bohinjski Srednji vasi, na Bledu, v Gorjah in v 
Mošnjah. Potem obstoja kot dozdaj največji denarni institut posojilnica v Radovljici, 
registrovana zadruga z omejenim poroštvom. Povdarjam, da se vse tu navedene 
posojilnice poleg osebnega kredita pečajo tudi s hipotečnim kreditom. Ako se sedaj 
ustanovi še hranilnica v Radovljici, bode v okraji za 19.327 stanovnikov (ta številka se 
gotovo še nekaj zmanjša, ker se je od zadnjega štetja v Bohinju kakor tudi v Kropi 
število prebivalcev radi slabih razmer zniţalo) 6 denarnih zavodov ali jeden denarni 
zavod za 3224 stanovnikov. Kam vendar pridemo! Pomisliti je pa še treba, da se 
čuje, da se tudi na Bohinjski Beli in na Breznici ustanoviti Raiffeisenovi posojilnici. 
Znano je tudi, da občine, leţeče na desnem bregu Save, namreč Bohinjska Bistrica s 
1791 stanovniki, bohinjska Srednja vas z 2538 stanovniki, Bled z 2844 in Gorje z 
2403 ali te 4 občine skupaj z 9576 stanovniki nikakor ne gravitirajo v RadovIjico, kar 
se je najbolj pokazalo s tem, da hoče Bohinj imeti zase sodišče in da zahteva Bled 
isto za preje naštete 4 občine. Te občine se bodo tedaj pač drţale svojih denarnih 
institutov in ne bodo dale kaj opraviti radovljiški hranilnici. Tudi občini Kamna gorica 
in Kropa, prva s 715 stanovniki in druga z 892 stanovniki ne bodete dali kaj opraviti 
radovljiški hranilnici, ker tam niso razmere take, da bi se potreboval tak kredit, na 
kakeršnega izposojujejo posojilnice. Občina Olšiše z 1112 stanovniki gravitira ţe v 
Kranj. Tamošnji prebivalci pridejo le takrat v Radovljico, kadar morajo ker gre tudi 
sploh tok ljudstva z viših v niţje kraje, po dolini proti sredini deţele. Od tam ni 
pričakovati obilo posla za hranilnico. Preje sem ţe navedel, da obstoja v Mošnjah 
Raiffeisenova posojilnica. Tudi ta posojilnica bode sama lahko zadoščala tamošnjim 
potrebam. Ostanejo tedaj le še tele občine: Lanco s številom stanovnikov 589, Lesce 



 

 

s 425, Radovljica s 631, Predtrg s 278, Begunjes 1210, Breznica s 1398, tedaj 6 
občin s številom 4531 prebivalcev.  
Za te občine pa ţe obstoja posojilnica v Radovljici, ki je jako dobro fundirana. Da pa 
hranilnica ne bode mogla konkurirati s posojilnico, je očito, če se pomisli, da 
posojilnica ţe zdaj daje posojila po 4.5 % na leto in da ţe zdaj izposojuje na 
amortizacijo. Posojilnica je vsled rezervnega zaklada tudi v stanu vsaki čas vloge 
obrestovati po 4.25% na leto. Kje bode mogla to storiti hranilnica? Raven tega je pa 
hranilnica vezana na pupilarno varnost in pri osobnem kreditu na posebno dobre 
poroke. Posojilnica ima pa glede tega bolj proste roke. Pri takih razmerah pač ni 
mogoče, da bi si hranilnica dobila kak glas pri ljudeh. Od take hranilnice tedaj ni 
pričakovati za mesto posebne koristi. Še nekaj! Vidi se, da si gospodje, ki vodijo 
mestno upravo in ki vodijo posojilnico, niso najboljši prijatelji. Dobro bi bilo, ako bi se 
mestni očetje jedenkrat malo poniţali in posojilničarjem stavili kako ponudbo, da bi se  
oba instituta spojila. Tudi tukaj naj velja: Sloga jači, nesklad tlači! Jeden institut bi 
izhajal, oba pa ne bodeta. 
Vir: Slovenski narod, 13. 3. 1896 / V mapi Denarni zavodi 

 
Govor posl. Viktorja Globočnika v seji deţ. zbora kranjskega dne 28 januvarja 
(notarji). … Gospoda moja, vsaj pa je tudi mogoče, da se napravijo na deţeli notarski 
uradni dnevi. Take razmere imate ţe v nekaterih krajih. Tako na pr. je v Radovljici 
udomačeno, da hodi notar vsak mesec v Bohinj. Kjer so taki notarski uradni dnevi 
potrebni, se s posredovanjem ministerstva lahko napravijo. 
Vir: Slovenski narod, 17. 3. 1896 

 
Mestna hranilnica v Radovljici. Priobčili smo pred kratkim dopis glele mestne 
hranilnice v Radovljici. Ker je zares dobro, da se pojmi glede te hranilnice nekoliko 
pojasne, hočemo razmotriti to vprašanje, kar se nam zdi toli potrebneje, ker smo pri 
raznih prilikah nasvetovali ustanovitev občinskih hranilnic na Kranjskem in mej kraji, 
kateri so v to poklicani, imenovali tudi mesto Radovljico. Z veseljem smo pozdravili 
sklep radovljiškega občinskega odbora v tej zadevi in ker iz rečenega dopisa 
razvidimo, da niso vsi prebivalci radovljiški tako prepričani o koristi tega sklepa, kakor 
občinski odbor in večina prebivalstva, ki je za njim in ţ n|im, hočemo, to kar smo 
tačas v glavnih potezah omenili, sedaj obširneje razloţiti ter ob jednem odgovoriti 
rečenemu dopisu. Pred vsem moramo konštatovati, da pri nas ţalibog deloma ni 
dovolj jasna razlika mej hranilnico in posojilnico. — Obširno je tudi mi danes ne 
moremo označiti. Prihodnjič bodemo o tem kaj več spregovorili. 
V obče so bili pri nas domači denarni zavodi do najnovejšega časa slabo razviti, do I. 
1889 sta bili v deţeli le dve hranilnici, kranjska in kočevska. O prvi smo ţe večkrat 
imeli priliko izreči svoje mnenje, katerega jedro je poleg tega, da kot kranjski zavod 
po krivici podpira nam nasprotne teţnje to, da sploh nima za Kranjsko pravega srca. 
Ona ima koncem leta 1894. okroglo 31 milijonov ulog, od katerih je, kakor pravilno, 
polovica, t. j. 15,2 milijonov izposojenih na hipotekah. Mislilo bi se, da je ta denar 
večinoma na Kranjskem, ali računski zaključek nas o tem drugače pouči. Le 4.5 
milijonov je kranjskih hipotek, ostalih 10.4 milijonov pa zunaj zemlje in sicer 16 
milijonov na Štajarskem (Gradec), 18 milijonov na Primorskem (Trst) in 7 milijonov na 
Dolenjem Avstrijskem (Dunaj). Očividni dokaz, da gospodom kranjske hrenilnice ni 
na tem, posestnikom na Kranjskem pomagati z nizko obrestovanimi posojili, kar tudi 
dokazuje to, da je kranjska hranilnica zdaj ţe jedina, ki še ni upeljala anuitet. Da so 
pa te jedina sredstva za posestnika znebiti se dolga, dokazuje to, da kranjska 
hranilnica s svojimi hipotečnimi posojili na Kranjskem, od kar obstoji mestna 



 

 

hranilnica ljubljanska, ki posoja na anuitete, skoro nič ne napreduje. L. 1891. je 4.51 
milijonov posojil, koncem l. 1894. pa 4.77, napredovala je torej v 3 letih za 260.000 
gld. ali 88 000 na leto. Še bolj se pa to izraţa v neki drugi številki. Kranjska hranilnica 
daje, da bi s tem pokazala, kako humanitarno stališče zavzema, hipotečna posojila 
do 300 gld. za 4%, in mislilo bi se, da vsak kdor potrebuje tako posojilo, išče tam 
pomoči, toda narobe, teh posojil so dolţniki na pr. l. 1894. vrnili 10.542 gld. na novo 
se jih je pa izposodilo le 8.490 gld., tako, da se je njih stanje izmanjšalo ra 2.052 gld. 
in jih ima kranjska hranilnica koncem I. 1894. le še 420.325 gld. To je dokaz, da 
nekoliko niţje obresti dolţnika ne osrečijo, to ga pa osreči, če more posojilo v 
majhnih obrokih vračati in zato kranjski posestniki, ki imajo majhna posojila od 
kranjske hranilnice in pridejo v poloţaj, da še kak znesek potrebujejo, tega ne 
vzamejo od kranjske hranilnice, nego od ljubljanske mestne, dasi morajo tej plačevati 
po 4.5% tako posojilo, katero jim omogoči tudi kranjsko hranilnico poplačati, zato, da 
se potem celega dolga polagoma in neobčutno iznebi. Dostikrat se celo pripeti, da se 
dolţnik, ki vidi, da se tudi majhnega svjega posojila ne more nikdar iznebiti, če mu ni 
dovoljeno odplačevati ga v majhnih zneskih, ne boji s tem spojenih troškov in vzame, 
če tudi novega posojila ne potrebuje pri mestni ljubljanski anuitetno posojilo samo, da 
se onega znebi. (dalje prihodnjič). 
Vir: Slovenski narod, 26. 3. 1896 / V mapi Denarni zavodi 
 
Mestna hranilnica v Radovljici (Dalje.) Zaradi tega nas prav iz srca veseli, da je 
radovljiška posojilnica upeljala za svoja posojila amortizacijo, kakor smo izvedeli iz 
dopisa. — Ţeleti bi bilo le, da bi vse posojilnice na Slovenskem, osobito na 
Kranjskem, za svoja hipotečna in tudi za svoja osebna posojila upeljale amortizacijo, 
in sicer z anujitetami z ţe naprej določeno dobo, katera bi se pri hipotečnih posojilih  
raztegnila lahko, do 50-letne dobe, pri osebnih bi morala biti veliko krajša. Znano 
nam je, da je take anujitete upeljala za hipotečna posojila tudi ţe posojilnica v 
Ribnici, kar tukaj radi pohvalno naglašamo. Seveda ima pa to le pomen, če se upelje 
tako amortizovanje obligatorično in po ţe naprej izdelani razpredelnici,*) in ne 
pomaga fakultativna upeljava tacega amortizovanja, kakor skušnja uči, nič. Dolţniki 
se je dostikrat nočejo poprijeti misleč, da se bodo kmalu celega dolga iznebili, in 
deloma tudi, ker v svoji nezaupnosti ne razumejo dobrote amortizacije, ter na 
vprašanje, ali ţele posojilo proti golam (recimo 5%) obrestim ali, proti amortizaciji v 
36 letih po 6% po navadi odgovore »po 5%«, ker se dolge dobe 36 let ustrašijo, ker 
ne mislijo tako dolgo dolţni ostati, in ker so mnenja, da jim višje plačilo nič ne odleţe, 
ako dolg poprej vrnejo, ko v določeni dobi, — Po tem ekskurzu pa se vrnimo zopet k 
stvari. 
Rekli smo, da sta obstali do l. 1889. na Kranjskem jedino dve hranilnici. Slovenci 
nismo imeli ni jedne, in posojilnic smo imeli na Kranjskem tačas 10, od katerih so se 
pa tudi 4 šele v zadnjih 5 letih ustanovile. Vidi se, da je bila potreba slovenskih 
denarnih zavodov občutni. Lotili smo se pa le ustanovitve posojilnic, ker je bila ta 
jednostavnejša, ker smo imeli v tem oziru vzglede v sosednjih nam pokrajinah, 
osobito na spodnjem Štajerskem, ker sta brata Vošnjak se veliko trudila za to stvar. 
Okoliščine so pa ravno tam silile v to, da so se ustanavljale tam mesto hranilnic 
posojilnice, ker so občinski zastopi v večjih krajih v nam nasprotnih rokah. 
Pri nas na Kranjskem bi bila torej mogoča tudi ustanovitev občinske hranilnice v 
vsakem večjem kraju, kakor te obstoje n. pr. na Češkem, in povsod po nemških 
pokrajinah osobito na Niţjevstrijskem in na zgornjem Štajerskem, pa tudi na 
spodnjem Štajerskem jih je dosti deloma občinskih, deloma okrajnih ţali bog, da so 
večinoma nasprotniške.   



 

 

Pomankanje hranilnic je pa, ne le pri nas na Kranjskem, nego skoro povsod na 
Slovenskem pripeljalo do tega, da so posojilnice bolj in bolj zgreševale pravi svoj 
poklic, namreč omejiti se, kolikor mogoče na osebni kredit in vsled tega toraj tudi na 
kolikor mogoče majhen okraj. Raztezale so svoje delovanje zmiraj bolj in bolj čez 
prvotno si postavljene meje, in kolikor bolj so začele posojevati v oddaljene kraje, 
toliko bolj jih je ravno ta okolnost silila, zaupati denar le proti vknjiţbi, če ga je 
prošnjak tudi hotel najeti na kratek čas. Posojila jedenkrat vknjiţenega se pa dolţniku 
še nikdar ni tako mudilo vrniti, kakor bi je bil, da dolg ni vknjiţen, posojilnica sama pa 
tudi ni zahtevala povračila, če je le redno dobivala svoje obresti. (Dalje prih.) 
Vir: Slovenski narod, 27. 3. 1896 / V mapi Denarni zavodi 
 
Mestna hranilnica v Radovljici (Dalje.) Zaradi tega pa tudi posojilnice nikakor niso 
mogle shajati z lastnimi svojimi sredstvi t. j. deleţi in nabranimi reservami in morale 
so skrbeti za to, da so jim dohajala sredstva tudi iz druzih krogov izvan svojih članov 
in sicer ne le iz lastnega svojega okroţja, ampak tudi od drugod — začele so delati s 
tujimi denarnimi sredstvi, t. j. z ulogami in izposojili. Začele so denar vabiti na se. Da 
je pa tak denar draţji, ko tak, ki prihaja iz lastnega nagiba, je očividno. To se pojavlja 
povsod v ţivIjenji. Če imam kaj odveč denarja, nalagam ga sicer za kolikor mogoče 
visoke obresti, toda tako, da varnost ne trpi, in moram se toraj zadovoljiti s takimi 
obrestmi, kakeršne mi ponuja siguren denarni zavod, ali pa kakršne mi hoče dajati 
zasebnik, kateremu sem pripravljen denar zaupati, in kateremu ga ponudim, če pa 
pride zasebnik k meni in si isče denarja na posodo, si mislim (dasi ni to prava 
bratovaka Ijubesan) da bo, ker je v zadregi gotovo pripravljen tudi nekoliko višje 
obrestovati denar in zahtevam torej nekoliko višje obresti, kar je deloma pač 
opravičeno s tem, da dobim iz denarnega zavoda denar v slučaji lastne ptrebe vselej 
takoj ali vsaj pri višjih zneskih po kratki odpovedi nazaj, zasebniku pa ga moram na 
pol leta odpovedati, in še ga časih ne dobim brez toţbe nazaj, časih pa še s to ne. In 
če ga o pravem času ne dobim, mi odide dobiček, ki bi ga sicer z denarjem lahko 
drugod naredil, ali pa si moram denar, če ga silno potrebujem časih sam za drage 
obresti iskati, čega pa celo izgubim, ali tudi le deloma izgubim, imam tako škodo, da 
je opravičena za tako pretečo škodo majhna premija, katero si dam z nekoliko višjimi 
obrestmi plačati. Sicer je to časih le opravičevanje svoje sebičnosti, kakor so ga 
oderuhi navajeni, katerim manjka do cela bratovska ljubezen do svojega bliţnjega, 
katerega poloţaj izkoriščajo in ga izsesavajo kakor pijavke. In tako tudi definuje 
moderno pravo oderuštvo. Opustila se je omejitev obrestij po njih absolutni visokosti, 
kar je do cela pravilno. 8% obresti n. pr., ki so za kmeta tako visoke, da jih ne more 
plačati, da ga uničijo, so jako nizke za trgovca, ki z denarjem kupi po ceni blago in 
napravi lep dobiček, ali pa, ki se, recimo s posojilom, reši sicer neizogibnega 
konkurza. Če mi preti draţba mojega imetja, če ne poravnam dolga in dobim posojilo 
za nekoliko višje obresti, nisem še uničen, ker sem za sedaj svoje imetje rešil za se 
in se otel velicih troškov, v bodoče pa mi bo laţje mogoče posojilo z obrestmi vred 
poravnati, kakor tedaj, ko nimam gotovine - ako m  je dovoljeno, poravnati dolg v tako 
majhnih obrokih, da jih morem pnštediti. In v tem obziru je morebiti zakon še 
pomankljiv — premalo oderuštvo omejujoč — ker ne dopušča brez upnikove 
dovolitve vračilo dolga v delnih zneskih. (Dalje prih.) 
Vir: Slovenski narod, 30. 3. 1896 / V mapi Denarni zavodi 

 
Mestna hranilnica v Radovljici (dalje). Iz tega pa se učimo, da bodo tudi denarni 
zavodi, ki si iščejo pri druzih denarne pomoči, napravili isto skušnjo, da bodo  morali 
denar draţje plačevati in da je visokost obresti deloma odvisna tudi od tega, z 



 

 

kakšnimi posojili se pečajo. In tukaj se moramo precej dotakniti neke opazke v 
dopisu, »Hranilnica je vezana na popuarno varnost in pri osobnem kreditu na dobre 
poroke, posojilnica ima pa glede tega bolj prosto roke« — tako beremo tam. 
Res je to, in kakor je z veseljem pozdravljati z ozirom na pomanjkanje hranilnic, da so 
se posojilnice jele lotiti hipotečnega zaupa in da so temu začele zadoščati vsem 
zahtevam v popolnejši meri, nego je bilo to poprej mogoče od strani kranjske 
hranilnice in tudi od pozneje ustanovljene ljubljanske mestne hranilnice, tako bi bilo 
ţeleti, da bi se posojilnice povsod, kjer le mogoče, začele omejevati na pravi svoj 
delokrog na osebni zaup in na manjše okroţje. Bati se je, da „proste roke" posojilnico 
zapeljejo do tega, da izgubi ţadostni ozir na sigurnost. Naglašamo kar naravnost, da 
ne mislimo tu na radovljiško posojilnico, kakor sploh na nobeno obstoječih slovenskih 
ne, prepričani smo narobe, da se povsod gleda na to, da je denar varno naloţen. 
Utegne pa s časom do tega priti! Ţe zdaj dajejo posojilnice časih posojila do skrajne 
mere varnosti. Kaj, če se vrednost posestva vsled nemarnega gospodarstva, vsled 
ujm i. t. d. zmanjša? Ne bojimo se pa tega, kakor rečeno, ker smo prepričani, da se 
pri posojilnicah, katere vodijo od članov zbrani ravnatelji, ki imajo večinoma več 
deleţev, katare bi pri kaki izgubi morali ţrtovati, tako previdno ravna, da se ne bode 
lahko pripetila izguba. Ali nečesa drugega se bojimo. 
Vse kranjske posojilnice imajo koncem leta 1894. lastnih sredstev (vplačanih deleţev 
184.033 gld. in rezerv 124.448 gld., 308.481 gld., tujih pa, ulog 2,704.825 gld. in 
izposojil 16.090 gld. Omeniti je tukaj, da stanje izposojil ni pravo, ker izposojila 
posojilnica večinoma upisujejo kot uloge, tako da se iz teh številk ne more presoditi 
razmerje mej prišlim in privabljenim denarjem. Na razpolago je torej posojilnicam 
3,029.396 gld., od tega imajo v gotovini 70.796 gld., t. j. 2.75% vseh ulog, kar je 
skoro umestno, naloţenega v denarnih zavodih in vrednostnih papirjih 197.094, kar 
je pa gotovo premalo in izposojenega imajo 2,740.512 gld., tor4j 90% vseh sredstev, 
kar jih imajo na razpolago, kar je gotovo preveč. Premalo imajo mobilno naloţenega 
denarja, nekatere niti cele dasi majhne rezerve ne, in nekatere imajo sploh rezervo v 
prometu in je ne ločijo od upravnega premoţenja, kar pa nasprotuje pojmu rezerve, ki 
je namenjena pokrivati  izgube. Kako naj jih pokriva, če ji sami izgube prete, in če ni 
mobilno naloţena, tako da se v slučaji potrebe hitro lahko realizuje. (Dalje prih.) 
Vir: Slovenski narod, 31. 3. 1896 / V mapi Denarni zavodi 

 
Mestna hranilnica v Radovljici. (Dalje.) Kaj pa, ko bi iz katerega koli razloga več 
ulagateljev najedenkrat terjalo svoje uloge nazaj? Elementarne nesreče, prememba v 
vodstvu posojilnice, odstop načelnika, ki je vţival splošno zaupanje, vojska, slabe 
letine i. t. d. vtegnili bi biti vzrok, da bi se to pripetilo. Kranjska hranilnica izplačala je v 
14 dneh po potresu pol milijona več, nego je bilo v tem času uloţenega. Kaj bi storile 
posojilnice, ko bi se jim kaj tacega pripetilo? Odpovedale posojila? S tem bi se 
zamerile dolţnikom, kateri bi se jih v bodoče vedno izogibali. Tudi ulagatelje bi si 
odvračale, ko bi se postavljale strogo na stališče odpovedi. Za take slučaje mora biti 
pripravljenega toliko tacega imetja, da popolnoma zadostuje in da se hitro lahko 
realizuje. 
Vidi se torej, kam „prosta roka", ki jo ima tudi v tem oziri posojilnica nasproti 
hranilnici, lahko pripelja. In ravno zaradi tega se ni bati, da bi si hranilnica v Radovljici 
ne dobila kacega glasu pri ljudeh. Dobila si ga bode prav v kratkem in to prav 
dubrega, prav tako, kakor si ga je dobila ljubljanska mestna, in obe mestni v Kranji in 
v Novem mestu. 
Ko se je mestni zastop v Ljubljani, ki se je bavil s tem vprašanjem ţe 7 let, l. 1889. 
resno lotil njene ustanovitve, se je v deţelnem zboru ugovarjalo, da je ni treba, da 



 

 

kranjska hranilnica ni še nobene uloge odklonila, da pa tudi nobene prošnje za 
posojila, ki je bilo po pravilih pokrito, ni zavrnila. Ne vemo, če pri tej priliki, ali pozneje, 
ko se je deţelni zbor lotil vprašanja o umestnosti ustanovitve hipotečne banke na 
Kranjskem, trdila je celo kranjska hranilnica, da oni 4 milijoni, kar jih ima ona 
razposojenih, je vse, kar Kranjska potrebuje, da ima pa ona, če treba še 6 milijonov 
za hipotečni kredit na Kranjskem na razpolago, in da bi bilo ţalostno za Kranjsko, ko 
bi v toliko meri potrebovala hipotečnega kredita. Ali glejte, mestna hranilnica 
ljubljanska izposodila je skoro izključno na Kranjskem do konca 1894 l. po odbitku 
vračil 2,219 257 gld. na hipoteke, torej skoro polovico tega kar kranjska v 74 letih. 
Upeljala je anuitete, brigala se je pa tudi za posojila, obrnila je do advokatov in 
notarjev po deţeli, razglasila je ugodnosti svojih posojil v »pratiki« (v tej anonci 
posnemala jo je kranjska hranilnica, v upeljavi anuitet ne) in opozarjala je posebno 
na olajšave pri konvertovanji obstoječih dolgov po hranilnici v svrho zniţanja obrestij. 
In kljub vsemu temu v Ljubljani napreduje še vedno kranjska hranilnice in obstoje 
prav tako še poprej ţe obstale posojilnice in se dobro razvijajo, ne konkurira namreč 
mestna hranilnica ljubljanska ţ njimi in one ne ţ njo, le jedna drugo dopolnuje. 
Posojilnice goje osebni zaup, hranilnica pa hipotečnega in za tega je na Kranjskem 
še dovolj polja. Dokaz temu, da se hranilnica v Kranju in v Novem mestu prav dobro 
razvijata. Zadnja je izposodila od dne 1. maja 1894 l. do konca 1895 171.060 gld., od 
prve nimamo zaključka pri rokah. (Dalje prih.) 
Vir: Slovenski narod, 1. 4. 1896 / V mapi Denarni zavodi 
 
Mestna hranilnica v Radovljici. (Dalje). Hranilnica v Kočevji, ki obstoji od l. 1882 
razposodila je v dobi od 1889 do konca 1894. leta 763.114 gld. in nabrala si je ţe 
61.690 gld. rezerv, t. j. skoro 6% vseh ulog,  katerih ima ţe 1,072.046 goldinarjev, 
Vsako leto bode od zdaj naprej lahko dajala izdatne zneske za občekoristne namene, 
posebno za razširjanje nemške kulture po Kočevskem. Ta hranilnica, kakor tudi oni v 
Kranji in Novem mestu so pa najboljši dokaz kako dobro uplivajo hranilnice po deţeli 
na štedljivost in na zboljšanje narodnogospodarskega poloţaja. 
Vsaka prilika štedenja vabi k štedenju in pomnoţi prištedeni kapital. Posojilnice bodo 
ţe nekoliko denarja na se potegnile, o tem ni dvoma, ali dosti ga bode ostalo tudi v 
radovljiškem okraji za hranilnico, tudi iz tacih krajev, ki imajo svoje posojilnice. Ravno 
zarad neproste roke dobila bode pri previdnih ljudeh hranilnica toliko zaupanjo, da 
bode prav tako napredovala, kakor napredujejo hranilnice drugod na Kranjskem in 
tudi po nemških pokrajinah, v katerih obstoji še več posojilnic, ko pri nas. Opozarjati 
nam je le, koliko pupilarnega denarja leţi v raznih davkarijah naloţenega, in ves ta se 
mora pošiljati v oddaliene kraje ker se ne sme nalagati v posojilnicah, tako pa bode 
lahko ostal doma. Glede posojil pa je le tedaj mogoče, zahtevam prošnjikov 
popolnoma zadoščati, če je več hranilnic v deţei, katere imajo nekako vsaka svoje 
omejeno okroţje. 
Posojilnice pa ne morejo v vsakem oziru tako zadoščati hipotekarnemu kreditu, kakor 
hranilnice. Prvič ţe zarad tega ne, ker je njih denar draţji, ko denar hranilnic, ki ga 
imajo ceneje na razpolago, kar Jje naravno ţe zarad njih »vezane roke«, kar pa tudi 
skušnja uči. Mestna hranilnica ljubljanska nabrala si je v teku 4 let 3.40 milijonov gld. 
ulog, torej skoraj 1 milijon več, ko vse posojilnice na Kranjskem, in od katerih 
Metliška z 0.44 milijona in kmetska posojilnica za ljubljansko okolico (0.28 milijona) 
obstojita ţe 11 let, obrtno pomoţno društvo v Ljubljani pa (0.10 milijona) celo 39 let, 
in v tem času naraslo je stanje ulog kranjske hranilnice za 5.85 milijonov gld., ono 
kočevske za 0.54 milijona in tudi še za hranilnico v Kranji in za ono v Novem mestu 
ostalo je toliko, da sta obe zadovolnji. 



 

 

Ne more pa posojilnica dajati posojil za tako nizke obresti, ko hranilcina, ker je 
omejena na manjši delokrog in ima vsled tega tudi manjši promet. Dokaze? 
Radovljiška posojilnica je koncem četrtega upravnega leta izkazala 124.724 gld. 
hipotek, hranilnica v Novem mestu pa po 1 in pol letu obstanka 171.060 gld. Ko bi se 
bila v Novem mestu ustanovila posojilnica na mesto hranilnice, bi bila ta ravno tako 
počasi napredovala. Takih dokazov navajati bi ne prišli v zadrego. (Dalje prih.) 
Vir: Slovenski narod, 2. 4. 1896 / V mapi Denarni zavodi 
 
 
(Radovljiške cerkve) ni slikal samo gosp. Ogrin, kakor smo poročali v notici „Škof 
podpiratelj domačih umetnikov", nego zajedno ţ njim tudi g. Jebačin. 
Vir: Slovenski narod, 2. 4. 1896 
 
Mestna hranilnica v Radovljici. (Dalje.) Slišimo sicer v poročilu, da posojilnica ţe 
zdaj daje posojila po 4.5% To je vse hvale vredno! Več, kakor se sme od tako 
mladega zavoda zahtevati. Da bo le tudi shajati mogla, da ji bo le vedno zadosti 
denarja na razpolago! Do sedaj ga je imela. Pri – 4.25% obrestni meri nabrala si je 
zmeraj več ulog, ko jih je za posojila potrebovala, tako da ima koncem 1894 l. 5.720 
gld. gotovine in 26.723 gld. pri raznih denarnih zavodih naloţenega denarja. Ali bo pa 
vedno tako? Da je dandanes za 4.25% obresti na Kranjskem, posebno na 
Gorenjskem vedno dovolj denarja na razpolago, o tem ne dvomimo. Narobe 
prepričani smo, da se ga dobi celo po 4% in dvomimo, da se bode ta obrestna mera 
pri hranilnicah povsod vzdrţala. V druzih deţelah ţe dosti hranilnic obrestuje denar 
dokaj niţje, po 3.6%, po 3.5% in celo po 3%. 
Ali posojilnica v Radovljici, kakor je videti iz poročila, nima tega prepričanja, dokaz 
temu, da ne zniţa obrestne mere za uloge na 4%, in se raje odloči, da začne z novo 
ustanovljeno hranilnico ţe konkurenco, predno je ta še začela poslovati, zniţati 
obrestno mero sa posojila na 4.25%, tako vsaj trdi dopisnikar in on mora biti v tej 
zadevi gotovo dobro podučen. Mi pa tega ne moremo verjeti, in prepuščamo 
odgovornost za to poročilo njemu, posojilnici pa napravimo sledeči račun. 
Koncem leta 1894. imela je na hipotekah 124.724 gld., to da po 0.35% dobička na 
leto 811 gld. 81 kr., dalje na osobni kredit izposojenega 24.000 gld (tukaj bo menda 
za 0.5% draţje izposojevala, torej 0.75% dobička napravila) toda 180 gld. pri ulogah 
pri druzig zavodh bo teţko več kot 0.25% dobička, to da od  26.722 gld. 80 kr. vse 
skupaj torej 558 gld. 61. kr. dobička, troškov pa je imela 1894 l. 652 gld. 66. kr. in pri 
gotovini 5720 gld. ima 243 gld. 10 kr. po 4.25% izgube, skupaj torej izgube 895 gld. 
76 kr., tako da bo vsako leto 337 gld. 15 kr. čiste in gotove izgube, ali z drugimi 
besedami, da bodo koncem lata 1894. izkazana reserva 2700 gld. v 8 letih izginila, 
potem bodo pa zadruţniki začeli doplačevati izgubo, če jih bo to veselilo. Koliko časa 
jih bo pa to veselilo, se ne ve, to se pa vidi, da posojilnica vsled svojega reservnega 
zaklada, vsaj ta čas še ni v stanu vloge po 4.25% obrestovati, če hoče na hipoteke 
po 4.5% posojevati. 
Iz tega pa, kar smo dosedaj pisali, misliti bi se utegnilo, da zagovarjamo hranilnice 
proti posojilnicam, in da j im hočemo dajati nasproti tem večjo prednost, kakor jim 
gre. Tega nikakor ne, zelo obţalovanja vredno bi bilo, ko bi ne imeli toliko posojilnic, 
kakor jih imamo. Hranilnice nikakor ne morejo in no smejo se pečati v toliki meri z 
osebnim zaupom, da bi dotičnim zahtevam zadoščale, zato naj bi tudi v tacih krajih, 
kjer obatoje hranilnice, posojilnice obstale. Neko prednost pa imajo hranilnice pred 
posojilnicami, katere se jim ne sme odreči, in v tej zadevi jih naše posojilnice katere 



 

 

so v marsikaterem obziru, posebno glede hipotečnega zaupa, dosedaj nadomeščale 
hranilnice nikdar ne bodo dosegle. (Dalje prih.) 
Vir: Slovenski narod, 3. 4. 1896 / V mapi Denarni zavodi 
 
 
Mestna hranilnica v Radovljici (Konec.) Dobiček, ki ga hranilnice napravijo, 
uporabljajo v kolikor ga ni treba reservirati za eventuvalne izgube v občekoristne 
namene, tako da pride dobiček od denarja, ki pride od prebivalstva, in h kateremu 
toraj prispeva prebivalstvo s tem, da denar daje, ali s tem, da ga jemlje, zopet 
prebivalstvu v korist. In občini se tako omogoči marsikaj, kar bi ji bilo sicer nemogoče, 
ali pa le z občutnimi obdavčenjem davkoplačevalcev mogoće. — V drugih 
kronovinah, osobito na Češkem, na Niţje- in Gorenje-Avstrijskem, na Štajerskem 
postalo so hranilnice prave molzne krave občin, pri nas na Kranjskim imeli smo 
dosedaj namesto njih le posojilnice, kot molzne krave delničarjev. Če se objavljajo 
taki računski zaključki, iz katerih je razvidno da imajo zadruţniki poleg svojih 4.5% 
obresti še 83.33% dividendo, tako da jim nese denar 87.83%, potem se mora ţeleti,  
da bi se ustanovilo nekoliko več hranilnic na Kranjskem, katere bi v prvi vrsti uplivale 
na to, da bi se promet takih posojilnic omejil. Ne imenujemo zavoda. Sami bodo 
gospodje posojilničarji se menda čutili zadete. To pa naglašamo, da ni Radovljiška 
posojilca, katera si v tej zadevi postavlja one meje, ki se nam dre potrebne povsod. 
Povsod naj bi pravila posojilnic določale mejo, katere se sme deliti dividenda, in 
določale dalje, da se ostali dobiček, v kolikor ga ni treba rezervirati za morebitne 
izgube, mora uporabljati za občekoristne namene. Tega bi se ne smelo prepuščati 
dobri volji zadruţnikov in v tem oziru naj bi tudi ne bilo dovoljeno pravil predrugačiti. 
Takih posojilnic bi ne imeli nikdar zadosti, toda tudi te naj bi se omejevale kolikor 
mogoče na osebni zaup. – Nikdar naj bi se pa ne ustanavljale zarad tega, da si 
nobodobni kapelani zagotavljajo upliv, ki si ga sicer ne morejo pridobiti, in da si s tem 
pridobivajo glasove pri volitvah za pristaše svoje stranke. Denar se ne da postavljati 
na »versko podlago«. Denar je od tega sveta, boţje kraljestvo pa ne! 
s tem zaključimo z ţeljo, da bi sloga, ki je povsod potrebna, se tudi v Radovljici našla 
in da bi se ne iskalo lasu v juhi brez potrebe. S sklepom o ustanovitvi ranilnice si je 
občinski zastop iztekel velike zasluge, katere bodo prav ceniti vedeli šele potomci. Ti 
bodo obţalovali, da se ta sklep ni ţe zdavnej storil, kakor se povsod, kjer hranilnica 
obstoji, iz ust potomcov tistih, ki so ji morebiti nasprotovali, sliši: »Škoda da se ni ta 
zavod kakih 20 let prej ustanovil.« Zaradd tega so pa pravo pogodili občinski 
zastopniki s svojim sklepom, s katerim so preprečili, da jim ne bodo potomci pozneje 
očiitali, kar oni seditj lahko očitajo svojim prednikom. 
Sebi je postavil občinski zastop „monumentum aere perenius« usadil drevesce, 
katero bode sedanje prebivalce razveseljevalo s cvetjem, nekatere še s prvenci, 
potomcem pa dajalo obilo sadu, tako da bo za celo občino vir dohodka. 
Zato pa ţelimo tudi, da bi ta sklep našel povsotl posnemanje, kjer so zato ugodna tla 
in končamo vzkljičujoč: Vivant sequentes« / Nekdo 
Vir: Slovenski narod, 4. 4. 1896 / V mapi Denarni zavodi 
 
 
(Posojilnica v Radovljici) registrovana zadruga z omejenim poroštvom, ima svoj 
izvanredni občni zbor dne 21. aprila 1896 popoludne ob 4. uri v posojilnični pisarni s 
sledečim dnevnim redom: Volitev jednoga uda v nadzorstvo. 
Vir: Slovenski narod, 7. 4. 1896 / V mapi Denarni zavodi 

 



 

 

(Mestna hranilnica v Radovljici) Deţ. vlada je v imeni ministerstva notranjih del 
dovolila mestni občini radovljiški ustanoviti mestno hranilnico. 
Vir: Slovenski narod, 23. 4. 1896 
 
(Častno meščanstvo ) Mesto Radovljica je imenovalo dolgoletnega tamošnjega 
okrajnega glavarja, sedanjega vladnega svetnika gosp. Josipa Dralko, vsled njegovih 
zaslug za radovljiško mesto častnim meščanom. V soboto je deputacija občinskega 
sveta odlikovancu izročila diplomo, katero je komponiral in jako lično izdelal gosp.  
akad. slikar Alojzij Šubic v Ljubljani. Bogato izrezljan okvir je napravila tukajšna c. kr. 
obrtna šola. 
Vir: Slovenski narod, 28. 4. 1896 
 
Za druţbo sv. Cirila in Metoda: G. Andrej Grčar, nadučitelj v Radovljici 5 kron 28 vin. , 
katere je nabrala gospodična Miška v učiteljski druţbi v Radovljici. — Ţivela 
rodoljubna nabiralka in darovalci in njih nasledniki! 
Vir: Slovenski narod, 4. 5. 1896 
 
(Imenovanja) Vladni kancelist pri okrajnem glavarstvu v Radovljici g. Ivan Kocijančič 
je imenovan okrajnim tajnikom naddesetnik pri domačem pešpolku št. 17. g. Matija 
Kren pa vladnim kancelistom. 
Vir: Slovenski narod, 12. 5. 1896 
 
(Dovoljena efektna tombola) Finančno ministerstvo je prostovoljnemu gasilnemu 
društvu v Breznici v radovljiškem okraju dovolilo, da priredi tekom letošnjega leta 
efektno tombolo, katere čisti dohodek je namenjen za nabavo gasilnega orodja. 
Vir: Slovenski narod, 22. 5. 1896 
 
(Mestna hranilnica v Radovljici.) Deţelna vlada je pravila mestne hranilnice v 
RadovIjici odobrila in prične ta dne 15. junija t. I. s poslovanjem. Na posestva bodo 
pogojevala kakor vse dosedanje hranilnice v naši kronovini razen kranjske v Ljubljani 
proti amortizovanju z anuitetami. Po navadi določena bo doba amortizovanja na 36 
let. V odbor so bili voljeni naslednji gospodje: Alfred Rudesch, c. kr. notar; Ivan 
Bulovec, posestnik in trgovec; dr. Ivan Voves, okroţni zdravnik; Fran Mulej, trgovec; 
Andrej Grčar, nadučitelj; Anton Homan, posestnik in trgovec; Matija Kosmač, 
posestnik in gostilničar; Leopold Varl, posestnik; Fran Pavlošič, c. kr. poštar. V zmislu 
hranilničnih pravil je tudi vsakokratni ţupan član odbora, sedaj gospod Aleksij 
Roblek. 
Vir: Slovenski narod, 28. 5. 1896 
 
Darila druţbi sv. Cirila in Metoda v Ljubljani so zadnji teden poslali: …  g. dr. J. Vilfan 
v Radovljici 15 gld. 88 kr. iz nabiralnika pri g. Egidiju Hirschmanu. 
Vir: Slovenski narod, 6. 6. 1896 
 
(Mestna /posojilnica/ hranilnica v Radovljici) začne poslovati v ponedeljek dne 15 t . 
m. 
Vir: Slovenski narod, 10. 6. 1896 
 
(Mestna hranilnica v Radovljici) V včerajšnjo številko našega lista urinila se je neljuba 
pomota. Prične poslovati mestna hranilnica in ne posojilnica. Poslovala bode v hiši g. 



 

 

Sittiga, uradno potrjenega geometra, na glavnem trgu nasproti ces. kr. uradov. Glede 
podrobnosti opozarjamo na današnji inserat. 
Vir: Slovenski narod, 11. 6. 1896 
 

 
 

 
 

Slovenski narod, 11. 6. 1896 
 



 

 

 
(Mestna hranilnica v Radovljici.) Danes se je otvorila novoustanovljena mestna 
hranilnica v Radovljici. Hranilnični odbor, g. okrajni glavar kot cesarski komisar 
hranilnice in g. okrajni sodnik  udeleţili so se sv. maše. Pri otvoritvi naglašal je g. 
ţupan kot predsednik upravnega odbora ter ravnateljstva hranilničnega, da je 
hranilnica kot obče koristni zavod neprecenljivega pomena za občino in povabil k 
neutrudnemu delovanju, ter zaklical trikrat »Slava« presvetlem cesarju. G. cesarski 
komisar naglašal je, da je od visoke vlade poklican čuvati na izpolnjevanje pravil, da 
pa hoče hranilnico kot občekoristni zavod tudi vsestransko podpirati. Prvi dan se je 
uloţilo 5851 gld. 21 kr. 
Vir: Slovenski narod, 16. 6. 1896 
 
(Iz Radovljice) se nam piše dne 15. junija. Naše mesto vidno napreduje. Komaj smo 
danes otvorili mestno hranilnico ţe se je zopet poloţil temelj za drugo dobro stvar. Na 
povabilo našega vrlega someščana Otona Homana sešlo se je lepo število odličnih 
meščanov ter tudi uradnikov. Sklenilo se jo načeloma, da je ustanoviti v RadovIjici 
olepševalno društvo, kateremu naj bo namen poleg olepšave kraja in okolice tudi 
privabiti tujce v naše za letoviščarje kaj ugodne kraje. — Za pristop v društvo, v 
katero so bodo vsprejemale tudi dame, oglasilo se je precej pri tem osnavalnem 
zborovanju 29 rednih in 1 podporni član, ter 3 ustanovniki. Društvo prične svoje 
delovanje takoj po odobritvi pravil, za katerih sestavo so se izvolili gg.: okrajni glavar 
vitez Kaltenegger, Oton Homan, ţupan Roblek, davkar Šubic in c. kr. gozdarski 
oskrbnik Šolmajer. 
Vir: Slovenski narod, 18. 6. 1896 
 
(Mestna hranilnica v Radovljici) pristopila je čekovnemu in clearing prometu c. kr. 
poštne hranilnice in ima njen račun št. 810 502. Pod to številko se ji lahko dopošiljajo 
hranilne vloge ter vsakovrstna vplačila brez poštnine. 
Vir: Slovenski narod, 25. 6. 1896 
 
Iz Radovljice, 26. junija. Mestna hranilnica v Radovljici prav dobro napreduje — ulog 
ima po 12-dnevnem poslovanji ţe 11.513 gld. 70 kr. in tudi prošnje za posojila ji ţe 
dohajajo v primernem številu. Dovoljenih je do sedaj ţe za 5.970 gld. posojil. Ljudstvo 
se pač zaveda, da je le s posojilom tacega denarnega zavoda zares pomagano 
kateri dovoljuje, odplačilo dolga v majhnih obrokih, sicer posestniku, kateri se mora 
zadolţiti, ni nikdar mogoče dolga se znebiti. Ţe te številke pa dokazujejo, kako je bila 
ustanovitev tega zavoda potrebna in smelo mu prerokujemo lep razvoj v blagor 
naroda na narodno-gospodarskem polji, na katerem orjemo Slovenci še le ledino. 
Omeniti nam je še, da posoja ta nov zavod tudi proti menicam, ki so preskrbljene s 
tremi podpisi. Daje pa tudi posojila proti zastavi vrednostnih papirjev. — Lastnik tacih 
papirjev, ki jih ne rnara, ali zarad neugodnih kursov, morebiti tudi brez izgube ne 
more prodati, dobi nanje brez zomude časa in ovir in brez troškov takoj posojilo pod 
najugodnejšimi pogoji (nizkimi obrestmi in vrnitvi posojila, kadar mu je drago in tudi v 
obrokih), č e nimaš toliko denarja, da bi si kupil srečko, ki stane kakih 100 gld., hočeš 
pa vender sreči ponuditi roko, pridobiš si jo lahko s takim posojilom na ta način, da 
plačaš le četrti del nje vrednosti, ostale tri četrtine pa ti posodi hranilnica, katera 
potem obdrţi v zastavi srečko, katere lastnik pa postaneš takoj, tako da je dobitek, 
katerega napravi srečka morebiti mej tem, tvoj. Ostalo vrednost srečke pa izplačaš, 
kakor ti je mogoče in kakor rečeno tudi v obrokih, mej tem jo pa nizko obrestuješ, 
narobe pa pripadajo obresti takih srečk, ki se obrestujejo, tebi. — Le na tak način je 



 

 

pametno pridobiti si srečke ne pa na obroke, posebno od ţidovskih madjarskih tvrdk, 
katere so začele tudi po Kranjskem razpošiljati svoje agente, ki love ljudi kakor pajk 
muhe. O tem spregovorimo prihodnjič še obširneje. — O mestni hranilnici v Radovljici 
omenimo še, da jemlje ta za uloţno knjiţico takoj, ko jo izda, majhno pristojbino 10 
kr. Izplačuje pa vloge do 50 gld. brez vsake odpovedi, za višje zneske pogodila si je 
sicer iz previdnosti odpoved in sicer do 200 gld. 3 dni, do 500 gld. 8 dni, do 1000 gld. 
14 dni, nad 1000 gld. pa 1 mesec, vendar bode pa tudi take zneske izplačevala 
kolikor bodo dopuščale razmere, brez vsake odpovedi. 
Vir: Slovenski narod, 27. 6. 1896 
 
(Mestna hranilnica v Radovljici). V mesecu juniju 1896. je 51 strank uloţilo 17.801 
gld. 58 kr., 2 stranki sta uzdignih 400 gld, 1 stranki se je izplačalo posojilo 3000 gld. 
Stanje ulog 17.461 gld. 58 kr., denarni promet;34.006 gld. 56 kr. 
Vir: Slovenski narod, 1. 7. 1896 
 
(Radovljiškega gasilnega društva pevski zbor) priredi s prijaznim sodelovanjem 
častitih dam: gospe Scholmayerjeve, gdč. pl. Rothove in Roblekove ter gospodov: 
Jesenko, Domicelj, Gnezda, Pianecki in Toporiš v korist novega doma, dne 19. t. m. 
v I. nadstropji grof Thurnove grajščine koncert. Vzpored: 1. »Lepa naša domovina«, 
moški zbor. 2. Schubert: »Kam« 4. Hidach: »Mein liebster ist ein Weber«, poje g. 
Scholmayerjeva. 3. Vieux temps: Balada in poloneza na goslih gosp. Gnezda, 
spremlja na glasovirji gdčna. Rothova. 4. »Tičica gojzdna«, kvartet Jesenko, 
Domicelj, Pianecky in Toporiš. 5. Mendelsohn: a) Pomladna romanca, b) Lovska 
pesen, svira na glasovirju gdč. Marta Andolšek. 6. Vilhar: »Mornar«, balada za 
bariton solo poje g. Domicelj, spremlja gdčna. Roblekova. 7. Pablo de Sarasate: 
Ciganske melodije, g. Gnezda in gdč. pl. Roth. 8. Kocjančič: »Venec narodnih 
pesnij« s tenor in bariton solo, poje pevski zbor gasilskega društva. Začetek točno ob 
pol 6. uri popoldne. Ustopnina: sedeţi prve vrste 1 gld., drugi 50 kr. Stojišča 40 kr. 
Vir: Slovenski narod, 16. 7. 1896 
 
Nedol. Antonije Johard posestvo v Kropi, cenjeno 200 gld., dne 24, julija in 28. 
avgusta v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 21. 7. 1896 
 
Iz Radovljice 19. julja. Naše prostovoljno gasilno društvo sme zabeleţiti današnji dan 
z zlatimi črkami v svojo kroniko. Nismo še poročali, da je to društvo letos pričelo 
graditi poslopje za shrambo gasilnega orodja, katero je malone ţe dogotovljeno. V 
prvem nadstropji bode imelo poslopje dve prostorni stanovanji in s tem vstreţe 
društvo ob jednem potrebi, katera se čuti vsak dan bolj. Odbor si je velike prevzete 
naloge popolnoma svest in napenja vse sile, da bi jo častno izvršil in materijelne 
teţave zmagal. Priredil je danes, da nabere nekoliko sredstev, v krasno okičeni grof 
Thurnovi grajščini lep koncert, kar je bila prekrasna ideja. Uspeh je bil v materijelnem 
oziru jako lep, dohodkov je okrog 210 gld., stroškov pa skoro nič. Uspeh je bil pa tudi 
v umetnostnem oziru sijajen. Nismo mislili, da imamo v Radovljici tohko sposobnih 
sil. Sedaj se ne bojimo več dolgih zimskih večerov, led se je stajal in prepričani smo, 
da tisti, kateri se do sedaj niso še javno pokazali, ker ni bilo prilike, so iz današnjega 
ploskanja, katero je sledilo vsaki »piec«, razvideli, kako jim je občinstvo hvaleţno za 
vţitek, katerega smo imeli danes, hvala sloţnemu sodelovanju vseh slojev 
prebivalstva. — ln najbolje smo hvaleţni našim vrlim damam, katerim gre največ 
zasluge za današnji uspeh. S prekrasnim svojim glasom razveselila nas je gospa 



 

 

Šolmajerjeva. Na glasovirju pa smo imeli priliko občudovati spretnost gospic pl. 
Rothove, Andolšekove in Roblekove. Kvartet »Tičica gozdna« je splošno ugajal, 
domača pevca gg. Domicelj in Pianecki in ljuba nam gosta gg. Jesenko in Toporiš, 
gosp. Domicelj tudi s svojim solo, vsi to vrlo izpolnili svojo nalogo in gospoda Gnezde 
iz Ljubljane spretnost na goslih se je splošno občudovala. Vabilu odbora so se 
odzvali tudi stotnik prostovoljne poţarne hrambe ljubljanske g. Doberlet in jako 
odlična osebe iz okolice, mej njimi tudi knez Widischgraetz in skoro vsi meščani. Ko 
je pevski zbor gasilnega društva, ki je nastopil, nazadnje, končal kitico narodnih 
pesmij, razšli smo se z nado, da ta koncert ni bil zadnji, katerega so priredile domače 
moči v Radovljici.  
Vir: Slovenski narod, 22. 7. 1896 
 
(Razpisane sluţbe). Na jednorazrednici v Dobravi pri Kropi mesto učitelja in voditelja 
z dohodki IV. plač. razreda, funkcijsko priklado in prostim stanovanjem. Prošnje do 
dne 7. avgusta okrajnemu šol. svetu v Radovljici.  
Vir: Slovenski narod, 24. 7. 1896 
 
Trgovinska in obrtniška zbornica v Ljubljani. … Na c. kr. okr. glavarstvu v Radovljici je 
poročala zbornica, da naj se podeli dopustilo za tesarski obrt Francu Zupancu iz 
Dvorske vasi za občine Mošnje, Radovljica, Begunje, Lesce in Breznica. 
Vir: Slovenski narod, 24. 7. 1896 
 
(Mestna hranilnica v Radovljici) V mesecu juliju 1896 je 49 strank uloţilo 14.660 gl. 
13 kr., 6 strank uzdignilo 3.314 gl. 4 kr. 12 strankam se je izplačalo posojil 5.732 gl., 
stanje ulog 28.807 gold. 67 kr., denarni promet 35.560 gld. 13.5 kr. 
Vir: Slovenski narod, 3. 8. 1896 
 
Badeni na Bledu. Lesce 3. avgusta. Nebrojna mnoţica je pred kolodvorom, bogato 
ozaljšanim z zastavami in zelenjem čakala prihoda separatnega vlaka, ki je imel 
pripeljati ministerskega predsednika grofa Badenija. Na peronu je čakal deţelni 
predsednik z uradniki, deţelni glavar z odborniki, občinski svet iz Radovljice in Lesec, 
duhovščina in okrajni uradnikih. Ob 10. uri se je pripeljal vlak ter bil pozdravljen s 
streljanjem in Ţivio klici mnoţice. Grofa Badenija, izstopivšega, je pozdravil glavar 
Detela im mu zaklical: „Dobro došel!" Ministerski predsednik se je prijazno zahvalil in 
si dal predstaviti deţelne odbornike, uradnike radovljiške, duhovščino ter občinske 
svetovalce. Potem se je s spremstvom odpeljal mej burnim pozdravljenjem občinstva. 
Vir: Slovenski narod, 3. 8. 1896 
 
Obisk Badenija na Bledu. Kolodvor v Lescah je bil z zastavami in zelenjem prav 
ukusno okrašen, a narodne trobojnice, ki je vender deţelna zastava kranjska, ni bilo 
nobene videti. Na kolodvoru so pričakovali ministerskega predsednika, deţ. glavar 
Detela in deţ. odborniki, ces. svetnik Murnik, posl. Povše in dr. Tavčar, okrajni glavar 
Kaltenegger z vsemi uradniki radovljiškega glavarstva, ljubljanski ţupan Hribar, 
duhovščina, občinska sveta občin Radovljica in Lesce, oddelek gasilcev radovljiških 
ter šolski otroci po d vodstvom učiteljev. 
Pri prihodu vlaka so zagrmeli topiči. Ko je ministerski predsednik izstopil, pozdravil ga 
je deţ. glavar Detela najprej v slovenskem in potem v nemškem jeziku, povdarjaje 
radost cele deţele in zahvalo vsega prebivalstva za obisk in kličoč ministerskemu 
predsedniku: Dobro došel! 



 

 

Ministerski predsednik grof Badeni se je jako prijazno zahvalil in si dal potem 
predstaviti vse došle funkcijonarje. V imeni blejskega zdraviškega komiteja ga je na 
kratko pozdravil dr. Mosche, v imeni duhovščine pa radovljiški dekan. Učitelja ljudske 
šole v Lescah je ministerski predsednik vprašal za šolske razmere v občini. 
Po predstavljanji se je ministerski predsednik s spremstvom odpeljal na Bled … 
Vir: Slovenski narod, 4. 8. 1896 
 
 
Konkurs. Joţef Skerlj, trgovec v Lescah; konkursne mase upravitelj g. dr. Ivan Vilfan 
v Radovljici; konkursni komisar okr. sodnik g. Ernst Ferk v Radovljici. Shod upnikov 
dne 17. avgusta; terjatve je zglasiti do dne 7. septembra; likvidacijski dan 10. 
septembra. 
Vir: Slovenski narod, 11. 8. 1896 
 
 

 
 

Slovenski narod, 13. 8. 1896 
 
 

Zahvala. Ob priliki slovesno otvoritve društvenega doma darovala je neimenovana 
gospa 25 gld za društveno zastavo. Domače gospodične, na čelu jim gospdč. M. 
Hudovernikova nabrale so mej seboj tako nepričakovano svoto, da bode zamoglo 
naše društvo praznovati blagoslovljenje krasno izdelate zastave ţe dne 30. avgusla t. 
l. — Za blagodušni dar gospe, kot posebno za trud in poţrtovalnost gospodičin izreka 
tem potom iskreno zahvalo. — Gasilno društvo v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 22. 8. 1896 
 
Zahvala. Za zgradbo shrambe gasilnega orodja darovali so podpisanemu društvu 
nepričakovano viske podpore sledeči dobrotniki: Gospa Marija Hudovemikova ves 
stavbeni svet z obširnim vrtom vred, gospod cen. odvetnik Murnik 200 gld., gosp. 
svetnik Thomau 100 gld., gosp. notar Rudesch 100 gld., slavna posojilnica v 
Radovljici 100 gld., gosp. Aliosi, veletrţec 50 gld., gg. uradniki prispevali so 75 gld. 
50 kr., slavna zavarovalna druţba »Phogix« ter vzajemno zavarovalno društvo v 
Gradci in banka »Slavija« po 50 gld., gosp. grof Thurn 20 gld. Nadalje so nakazali 
izredno izdatne prispevke slavni deţelni odbor, ter mestna občina Radovljica. Za 
priredbo koncerta v to svrho se je izredno trudil gosp. okrajni glavar Kaltenegger in 
slavno gozdno oskrbništvo izposlovalo nam je 25 smrek. Gospod G. dal nam je svoj 
izdatni kamnolom na razpolaganje. – Posebno pa sta se trudili občini Predtrg in 
Lancovo z brazplačnim dostavljanjem potrebnega kamenja, lesa, opeke in apna. 
Občina Mošnje darovala je mnogo smrek ter darovala največ opeke, velika zahvala 
za to gre za opetovano vplivno besedo gospodu ţušniku Berliču. Občine Lesce, 
Bodešče, Hraše in Nova vas doprinesle so mnogo tlake. – Ves načrt za zgradbo 
izdelal je brezplačno gospod kipar Vurnik iz Radovljice, gosp. Finţgar iz Brezij pa je 



 

 

daroval 2000 komadov opeke. – Odbor podpisanega gasilnega društva v svesti si, da 
bi brez tako ogromne poţrtvovalnosti ne mogel biti kos svoji nalogi izreka vsem 
dobrotnikom sedaj ob srečno dokončanem delu iz dna srca svojo najtoplejšo 
zahvalo, ter jim kliče na veselo svidenje ob slovesni otvoritvi dne 30. avgusta t. l. – 
Odbor gasilnega društva v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 24. 8. 1896 
 
(Bicikliško dirko) priredi oddelek kolesarjev gasilnega društva radovljiškega o priliki 
slovesne otvoritve novoagrajenega društvenega doma ter blagoslavljanja zasrave 
dne 30 . t. m. Dirkalo bode 9 društvenikov po poti iz Radovljice, čez Zapuţe, Hlebce, 
Lesce, nazaj v Radovljico. — Vsi prijatelji kolesarstva ter gasilcev dobro došli! 
Vir: Slovenski narod, 25. 8. 1896 
 

 
 

Slovenski narod, 27. 8. 1896 
 

(Iz Radovljice) se nam piše 30 avgusta: Ko je napočil dan slovesne otvoritve »doma 
gasilcev« naše prostovoljne poţarne brambe, zbrali so se domači gasilci za ranega 
jutra pri svojem društvenem domu. Povabljen je bil tudi načelnik gosp. Hugon Roblek 
in tudi prišel, ne vede, v kateri namen je bil poklican. Ko so bili gasilci polnoštevilno 
zbrani, izrekla se je g. Robleku zahvala za njega poţrtvovalno delovanje na korist 
gasilnemu drštvu in mej krepkimi »Ţivio« klici in grmečimi streli se je razkrila ţe v 



 

 

predvečer v gasilski dom vzidana spominska plošča z napisom: »Svojemu, v prospeh 
zgradbi drštvenega doma s posebno vnemo delujočemu načelniku g. Hugonu 
Robleku v častni spomin postavili gasilci. V Radovljici, dne 30. avgusta 1896.« - 
Gospod Roblek je to počaščenje v polni meri zasluţil. Njegove poţrtvovalnosti in 
neutrudljivosti za gasilno društvo ni moč prehvaliti in društvo sme biti ponosno, da 
ima takega voditelja. 
Vir: Slovenski narod, 1. 9. 1896 
 
 

 
 

Slovenski narod, 4. 9. 1896 
 

(Poţar.) Z Bleda se nam piše: V ponedeljek 7. t. m. popoludne ob 12.15 uri začelo je 
goreti v bliţnji Krnici ob Radovni. Pogorela je hiša ter sosedno gospodarsko poslopje 
dveh boljših posestnikov. Dim videl se je na daleč okrog, vsled česar je izvabil 
gasilno društvo radovljiško ter begunjsko. Ko so prišli radovljiški gasilci na lice mesta, 
začudili so se posebni spretnosti še le novo ustanovljenega gasilnega društva 
gorjanskega, da je zamoglo iz sredine lesenih streh lokalizirati skoraj v hipu goreča 
poslopja. Njim na pomoč prihiteli so prvi hrabri Blejci ter pripomogli, da je drvila voda 
iz šestih cevij na besni element. Kakor čujemo, izginila je pri tej priliki iz goreče hiše 
hranilna knjiţica. 
Vir: Slovenski narod, 10. 9. 1896 
 
(Mestna hranilnica v Radovljici) V mesecu septembru 1896 je 57 strank uloţilo 
11.530 gld. 92 kr., 15 strank uzdignilo 2301 gld. 4 kr., 14 strankam se je izplačalo 
posojil 5984 gld. 12 kr., stanje ulog 47.874 gld 47 kr., denarni promet 35.579 gld. 85 
kr. 
Vir: Slovenski narod, 1. 10. 1896 
 
Uredništvu našega lista so poslali (Za druţbo sv Cirila in Metoda): … G. dr. Janko 
Vilfan v Radovljici 8 kron 88 vin. iz nabiralnika v gosp. Bastlovi gostilni v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 2. 10. 1896 
 
Radovljica: Slaviteljem otvoritve „Narodnega doma" kličemo trikrat »Slava«!  — Frid. 
Homann, dr. Jan. Voves, Grčar. 
Vir: Slovenski narod, 13. 10. 1896 
 
(Podruţnica slovenskega planinskega društva v Radovljici) priredi v nedeljo, dne 25. 
oktobra t. l. v prostorih gospe Klinarjeve besedo s sledečim vzporedom: 1. Potopisna 
črtica: Iz Belgrada v Odeso, predava g. Ljudevit Stiasny. 2. Petje. 3. Prosta zabava. 
Pri petju sodeluje slavni kvartet gg.: Fr. Rus, Jos. Aţman, Janko Pianecki in Ig. 
Rozman. Ustopnina 1 krono. Začetek ob polu 4. uri popoludne. 
Vir: Slovenski narod, 21. 10. 1896 



 

 

 
Izvšilne ali eksekutivne draţbe: … Janeza Valanta posestvo v Lipnici, cenjeno 400 
gld. (v drugič) dne 30. oktobra v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 26. 10. 1896 
 
Trgovska in obrtniška zbornica v Ljubljani (Javna seja dne 23. oktobra). Na prošnjo 
občinskega predstojništva v Breznici, politični okraj radovljiški, priporočala je zbornica 
pri c. kr. poštnem in telegrafskem ravnateljstvu v Trstu ustanovitev poštnega in 
telegrafskega urada v Ţerovnici. 
Vir: Slovenski narod, 28. 10. 1896 
 
Trgovska in obrtniška zbornica v Ljubljani (Javna seja dne 23. oktobra). … Na c. kr. 
okrajno glavarstvo v Radovljici je poročala zbornica, da naj se podeli zidarsko obrt: … 
Mat. Deţmanu iz Lancovega za sodni okraj radovljiški. 
Vir: Slovenski narod, 31. 10. 1896 
 
(Mestna hranilnic a v Radovljici) V mesecu oktobru 1896 je 74 strank uloţilo 34.695 
gold. 62 kr. 35 strank uzdignilo 7528 gld. 44 kr., 27 strankam se je izplačalo posojil 
13.665 gold., stanje ulog (237) 75.041 gld. 65 kr., denarni promet. 91.543 gld. 12 kr. 
Vir: Slovenski narod, 2. 11. 1896 
 
(Mestna hranilnica v Radovljici.) V mesecu novembra 1896 je 92 strank uloţilo 
33.756 gld. 81 kr., 25 strank uzdignilo 3295 gld. 75 kr., 25 strankam se je izplačalo 
posojil 21.253 gld., stanje ulog (301) 105.502 gld. 71 kr., denarni promet 88.441 gld. 
36 kr. 
Vir: Slovenski narod, 1. 12. 1896 
 
Za druţbo sv. Cirila in Metoda: Gosp. L. Fűrsager, trgovec v Radovljici, 5 kron, 
namesto venca na krsto umrlemu g. Valentinu Paplerju. Ţivio rodoljubni darovalec in 
njega nasledniki! 
Vir: Slovenski narod, 4. 12. 1896 
 
(Občinski odbor radovljiški) imenoval je v svoji seji dne 2. t. m. gospoda ces. svetnika 
Ivana Murnika zaradi njegovih neprecenjivih zaslug za mesto radovljiško velikim 
navdušenjem častnim meščanom. 
Vir: Slovenski narod, 5. 12. 1896 
 
 
:::::::::::::::::::::::::: 
 
(Mestna hranilnica v Radovljici.) V mesecu decembru 1896. je 86 strank uloţilo 25 
999 gld. 99 kr., 33 strank vzdignilo 3973 gld. 81 kr., 40 strankam se je izplačalo 
posojil 18 566 gld., Stanje ulog (363) 127.528 gld. 89 kr., denarni promet 74 358 gld. 
40 kr. 
Vir: Slovenski narod, 5. 1. 1897 / V mapi Denarni zavodi 

 
(Razpisane sluţbe) Pri davkarijah v Cerknici in v Radovljici mesti davčnih 
eksekutarjev. Prošnje do dne 22 januvarja okr. glavarstva v Logatcu in v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 13. 1. 1897  
 



 

 

(Mestna hranilnioa v Radovljici) V mesecu januvarju 1897 je 131 strank uloţilo 28 
583 gld. 31 kr., 36 strank uzdgiilo 7.506 gld. 53 kr., 34 strankam se je izplačalo 
posojil 22 440 gld. stanje ulog (453) 149 608 gli. 80 kr., denarni promet 87.571 gld. 
10 kr. 
Vir: Slovenski narod, 1. 2. 1897  
 
(Prostovoljno gasilno društvo v Radovljici) priredi v nedeljo dne 7. februarja t. l. v 
društvenem domu (v pritličji) veliko predpustno zabavo. Vzpored - 1. Kocjančič: 
„Popotna pesem", poje pevski zbor gasilnega društva. 2 „Ţabja pesem pred deţjem", 
štiri naučene ţabe pod vodstvom g. Regloviča. 3 Gasilno društvo v Jarenini, ali Kedo 
nam bodi poveljnik? Burka s petjem v jednen dejanju. 4 »Zamurska koračnica«, 
nastopi prvikrat društvena godba, broječa 10 moţ. Začetek zabavi točno ob 8. uri 
zvečer — Konec ob 10. uri. Ustopnina: Sedeţi I. vrste 70 kr., II. vrste 50 kr., III. vrste 
30 kr., stojišča 20 kr. Preplačila se hvaleţno sprejmejo. Čisti dobiček namenjen je 
društveni blagajnici. Gledališče je kurjeno. — Mej III. točko vstop ni dovoljen. 
Predplačila na sedeţe dobiti je pri g Hudoverniku, gostilničarju v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 1. 2. 1897  
 

 
 

Slovenski narod, 12. 2. 1897 
 
 

 
 

Slovenski narod, 20. 2. 1897 
 
 
Iz Radovljice se nam poroča, da je ondu in Pred Trgom vkljub strastni agitaciji od 
strani klerikalcev in socijalne stranke v peti kuriji sijajno zmagala narodna stranka. 
Vir: Slovenski narod, 2. 3. 1897  
 
(Mestna hranilnica v Radovljici.) V mesecu februarju 1897 je 93 strank vloţilo 21.027 
gld 8 4 kr. , 28 strank vzdignilo 6191 gld. 54 kr. , 26 strankam se je izplačalo posojil 
802 3 gld. Stanje vlog (509) 164 44 5 gld. 10 kr., denarni promet 65 458 gid. 92 kr. 
Vir: Slovenski narod, 3. 3. 1897  
 



 

 

 
 

Slovenski narod, 3. 3. 1897 
 
 

 
 

Slovenski narod, 6. 3. 1897 
 

(Mestna hranilnica v Radovljici) V mesecu marcu 1897. je 105 strank vloţilo 23.759 
gl. 69 kr., 46 strank vzdignilo 6669 gld. 18 kr., 39 strankam se je izplačalo posojil 21 
650 gld., stanje ulog (570) 181 535 gld. 61 kr., denarni promet 79 629 gld. 94 kr. 
Vir: Slovenski narod, 2. 4. 1897  
 

 
 

Slovenski narod, 17. 4. 1897 
 
 

(Radovljiška obrtna nadaljevalna šola) konča šolsko leto 1896/97 z razstavo šolarskih 



 

 

izdelkov in učil v proutorih ljudske šole. Razstava se otvori v soboto dne 1. maja t. I. 
ob 9. uri dopoludno, ter bode odprta v soboto dne 1. in v nedeljo dne 2. maja 
dopoludne od 9 do 12. ure in popoludne od 2 do 5. ure. Odbor obrtne nadaljevalne 
šole v Radovljici vabi najuljudne k odeleţbi  vse prijatelje šole. 
Vir: Slovenski narod, 24. 4. 1897  

 

 
 

Slovenski narod, 29. 4. 1897 
 
 

(Mestna hranilnica v Radovljici). V mesecu aprila 1897 je 132 strank naloţilo 41.864 
gl. 86 kr., 58 strank uzdignilo 10.385 gld 39 kr., 31 strankam se je izplačalo posojil 
21.631 gl., stanje ulog 213.015 gld. 8 kr., denarni promet 114 352 gld 36 kr. 
Vir: Slovenski narod, 3. 5. 1897  
 
(Efektno tombolo) priredi kmetijska podruţnica v Begunjah pri Radovljici.  
Vir: Slovenski narod, 8. 5. 1897  
 
 

 
 

Slovenski narod, 18. 5. 1897 
 



 

 

 
Iz uradnega lista. Izvršilne ali eksekutivne draţbe: Vaške občine Nova vas posestvo v 
Novi vasi, cenjeno 358 gld., dne 28. maja in 28. junija v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 26. 5. 1897  
 
(Mestna hranilnica v Radovljici.) V mesecu maju 18197 je 166 strank vloţilo 47 008 
gld. 47 kr., 67 strank vzdignilo 12 632 gld. 21 ½ kr., 31 strankam se je izplačalo 
posojil 25 045 gld., stanje vlog 248 127 gld , denarni promet 135 894 gld. 22 ½ kr. 
Vir: Slovenski narod, 2. 6. 1897  
 
(Slovensko bralno in pevsko društvo „Triglav " v Radovljici) priredi v nedeljo dne 13. 
junija t. I. v gasilnem dom u gledališko predstavo, katere čisti dobiček je namenjen 
»Slov. planinskemu društvu«. Predstavljalo se bode »Revček Andrejček". Narodna 
igra s petjem v petih dejanjih. Začetek točno ob 8. uri zvečer. – Konec po 10. uri. 
Vstopnina: sedeţi I. vrste 70 kr., II. vrste 50 kr., stojišča 20 kr. – Predplačila na 
sedeţe dobiti je pri g. V. Hudoverniku, gostilničarju v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 10. 6. 1897  
 
(Vojaška vest) Gojenci trţaške kadetske šole vadili se bodo letos na Gorenjskem v 
mapiranju. Jeden oddelek (1 častnik in 60 gojencev) pride v Lesce in ostane tam od 
18. do 23. julija, drugi oddelek (4 častniki in 45 gojencev) pride v Radovljico, tretji (1 
častnik i n 15 gojencev) pa na Bled, kjer ostaneta od 18. julija do 10. avgusta. 
Vir: Slovenski narod, 10. 6. 1897  
 
(Domača umetnost) Mestna občina Radovljica podelila je gospodu cesarskemu 
svetniku Ivanu Murniku častno občanstvo v priznanje premnogih njegoviz zaslug za 
to mesto. Posebna deputacija, z ţupanom Roblekom na čelu, izročila je te dni 
gospodu svetniku krasno diplomo, katero sta po navodilu g. ravnatelja Šubica 
izdelala učitelja na tukajšnji c. kr. obrtni strokovni šoli gg. Krainer in Mis. Prvi je 
komponiral diplomo in jo jako ukusno izvršil v akvarelnih barvah. Diploma kaţe 
embleme obrti in kmetijstva ter nosi v dveh kartušah za slavljenca pomenljiva napisa: 
»Za narod in domovino« ter »Za obrt in kmetijstvo«. Bogato izrezljani okvir, ki se 
harmonično prilega ornamentiki diplome, je izumil in napravil g. Mis. Vse delo je 
domači umetnosti v čast in spada brez dvoma mej najbolje izvode te vrste. Diploma 
je razstavljena v Zagorjanovi izloţbi v »Zvezdi«. 
Vir: Slovenski narod, 19. 6. 1897  
 
(Nova brzojavna postaja.) Dne 23. junija t. I. odprla se je v Podnartu, političnem okr. 
radovljiškem, nova brzojavna postaja z omejeno dnevno sluţbo, zdruţena s 
tamošnjim poštnim uradom. 
Vir: Slovenski narod, 25. 6. 1897 / V mapi Zgodovina pošte v Radovljici 

 
(Razpisane sluţbe.) Pri okr. sodišču v Radovljici se vzprejme v sodnem pisarstvu 
zveden pisar. Mesečna plča 30 gld. Prošnje istotja. 
Vir: Slovenski narod, 25. 6. 1897  
 
(Mestna hranilnica v Radovljici) V mesecu juniju 1897 je 114 strank vloţilo 22 547 
gld. 72 kr. in 39 strank dvignilo 529G gld. 97 kr., 24 strankam se je izplačalo posojil 
12.928 gld. Denarni promet 71 001 gld. 9G kr. V prvem polletji je bilo vloţeno 
184.791 gld. 89 kr. in dvigneno 48.681 g d. 83 kr. Stanje vlog je naraslo na 264 642 



 

 

gld 8 kr. Posojil je bilo izplačanih 101 243 gld. in vrnjenih je bilo 1535 gld 56 kr. 
Stanje posojil je naraslo 165 770 gld. 61 kr. V prvem polletji narasel je denarni 
promet na 553.908 gld. 50 ½ kr. 
Vir: Slovenski narod, 7. 7. 1897  
 
Trgovska in obrtnišk a zbornica v Ljubljani. … Zbornica sporočila je trgovskemu 
ministerstvu, da se je obrnila v tej zadevi na več večjih obrtnikov in trgovcev in na 
občinske urade nekaterih krajev, v katerih je denarni promet večji, in potem tudi na 
gremij trgovcev v Ljubljani ter jih povprašala za mnenje. Po izjavi tepa gremija je 
vspeh visoke odredbe z dne 3. novembra 1894, št. 60 200 p. i. t. m. l. št. 110, 
povoljen, in vpeljava, da se za denar na ta način posreduje, jako prikladna. Po 
izjavah predstojništev mestnih občin Kočevje, Radovljica, Kamnik in trga Trţič 
zadoščajo c kr. poštni uradi lokalnim potrebam c. kr. uradov, in to z določnimi vrstami 
kovanega denarja. Trţič ţeli le, da bi c. kr. davkarija izdajala več dvajsetvinarskih in 
manj deset vinarskih komadov, Radovljica pa, da bi se v olajšavo denarnega prometa 
izdali bankovci po 5 kron in da se strogo zaukaţe, da poštni uradi ne izplačujejo 
previsokih svot v goldinarjih in kronah. Nekateri obrtniki pa povdarjajo, da navedeni 
visoki ukaz na deţeli ne bodo imel posebnega vspeha. Ker c. kr. poštni uradi 
navadno nimajo denarja in večkrat več dnij preteče, predno jim je mogoče izplačati 
celo poštne nakaznice in poštno hranilnične čeke, glaseče se na manjše svote; o 
izbiri denarja se pa pač le tedaj lahko govori, če poštni urad na deţeli pri glavnih 
poštnih uradih denar nalašč naroči, sicer se pa mora stranka pač z onim denarjem 
zadovoljiti, katerega poštni urad ravno ima. 
Vir: Slovenski narod, 13. 7. 1897  
 
(Mestna hranilnica v Radovljici). V mesecu juliju 1897 je 168 strank vloţilo 21 344 
gld. 167. kr., 76 strank vzdignilo 14 180 gld. 48 kr., 27 strankam se je izplačalo posojil 
16 596 gld., stanje ulog 271 805 gld. 76 ½ kr., denarni promet 66.379 gld. 1 kr. 
Vir: Slovenski narod, 5. 8. 1897  
 
(Poskušen umor.) Iz Radovljice se poroča, da so oroţniki aretovali necega Stanislava 
Pavlikovskega, kateri je delavca Antona Poljaka in posestnico Marijo Pogačnik 
zavratno napadel in nanju streljal is revolverja, ne da bi koga zadel. Govori so, da 
Pavlikovski ni povsem zdrave pameti. 
Vir: Slovenski narod, 7. 8. 1897  
 
 

 
 

Slovenski narod, 13. 8. 1897 
 
 

Druţbi sv Cirila in Metoda v Ljubljani so poslali: … Slavno „Katol. polit, društvo za 
radovljiški okraj" - 15 gld. 



 

 

Vir: Slovenski narod, 16. 8. 1897  
 
Celjska slavnost. Povodom celjskih slavnostij došli so nadalje naslednji brzojavni 
pozdravi: … Radovljica: Izpod sivega Triglava Vam kličemo: Čuvaj Celje majka 
Slava, Rodbina Finţgar, Hugon Turk, Rozman, Čuk, Klein, Pieban, Fiorjanc. 
Radovljica: Štajerskim Slovencem na prelepem uspehu iz srca čestita: — Slovensko 
pevsko in bratno društvo »Triglav«. 
Vir: Slovenski narod, 18. 8. 1897  
 
 

 
 

Slovenski narod, 18. 8. 1897 
 
 
(Slovensko pevsko in bralno društvo »Triglav" v Radovljici) priredi v nedeljo dne 29. t. 
m. veliko vrtno veselico v restavraciji gosp. V. Hudovernika. Nastopil bode po 
večletnem premoru društveni mešani in moški zbor, ki se je pod novim vodstvom 
nenadno krepko vspel. Na tančneji program priobčimo v kratkem. 
Vir: Slovenski narod, 20. 8. 1897  
 
(Za kolesarje) Kolesar Ljud. Stiasny iz Radovljice je prevozil progo z Radovljice preko 
Trbiţa, Celovca, Neumarkta, Bruka čez Semering na Duiaj in obratno iz Dunaja čez 
Semering, Gradec, Maribor, Velikovec, Ţelezno Kapljo, Kranj v Radovljico, t. j. 914 
km v petih dneh. Ako se pomisli, da je vozil jeden dan v deţju ter večinoma po 
hribovitih in goratih krajih, je to pač lep vspeh. 
Vir: Slovenski narod, 20. 8. 1897  
 
(»Gorenjski Sokol«) udeleţi se veselice s koncertom v Radovljici dne 29 t. m. 
korporativno ter bode pred začetkom koncerta na mestnem trga uprizoril javno 
telovadbo, na kar se ţe danes opozarjajo rodoljubi iz okolice. 
Vir: Slovenski narod, 24. 8. 1897  

 
(Koncert v Radovljici.) Pri koncertu, kateri priredi v nedeljo dne 29. t. m. slov. pevsko 
in bralno društvo „Triglav" v Radovljici, sodeluje iz posebne prijaznosti g. reţiser 
Inemann iz Ljubljane. Natančneje v programu. 
Vir: Slovenski narod, 24. 8. 1897  
 
(Slovensko pevsko in bralno društvo „Triglav" v Radovljici) priredi v nedeljo, 29. 
avgusta t. l. veselico, pri kateri sodelujeta iz posebne prijaznosti gosp. reţiser R. 
Inemann z Ljubljane ter „Gorenjski Sokol« iz Kranja. Vspored: Ob 1 ¼ uri sprejem 
„Gorenjskega Sokola" na postaji. Ob 3. uri javna telovadba „Gorenjskega Sokola" ra 
mestnem trgu; potem koncert na vrtu gosp. Hudovernika (preje J. Klinar). 1. Volarič: 
»Zvezna«, moški zbor. 2. M. Hubad: a) »Roţmarin«, b) »Bratci veseli vsi«, c) »Je pa 
davi slanca pala«, poje mešani zbor. 3 Deklamacija, predava g. reţiser R. Inemann, 
4. *** »Boţe ţivi«, moški zbor. 5. Vilhar »Bledi mesec«, mešani zbor. 6. A. Dvorţak: 



 

 

iz moravskih dvospevov: a) »Da, jaz zapustim«, b) »Golob na javoru«, c) »Prstan«, 
ţenski dvospev s spremljevanjem klavirja. 7. »Različni karakterji«, karakterni prizor v 
različnih maskah, g. reţiser R. Inemann. 8. Nedved »Pozdrav«, moški zbor z bariton 
solo. 9. a) H. Sattner »Kdo bi zmerom tuţen bil«, b) H. Hubad »Stoji, stoji tam 
Lipica«, H. Sattner »Stuenček«, narodni mešani zbori. Mej posameznimi točkami 
svira sl. rudarska godba iz Rojbla. Vstopnina koncerta 50 kr. za osebo, člani 20 kr. 
Po koncerta prosta zabava. Ob neugodnem vremenu vrši se veselica nedeljo 
pozneje.  
Vir: Slovenski narod, 26. 8. 1897  
 
(Iz Radovljice) se nam piše: Pri jutrišnjem koncertu v Radovljici, kateri se začne točno 
ob polu 5. uri popoludne, prevzel je vodstvo pevskih zborov iz posebne prijaznosti g. 
Fran Rus z Bleda, spremljevanje na klavirju pri Dvorakovih dvospevih pa gospa 
Rusova. 
Vir: Slovenski narod, 28. 8. 1897  
 
Zahvala. Podpisano gasilno društvo se pra v toplo zahvaljuje preč. g ţupniku Fr. 
Hoenigmannu, novomašniku g. L. Zupanu, g. bogoslovcu A. Aţmanu, da so 
blagovolili blagosloviti gasilno orodje dne 22 avgusta t. I., kakor tudi gasilnim 
društvom iz Kranja, Škofjeloke, Radovljice, Bleda, Begunj. Zavezi gasilnih društev 
Ljubljana itd. ter g. Samsa, zastopniku podruţnice R. A. Smekal v Zagrebu, kateri so 
slavnost povečali in popoludne veselico oţivili. Nova brizgalna od slovanske tvdke R. 
A. Smekal iz Čeha na Moravskem nam popolnoma ugaja, in kar je glavno, cene so 
jako ugodne. Vsakemu se tvrdka priporoča. / Gasilno društvo v Kropi, 30. avgusta 
1897. - J. Jallen, načelniik., Jos. Korošec, tajnik.  
Vir: Slovenski narod, 31. 8. 1897  
 
Trgovska in obrtniška zbornica v LjubIjani. VIl. Zbornični svetnik Franc Omersa 
poroča v imenu odseka, da je c. kr. okr. glavarstvo v Radovljici poslalo v poročilo 
prošnjo Ivana Legata v Lescah za dovoljenje v napravo javne tehtnice. Zakon z dne 
19. junija 1866 drţ. zak št. 85, določa, da dovolitev za napravo javne tehtnice 
podeljuje obrtno oblastvo. Osebe, katere oskrbujejo tehtnico, potrebujejo potrditev 
obrtnega oblastva in morajo pri trgovinskem sodšči ali za to delegiranem okrajnem 
sodišči priseči, da bodo kar najbolj mogeče skrbno in pravilno izpolnjevala z njih 
poslom spojene dolţnosti, tako kar najbolj natančno in vestno tehtanje, potrjevanje 
izkasov, kakor tudi natančno knjigovodstvo. Pri dovolitvi novih javnih tehtnic se je 
ozirati na krajevne razmere in je zaslišati trgovinsko zbornico. V prvi vrsti ima pravico 
napraviti tehtnico občina, ko bi je pa ta ne napravita, ali ko bi občinska ne zadoščala, 
smejo prositi zasebniki za dovolitev take naprave, ako so zaupanja vredni. Po § 12 
omenjenega zakona pa ne zadošča, da je oseba le zaupanja vredna, temveč mora 
biti tudi za ta posel sposobna. Ukaz ministerstva za trgovino, izdan dogovorno z 
mininstrstvom notranjih rečij z dne 12 oktobra 1876, drţ. zak. št. 126, pa določa, da 
se sposobnost izkazaje s preskušajo, opravljeno pri kakem c. kr. meroizkusnem 
nadzornika o zadostnem znanji merskih in vteţnih sietemov in pa propisom 
primernega orodja za tehtanja in merjenja in o dovoljni ročnosti ali spretnosti v 
dejanskem opravilu tehtanja in merjenja. Občinski zastop v Lescah potrjuje z 
dopisom z dne 3 marca 1897, št. 136, da dovoljuje Ivanu Legatu postaviti javno 
tehtnico, in da je prosilec dokazal sposobnost za ta posel. Vsled tega preostaja 
vprašanje, ali lokalne razmere dopuščajo napravo javne tehtnice. Ker občina sama 
ne bo napravila javne tehtnice, je odsek tega mnenja, da je javna tehtnica zelo 



 

 

potrebna in bi lahko celo dve obstajali. V Lescah je jako velika ţalezniška postaja, 
kamor prihaja blago iz občin: Breznica, Bohinjska Bistrica, Zgornje Gorje, Lancovo, 
Srednja vas, Radovljica, Bled, Begunje. Predtrg, Lesce in iz jednega dela občine 
Mošnje. V Lescah je 43 trgovcev in obrtnikov. Pride pa za prebivalce teh krajev tudi 
mnogo blaga razne vrste na postajo Lesce Bled. Smelo se tedaj trdi, da ljudstvo zelo 
potrebuje javno tehtnico. Legatova tehtnica bi bila nasproti kolodvoru in bi jo najlaţje 
rabili vsi udeleţenci našteth občin, izvzemši te iz Bohinja in Bleda, katerim bi bila bolj 
prikladna tehtnica druzega prositelja, kateri bi jo imel na konci vasi pri vhodu v 
dovozno cesto h kolodvoru. Ker je tedaj potreba javna tehtnice dokazana, zato 
nasvetuje odsek: Slavna zbornica naj podpira prošnjo. — Predlog se vzprejme.  
Vir: Slovenski narod, 2. 9. 1897  
 
(Mestna hranilnica v Radovljici) V mesecu avgustu t. I. je 135 strank vloţilo 32.160 gl. 
93 kr, 70 strank vzdignilo 19 067 gld. 47, kr., 22 strankam se je izplačalo posojila 
13.018 gld., stanje vlcg 284 899 gold. 22 kr., denarni promet 98 023 gld. 52 kr. 
Vir: Slovenski narod, 3. 9. 1897  
 
(Iz Radovljice) se nam piše: Jutri, v soboto zvečer bo v Hudovernikovi restavraciji 
vrtni koncert, pri katerem bo svirala zdraviška godba z Bleda. 
Vir: Slovenski narod, 3. 9. 1897  
 
 

 
 

Slovenski narod, 16. 9. 1897 
 
 
(Iz Radovljice) se nam piše: Na naši postaji se ţe dlje čara ne dobivajo potrebne 
vozovnice za postaje mej Radovljico in Ljubljano. Dobivajo se namesto njih navadni 
listki, z napisom „Reisegeriä Nr. 21, 23" itd , kateri se prilepijo na kovčke ali zaboje, 
potem pa se je mej voţnjo prepirati s kondukterji za pra.ve. Ţeleti je, da bi ţelezniško 
vodstvo našo postajo, na kateri je vedno največji promet, preskrbovalo redno z 
vozovnicami in z vsem, kar je treba. 
Vir: Slovenski narod, 20. 9. 1897  
 
(Mestna hranilnica v Radovljici.) V mesecu septembru 1897 je 78 strank uloţilo 20 
281 gld. 8 kr, 43 strank vzdignilo 6628 gld. 62 kr., 19 strankam se je izplačalo posojil 
9750 gld, stanje ulog 298.551 gld. 68 kr., denarni promet 61.246 gld 31 kr. 
Vir: Slovenski narod, 2. 10. 1897  
 



 

 

Iz uradnega lista. Izvršilne ali eksekutivne draţbe. Frana Pirca posestvo v Kropi, 
cenjeno 1378 gld. dne 18. oktobra in 18. novembra v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 16. 10. 1897  
 
Trgovska in obrtniška zbornica za Kranjsko ima v četrtek dne 28 cktobra t. I. javno 
sejo. Dnevni red: … 9. Poročilo o prošnji mestne občine radovljiške, da prevzame 
drţavna ţeleznica ondotno postajališče v svojo last in napravi postajo za promet z 
blagom. 
Vir: Slovenski narod, 27. 10. 1897  
 

 
 

 

Slovenski narod, 29. 10. 1897 
 
 

Mestna hranilnica v Radovljici. V mesecu oktober 1897 je 100 strank vloţilo 20.844 
gld. 19 kr., 68 strank vzdignilo 10.609 gld. 2 kr., 17 strankam je ji izplačalo posojil 
12.010 gld,; stanje vlog 308.786 gld. 85 kr., denarni promet v tem mesecu 77.624 
gld. 70 kr . — Kakor nam ti mesečni zaključki dokazujejo priznati se mora, da ta vaţni 
denarni zavod, vaţen ne samo za naš okraj, nego tudi za naše sosedne okraje — 
jako dobro napreduje. — Komaj je preteklo jedno leto, kar je bil ustanovljen, sijajno 
se nam pokazuje kako zaupanje si je ta zavod na našem gorenjskem polju pridobil, 
— kajti v tej kratki dobi naraslo je stanje hranilh vlog vţe na 308.796 gld. 85 kr., od 
katerih je 217213 gld. izposojenih na zemljišča, drugih pa naloţeno na vrednostnih 
papirjih, menicah itd. Od dneva do dveva zaveda se naše ljudstvo o koristi našega 
zavoda. — Našim kmetovalcem in obrtnikom je veliko pomaganega s tem, da ta 
zavod izposojuje posojila proti vračilu v malih obrokih in sicer na poljubne dobe, tako 
da dolţnik, ako plačuje 6% na obresti in posojilo uniči svoj dolg v 36 letih, 7 % v 25 
letih, 8% v 19 ½ letih, 9% v 14 letih, pomislimo pa nasprotno, da dolţnik, kateri 
plačuje leto za letom od svojega 5% ali tudi višje obresti same, ne uniči s tem nikoli 
svojega dolga, ter plača vţe v 36 letih od 100 gld. dolga 180 gld. — samih obresti, 
ostane pa še vedno 100 gld. na dolgu, da pa plača pri našem zavodu v tej dobi le 
201 gld. 45 kr. na obrestih in kapitalu in s tem uniči tudi svoj dolg. 
Da to korist in dobroto ljudstvo ţe popolnoma razume, dokazuje nam tudi svota od 
izplačanih posojil, katera je v tej kratki dobi zgoraj navedeno visokost dosegla. 
Dne 1. januvarja 1898 stopi zakon z dne 25. oktobra 1896. I. o neposrednih osebnih 
davkih v pravno moč. — Vsled tega zakona plačati bode od vseh obresti, katere se h 



 

 

kapitalu pripišejo ah izplačajo, — precejšna svota davka, tako da bi vIagatelji, ko bi 
se jim ta davek zaračunil od vsakih 4 gld. obresti dobivali do 10 kr. manj. 
Ravnateljstvo tega zavoda pa je sklenilo, da je ta davek tukajšna mestna hranilnica 
sama plačala, tako da vlagatelji, kateri imajo pri tukajšni hranilnici denar naloţen, ne 
bode vsled tega davka niti za najmanjšo svotico prizadeta.  
S tem pokaţemo ţe sedaj v tem kratkem času, da hočemo svojim vlagateljem in 
našemu ljudstvu kar nam moţno dobrega storiti in pripomoči, in pokazali bodemo v 
bodoče še na druge načine, kar je sploh namen tega denarnega zaveda, kajti s tem 
zaupanjem ki ga nam ljudstvo pripozna, izkazuje se dober uspeh tega zavoda in 
dober upliv za napredek v narodnem gospodarstvu v naši slovenski domovini, ter 
ţeleti je, da bi se vedno drţali gesla: Svoji k svojim! 
Vir: Slovenski narod, 6. 11. 1897  
 

 
 

Slovenski narod, 9. 11. 1897 
 
(Osebne vesti) Logarska pomočnika gg. Alojzij Barle v Sinja in Viktor Pessi v 
Motovunu sta imenovana gozdnima paznikoma, prvi v Radovljici drugi v Cerknici. 
Vir: Slovenski narod, 13. 11. 1897  
 
„Naša monarhija". Deseti zvezek tega jubilejakega dela prinaša popis in slike iz 
kranjske deţele. Deţelnemu mestu in njega okolici so namenjene slike: mestna hiša, 
nova infanterijska vojašnica, grad Tivoli, grad Turjak, Rudolfinum,realka, gledališče, 
kranjska hranilnica, Tonhalle, Fran Joţefova cesta, izvir Ljubljanice, Goričane 
Kaltenbrunn (Fuţine) in procesija pred nunsko cerkvijo. Dalje: Kamnik s kopališčem 
(4 slike), Bled, Triglavski sneţnik, vila Seebach, Postojiaska jama (2 sliki), Radovljica 
in Gorenjska. … 
Vir: Slovenski narod, 15. 11. 1897  
 
Radovljica 20. novembra. Od predsedstva deţelnega sodišča v Ljubljani dobili smo 
preveselo vest, da je za Radovljico dovoljeno erarično sodno poslopje za 
preračunjeno svoto 50 000 gld. 
Vir: Slovenski narod, 20. 11. 1897  
 

 
 



 

 

 
 

Slovenski narod, 23. 11. 1897 
 
 
(Odprto pismo) gosp. vitezu Kalteneggerju, c. kr. okr. glavarju v Radovljici. V 
petek, dne 19. t. m. peljal sem se po cesti proti Radovljici. Na cesti vidim redno: 
vestnega cestnega pometača z grebljo, in Vas, gospod glavar z bicikljem. Navadil 
sem se te prikazni tako, da se ravnodušno peljem mimo jedne ali druge teh posvetnih 
oblasti.  
Omenjenega dne pa je bilo to drugače. 
Kakih deset korakov pred mojim konjem ste se Vi, kakor nalašč, ozrli nazaj, bicikelj 
se je zasukal naravnost proti mojemu konju, ki je plašen skočil v stran, tako, da sem 
ga le z največ o silo zadrţal, da ni krenil v jarek poleg ceste. Dasiravno ste videli, da 
bi bil jaz kmalu ponesrečil, mi niti odzdravili niste, kaj še, da bi bili izpregovorili kratko 
besedico: „Pardon"! 
Ker vem, da Vi nikakor ne smete proti davkoplačevalcem igrati uloge turškega paše 
in ker imam pravico izobraţenca, pisal sem Vam, proseč pojasnila za to Vaše 
ravnanje. 
Toda godilo se mi ja tako, kakor onim častnikom, proti katerim ste se tudi pregrešili z 
Vašim nesrečnim bicikljem! 
Kje je takt, gospod glavar?! 
Kaj smo vender zagrešili tukajšnji davkoplačevalci, da smo dan na dan, skoraj vsako 
uro izpostavljeni brezbzirn i samovoljnosti svojega uradnika in njegovega divjega 
biciklja?! 
Ker sem od Vas, gospod glavar, zaman čakal oprostilne besedice, prosim tukaj javno 
blagorodnega gospoda deţelnega predsednika, da vsaj meni blagovoli priboriti 
zadoščenja. Drugi naj sa sami oglase? 
S spoštovanjem. / J. Čop, posestnik v Mostah. 
Vir: Slovenski narod, 24. 11. 1897  
 



 

 

 
 

Slovenski narod, 27. 11. 1897 
 
 
(Mestna hranilnica v Radovljici). V mesecu novembru 1897 teta je 110 strank vloţilo 
27.427 gld 40 ½ kr., 49 strank vzdignilo 6506 gl. 94 kr., 16 strankam se je izplačalo 
posojil 10.250 gl., stanje ulog 329 707 gld 31 ½ kr , denarni promet 68 421 gld 63 kr. 
Vir: Slovenski narod, 2. 12. 1897  
 
Osebne vesti. Za sodne kanceliste so imenovani gg.: … Jos. Zupančič v Ljubljani za 
Radovljico. 
Vir: Slovenski narod, 10. 12. 1897  
 

 
 

Slovenski narod, 22. 12. 1897 
 
:::::::::::::::::::::::::: 
 
(Mestna hranilnica v Radovljici) V mesecu decembru 1897 leta je 123 strank uloţilo 
35.461 gld. 81 kr., 56 strank vzdignilo 14.929 gld. 9  kr., 19 strankam se je izplačalo 
posojil 17.340 gld., stanje ulog 350.239 gld. 22 kr., denarni promet 126.818 gld. 83 
kr. 
Vir: Slovenski narod, 4. 1. 1898 
 



 

 

Iz Begunj (Gorenjsko), 3. januvarja. Na novega leta dan popoludne prdaval nam je g. 
J. Kosirnik, c. kr. okrajni ţivinozdravnik z Radovljice, prav priprosto in lahko umljivo o 
kuţnih boleznih naših domačih ţivalij, ter nam pojasnil tudi z resničnimi, ţalostnimi 
dogodki, kako škodo lahko pripeljejo te bolezni onega gospodarja, kateri ne ravna po 
zakonitih določilih proti njim. Priporočal je tudi da bi se ljudstvo bolje oprijelo reje 
prašičev, tako, da bi jih bilo dosti za dom in za prodajo, ter da bi ne bilo treba 
kupovati onih katere priţeno iz Hrvaškega, po kojih se zatrošajo največkrat razne 
kuţne bolezni v naši deţeli. Govoril je tudi o veliki vaţnosti zmlete koščene moke za 
krmljenje raznih ţivali in o trokarju kot jako priporočljivem orodju pri napenjanju 
ţivine. Za to poročanje smo mu jako hvaleţni in le ţelimo, da bi nas večkrat s 
poučnimi govori razveselil. – »Ni ga več, je ţe šlo« poje neka pesem in res, ni ga več, 
je ţe šlo leto 1897 v brezmejno večnost, a vender nam je zapustilo v spominu mnogo 
veselih in ţalostnih dogodkov. Pri nas pa pretečeno leto ne spominja le na veselice, 
katere sta priredili gasilno društvo in kmetijska podruţnica in na ţalostne dogodke ob 
nalezljivih boleznih, temveč tudi na lepi okras, katerega je dobila naša farna cerkev. 
Strop cerkve (ladije) – ker svetišče bilo je od istega umetnika naslikano leta 1895 – 
dobil je krasne mojstrsko izdelane slike, predstavljajoča dogodke iz novega zakona. 
To delo, katero se samo hvali, je izvršil gosp. Matija Bradaška iz Kranja – učenec 
znanih Šubicev -, katerega smemo povsodi toplo priporočiti. 
Vir: Slovenski narod, 7. 1. 1898 
 
(Deţelni odbor kranjski) dovolil je danes vpričo zastopniko v banke „Slavije" in 
„Graške" raznim gasilnim društvom po Kranjskem nastopne nagrade, ki so se deloma 
ţe, deloma pa se še bodo izplačale in sicer: … v Kropi 80 gld., v Begnah 80 gld., v 
Radovljici 100 gld. 
Vir: Slovenski narod, 17. 1. 1898 

 
Izvršilne in eksekutivne draţbe: … Franceta Grabnarja posestvo v Vel. Dobrem polji 
cenjeno 2193 gld. 40 kr., dne 21. januvarja in 25. febravarja, v Radovljici.  
Vir: Slovenski narod, 17. 1. 1898 
 
(Mestna hranilnica v Radovljici.) V mesecu januvarju 1898. l. je 120 strank vloţilo 
23501 gld. 15.5, kr., 75 strank vzdignilo 7267 gld. 91 kr., 25 strankam se je izplačalo 
posojil 12610 gld., stanje vlog 375.392 gld. 69 kr., denarni promet 74.841 gld. 2.5 kr. 
Vir: Slovenski narod, 4. 2. 1898 

 
Iz Radovljice, 5. februvarja. (Slovensko pevsko in bralno društvo »Triglav"). Ţe dolgo 
mi je na srci, da podam javnosti vsaj kratko poročilce o tako vrlo razvijajočem se 
društvu, kot je naš »Triglav«, odkar se je preporodil. Tako izredna marljivost in 
poţrtvovalnost, kot jo razvijajo osobito gg. funkcijonarji pod vodstvom sedanjega 
občečislanega in priljubljenega predsednika, mora ţeti priznanje. Ker pa so nam 
omenjeni gospodje osobno znani in vemo, kako jih zgolj čisto rodoljubje bodri k 
vztrajnemu in vzajemnemu delovanju, zdi se nam, da bi jim le slabo vstregli, če bi jih 
kaj več hvalili, kot s pričujočimi skromnimi vrsticami. Pač pa nam bodi dovoljeno 
omeniti lepih uspehov izza zadnje dobe, ker nam to narekuje odkrita radost. Temelj 
novemu razvoju društva poloţil je čislani dobrotnik Radovljice, velečastiti gospod 
poslanec Murnik s tem, da je v svojo hišo sprejel naše društvo — brezplačno. Kmalu 
se je razvilo ţivahno delovanje in danes ţe razpolaga društvo z 38 deloma jako 
dragocenimi listi. Koncertov, zabav in iger priredilo je društvo v zadnji dobi jako 
mnogo. Posebno lepa je bila poletna veselica s koncertom lastnega zbora, pri kateri 



 

 

je sodeloval i g. reţiser Inemann iz Ljubljane ter korporativno „Gorenjski Sokol" iz 
Kranja. Tudi novoustanovljena društvena knjiţnica izvrstno deluje in napreduje. Kaj 
čuda, če se je v očigled tako vnetemu delovanju število članov potrojilo, čeprav se je 
članarina trikrat zvišala. Pevskemu zboru pa, ki v kljub vsem teţkočam, ki jih ima 
glede dirigenta prestati, — vstraja, ţelimo iz vsega srca, da skoraj dobi tako vnetega 
in vzornega vodjo kot mu je bil vrli gosp. D. Zadnjo zabavo priredilo je naše društvo 
pretečeno nedeljo. Na vzporedu je bilo petje in igra. Trnjev pot, kojega so imeli 
prestati prireditelji pred uprizoritvijo, smo izvedeli. Da nista v zadnjem hipu iz zadrege 
pomogla gg. nadučitelj Rozman kot dirigent, za kar mu bodi tudi izrečena 
odkritosrčna zahvala, in g. jurist Pirc, ki je različne značaje in naslovno vlogo z njemu 
lastno drastiko predstavljal, gotovo bi morala izostati zabava, pri kateri smo po 
završenem programu v druţbi pevcev in pevk nekaj prav prijetnih uric uţili. Le na 
nekaj si dovolimo cenjeni odbor opomniti : Naj zabav te vrste, ker je radi prostorov 
navezan na gostilno, v prihodnje ne prireja ob nedeljah. Nadalje naj gleda na to, da 
vzbudi in privabi posebno domače meščanstvo k svojim veselicam. Pač je v 
narodnostnem oziru še mnogo in trde ledine orati, o tem smo uverjeni in pripoznamo, 
a v prvi vrsti poklicano je v to pač domače bralno in pevsko društvo. Sicer se pa 
nadejamo, da dokler društvo tako vstrajno in odločno deluje, vspehi i v tem ozira ne 
izostanejo. 
Vir: Slovenski narod, 8. 2. 1898 
 

 
 

Slovenski narod, 10. 2. 1898 
 
Nova pošta.; Dne 1. marca 1898. odpre se v Ţerovnici, političnem okraju 
Radovljiškem, nov poštni urad, ki se bode pečal s pisemsko in vozno pošto ter ob 
jednem sluţboval kot nabiralnica poštno hranilničnega urada. Zvezo bode imel po 
selu, ki bo hodil sedemkrat na dan k vlaku ţelezniške proge Trbiţ-Ljubljana. 
Vir: Slovenski narod, 28. 2. 1898 
 
(Mestna hranilnica v Radovljici). V mesecu februvarju 1898 je 114 strank uloţilo 
30.372 gld. 70 kr., 63 strank vzdignilo 7.745 gld. 74 kr., 14 strankam se je izplačalo 
posojil 7.600 gld., stanje vlog 398.019 gld. 65 kr., denarni promet 96.231 gld. 82 kr. 
Vir: Slovenski narod, 3. 3. 1898 
 



 

 

 
 

Slovenski narod, 15. 3. 1898 
 

 
 

Slovenski narod, 22. 3. 1898 
 
 

Razpisane sluţbe. Pri c. kr. okr. sodišču v Radovljici mesto diurnista s mesečno 
plačo 33 gld. 33 kr. Prosilci, ki so zmoţni obeh deţ. jezikov in sod. manipulacije ter 
še niso bili kaznovani, naj uloţe prošnje do 1. aprila. 
Vir: Slovenski narod, 30. 3. 1898 
 
(Mestna hranilnica v Radovljici). V mesecu marcu je 106 strank uloţilo 30.109 gld. 
90.5 kr., 73 strank vzdignilo 6.802 gld. 56 kr.,18 strankam se je izplačalo posojil 
8.645 gld, stanje vlog 421.230 gld. 99.5 kr., denarni promet 84.605 87 kr. 
Vir: Slovenski narod, 5. 4. 1898 
 
Lov v najem. V soboto 30. aprila t. l. se dajejo v pisarni okr. glavarstva v Radovljici 
potom javne draţbe lovi za občine Boh. Bistrica, Gorje, Kropa, Srednja vas, Ovsiše, 
Radovljica, Bled, Begunje, Mojstrana, Kor. Bela in Kranjska Gora za dobo 5 let (to je 



 

 

od 1. julija 1898 do 30. junija 1903 v najem. Pogoji se izvedo pri c. kr. okr. glavarstvu 
v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 6. 4. 1898 
 
(Mestna hranilnica v Radovljici). V mesecu aprilu 1898. je 126 strank vloţilo 45.612 
gld. 22 kr., 76 strank uzdignilo 12.016 gld. 37 kr., 27 strankam se je izplačalo posojil 
31.550 gld., stanje vlog 466.879 gld. 21.5 kr., denarni promet 115.264 goldinarjev 83 
kr. 
Vir: Slovenski narod, 3. 5. 1898 
 
(Iz Lancovega pri Radovljici) se nam naznanja, da se bode vršila volitev odbora novo 
ustanovljene kmetijske podruţnice na Lancovem dne 22. maja ob 3. uri popoludne 
pri »Piţu« in  sicer o lepem vremenu na prostem, ob deţevju pa v notranjih prostorih. 
Po volitvi bode prosta zabava s plesom. 
Vir: Slovenski narod, 14. 5. 1898 
 
Oddaja lova. Za 30. aprila določena oddaja lova občine Begunje se bode vršila še le 
dne 16. junija pri okr. glavarstvo v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 14. 5. 1898. 
 
 

 
 

Slovenski narod, 21. 5. 1898. 
 

 
(Razpisane sluţbe). Na dvorazredni ljudski šoli v Breznici drugo učno mesto z 
dohodki IV. plač. razreda. Prosilke naj vloţe prošnje do 15. junija okr. šolskemu svetu 
v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 28. 5. 1898 
 
(Mestna hranilnica v Radovljici.) V mesecu maju 1898. je 173 strank vloţilo 41.075 gl 
d. 84.5 kr., 82 strank uzdignilo 12.922 gld. 76.5, kr., 28 strankam se je izplačalo 
posojil 27.040 gold., stanje ulog 473.013 gld. 93.5 kr., denarni promet 145.960 gld 53 
kr. 
Vir: Slovenski narod, 3. 6. 1898 
 



 

 

 
 

Slovenski narod, 3. 6. 1898 
 
 

(Poţar.) V Brezjah v radovljiškem okraju je nastal 9. t. m. pri posestnika Simonu 
Grilcu ogenj, kateri se je hitro razširil in upepelil poleg Grilčeve tudi sosedovo hišo. 
Obe hiši sta bili zavarovani samo za 300 gld. Škoda pa znaša 1000 gld. 
Vir: Slovenski narod, 14. 6. 1898 
 
(Nesreča.) Dne 14. t. m. našla sta dva ţelezniška paznika na progi pri Radovljici 
brezzavestnega človeka, kateri je bil teţko poškodovan. Vlak mu je bil desno roko na 
dveh mestih odtrgal. Ponesrečenec je 30 let stari krojač Jakob Kosem iz Zgornje 
Dobrave. Prepeljali so ga v deţ. bolnico v Ljubljani. 
Vir: Slovenski narod, 16. 6. 1898 
 
(Osebne vesti). Sodni pristav v Postojni, g. Alojzij Ţebre, je premeščen v Radovljico, 
Vir: Slovenski narod, 21. 6. 1898 
 
(Odbor radovljiške podruţnice „Slov. planinskeg a društva") je sklenil ustanoviti 
kolesarski odsek, kakeršnega ima ţe osrednje društvo v Ljubljani. Isti se bode drţal 
načel kolesarskih »touring klubov«, kateri so se tako omilili v zadnjem času 
kolesarjem, ki ljubijo ta šport le iz ljubezni do narave, iz zanimanja do tujih krajev, 
tujih običajev. Prirejal bode kolesarske izlete do vznoţja te ali one gore, v divne kraje 
itd. ter na ta način z zdruţenjem kolesarstva in planinstva skušal oţiviti in povzdigniti 
turistko. Potrudil se bode tudi olajšati domačim in tujim kolesarjem potovanje s 
kolesom po našem okraju. Posebna obleka se členom ne bo predpisala, nasprotno 
vsak naj se vozi po svoje, kakor mu je drago, ţeleti je vendar, da nosi vsak na čepici 
znamenje našega planinskega društva. Prvi kolesarski izlet bo dne 29. t. m. (praznik 
sv. Petra in Pavla) v Bohinjsko Bistrico in od tam k slapu Savice, kamor narede isti 
dan izlet členi soške podruţnice. Zjutraj 20. t. m. sestanek v Bohinjski Bistrici. Odhod 
k slapu ob 9. uri zjutraj, kjer se snidemo z izletniki soške podruţnice ob polu 12. uri. 
Skupen obed pri g. Mencingerju v Bohinjski Bistrici ob 2. uri popoludne. 30. t. m. bo 
potem otvoritev Vodnikove in Oroţnove koče. — Radovljiška podruţnica priredi razun 
tega se sledeče izlete: 25. julija na Stol, 15. in 16. avgusta na Triglav, a začetkom 
septembra na kakšno menj poznano goro iz Kranjske Gore. 
Vir: Slovenski narod, 27. 6. 1898 
 
(Mestna hranilnica v Radovljici.) V mesecu juniju 1898. je 115 strank uloţilo 27.715 
gold. 53.5 kr., 68 strank vzdignilo 12.284 gold. 44.5 kr., 30 strankam se je izplačalo 
posojil 10.490 gld., stanje ulog 488.445 gld. 2 kr., denarni promet 84.480 gld. 8 kr. 
Vir: Slovenski narod, 5. 7. 1898 
 



 

 

Ciklon je v noči od 25. na 26 junija divjal v radovljiškem okraju in v Ilovica-gozdih 
podrl in polomil 20 do 25.000 m2 smrek in jelk. Največjo škodo ima erar. 
Vir: Slovenski narod, 7. 7. 1898 
 
(Prostovoljno gasilno društvo v Begunjah) priredi v restavraciji g. Iv. Avsenika v 
nedelio dne 10. julija 1893 tombolo. Začetek ob 4. uri popoludne. Darila za tombolo 
se hvaleţno sprejmo. Čisti dohodek je namenjen za društvene potrebe. 
Vir: Slovenski narod, 7. 7. 1898. 
 
Uredništvu našega lista so poslali za druţbo sv Cirila in Metoda: … Gosp. Ljudevit 
Stiasny, učitelj v Radovljici 9 kron 2 vin. kot dar pod naslovom: »Zbrani pri 
veličastnem kresu v proslavo našima blagovestnikoma sv. Cirila in Metoda v gostilni 
g. Kocijančiča na Črnivca pri Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 7. 7. 1898. 
 
 

 
 

Slovenski narod, 9. 7. 1898 
 
 

(Podruţnica slov. planinskega društva v Radovljici) naznanja tem potom program 
izleta na Stol. Skupni odhod izletnikov je v nedeljo dne 24. t. m. ob 6. zvečer od 
postaje Ţerovnica do Valvasorjeve koče, kamor se dospe v poldrugi uri. Za 
prenočišče in pijačo je skrbljeno. Zvečer zaţge se pri koči velik kres. Odhod proti 
vrhu ob 3. zjutraj. Povratek ali v Begunje po novomarkirani poti, ali pa nazaj v 
Ţerovnico, kamor se dospe ţe k vlakoma ob 9. oziroma ob 9. 24 min. — Ob 
neugodnem vremena preloţi se izlet z istim vsporedom na prihodnjo nedel|o. 
Vir: Slovenski narod, 19. 7. 1898 

 
(Mestna hranilnica v Radovljici.) V mesecu juliju 1898 je 123 strank vloţilo 34-128 
gld. 9 kr., 110 strank vzdignilo 20.469 gld. 95 kr., 25 strankam se je izplačalo posojil 
23.890 gld., stanje ulog 502.220 gld. 16 kr., denarni promet 113.955 gold. 17 kr. 
Vir: Slovenski narod, 4. 8. 1898 
 
(Izletnikom na Triglav) naznanja podruţnica slov. planinskega društva v Radovljici, 
da bode v pondeljek (praznik) zjutraj ob pol 4. uri na Kredarici maša s pridigo. Odhod 
na Kredarico dne 14. t. m. iz Mojstrane. Zjutraj, opoludne in zvečer čakali bodo 
vozniki na postaji. 



 

 

Vir: Slovenski narod, 13. 8. 1898 
 
 

 
 

Slovenski narod, 18. 8. 1898 
 

(Mestna hranilnica v Radovljici.) V mesecu avgustu 1898 je 80 strank vloţilo 20.161 
gl. 78l kr., 88 strank vzdignilo 10.198 gld 24 kr., 17 strankam se je izplačalo posojil 
9.520 gld., stanje vlog 512.173 gld. 71 kr., denarni promet 66.278 gl. 
12 kr. 
Vir: Slovenski narod, 2. 9. 1898 
 
Trgovska in obrtniška zbornica v Ljubljani. … Zbornični podpredsednik Anton 
Klein poroča, da namerava c. kr. okr. glavarstvo radovljiško Mat. Dobidi v Lescah 
dovoliti ustanovitev javne tehtnice v Lescah št. 30 in da se ima sedaj zbornica v 
smislu § a 15, zakona z dne 19. junija 1866, drţ. zak. št, 85, izreči o tarifu tega 
zavoda. Da je po preverjenji odsekovem primeren, če se uvaţuje, da je ustanovitev 
tehtnice s stroški spojena in da trud in odgovornost pri izvrševanji opravila 
brezdvomno niso neznatna. Le zaradi jasnosti se predlagajo nekatere premembe v 
besedilu tarifa. Poročevalec nasvetuje naslednji predlog: Zbornica naj v smislu 
poročil priporoča pri c. kr. deţ. vladi odobritev tarifa. — Predlog se sprejme. 
Vir: Slovenski narod, 7. 9. 1898 
 
(Osebne vesti.) Premeščeni so sodni pristavi gg. Fran Rekar iz Vipave v Radovljico.  
Vir: Slovenski narod, 20. 9. 1898 
 
(Mestna hranilnica v Radovljici) V mesecu septembru 1898 je 114 strank vloţilo 
26.613 gld. 62 kr, 77 strank uzdignilo 17.440 gld. 70 kr, 23 strankam se je izplačalo 
posojil 13.070 gld., stanje ulog 521.346 gld. 83 kr., denarni promet 79.179 gld. 59 kr. 
Vir: Slovenski narod, 3. 10. 1898 



 

 

 

 
 

Slovenski narod, 27. 10. 1898 
 
(Mestna hranilnica v Radovljici) V mesecu oktobru 1898 je 144 strank vloţilo 39.317 
gld. 67 kr., 86 strank uzdigniio 21.764 gld. 64 kr., 7 strankam se je izplačalo posojil 
2050 gld., stanje ulog 538.899 gld. 86 kr., denarni promet 88.493 gld. 86 kr. 
Vir: Slovenski narod, 2. 11. 1898 
 

 

 
 

Slovenski narod, 24. 11. 1898 
 
 

(Mestna hranilnica v Radovljici.) V mesecu novembru 1898 je 140 strank vloţilo 
42.164 gold. 87 kr., 89 strank vzdignilo 20.971 gId. 40 kr., 40 strankam se je izplačalo 
posojil 31.090 gld., stanje ulog 560.003 gld. 33 kr., denarni promet 160-820 gld. 63 
kr. 
Vir: Slovenski narod, 3. 12. 1898 
 
Drugi izkaz prispevko v slovenskih občin za cesarjev spomenik v Ljubljani. Za 
cesarjev spomenik so dalje darovale občine: … Radovljica 50 gld. 
Vir: Slovenski narod, 3. 12. 1898. 
 
(Drţavno podporo) v znesku 100 gld. je poljedelsko ministerstvo dovolilo kmetijski 
podruţnici v Ljubnem pri Radovljici za nakup kmetijskih strojev. 
Vir: Slovenski narod, 7. 12. 1898. 
 
(Osebne vesti.) … konceptni praktikant v Radovljici g. Elv. Grum je premeščen v 
Kočevje. 
Vir: Slovenski narod, 12. 12. 1898 
 



 

 

 
 

Slovenski narod, 19. 12. 1898 
 
I. izkaz onih, kateri so se v koris Šentjakobske trnovske ţenske podruţnice sv Cirila 
in Metoda odkupili od novoletnih voščil: … V Radovljici so se odkupili: Gg Frančišek 
Avsec, ţupnik, 2 gld., J. Bulovec, trgovec, 2 gld., Vinko Hudovernik, gostilničar, 2 
gld., Alex. Roblek, ţupan, 2 gld., I. Sartori, trg. in pos., 2 gld., Alfred Rudesch, c. kr. 
notar, 2 gld, dr. Janko Vilfan, odvetnik, 2 gld., Janez Vurnik, podobar in pos., 2 gld., 
L. Fursager, trg.! 1 gld., I. Čebulj, c. kr. davčni pristav 1 krono, Luka Kenda, deţelni 
uţitninski uradnik, 1 krono, Golmajer, nadučitelj v. p., 1 krono, Hugo Roblek, mag. 
farm. 1 krono, Fran Rekar, c. kr. sodni pristav 1 gld. 
Vir: Slovenski narod, 29. 12. 1898 
 
:::::::::::::::::::::::::: 
 
Peti izkaz prispevkov za cesarjev spomenik v Ljubljani. Darovali so: … Katoliško 
slovensko društvo za Radovljiški okraj 25 gld. 
Vir: Slovenski narod, 2. 1. 1899 
 
Mestna hranilnica v Radovljici. V mesecu decembru 1898 leta je 149 strank uloţilo 
35.129 gl. 21 kr., 92 strank uzdignilo 16.565 gld. 89 kr., 23 strankam se je izplačalo 
posojil 24.470 gld., denarni promet 252.378 gld. 15 kr. 
Vir: Slovenski narod, 4. 1. 1899 
 

 
 

Slovenski narod, 23. 1. 1899 
 



 

 

 
 

Slovenski narod, 23. 1. 1899 
 
 

 
 

Slovenski narod, 25. 1. 1899 
 
 

 
 

Slovenski narod, 28. 1. 1899 
 

Mestna hranilnica v Radovljici. V mesecu januvarju 1899 je 146 strank uloţilo 30.874 
gld. 45 kr., 145 strank uzdignilo 17.852 gld. 74 kr., 15 strankam se je izplačalo posojil 
18.603 gld., denarni promet 94.324 gld. 22 kr 
Vir: Slovenski narod, 4. 2. 1899 

 



 

 

 
 

Slovenski narod, 15. 2. 1899 
 

 
 

Slovenski narod, 18. 2. 1899 
 

Mestna hranilnica v Radovljici. V mesecu februvarju 1899 je 113 strank uloţilo 
22.022 gld. 90 kr., 89 strank uzdignilo 18.916 gld. 24 kr., 20 strankam se je izplačalo 
posojil 18.916 gld. 51 kr., stanje ulog 608.492 gld. 89 kr., denarni promet 92.789 gl. 
12 kr. 
Vir: Slovenski narod, 2. 3. 1899 
 



 

 

 
 

Slovenski narod, 6. 3. 1899 
 
 

(Razpisane sluţbe.) … Na jednorazrednici v Ljubnem mesto učitelja-voditelja s 
prostim stanovanjem. Prošnje pri okr. šolskem svetu v Radovljici do 28. marca. 
Vir: Slovenski narod, 7. 3. 1899 
 
 

 
 

Slovenski narod, 11. 3. 1899 
 
 

V Mošnjah pri Radovljici ustanovilo se je povodom 50-letnega vladanja našega 
presvetlega cesarja »prostovoljno gasilno društvo«. V načelstvo so voljeni gg.: Fran 
Kocijančič, načelnik; Ivan Reš, podnačelnik; Andrej Jurgele, blagajnik; Ign. Rozman, 
tajnik. 
Vir: Slovenski narod, 21. 3. 1899 
 
Mestna hranilnica v Radovljici. V mesecu marcu 1899 leta je 140 strank vloţilo 3.039 
4 gl. 54 kr., 127 strank vzdignilo 11.068 gld 67 kr., 30 strankam se je izplačalo posojil 
21.406 gold , stanje ulog 627.218 gld. 36 kr., denarni promet 106.890 gold. 80 kr. 
Vir: Slovenski narod, 4. 4. 1899 
 



 

 

 
 

Slovenski narod, 5. 4. 1899 
 
 

 
 

Slovenski narod, 5. 4. 1899 
 
 

 
 



 

 

Slovenski narod, 13. 4. 1899 
 
 

Iz Radovljice se nam piše: V novi odbor pevskega in bralnega društva »Triglav« v 
Radovljici so bili izvoljeni: Ljudevit Stiasny, predsednikom; Hug. Roblek, 
podpredsednikom; Ivan Vurnik, blagajnikom; Josip Peharc, tajnikom; Frančišek 
Ropret, knjiţničarjem ter Karol Bezeg, V. Hudovernik, Anton Resman in Al. Vengar, 
odborniki. 
Vir: Slovenski narod, 14. 4. 1899 
 
Mestna hranilnica v Radovljici. V mesecu aprilu 1899. leta je 157 strank vloţilo 
35.266 gld. 94 kr., 116 strank vzdignilo 16.543 gld. 97 kr., 36 strankam se je izplačalo 
posojil 29.020 gold., stanje vlog 645.941 gl. 33 kr., denarni promet 109.860 gold. 5 
kr. 
Vir: Slovenski narod, 2. 5. 1899 
 
Za nabiralce poštnih razglednic. Ljudevit Stiasny učitelj v Radovljici, potuje letos v 
Kavkaz. Kdor mu pošlje 3 K dobi od njega po pošti 15, največ umetniško izdelanih 
poštnih razglednic, namreč: iz Radovljice, Trsta, Brindisi, Korfu, Aten, Dardanel, 
Carigrada, Tiflisa, Jalte, Sevastopola, Odese, Černovic, Budimpešte, Zagreba in 
Reke (torej s petimi raznimi poštnimi znamkami). 
Vir: Slovenski narod, 17. 5. 1899 
 
Iz Podnarta se nam poroča: češke turiste smo sprejeli v Podnartu prav slovesno. 
Pozdravila sta jih drţ. poslanec g. Pogačnik in v imenu radovljiške podruţnice slov. 
plan. društva g. Roblek ml. Podnart je bil ves v slovenskih zastavah. Zdruţena 
pevska zbora iz Podbrezij in Krope sta mej pokanjem topičev dohajajoče češke 
izletnike pozdravila s »Hej Slovani« in potem na ţeljo Čehov zapela še »Lepa naša 
domovina«. Sprejem je bil presrčen in udeleţba jako mnogobrojna.  
Vir: Slovenski narod, 24. 5. 1899 
 
Poskusen samomor. V Hribarjevi tiskarni v Celju poslujoči črkostavec, gosp. Frid. 
Kolman iz Radovljice, se je 28. t. m. v svojem stanovanju poskusil ustreliti. Zadel se 
je v levo stran prs in se smrtnonevarno poškodoval. Prenesli so ga v bolnico.  
Vir: Slovenski narod, 2. 6. 1899 
 
Mestna hranilnica v Radovljici. V mesecu maji 1899 je 169 strank vloţilo 27.402 gld. 
99 kr., 136 strank vzdignilo 17.112 gld. 52 kr., 35 strankam se je izplačalo posojil 18 
950 gld., stanje vlog 656.231 gld. 80 kr., denarni promet 140.421 gld. 49 kr. 
Vir: Slovenski narod, 6. 6. 1899 
 
Samomor. Jurij Meterc iz Zgoš v radovljiškim okraju se je te dni, ko je bil sam doma, 
obesil. Moţu se je ţe dlje časa mešalo. 
Vir: Slovenski narod, 16. 6. 1899 
 
Iz Radovljice se nam piše: Dne 15. t. m. došel je k nam nadvojvoda Leopold Salvator 
z mnogimi častniki, ter bival tukaj do 17. t m. Stanoval je pri gospodu okrajnemu 
glavarju v Radovljici, obedoval pa je v restavraciji g Vinka Hudovernika. 
Vir: Slovenski narod, 20. 6. 1899 
 



 

 

Trgovsko in obrtno društvo za Kranjsko je imelo včeraj svoj prvi redni občni zbor, 
kateri je izvolil naslednji odbor: g. Fran Trdina, trgovec v Ljubljani, načelnik; g. dr. 
Ivan Tavčar , načelnikov namestnik, in gg. Josip Lenčev Ljubljani, Fran Peče v 
Starem trgu pri Loţu, Fran Domicelj na Rakeku, Ciril Pirc v Kranju, Leopold Fursager 
v Radovljici, Fran Guštin v Metliki in Jos. Klun v Ribnici. Društvo je takoj začelo svoje 
delovanje in otvori ţe tekom prihodnjih dnij svojo pisarno. 
Vir: Slovenski narod, 20. 6. 1899 
 
V Mošnjah pri Radovljici so dne 18. t. m. vzlic slabemu vremenu imeli prav slovesno 
blagoslovljenje gasilnega orodja. Došli gasilci, posebno ljubljanski, ki so prišli pod 
vodstvom stotnika g. Stricelna , so bili prav presrčno sprejeti, in so jim dekleta v 
narodnih nošah pripela šopke. Blagoslovljenju je prisostvovalo 200 gasilcev s tremi 
zastavami. Opoldne je bil skupni obed prt Finţgarju, kjer je bilo izrečenih mnogo 
krepkih napitnic. Obedu je sledila prosta zabava. 
Vir: Slovenski narod, 23. 6. 1899 
 
Turistika. Triglavska koča na Kredarici se otvori dne 1. julija. Oskrboval jo bode Joţe 
Hamerlic iz Radovljice; upamo, da v občno zadovoljnost. - Kočo na Rodici v Bohinju 
otvori radovljiška podruţnica »Slov. plan. Društva« dne 1. avgusta. Do tistega časa 
bode prejšnja pastirska koča, ki jo je kupila ta podruţnica, vsa preosnovana in 
urejena. 
Vir: Slovenski narod, 26. 6. 1899 
 
Mestna hranilnica v Radovljici. V mesecu juni 1899. je 142 strank vloţilo 24.459 gld. 
67 kr., 120 strank vzdignilo 11.534 gld. 9 kr., 33 strankam se je izplačalo posojil 
16.065 gld. stanje vlog — gld. — kr , denarni prome t 86.467 gld. 15 kr. 
Vir: Slovenski narod, 4. 7. 1899 
 
 

 
 

Slovenski narod, 5. 7. 1899 
 



 

 

 
 

Slovenski narod, 17. 7. 1899 
 

Umrla je v starosti 26 let gospa Marijanica Ţebre rojena Ledenik, soproga sodnega 
pristava g. Alojzija Ţebreta v Radovljici Lahka ji zemljica! 
Vir: Slovenski narod, 18. 7. 1899 
 
 

 
 

Slovenski narod, 19. 7. 1899 
 
 

 
 

Slovenski narod, 27. 7. 1899 
 



 

 

 
Mestna hrsnilnica v Radovljici. V mesecu juliju 1899 je 140 strank vloţilo 23.378 gld. 
85 kr., 103 strank vzdignilo 13.782 gld. 51 gld. kr., 27 strankam se je izplačalo posojil 
11.985 gld., denarni promet 97.463 gld. 59. kr. 
Vir: Slovenski narod, 18. 7. 1899 
 
Podruţnica c. kr. kmetijske druţbe Lancovo, Radovljica in Predtrg priredi v nedeljo, 6. 
avgusta t. I. ob 3. uri popoludne pri Ant. Sustaršiču (Piţu) na Lancovem srečkanje.  
Vir: Slovenski narod, 4. 8. 1899 
 
Godbeni klub prostovoljnega gasilnega društva v Radovljici priredi s prijaznim 
sodelovanjem slav. slov. pevskega in bralnega društva „Triglav" v nedeljo dne 13. 
avgusta t. l. na vrtu grofa Thurnove grajščine vrtno veselico. Začetek ob 4.30 uri 
popoludne. Vstopnina za godbo podpirajoče člene prosta, za nečlene 25 kr. Čisti 
dobiček namenjen je pokritju stroškov za pihala. Ob neugodnem vremenu vrši se 
veselica z istim vsporedom 14 dnij pozneje, to je v nedeljo 27. t. m. 
Vir: Slovenski narod, 8. 8. 1899 
 
Iz Radovljice, 20. avgusta. Koncert v Radovljici na vrtu Thurnove grajščine obnesel 
se je ob najugodnejšem vremenu nad vse pričakovanje sijajno. Ţe pred prvo točko 
izbranega programa zasedene so bile vse mize prostranega vrta, gostje pa so le še 
trumoma prihajali. Zdajci krepko zadoni radovljiška godba „Naprej"! Domača godba! 
Kdo domačinov bi si bil mislil kaj tacega v prejšnjih letih, še niti o priliki osnovanja te 
godbe ne. Lahko si mislimo, kaka muka je bila, progovarjati nezaupno meščanstvo. 
Zato pa gre tem večja čast vsem onim, ki se niso plašili neznanskih zaprek ter so 
vstrajali in kakor upamo, bodo vstrajali tudi v naprej. Oni sami, ki so bili popolnoma 
vneti za osnovitev godbe imeli so pomisleke, da se je nevarno spuščati v reč, pri 
katerej stanejo samo instrumenti nad 400 gld., češ, saj se še pevski zbor pod 
spretnimi vodji ni mogel vzdrţati. A najhujše teţave so se premagale. Zraven godbe 
nastopil je tudi mešani pevski zbor. Vsa čast mlademu dirigentu, g. Vencajzu, ki je z 
velikim trudom in posebno vnemo dvignil mešani zbor zopet na ono višino, ki se je 
spominjamo izza Domiceljevih časov. Krasne pesmi: „Vijoličin vonj", „Gospodov dan", 
„Planinarica" proizvajale so se izborno, zlasti pa je ugajala Volaričeva: »Pri zibeli" in 
„Slovan na dan", ki sta se morali ponoviti. Pevci nastopali so v narodnih čepicah na 
okusno prirejenem in z zastavami ozaljšanem odru. Glavna pozornost, se ve, 
obračala se je na novo godbo. Tu pa bodi naša sodba kratka: Nismo pričakovali, da 
se v tako kratkem času zamore toliko doseči. Zdruţilo se je 22 domačih moţ in 
mladeničev lanskega leta v godbeni klub, podavši si roko in častno besedo, da 
ostanejo do konečnega vspeha, če jih ne loči bolezen ali preselitev iz kraja. Vztrajali 
so vsi, izvzemši enega, ter z občudovanja vredno odločnostjo hodili po trudapolnem 
dnevnem opravilu vsak večer v tednu k godbenim vajam. To je bila sicer precejšnja, 
a edina vspodbuda za marljivega kapelnika g. Horna. Povpraševal sem večkrat 
prijatelje in znance o napredku radovljiške godbe, v nedeljo pa sem sam pohitel v 
Radovljico, da se o njem sam prepričam. Bil sem prijetno iznenaden. Posebno 
pohvalno pa moram omeniti, da se ozira radovljiška godba v prvi vrsti na izbrane 
slovanske komade. Na veselico je prišlo, kakor smo ţe rekli, jako mnogo občinstva. 
Vseh udeleţencev je bilo blizu 600. V znak priznanja obdaroval je častni meščan 
dvorni svetnik, g. Dralka, godce z znatnimi darili. Sklepom svojega poročila ne 
morem si kaj, da ne polagam tako godcem, kakor pevcem in pevkam toplo na srce: 
Dokazali ste, da zamorete, česar ste se lotili. Ne vdajte se nasprotnikom! Ostanite 



 

 

zvesti sami sebi in kakor doslej, nič naj Vam ne grenijo veselja oni hladni prijatelji, ki 
so na dan veselice, za katero ste se mesece trudili, tako lahko odšli iz kraja ter zvabili 
se seboj še druge! Uzor naj Vam bo vpliv Rusovega zbora za slovanski ţivelj na 
Bledu. Kako visoko vihra njegov prapor, braneč slovenski značaj Bleda pred tujci in 
potujčenci! Istotako bodrita naj Vaš pevski zbor in godba še mnoge domače 
zaspance k skupnemu delu za napredek našega naroda v obče, a prijazne 
Radovljice posebej. Nedeljski koncert pa naj Vas navda v očigled ogromne udeleţbe 
s ponosom in zavestjo, da so dobri in nepristranski prebivalci radovljiškega mesta z 
Vami. Toraj pogum in vstrajajte! / C. 
Vir: Slovenski narod, 23. 8. 1899 
 
Slovenskega planinskega društva podruţnica v Radovljici. Slovesna otvoritev koče v 
Planinici bode dne 3. septembra t. l., ne 27. t. m. Vspored: Zbirališče v Ratečah v 
nedeljo dopoludne. — Odhod h koči ob 10.30 uri dopoludne. — Slovesna otvoritev 
ob 12. uri opoludne. — Po otvoritvi k izviru Save Nadiţe (10 minut), potem 
raznovrstna zabava krog koče, kjer bo restavracija. Razhod od koče: čez Ponco h 
Klanskima jezeroma, ali skozi Grlo in Pišenco v Kranjsko goro, ali pa nazaj v Rateče. 
Vir: Slovenski narod, 25. 8. 1899 
 
Mestna hranilnica v Radovljici. V mesecu avgusta 1899 je 129 strank vloţilo 38.310 
gld. 23 kr., 102 strank vzdignil o 16.328 gld. 76 kr., 29 strankam se je izplačalo posojil 
17.670 gld., denarni promet 111.541 gld. 34 kr. 
Vir: Slovenski narod, 2. 9. 1899 
 
Iz Radovljice se nam piše: V nedeljo dne 27. avgusta t. l. vršil se je v tukajšnji 
restavraciji gospoda Vinka Hudovernika izvanredni občni zbor kmetijske podruţnice 
za Lancovo, Radovljico in Predtrg, katerega se je udeleţilo precejšnje število udov. 
Povabilu odzval se je tudi predsednik c. kr. kmetijske druţbe kranjske, za razcvit 
kmetijske podruţnice velezasluţni gospod ces. svetnik Murnik, katerega je tajnik 
podruţnice, gosp. Ivan Korošin pozdravil in predstavil udom, zahvaljujoč se mu na 
njegovem poţrtvovalnem delovanju za kranjsko kmetijsko druţbo, katera se smelo 
imenuje prva na Avstrijskem ter končal govor s trikratnim „Ţivio" na istega, čemur so 
pritrjevali burni »Ţivio"-klici. Nato razmotrivalo se je mnogo za podruţnico vaţnega, 
med tem posebno vprašanje glede naprave neobhodno potrebne shrambe za 
kmetijsko orodje, in tudi o tej točki nasvetoval nam je cesarski svetnik g. Murnik 
marsikaj koristnega ter končno daroval podruţnici 20 gold., za kar se mu tem potom 
izreka srčna hvala. Ker naš kmetski stan uvideva potrebnost in korist kmetijske 
podruţnice, ni se čuditi, da je za isto največje zanimanje in pričakovati je, da zadobi 
ista še več udov. 
Vir: Slovenski narod, 7. 9. 1899 
 
Porotne obravnave. Pri tukajšnjem porotnem sodišču vršila se je včeraj obravnava 
proti 24 let staremu oţenjenemu posestniku Ivanu Avseniku iz Ţgoš v radovljiškem 
okraju, proti kateremu je drţ. pravdništvo dvignilo toţbo zaradi hudodelstva uboja. 
Dne 13. septembra lanskega leta pokopali so v Begunjah nekega bajtarja. Po 
pogrebu sešlo se je nekoliko pogrebcev v Joţevčevi krčmi, med njimi tudi obdolţenec 
Avsenik ter posestnika Matija Kolman in Miha Kopač. Okolo devetih plačal je Kopač 
svoj zapitek z goldinarjem in ko mu je natakarica ven dala, hotel je drobiţ prešteti. A 
obdolţenec vzel je denar, ga preštel ter dejal: „saj je prav!" kar je Kopača nekoliko 
razjezilo. Na to je odšel prvi Kopač iz krčme, za njim pa takoj tudi Avsenik in Kolman, 



 

 

tako da so skupaj šli proti domu. Na potu začela sta se Avsenik in Kopač zopet 
kregati in se pri tem sprijela in padla, a vendar takoj vstala; potem sta Kopač in 
Kolman šla naprej, Avsenik pa je nekoliko zaostal. Kopač jezil se je nad Avsenikom 
ter Kolmanu pokazal noţ, češ : „Avsenik naj le pride!" V tem pa je res prišel Avsenik 
in zopet skočil v Kopača. Kopač in Kolman pa sta šla zopet naprej. A kmalu priteče 
obdolţenec v tretje za njima ter sune Kopača s tako silo v obraz, da se je leta takoj 
nezavesten zgrudil in obleţal. Avsenik in Kolman odšla sta potem naprej, a sta se 
kmalu zopet vrnila ter še vedno nezavestnega Kopača prenesla v njegovo hišo, kjer 
je kmalu potem umrl. Tako je bistveno opisal dogodek priča Matija Kolman; 
obdolţenec pa priznava le pričetek, glede nadaljnjega pa trdi, da le še toliko ve, da je 
Kopač padel, na drugo pa se ne spominja, ker je bil baje zelo pijan. Pravi pa, da je 
Kopač najbrţe padel in se sam ranil z noţem. Drugih prič ni bilo pri dogodku. Pri 
obdukciji našla sta zvedenca ob notranjem kotu levega očesa v črepinsko votlino 
segajočo rano, ki je strla notranje kosti in prerezala ţilo ter tako provzročila krvavenje 
in v posledici smrt. Rana bila je absolutno smrtna ter je po zdravniškem izreku 
nastala vsled silnega sunka z noţem. Pri prvi obravnavi, ki se je vršila dne 5. 
decembra lanskega leta, bil je Avsenik od obtoţbe oproščen, čeravno sta zvedenca 
izrekla, da je popolnoma izključeno, da bi zamogla taka poškodba vsled padca 
nastati. Pozneje pa se je poizvedelo, da je Avsenik v nedeljo potem, ko je prišel iz 
preiskovalnega zapora, pred pričama Petrom Burnikom in Iv. Goričnikom popisal 
dogodek bistveno soglasno z izpovedbo priče Matije Kolmana ter priznal, da je on 
Kopača sunil, da je ta padel in da ni več vstal. Na podlagi prejšnjih in teh novih 
dokazil prišel je Avsenik vnovič pred porotnike, ki so ga včeraj spoznali krivim. 
Sodišče obsodilo je potem Avsenika na štiri leta teţke ječe, poostrene z jednim 
postom mesečno in trdim leţiščem v temni celici dne 13. sept. vsakega kazenskega 
leta. 
Vir: Slovenski narod, 7. 9. 1899. 

 

 
 

Slovenski narod, 11. 9. 1899 
 
 

 
 



 

 

Slovenski narod, 13. 9. 1899 
 
Prostovoljno gasilno društvo v Radovljici naznanja tem potom, da bode v nedeljo 24. 
septembra 1899 na mestnem trgu v Radovljici velika gasilna vaja pri kateri sodelujejo 
iz prijaznosti tovariška društva iz Begunj, Bleda, Breznice, Kamne gorice in Mošenj. 
Poskusilo se bode dvigniti vodo iz Save v mesto, kar bi bilo ob velikem poţaru v 
Radovljici tako za mesto kot za Predtrg neprecenljive vaţnosti. Pričetek vaje ob 1. uri 
popoludne. Po vaji zabava na trgu, kjer bode svirala domača godba. 
Vir: Slovenski narod, 20. 9. 1899. 
 

 
 

Slovenski narod, 27. 9. 1899 
 
Iz Lancova pri Radovljici se nam piše: Dne 1. oktobra t. l. je imenoval občinski odbor 
na Lancovem gospoda cesarskega svetnika Ivana Murnika častnim občanom. 
Vir: Slovenski narod, 3. 10. 1899 
 
Sumljiv slučaj. Dne 25. septembra našli so posestnika Andreja Derniča iz Vošč v 
radovljiškem okraju mrtvega v njegovi koči. Ker so se na truplu videle različne 
poškodbe, so bili Anton Derrič, Matija Prevec in Fran Aţman, s katerimi je umrli moţ 
tisti dan pijančeval, aretovani, kajti nanje leti sum, da so provzročili Derničevo smrt. 
Vir: Slovenski narod, 3. 10. 1899 
 
Iz Krope se nam piše: Novi načelnik gasilnega društva, gospod Jurij Magušar, 
veleposestnik in trgovec, je pri nastopu častnega mesta načelnika in to pri običajni 
obljubi o navzočnosti zastopnika „Zaveze kranjskih gasilnih društev" izjavil, da kupi 
gasilnemu društvu pihala za 15 moţ, da bo imelo svojo godbo.  
 Vir: Slovenski narod, 3. 10. 1899 
 
Mestna hranilnica v Radovljici. V mesecu septembru 1899 je 151 strank vloţilo 
20.299 gld. 99 kr., 94 strank vzdignilo 12.155 gld. 88 kr., 24 strankam se je izplačalo 
posojil 9575 gld, denarni promet 82.969 gld. 75 kr. 
Vir: Slovenski narod, 3. 10. 1899 
 
Prostovoljno gasilno društvo v Radovljici priredi dne 8. oktobra s sodelovanjem 
domače godbe v zgornjih prostorih g. Pristavca veselico. Začetek ob 3. uri 
popoludne. Vstopnina za neude 15 kr., gasilci so vstopnine prosti. Čisti dohodek je 
namenjen društveni blagajni. 
Vir: Slovenski narod, 4. 10. 1899 
 



 

 

 
 

Slovenski narod, 6. 10. 1899 
 
Praznuj nedelje in praznike. Piše se nam: Bil sem včeraj dne 8. t. m. v Radovljici. 
Kot dober kristijan sem šel v cerkev. Pri propovedi je g. dekan naprosil ljudstvo, naj bi 
šlo opeko nosit za ţupnišče in to v nedeljo, na Gospodov dan. Ali ni to čudno? Mi, 
kar nas prisega na »Slov. Narod«, in katere proglašajo za brezverce, praznujemo 
nedelje!  
Vir: Slovenski narod, 10. 10. 1899 
 
 

 
 

Slovenski narod, 17. 10. 1899 
 
 

Umrl je v Radovljici g. Friderik Homan, bivši načelnik gasilnega društva v Radovljici. 
Pokopali ga bodo 19. t. m. popoludne ob polu 4. ur 
Vir: Slovenski narod, 18. 10. 1899 

 



 

 

 
 

Slovenski narod, 20. 10. 1899 
 

 
 

Slovenski narod, 20. 10. 1899 
 

Občni zbor c. kr. kmetijske druţbe (na Bledu).… Neumneţi temu ţe verujejo, a 
pametni so mnenja, da odborniki »konsulov« dobe še enkrat stanovanje v „Lahovci" v 
Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 21. 10. 1899 
 
Mestna hranilnica v Radovljici. V mesecu oktobru 1899. je 162 strank vloţilo 22.907 
gld. 50 kr., 112 strank vzdignilo 14.237 gld. 63 kr., 30 strankam se je izplačalo posojil 
25.750 gld., denarni promet 110.930 gld. 5 kr. 
Vir: Slovenski narod, 3. 11. 1899 
 



 

 

 
+ 

Razglas. Pri c. kr. deţelnem kot trgovinskem sodišču v Ljubljani se je vpisal vsled 
druţbine razpustitve z obojestranskim dogovorom ter odstopom javnega druţabnika 
Friderika Homanna, prenos tvrdke „Friedrich Homann", trgovina s Špecerijskim, 
galanterijskim ter manufakturnim blagom, v trgovinski register za posamne tvrdke z 
istočasnim izbrisom istoimenske, v trgovinski register za druţabne tvrdke vpisane 
dosedanje tvrdke z dostavkom, da je sedanja javna druţabnica Leopoldina Homann, 
trgovka v Radovljici, sama imejiteljica te tvrdke. — C. kr. deţ. sodišče v Ljubljani, 
odd. III., 30. oktobra 1899. 
Vir: Slovenski narod, 4. 11. 1899 
 
Občina Lancovo pri Radovljici je v ponedeljek po svojih zastopnikih izročila gosp. 
ces. svetniku Murniku diplomo častnega občana. 
Vir: Slovenski narod, 23. 11. 1899 
 
Mestna hranilnica v Radovljici. V mesecu novembru 1899 je 142 strank vloţilo 20.577 
gld. 30 kr, 121 strank vzdignilo 14.196 gld. 44 kr., 32 strankam se je izplačalo posojil 
17.760 gld., denarni promet 126.303 gld. 91 kr. 
Vir: Slovenski narod, 23. 11. 1899 
 
Porotne obravnave. Pri včerajšnji prvi obravnavi sedel je na zatoţni klopi 25 let stari 
krojaški pomočnik Feliks Slabina iz Ljubljane, obtoţen hudodelstva ropa in prestopka 
tatvine. Slabina delal je do 16. oktobra pri krojaču Korošcu v Radovljici … 
Vir: Slovenski narod, 5. 12. 1899 
 
Mestna hranilnica v Radovljici. V mesecu novembru je 142 strank uloţilo 20.577 gold. 
30 kr. 121 strank vzdignilo 14.191 gld. 44 kr. 32 strankam se je izplačalo posojil 
17.760 gold., denarni promet 126.303 gld. 91 kr. 
Vir: Slovenski narod, 15. 12. 1899 
 
Prešernov spomenik: …  G. Fran Keršič, pek v Radovljici 3 K, nabrane v „fajhtni" 
druţbi. 
Vir: Slovenski narod, 30. 12. 1899 
 
:::::::::::::::::::::::::: 
 
 



 

 

Mestna hranilnica v Radovljici. V mesecu decembru 1899 je 130 strank vloţilo 29.099 
gld., 82 kr., 81 strank vzdignilo 16.166 gld. 16 kr., 16 strankam se je izplačalo posojil 
10.453 gld., denarni promet 73.566 gld. 76 kr. 
Vir: Slovenski narod, 3. 1. 1900 
 
Iz Radovljice se nam piše: Ker preti velika nevarnost, da zmagajo pri volitvah za 
dohodninsko cenilno komisijo za radovljiški okraj nemški tovarniški uradniki in delavci 
iz Save, Mojstrane in Bele peči, kateri razmer ostalih volilcev ne poznajo, se vsi volilci 
nujno prosijo, da oddajo svoje glasove dne 22. t. m. za tele gospode, in sicer volilci II. 
razreda za dr. Jan. Vilfana, odvetnika v Radovljici, volilci III. razreda pa za g. Janeza 
Berlica, ţupnika v Mošnjah kot člena, in za g. Andreja Grčarja, nadučitelja v 
Radovljici kot njegovega namestnika. Na oţjo volitev naj se nihče ne zanaša, kar pri 
tej volitvi odločuje ţe relativna večina glasov. 
Vir: Slovenski narod, 12. 1. 1900 
 
Nova pošta. Dne 1. februvarja t. l. odpre se v Srednji vasi v Bohinju na Gorenjskem, 
okraj Radovljica, nov poštni urad, ki se bode pečal s pisemsko in vozno pošto ter ob 
jednem sluţboval kot nabiralnica poštno-hranilničnega urada. Zvezo bode imel s 
poštnim omreţjem po vozni pošti, koja se bode upeljala med Srednjo vasjo v Bohinja 
in Bohinjsko Bistrico. 
Vir: Slovenski narod, 22. 1. 1900 
 
Komisija za cenitev osebne dohodarine za radovljiški okraj. Pri dopolnilnih volitvah v 
komisijo za cenitev osebne dohodarine za radovljiški okraj, ki so se vršile dne 22. t. 
m. v Radovljici, so bili izvoljeni: v drugi volilni skupini gosp. dr. Jan. Vilfan, odvetnik v 
Radovljici, kot člen; v tretji volilni skupini gosp. Janez Berlic, ţupnik v Mošnjah, kot 
člen in g. Andrej Gerčar, nadučitelj v Radovljici, kot namestnik. 
Vir: Slovenski narod, 25. 1. 1900 
 
Za druţbo sv. Cirila in Metoda: Gosp. Al. Ţebre, sodni pristav Radovljici 16 K, uspeh 
licitacije nenadno najdenega klobuka. Ţiveli pošiljatelj in licitantje! 
Vir: Slovenski narod, 30. 1. 1900 
 
 

 
 

Slovenski narod, 3. 2. 1900 
 
 
Mestna hranilnica v Radovljici. V mesecu januvarju 1900 je 184 strank vloţilo 92.771 
K 11 vin., 93 strank vzdignilo 46.072 K 90 vin, 18 strankam se je izplačalo posojil 
32.900 K, denarni promet 439.814 K 50 vin. 
Vir: Slovenski narod, 5. 2. 1900 



 

 

 
Sumljiva smrt. V Dvorski vasi v radovljiškem okraju je dne 4. t. m. 52Ietni Štefan 
Debelak nagloma pred sosedovo hišo umrl. Debelak je bil samec in je stanoval pri 
svojem očetu, s katerim pa ni ţivel v posebnem prijateljstvu. Vsled zatrdila 
posestnika Antona Gogole, da je Debelaka njegov oče zastrupil, se je stvar naznanila 
radovljiškemu sodišču, ki je odredilo raztelesenje umrlega Debelaka.  
Vir: Slovenski narod, 8. 2. 1900 
 
Pri zadnjem občnem zboru „Pevskega in bralnega društva Triglav" v Radovljici so bili 
izvoljeni sledeči gg.: Dr. Janko Vilfan, predsednikom; Al. Ţebre, podpredsednikom; 
Hugon Roblek, blagajnikom; Franjo Čebul, tajnikom; Josip Pavlin, arhivarjem; Vinko 
Resman, namestnikom; Ljudevit Stiasny, Rajko Verbizh in Vinko Hudovernik. 
Vir: Slovenski narod, 9. 2. 1900 
 
Občni zbor radovljiške podruţnice slov. planinskega društva bode v četrtek dne 15. t. 
m. v Lescah (restavracija Legat) z običajnim dnevnim redom. Začetek ob 3. uri 
popoldan.  
Vir: Slovenski narod, 13. 2. 1900 
 
 

 
 

Slovenski narod, 13. 2. 1900 
 
 

Umrla je v Radovljici občespoštovana gospa Josipina Roblek roj Kamen v starosti 61 
let. Lahka jej zemljica! 
Vir: Slovenski narod, 16. 2. 1900 
 
 



 

 

 
 

Slovenski narod, 16. 2. 1900 
 
 

 
 

Slovenski narod, 17. 2. 1900 
 



 

 

 
 

Slovenski narod, 22. 2. 1900 
 
 

 
 

Slovenski narod, 23. 2. 1900 
 
 

Mestna hranilnica v Radovljici. V mesecu svečanu 1900 je 150 strank vloţilo 56.034 
kron 96 vin., 116 strank vzdignilo 32.731 kron 45 vin., 28 strankam se je izplačalo 
posojil 33.350 kron, denarni promet 248.432 kron 26 vin. 
Vir: Slovenski narod, 5. 3. 1900 
 
Za druţbo sv. Cirila in Metoda: … G. A. Grčar, nadučitelj 6 K, pri veseli predpustni 
veselici nabral g. Korošin v gostilni g. Hudovernika v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 8. 3. 1900 
 



 

 

 
 

Slovenski narod, 8. 3. 1900 
 
 

 
 

Slovenski narod, 10. 3. 1900 
 

Mestna hranilnica v Radovljici. V mesecu marcu 1900 je 170 strank vloţilo 58.120 K 
14 h., 142 strank uzdignilo 34.911 K 76 h, 27 strankam se je izplačalo posojil 36 820 
K, denarni promet 296.248 K 84 h. 
Vir: Slovenski narod, 5. 4. 1900 
 
Deţelni zbor kranjski. (VIII. seja dne 21. aprila 1900.) … Na prošnjo občin Radovljica, 
Kropa. Kamna gorica itd., da se jim dovoli prispevek k troškom za napravo brvi čez 
Savo pod Mošnjami se je dovolila podpora 300 K. 
Vir: Slovenski narod, 21. 4. 1900 
 
Mestna hranilnica v Radovljici. V mesecu aprilu 1900 je 183 strank uloţilo 65.732 K 
67 vin., 124 strank uzdignilo 41.098 K 18 vin., 28 strankam se je izplačalo posojil 26 
940 K, denarni promet 242.614 K 65 vin. 
Vir: Slovenski narod, 3. 5. 1900 
 
Radovljiška godba priredi svoj prvi letošnji koncert v nedeljo dne 27. maja na vrtu V. 
Hudovernikove restavracije. Začetek ob 5. uri popoldne.  
Vir: Slovenski narod, 25. 5. 1900 
 
Z Gorenjskega 24. maja. Največji greh sedaj je — branje »Slov. Naroda«, kakor mi je 
dokazal misijon, ki se je vršil v Radovljici od prejšnjega pa do tega četrtka. Ker se s 
praznikom Kristusovega vnebohoda neha velikonočna doba, odpravil sem se zvečer 
pred tem praznikom v cerkev, da bi odloţil svojo »butaro« ter s tem kot dober kristjan 
zadostil verski zapovedi. Slišal sem bil preje v pridigah, … (dolg članek). 
Vir: Slovenski narod, 26. 5. 1900 



 

 

Podruţnica „Slovenskoga planinskega društva" za radovljiški okraj priredi binkošni 
pondeljek v gostilni gosp. J. Jalena v Kropi s sodelovanjem pevskega zbora v Kropi 
in radovljiške godbe v prid brvi čez Savo pod Kamno gorico veselico. Začetek ob pol 
5. uri. Vstopnina 25 kr.  
Vir: Slovenski narod, 31. 5. 1900 
 

 
 

Slovenski narod, 1. 6. 1900 
 
 

Mestna hranilnica v Radovljici. V mesecu maju 1900. je 195 strank vloţilo 48.113 
kron 14 vin., 98 strank vzdignilo 44.643 kron 82 vin, 18 strankam se je izplačalo 
posojil 18.120 kron, denarni promet 268.325 kron 39 vin. 
Vir: Slovenski narod, 2. 6. 1900 
 
Za radovljiški politični okraj se snuje mojstrska zadruga s sedeţem v Radovljici. 
Vir: Slovenski narod, 9. 6. 1900 
 
Nova pošta. Dne 15. junija t. l. odpre se v hotelu sv. Janez pri Bohinjskem jezeru, 
okraj Radovljica, poletni poštni urad (za dobo od 15. junija do 15. septembra vsacega 
leta), ki se bode pečal s pisemsko in vozno pošto ter ob jednem sluţboval kot 
nabiralnica poštnohranilničnega urada Zvezo bode imel s poštnim uradom v Srednji 
vasi v Bohinju po vsakdanji poštni voţnji Bohinjska Bistrica Srednjavas v Bohinju. 
Vir: Slovenski narod, 12. 6. 1900 
 
Slovenec na Hrvatskem odlikovan. Kralj. okr. zdravnik v p. gosp. Josip Konič, rodom 
iz Radovljice na Gorenjskem, ki sluţbuje ţe 52 let na Hrvatskem, je bil te dni 
odlikovan z zlatim kriţem za zasluge. … 
Vir: Slovenski narod, 30. 6. 1900 
 
Mestna hranilnica v Radovljici. V mescu juniju 1900 je 181 strank vloţilo 60.715 K 67 
h., 124 strank pa vzdignilo 37.578 K 38 h, 21 strankam se je izplačalo posojil 28.977 
K, denarni promet 274.543 K 52 h. 
Vir: Slovenski narod, 4. 7. 1900 
 



 

 

 
 

Slovenski narod, 9. 7. 1900 
 

 
 

Slovenski narod, 12. 7. 1900 
 
 

Osebne vesti … Premeščena sta drţ. okrajna ţivinozdravnika g. Hugon Turk iz 
Ljubljane v Radovljico in g. Rudolf Salloker iz Radovljice v Ljubljano.  
Vir: Slovenski narod, 14. 7. 1900 
 
V Radovljici je minoli teden v starosti 32 let umrl trgovec g. Pavel Homan. 
Vir: Slovenski narod, 16. 7. 1900 
 
Imenovanje poštarjev na Kranjskem. Kakor znano, so se z ministrskim ukazom z dne 
19. maja letos uredile personalne zadeve poštarjev pri poštnih uradih I. in II. razreda 
tako, da so dotični poštarji od 1. julija letos stalno nameščeni in imajo pravico do 
penzije. Na Kranjskem je stalno nameščenih 35 poštarjev, in sicer so v I. razred 
uvrščeni gg.: … Franc Pavlošič v Radovljici, Rihard Schrey v Lescah. 
Vir: Slovenski narod, 20. 7. 1900 



 

 

 

 
 

Slovenski narod, 24. 7. 1900 
 
Slovenci! Vabimo Vas k XV. veliki skupščini druţbe sv. Cirila in Metoda, ki bo v 
sredo, 1. avgusta t. l. v Radovljici. — Začetek boţji sluţbi ob 9. uri; začetek 
zborovanju v salonu Hudovernikove restavracije ob polu 11. uri. — Po zborovanju ob 
12 uri bo skupni obed, za kateri naj se vdeleţenci do 29. julija t. l. zglase pri odboru 
podruţnice druţbe sv. Cirila in Metoda v Radovljici. Kuvert brez vina stane 1 gld 50 
kr. — Ob 2. uri popoludne izlet v Poljče. 
Vir: Slovenski narod, 28. 7. 1900 
 
Radovljica 1. avgusta. Udeleţencev 15. glavne skupščine druţbe sv Cirila in Metoda 
je kacih 300. Mej potjo so jih na raznih postajah pozdravljali s streljanjem. Povsod so 
vihrale zastave. V Radovljici je na kolodvoru pozdravil skupščinarje dr. Vilfan, pred 
mestno hišo ţupan Roblek z občinskim odborom. Pri maši je pel učiteljski kvartet. Pri 
zborovanju so bila odobrena vsa poročila. Volitve so se izvršile mirno. Banket je bil 
prav animiran. Ob 2. uri so se udeleţniki odpeljali v Polče. 
Vir: Slovenski narod, 1. 8. 1900 
 
Mestna hranilnica v Radovljici. V mesecu juliju 1900 je 110 strank vloţilo 35.236 K 96 
h., 147 strank pa vzdignilo 24.446 K 66 h., 33 strankam se je izplačalo posojil 29.200 
K, denarni promet 214.623 K 52 h.  
Vir: Slovenski narod, 4. 8. 1900 
 
Zahvala. Povodom XV. velike skupščine druţbe sv Cirila in Metoda v Radovljici, dne 
1. avgusta l. l. javlja podpisano vodstvo svoja hvaleţna čutila tem potom vsem, ki so 
pripomogli na ta ali na drug način do tako sijajnega uspeha. Imenoma pa se 
zahvaljuje slav. „Slovenskomu delavskemu pevskemu društvu Slavec" iz Ljubljane, ki 
je s krasnim petjem v predvečer 31. julija v Ljubljani zabavalo skupščinarje pri 



 

 

„Zvezdi", čč. stanovnikom ob ţeleznični progi na ţivahnem pozdravljanju 
memovozečih se skupščinarjev : čč. Ţenski in moški podruţnici v Radovljici na vsem 
njenem tako obilnem in prijaznem trudu; preblag, gosp. dr. Janko Vilfanu, prebl. 
gosp. mestnemu ţupanu Aleksiju Robleku za njuna navdušena vsprejemna 
nagovora; preč. gosp. dekanu Ivanu Novaku za vzvišeno Boţjo sluţbo v lepi 
dekanijski cerkvi; si. občinskemu odboru, slav. gasilnemu društvu, slav. mestni godbi, 
čč. damam in meščanom radovljiškim na prijaznem sprejemu na kolodvoru in v 
veličastno okrašenem mestu; č. učiteljstvu na prekrasnem petju v cerkvi in pri obedu; 
vsem govornikom za navdušene napitntce; čč. Damam naših ţenskih podruţnic: 
gospej radovljiški prvomestnici Gabrijeli dr. Vilfanovi, odbornicam gospej Tereziji 
Fursagerjevi, gdč. Mihaeli Razingerjevi, gospem: Leopoldini Kalanovi, Josipini 
Grčarjevi in Ivanki Rekarjevi, ljubljanskima prvomestnicama gospej Franji dr. 
Tavčarjevi in gospej Ivani Zupančičevi, ljubljanski podpredsednici gospej Mariji dr. 
Kušarjevi, ljubljanski blagajničarici gdč. Jelici Lozarjevi in ljubljanski odbornici gdč. 
Heleni Bavdekovi za skupila pri zaponkah, razglednicah, vrpcih in drugih stvareh v 
materijalni prid druţbe, vsem dopošiljateljem laskavih nam brzojavk; vsem čč. 
zborovalkam in zborovalcem; vsem čč. delegatom naših posameznih podruţnic; 
sploh vsem udeleţnikom, ki so vsak po svoje sodelovali ob zares slovesnem in 
prijetnem našem bivanju med čč. meščani narodne in prijazne Radovljice. / Vodstvo 
druţbe sv. Cirila in Metoda. 
Vir: Slovenski narod, 13. 8. 1900 
 
Radovljica 18. avgusta. Predvečer rojstnega dne cesarjevega praznoval se je v 
našem mestu prav slovesno. Mestna godba, pomnoţena z vojaškimi bobnarji in 
trobentači je napravila serenado. Vse je bilo praznično razsvetljeno . Streljalo se je iz 
topičev. Danes je bila vojaška maša na Produ ob Savskem mostu v lancovski občini, 
katere so se vdeleţili tukajšnji dostojanstveniki in vse vojaštvo pod poveljstvom gosp. 
polkovnika Emmerta in podpolkovnika g. Lavriča, ki je nastanjeno v Radovljici, v 
Lescah, v Novi vasi in v Zapuţah. Po vojaški maši je bila v mestni cerkvi maša za 
mestno prebivalstvo. Vse mesto je v zastavah. 
Vir: Slovenski narod, 18. 8. 1900 
 
Merjevci na Triglavu. Dne 16. t. m. pričel je c. kr. evidenčni geometer iz Radovljice 
meriti v Triglavskem pogorju. Leta 1895. kupilo je „Slov. plan. društvo" od občine celo 
Kredarico, napravilo pogodbo in v zemljiški knjigi kupljeni svet prepisalo na svoje ime. 
Nato je zemljemerec svet zmeril in parcelo vrisal v katastralno mapo, in vse je bilo v 
redu. Nakrat pa se začuje glas, da dotični geometer baje ni prav meril, da „Slov. plan. 
društvu" od občine prodani svet ni bil njen, marveč deloma last verskega fonda, z 
eno besedo zmota se je zgodila v škodo „Slov. plan. društva". Treba je še enkrat 
meriti. Na Kredarici je tedaj novi geometer (g. Hohn iz Radovljice). … 
Vir: Slovenski narod, 18. 8. 1900 
 
Iz Radovljice se nam piše 20. avgusta: Naše mirno in idilično mesto je oţivelo, kakor 
mravljak, če suneš z nogo vanj. Vse leta semtertje, vse je veselo — »konjički 
rezgetajo, bobni ropotajo«. V sredo dobili smo vojake, in sicer dva bataljona našega 
brambovskega pešpolka, ki ima v radovljiškem okraju letošnje polkovne vaje pod 
voditeljstvom gospoda polkovnika Emmerta. Ostala dva bataljona tega polka sta 
nastanjena v Lescah in Zapuţah. Vseh vojakov je nad 80 častnikov in 1600 moţ, od 
katerih je nastanjenih polovico v Radovljici in Predtrgu. Kakor čujemo, so gospodje 
častniki, kakor tudi moštvo izredno zadovoljni z dobro postreţbo in stanovanji. 



 

 

Prebivalstvo našega mesta, ki je bilo vedno naklonjeno vojaštvu, se pa tudi v istini 
hvalevredno trudi vstreči vsem pravičnim ţeljam naših domobrancev. Pri nastanitvi 
so vojakom mnogo pomogla mestno ţupanstvo, kakor tudi ona v Lescah in Predtrgu. 
Poţrtvovalnosti gospodov ţupanov pristoja v tem oziru najtoplejša zahvala. Vojaštvo 
se jako dobro obnaša in je prav mirno, kar znači znano izvrstno disciplino tega polka. 
Pri vajah je vedno mnogo spremljevalcev, in marsikatero okence se odpre zgodaj 
zjutraj, marsikatero mlado oko gleda z zadovoljstvom vrle vojake in marsikateri 
zaspanček, ki ga je vzbudil rog ali boben, pohiti za njimi, gledat, kako se bodo borili in 
streljali — nekrvavo. Ni pa se čuditi, da je toliko vsestranskega zanimanja za te vaje, 
ker imamo v naših krajih le redkokdaj priliko ogledati si zanimivo veţbanje v polku. 
18. avgusta so imeli gospodje častniki pri Klinarju banket, katerega so se vsi uradniki 
radovljiški, na čelu jim g. okrajni glavar, vdeleţili. Pogrešali pa smo s tuţnim srcem 
našega velespoštovanega dobrotnika, gospoda cesarskega svetnika Ivana Murnika, 
ki je sedaj po dolgi bolezni sicer v našem mestu na letovišču, da popolnoma okreva, 
a se vendar še ni vstanu vdeleţiti takega banketa. Vojaki se vrnejo v sredo čez Kranj 
in Medvode v Ljubljano. Upamo, da bodeta vojaštvo in prebivalstvo vsestransko 
zadovoljna, in da jima bodo ostali dnevi, preţiti v Radovljici, in v sveţi, nebeškokrasni 
in romantični okolici — v dobrem in lepem spominu, ţelimo pa ob jednem, da naj vrli 
naš domači brambovski polk kmalu zopet pride v naše kraje k vajam. 
Vir: Slovenski narod, 20. 8. 1900 
 
Mestna hranilnica v Radovljici. V mesecu avgustu 1900 je 145 strank vloţilo 44.533 K 
31 vin., 110 strank vzdignilo 30.860 K 85 vin., 35 strankam se je izplačalo posojil 
52.274 K, denarni promet 286.726 K 22 vin. 
Vir: Slovenski narod, 3. 9. 1900 
 

 
 

Slovenski narod, 6. 9. 1900 
 
 
Nova postaja. Na juţnem kolodvoru se primeri prav pogoatoma, da zahtevajo 
kmetski ljudje vozne liste do 'postaja Marija Pomaga'. Te postaje ne pozna niti 
»Conduoteur«, poznajo jo pa vsi uradniki. Na to ime so namreč romarji prekrstili 



 

 

gorenjsko postajališče Otoče. Tudi na Otočah samih se sliši pogostoma sprevodnike 
klicati »Otoče — Marija Pomagaj, ven«. Pa pravijo, da je vera v nevarnosti! 
Vir: Slovenski narod, 15. 9. 1900 
 

 
 

Slovenski narod, 15. 9. 1900 
 
 

Nevarni tat Milecki je danes od 16. na 17. ponoči iz zapora v Radovljici skozi predor 
zidu ušel. 
Vir: Slovenski narod, 17. 9. 1900 / V mapi zapori v Radovljici 

 
Osebne vesti. Okrajni glavar v Radovljici gospod Oskar vitez Kaltenegger je 
imenovan deţelnovladnim svetnikom in referentom o administrativnih in ekonomičnih 
zadevah pri c. kr. deţelnem šolskem svetu. 
Vir: Slovenski narod, 20. 9. 1900 / V mapi Okrajno glavarstvo 

 
Za ţivinorejce. Ker pade dan 28. oktobra t. l. na nedeljo, bo semenj v Radovljici 
vpondeljek dne 29. oktobra. Deţelni odbor popravlja torej s tem svoj dotičen razglas 
ter objavlja, da se bodo biki plemenjaki v Radovljici kupovali dne 29. oktobra. 
Vir: Slovenski narod, 25. 9. 1900  
 
Občinske volitve v Radovljici. Pri dne 3. in 22. septembra t l. vršivši se volitvi 
občinskega zastopa mestne občine Radovljica so bili izvoljeni: Velezasluţni g. Aleksij 
Roblek, posestnik in lekarnar, ţupanom. Gospodje Alfred Rudesch, c. kr. notar, Oton 
Homan, trgovec, Matej Kosmač, gostilničar in Ivan Vurnik, podobar za svetovalce, in 
gospodje 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, za odbornike. 
Vir: Slovenski narod, 29. 9. 1900  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gosp. Rubelli pl. Sturmfest. V politični upravi na Kranjskem se je minoli teden 
izvršilo imenovanje, ki je napravilo tako mej občinstvom kakor tudi mej uradništvom 
skrajno neugoden utis in ki nam jasno svedoči, kako nezanesljivo je vedno 
zatrjevanje ministrskega predsednika, da se bo ogibal vsaki krivici in respektiral 
načelo narodne ravnopravnosti. 
Okrajnim glavarjem na Kranjskem je bil namreč imenovan neki gospod Jakob Rubelli 
plem. Sturmfest, ki je doslej sluţboval v ministrstvu za notranje zadeve, moţ, o 
katerem se ve samo to, da pozna razmere na Kranjskem tako malo, kakor razmere 
na Kitajskem, in da o slovenskem jeziku nima ne najmanjšega pojma. Brţčas je ta 
gospod Jakob Rubelli plem. Sturmfest sin dobrih starišev in kot tak sme v Avstriji 
vedno upati na dobro karijero. 
S tem imenovanjem se je storilo očitno in prav veliko zlo" v deţeli sluţbujočim 
uradnikom politične uprave. In to ni prvo zlo te vrste, k i jih je zadelo. Primerilo se je 
ţe večkrat, da so bili vzlic svoji marljivosti m spretnosti preterirani, in da se je vrinil 
kak uradnik od drugod. V tem slučaju je bil, kakor se poroča, gospod Jakob Rubelli pl 
Sturmfest imenovan proti volji deţelnega predsednika barona Heina, imenoval ga je 
ministrski predsednik, bodisi da hitreje naprej pride, bodisi da ga v ministrstvu ni 
mogel rabiti in si je mislil, da je za Kranjsko vse dobro, ali bodisi da ima mladi gospod 
kake drage zveze, ki so mu prišle na korist v tem slučaju.  
Imenovanje gospoda Jakoba pl. Sturmfesta izpričuje novič, kako pri politični upravi 
malo izdasti marljivost in delavnost, in da se hoče politična karijera ohraniti za vsako 
ceno kot domena raznih aristokratov. 
Če je imenovanje plemenitega gospoda Jakoba Sturmfesta na jedni strani kričeča 
krivica, ki se je storila tistim uradnikom iz deţele, ki so na vrsti, da bi avanzirali, je na 
drugi strani naravnost provokacija prebivalstva te deţele. 
Plemeniti Jakob Rubelli - Sturmfest, nadobuden potomec neke tirolske rodbine, ne 
zna, kakor smo ţe rekli, nobene besede slovenski in ne pozna čisto nič kranjskih 
razmer. Ministrski predsednik ga je poslal na Kranjsko prav tako, kakor se pošiljajo 
pruski lajtnanti tja med zamorce v Kamerunu. Kak o naj gospod pl. Sturmfest, če 
pride v Radovljico ali kam drugam opravlja svojo sluţbo, nam je nedoumno. Vsi 
okraji, ne izvzemši kočevskega, so namreč slovenski s prebivalstvom se mora 
slovenski, občevati in slovenski uradovati in v takem okraju naj vodi politično upravo, 
ki tako globoko sega v vse javno in zasebno ţivljenje prebivalstva moţ, ki ne razume 
jezika prebivalstva, in kateremu se o potrebah prebivalstva še ne sanja. Posledica 
tega bo, da bo trpela sluţba, in da bo prebivalstvo trpelo škodo. In vse to, ker je mlad  
in brţčas v ministrstvu neporaben uradnik moral dobiti sluţbo, v kateri mora primerno 
dostojno ţiveti. 
Gospod Jakob Rubelli pl. Sturmfest je sedaj peti tirolski aristokrat, katerega je usoda 
zanesla na Kranjsko. Gospoda grof Schaffgotsch in grof Kinigl sta se vsaj do 
dobrega naučila slovenski, in torej ni pritoţbe proti njima. Gosp. baron Giovanelli ne 
zna slovenski. Ko je bil imenovan, smo se sicer močno čudili, da se sprejme v 
jezikovnem oziru nekvalificiran uradnik, vendar nismo protestovali, uvaţajoč, da bo 
imel baron Giovanelli še dosti časa učiti se slovenskega jezika, predno zadobi 
količkaj vaţnejšo mesto. Pri gospodu pl. Sturmfestu je pa drugače. Ta pride kar kot 
okrajni glavar v deţelo, katere ne pozna, njemo se hoče poveriti vaţno sluţbo, 
samostojno vodstvo okrajnega glavarstva, dasi še jezika ne zna, ki je vender 
neizogibno potreben. 
Značilno je, da je ravno ministrski predsednik Korber na tako provokatoričen način 
kršil ţe davno od vlade sprejeti in neštevilnokrat slovesno pripoznani princip, da mora 
vsak uradnik na Kranjskem biti slovenskega jezika popolnoma zmoţen. Tisti Korber, 



 

 

ki povsod berači za spravo in obeta zlate gradove, tisti Korber, ki se kar cedi same 
lojalnosti in pravicoljubnosti, in ki v svojih gostobesednih enunciacijah ne more dovelj 
zatrjevati, da bo spoštoval načelo ravnopravnosti, pošlje v našo slovensko deţelo, v 
kateri je znanje slovenskega jezika vsakem u uradniku tako potrebno, kakor vid ali 
sluh, javnega funkcionarja, ki jezika prebivalstva ni zmoţen. 
Mi se seveda temu koraku ministrskega predsednika Korbeija nič ne čudimo, ker ţe 
davno vemo, da karakterizuje vso njegovo politiko tista staroavstrijska 
neodkritosrčnost, ki je glavni vzrok drţavne mizerije. Ţe pri znanih celjskih 
imenovanjih smo spoznali to njegovo lastnost in sedaj zopet, če pa misli dr. pl. 
Korber, da bo s to modrostjo kaj dlje časa izhajal, potem se jako moti. 
Vir: Slovenski narod, 2. 10. 1900 / V mapi Okrajno glavarstvo v Radovljici 

 
Mestna hranilnica v Radovljici. V mesecu september 1900 je vloţilo 122 strank 
36.581 K, dvignilo je 112 strank 28.716 K 57 h., 28 strankam se je izplačalo posojil 
29.902 K, denarni promet 156 244 K. 27 h. 
Vir: Slovenski narod, 4. 10. 1900  
 
 

 
 

Slovenski narod, 8. 10. 1900 
 

 
Tombola in koncert prostovoljnega gasilnega društva radovljiškega na mestnem trgu, 
ki je pretečeno nedeljo vsled preslabega vremena morala izostati, vrši se v nedeljo 
dne 28. t. m. Glavna dobitka sta kolo (bicikelj) in krava (buša). Začetek ob 3 uri 
popoldne. 
Vir: Slovenski narod, 26. 10. 1900  
 
 

 
 

Slovenski narod, 31. 10. 1900 
 

 
Miška ukradla denar. V neki meščanski hiši v Radovljici je miš ukradla petak in 
desetak. Gospa je dela denar v škatljico in to pustila na mizi. Ko pride nazaj, ni bilo 
denarja več v škatljici. Hitro vpraša vse domače, če je kdo denar videl, a nihče ni 



 

 

vedel, kam je denar izginil. V tem začuje šum in vidi v luknji miško z denarjem. Ravno 
o pravem času je mogla še pristopiti in miški i z gobčka vzeti denar.  
Vir: Slovenski narod, 3. 11. 1900  
 
Mestna hranilnica v Radovljici. V mesecu oktobru 1900 je 168 strank vloţilo 64.886 K 
21 vin., 107 strank dvignilo 36.839 K 40 vin., 32 stranka m se je izplačalo posojil 
46.760 K, denarni promet 320.224 K 34 vin. 
Vir: Slovenski narod, 3. 11. 1900  
 
Pobegnil je prisiljenec Franc Noč iz Radovljice, ki je delal v Zupančičevi opekarni na 
Viču. 
Vir: Slovenski narod, 5. 11. 1900  
 
Iz Radovljice se nam naznanja, da je bil izvoljen ţupan v Predtrgu stari ţupan g. 
Anton Dolţan iz Predtrga št. 21. 
Vir: Slovenski narod, 12. 11. 1900 / V mapi Ţupani v Predtrgu 

 
 

 
 

Slovenski narod, 16. 11. 1900 
 
 

 
 

Slovenski narod, 16. 11. 1900 
 
 



 

 

Lesce 19. novembra. Včerajšnji shod narodno naprednih volilcev v Lescah je imel 
sijajen uspeh. Zbranih je bilo na d 200 volilcev-veljakov iz vsega političnega okraja 
Radovljiškega. Soglasno se je sklenilo kandidatom za kmetske občine postaviti 
ravnatelja kmetijske druţbe Gustava Pirca in zanj ter za Luko Jelenca vse moči 
zastaviti. 
Vir: Slovenski narod, 19. 11. 1900  
 
Klub slovenskih biciklistov Škofjaloka priredi v nedeljo 25. novembra v prostorih 
„Narodne čitalnice" veselico, pri plesu svira radovljiška mestna godba. Vstopnina za 
gospode 1 krono, dame proste.  
Vir: Slovenski narod, 23. 11. 1900  
 
Mestna hranilnica v Radovljici. V mesecn novembra je 174 strank vloţilo 38.347 K 92 
vin., 96 strank dvignilo 30 732 K 90 vin., 35 strankam se je izplačalo posojil 22.228 K. 
Denarni promet 186.234 K 42 vin. 
Vir: Slovenski narod, 5. 12. 1900  
 
Za Prešernov spomenik. Gosp. Hinko Peternel, c. kr. davčni pristav v Radovljici, 
dobljeno stavo 5 kron g. Kocijančiča proti g. Ivanu Korošinu. 
Vir: Slovenski narod, 5. 12. 1900  
 
Učiteljsko društvo za radovljiški okraj, pevsko društvo na Bledu in bralno društvo v 
Radoljici priredi v proslavo stoletnice Prešernovega rojstva in v korist njegovemu 
spomeniku v soboto, dne 8 decembr a t. I. v gostilniških prostorih gospo J . Wucherer 
v Lescah koncert. Vspored: 1. Govor, govori g. dr. J. Vilfan. 2 Deklamacija iz 
Prešernovih poezij deklamuje gdč. Franica Vovkova. 3 Hajdrih : .Luna sije", moški 
zbor. 4. Mašek: .Strunam" , čveterospev. 5. Vilhar: „Nezakonska mati" , samospev za 
tenor, poje g. Fr. Rus. 6. Glasovir, igra g Milan Güstin. 7. Ipavec: .Vse mine", mešani 
čveterospev. 8. Vilhar: .Mornar", samospev za bariton, poje g. J. Pianecki. 9. 
Nedved: .Pozdrav", moški zbor. Začetek točno ob 6 uri zvečer. Vstopnina 60 vin. — 
Preplačila se hvaleţno sprejemalo. 
Vir: Slovenski narod, 6. 12. 1900  
 
Radovljica 10. decembra. Sinočnji volilni shod se je končal s sijajno manifestacijo za 
narodno stranko in za drja Ferjančiča. Po govoru Ferjančičevem, ki je bil navdušeno 
odobravan je bila Ferjančičeva kandidatura od najmanj 50 volilcev s frenetičnim 
aplavzom in urnebesnimi ţivio klici sprejeta. 
Vir: Slovenski narod, 10. 12. 1900  
 
Darila. Za Prešernov spomenik G. Ljudevit Stiasny, učitelj v Radovljici 101 K 82 vin. 
kot čisti dohodek 8. decembra t. l. v gostilni gospe J. "Wuchererjeve v Lescah od 
učiteljskega društva za Radovljiški okraj ter od bralnih društev na Bledu in v 
Radovljici prirejene besede v proslavo 100-letnice. 
Vir: Slovenski narod, 12. 12. 1900  
 
Volilni shod kandidata dr. Ferjančiča za gorenjske in notranjske mesta in trge v 
Radovljici. „Lep večer", vskliknili smo sinoči zapuščajoč shod volilcev katerega je 
priredil gospod dr. Ferjančič v Hudovernikovi gostilni. Precej veliki salon je bil 
natlačeno poln in mnogo volilcev stalo je zunaj pred salonom na vrtu. 



 

 

Navzočih je bilo mnogo c. kr. uradnikov in veliko število odličnega meščanstva. Prišla 
sta tudi domača dušna pastirja, g. dekan in kaplan. 
Predsednikom shoda izvoljen je bil z vsklikom ţupan g. Aleksij Roblek, kateri je dal 
besedo gospodu svetniku dr. Ferjančiču. G. kandidat zahvalil se je najprej navzočim 
za toli mnogobrojno udeleţbo. Razloţil je volilcem delovanje prejšnega drţ. zbora, ter 
obsodil obstrukcijo, katera je za nas Slovence le kvarna. Kadar ni drţavni zbor zbran, 
je vlada brez vse skrbi in kontrole. Nam nepravična birokracija usiljuje najraje ob taki 
priliki razne ptujce na odlična mesta. Izreče se z vso vnemo za delaven drţ. zbor, ker 
le na ta način zamoremo Slovenci kake pravične ţelje uresničiti. Posebno temeljito je 
razloţil potrebo investicijskih fondov za zgradbe raznih ţeleznic, vodovodov, uradnih 
poslopij itd. Pri zadnjem shodu pred tremi leti, pravi nadalje g kandidat, so imeli 
Radoljščani dve veliki ţelji na srcu. Prvič, da bi se tukajšno postajališče, katero je 
morala dosedaj občina sama oskrbovati, prevzelo v upravo drţ. ţeleznice Druga ţelja 
pa, da bi se sezidalo sodnijsko poslopje, ter zajamčilo, da se uradi ne premestijo iz 
Radovljice. Glede prve ţelje dosegel je g. poslanec popolen uspeh. Zaradi zidanja 
sodnijskega poslopja pa povdarja določno, da istih nikdo ne misli premestiti. Samo da 
drţava sedaj nima denarja na razpolago in d a se bo gotovo zidati pričelo, kakor hitro 
bo drţ. zbor dovolil zato potrebne svote. (Ţivahni „Dobro" klici!) Konečno je še 
navzočega „ Slovencevega" dopisnika pošteno okrcal, ki je trdil, da bo dr. Ferjančič 
rajši Blejce zastopal, ker ima na Bledu svojo vilo.  
Govor kandidata bil je gromovito odobravan in frenetično ploskanje sledilo je 
njegovim izvajanjem. 
Potem se oglasi za besedo g. dr. Vilfan in v jako navdušenem govoru oslika 
klerikalno stranko. Ta stranka si drzne usiljevati celo v mestih svoje kandidate. Ona je 
tista stranka, ki deluje neprestano na uničenje meščanstva, tista stranka, ki s svojimi 
gospodarskimi podjetji skuša ugonobiti njej nepokorne trgovce in obrtnike tista 
stranka, ki kmetu vedno pripoveduje o ljubezni, faktično pa zanj ne stori ničesar. 
Kmeta zapeljuje k pijančevanju, mu škoduje s svojim izsesavanjem na vse načine in 
uvozuje v svoje katoliške pivnice petijot iz druzih deţel da naš kmet svojega dobrega 
pristnega pridelka razpečati ne more. Ona je tista stranka, ki ruje proti sedanji uredbi 
šole, ki zasramuje učiteljstvo ter je zanesla celo v Druţbo sv. Mohorja prepir, da ista 
v naši škofiji ne napreduje več. Ona je tudi tista stranka katera je javno izjavila, da 
uradniki nič ne delajo ampak samo dobro jedo in pijejo in velike plače vlečejo. 
(Opomba uredništva: Duhovniki pa stradajo! ? —) To početje klerikalne stranke je 
naravnost provokacija zavednemu meščanstvu in srednjim stanovom. In njihove 
kandidate naj mi volimo? Nikoli ne! Naša dolţnost je, da oddamo na dan volitve vsi 
glasove za nam ţe dobro poznatega, uglednega kandidata narodne napredne 
stranke kateri ima sposobnost in voljo zastopati nas. Zato priporoča navdušeno 
kandidaturo g. dr. Andreja Ferjančiča in vsklikne: Ţivio naš kandidat! 
Temu izvrstnemu govoru sledilo je splošno pritrjevanje, ploskanje in zaorilo je po 
dvorani: Ţivio dr. Ferjančič! Ţivela napredna stranka. 
Uničujoče je pa bilo to za sedmorico navzočih klerikalcev. Nobeden izmed njih ni zinil 
besedice. S strahom so se spogledavali. Kaplan se je trudil zatreti svoj srd in topo je 
zrl v tla. To je bil veličasten trenutek! 
Čez en čas se vendar vzdigne gosp. kaplan in s svetohlinskim glasom dokazuje, da 
ni imel namena se za besedo oglasiti in skuša zavračati trditve svojega 
predgovornika. A slabo se mu je obnesla beseda. Ničesar ni mogel ovreči in 
vsestranski zasmeh in glasna zavračanja podučila so ga, da nima pred seboj kake 
nerazsodne kmete ali odvisne klečeplazce. Tudi podobar Vurnik, predsednik 
katoliškega političnega društva tega okraja, stavil je s tresočim glasom neka 



 

 

nerazumljiva vprašanja na katera so se volilci s smehom odzvali.  
Nato se je glasovalo. Vstali smo vsi samo dekan Novak, kaplan Čemaţar, cerkvena 
ključarja Ivan Mali in Jane z Bulovc podobar Vurnik, krznar Alojz Mali in čevljar 
Meršol so obsedeli. Potem še enkrat nepopisno veselje, viharno ploskanje in klicanje 
iz več kot šestdesetih grl: „Ţivio dr. Ferjančič!" „Ţivela napredna narodna stranka! " 
Tako se je završil ta lepi shod in pokazalo se je, da je starodavna Radovljica po veliki 
večini narodno-naprednega mišljenja. Nič ni pomagalo, da so poslali predidoči petek 
vsacemu radovljiškemu volilcu posebej »Slovenca« zastonj. 
Vir: Slovenski narod, 17. 12. 1900  
 
Darila. Za Prešerno v spomenik.  … Vesela druţba pri „Ţanu" v Radovljici 10 K z 
motto: 

Če prav v tem kraju zmagal dr. Žlindra, 
Ki delavce in kmete pridno plindra, 

Vse jedno smo se spet pri »Žanu« zbrali, 
Ter za Prešerna novce te nabrali. 

Vir: Slovenski narod, 19. 12. 1900 / V mapi Gostilna Ţan 

 
Iz Mošenjske fare, 26. decembra. V jedni zadnih številk »Slovenca« se je nekdo 
pobahal, kako imenitna je bila zmaga za klerikalce pri zadnjih drţavnozborskih 
volitvah v Mošnjah in pri tem izpustil farizejsko laţ, da so radovljiški agitatorji in volilni 
komisarji z grenkimi obrazi čitali toliko Šušteršičev in Pogačnikov. 
Oj ti vzvišena farovška učenost, gotovo te je podkuril sopar dobre vinske pijače, s 
katero je ţupnik Berlic napajal svoje zveste pomagače v ţupnišču po končanih 
volitvah, da si mogla skuhati tak dragocen člančič za »Slovenca«. Ker pa je bilo 
tistega sopara najbrţ preveč, nisi mogla presoditi, kaki bedariji si pripomogla s tem 
člančičem na svet!  
Povpraševal sem Radovljičane, — a nikomur ni bilo znano, da bi kdo od tam agitiral 
po mošnjiški fari za narodnega kandidata, in o tem tudi tukaj ţiv krst nič ne ve. Ako 
pa v mošenjskem ţupnišču kaj vedo o tem, zakaj nam dotičnikov ne imenujejo?  
Zato zdaj streljajo mošenjski klerikalci s svojimi smrdljivimi puškami na sovraţnika, 
katerega ne vidijo! Kaj takega pa zamorejo počenjati — le slaboumni in pijani vojaki. 
Kar pa se tiče volilnih komisarjev, bodi povedano, da so ti mirno opravili svoj sluţbeni 
posel pri volitvah in potem zopet mirno odnesli domov vsa nalovljena Šušteršičeva in 
Pogačnikova imena. Ali našim klerikalcem ravno ta mirnost ni bila po volji, ker so si v 
svoji nadutosti menda domišljevali, da bodo volilni komisarji glasno zaukali nad 
vsakim Šušteršičevim in Pogačnikovim imenom, kakor pristranski klerikalni 
predsedniki volilnih komisij, kateri so z veliko teţavo v sebi zadrţali vriskajoče 
glasove, ko so videli, da je »vse ljudstvo na njihovi strani«! 
Zdaj pa si oglejmo to vesoljno zmago v Mošnjah bolj na drobno. Kot uvod volitve je 
bila maša, h kateri je sam ţupnik Berlic svoje ovčice komandiral! Kdor ni hotel priti 
rad, tega je modrijan, kaplan Bleiweis pritiral na volišče, saj je imel dovelj asistence v 
osebah oo. patrov z Brezij in pa v osebi »Zustellerja« popisanih glasovnic, večnega 
abiturijenta gospoda Matevţa. Za najhujšo silo pa je bil pripravljen tudi vedno ţejni 
gospod Nace, vedoč, da mu zasluţeno plačilo ne izostane. 
Po maši korakala je z v zadnjem trenutku popisanimi glasovnicami oboroţena vojska 
pod vodstvom glasovnega poveljnika in njegovih priganjačev na volišče. Ob cesti pa 
se ji je pridruţil še bojni oddelek tam iz daljnih Leš pod vodstvom generala, obritega 
učitelja Julčeta. »Pa še jih pride iz Lieš«, vpil je ta Julče proti gospodu Matevţu, ko 



 

 

ga je ta bratski pozdravljal. In res, lešenski ţupnik Tavčar privlekel je še enega 
Lešenčana za lase. 
Ti vojskovodje s pomočjo priganjačev spravili so zbrane volivce v zaduhlo občinsko 
pisarno. Nekoliko sklicev: »listje moramo iti grabit«, »po drva treba v hosto«, ni nič 
izdalo! Gosp. Berlic se razume na disciplino, zato je v hipu vse »popanal«! Tam pri 
»ţababirtu« pa so bili po volitvah vsi »kvit«!  
Svoje podgenerale in priganjače je g. Berlic potem še posebej v farovš na »en 
glaţek« povabil. »Nace« se je nekoliko upiral, češ, da mu vino škoduje, nazadnje pa 
se zaradi »zamere« vendar udal, misleč si: »saj ne bo nič koštalo«. In šli so 
navdušeno za sveto, vzvišeno stvar, v svesti si, da so kot pravi značaji z vsemi 
močmi pripomogli narodni stvari. 
Tako so se vršile in končale zadnje volitve v Mošnjah — sicer mirno, a povsem 
karakteristično! 
Vir: Slovenski narod, 31. 12. 1900  
 
Klerikalci vedno — nepošteni. Iz Radovljice se nam piše: Prav imate, da se ne 
pečate z listom, kakeršen je „Slov. List". Samo zavoljo prihodnjih drţavnozborskih 
volitev naj bode dovoljeno popraviti neko notico tega lista — posebno, ker so ta 
umazani list v zadnjem času povsodi vsiljevali. … »Slovenski List« piše namreč, da je 
gosp. dr. Ferjančič po smrti gospoda Friderika Homanna deloval na to, da mati 
njegova gospa Homannova ni dobila glavne zaloge tobaka, in da ni imel drugega 
posla, nego delovati na to, da je dobil glavno zalogo Wofling na Bledu. To je vse 
neresnično. Gospod Oton Wolfling na Bledu nima prav nobene zaloge tobaka. 
Glavno zalogo tobaka ima za cel radovljiški okraj g. Oton Homann v Radovljici ţe 
skozi 13 let. Pred 13 leti pa gospod dr. FerjanČič še poslanec ni bil. Gospod Friderik 
Homann je umrl pa pred poldrugim letom. Njegova gospa mati po njem tudi ni mogla 
prevzeti glavne tobačne zalege, ker je on sam ni imel. Vsi vozniki, ki prihajajo po 
tobak, morajo tedaj priti v Radovljico. O podlosti tacega časopisja ni govoriti. Ako 
bode dr. Š. tast zmagal, bode pač z lepimi sredstvi zmagal! 
Vir: Slovenski narod, 31. 12. 1900  
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Tudi v Radovljici se je te dni otvorila posojilnica, v Kranji pa se bo ob kratkem … 
Vir: Rodoljub, 4. 7. 1891 / V mapi Denarni zavodi 

 
Za okrajne šolske nadzornike na Kranjskem imenovani so naslednji gg.: … za šole 
radovljiškega okraja prof. Fr. Levec. … 
Vir: Rodoljub, 22. 8. 1891 
 
(Osebne vesti.) Nadzornik ţenske kaznilnice v Begunjah g. Anton Zadnik imenovan 
je za kaznilničnega oskrbnika. 
Vir: Rodoljub, 19. 9. 1891 
 
Na Gorenjskem blizu Radovljice ţivi moţ, ki dela boţja razpela in jih prodaja po 
sejmih. Takim razpelom se v navadnem govoru pravi „Bog". „Jednega Boga sem 



 

 

kupil za v kot nad mize" pravi ta ali oni gospodar prisedši s sejma domov in vsa 
druţina se veseli, da je gospodar tako mislil na nje. 
Omenjeni moţ imel je sinka. Ko je ta dorastel in prestopil šesto leto, poslali so ga v 
šolo. Slučaj nanese, da ta sinko nekega dne v šoli dobi vprašanje: „Koliko jo bogov?" 
Ne premišlja si dolgo, temveč odgovori precej pogumno: „E koliko? Trideset so jih 
oča v Kamnik na prodaj nesli, trideset jih je pa še doma". 
Vir: Rodoljub, 3. 10. 1891 
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