
mo številne cerkve in šole ter veliko šte-
vilo ljudskih domov. Ameriški katoliki pa 
daleko prednjačijo pred nami. Oni so ne 
bojijo pokazati, kaj da so. Vzemimo malo 
primero. Mes'o Pittsburgh je malo, neka; 
nad pol milijona prebivalcev štc,e. Ko se 
je meseca septembra začelo šolsko leto, 
je bilo 240.CČ0 za šolo obveznih otrok. 
1C5.CC0 jih je šlo v mestne šole, a 135.000 
pa v katoliške. Zdaj pa poglejmo razliko. 
V mestnih šolah ni treba nič piačati, je vse 
prosto, še knjige. A v katoliških se mora 
vse plačati: mesečnina in knjige. Zakaj tu-
kaj se mora vzdrževati vse od milodarov: 
cerkve, še'?, samostani, bolnišnice, višje 
šole, vse vrste zavodi, kakor so zavodi za 
onemogle, slepce, gluhoneme, siromašne 
otroke ali otroke brez staršev. To vse 
vzdržujejo katoličani s svojimi prispevki. 
Zdaj pa naj naši ta rdeči a!i*kakor se ime-
nujejo napredni pokažejo eno samo tako 
ustanovo. John Golobič. 

d Avtomatična telefonska centrala v Ljub-
ljani je začela 18. t. m. delovati. Je to prva 
taka centrala v naši državi. Sedaj naročniku 
ni treba več klicati na neštno centralo, naj gi 
zvežejo s to in to številko — koliko čakanja 
in jeze je bilo večkrat pri tem — ampak se 
vsak naročnik kar sam naravnost zveže s šte-
vilko, s katero hoče govoriti. 

d Švedsko letalo pri Cerknici. Radi na-
pake v motorju in radi goste megle, se je 
moralo v petek 11. t. m. ob 2 popoldne spu-
stili na tla švedsko vojaško letalo, ki je pri-
hajalo iz Malmoja ter plulo proti Benetkam. 
Letalo se je spustiio na njive, ki leže ob 
glavni cesti Rakek—Cerknica. Globoko se 
se je pri tem zariio v zemljo. O dogodku sia 
bila takoj obveščena obmejni komisarijat 
ra Rakeku in okrajno glavarstvo v Logatcu. 
Pilot inž. Lindner in njegova dva spremlje-
valca so z največjim n-iporom spravili le-
talo na bolj suho in trdo zemljo proti nek-
danjemu samostanu Loškemu. Ker pa je v 
nedeljo in ponedeljek v Cerknici deževalo, 
se letalo ni moglo dvigniti. Končno se je v 
sredo posrečilo pilotu, ki je zmetal z letala 
nepotrebno breme okoli tisoč kilogramov, 
se dvigniti preko Javornika proti Benet-
kam. 

d Visoko naklado na dalmatinsko vino 
je sklenil mariborski občinski svet, ker je 
ugotovil, da se popije v mariborski občini 
70 odstot. dalmatinskega vina in le 30 od-
stotkov štajerskega. 

d Romanje k Sv. Heleni na Koroškem bo 
od 11. do 13. maja. Priglase sprejema žuoni 
urad Javorje, p. Poljane nad škofjo Loko, sa-
mo do tihe nedelje, t. j. do 3. aprila. Kdor se 
priglasi, naj pošlje tudi 10 Din za stroške. 
Skupni netni list in avstrijski vizum bo pre-
skrbelo vodstvo, ki bo zaprosilo tudi za po-
lovicno vožnjo od Ljubljane do Je~enic drž 
meja. Vsak priglašenec naj sporoči: svoje 
ime in priimek, stan (poklic), ime svojega 
očeta, svoje bivališče (vas in občina) — Men-
da ni božje peti, kjer bi se toliko skupno mo-
lilo, kakor na božji poti k Sv. Emi Udele-
žimo se tega starodavnega potovanja tudi 
letos v prav obilnem številu! 

d Zoološki vrt v Ljubljani. V Ljubliani 
se bo ustanovil pod Rožnikom zoološki Vrt 
v katerem bodo dobile svoje bivališče naj-
različnejše divje in krotke, domače in tu 4 
živali, Seveda primerno zagrajene, da u 

jih občinstvu, ki jih bo hodilo gledat, ne bo 
treba bati. Živali se bo lo začele zbirati le 
polagoma. Prvo žival, ki so jo dobili, je ve-
lik in krasen živ orel, ki ga je daroval 
ljubljanski muzej. n n r i . v 

d ltusov v Jugoslaviji je 3t>.lWU, največ 
pa jih je na Francoskem in v Nemčiji, kjer 
jih je po 400.000. So to sami ubežniki, ki se 
ne upajo vrniti radi boljševikov. 

d bogastvo v pelih jajcih. Malo čudno se glasi 
ta naslov'a je resničen. Dandanes je 40.000 Din 
naravnjst bogastvo. D,bro. Do tejra bogastva labko 
pride« na ta način, da si kupii srečke od loterije 
dijaškega zavoda »Martinišča« v Murski Soboti, fcna 
srečka stane le 5 Din. Torej ravno toliko kolikor 
dobiš za pe! jajc. Poizvedi v župuišču, če še imajo 
gospodje kaj teh srečk, če ne. pa piši eno dopisnico 
na ravnateljstvo Martinišča in dobiš zeljene srečke. 
To pa Čimprej ker bo žrebanje kmalu. 

d Žrebanje loterije za zgradbo Ljud-
skega doma v Novem me<-tu je vsled ne-
predvidenih zadržkov odloženo na poznejši 
čas; dan žrebanja bomo pravočasno og a-
sili v časopisih. Akcijski ogbor za zgradbo 
Ljudskega doma v Novem ine.-»t;i. 

d Hud slamnat mož. Iz Šmiklavža pri 
Vojniku poročajo: Pri nas so napravili 
fantje z godcem šalo, da so pripeljali neke-
mu dekletu slamnatega moža. Zasmehovani 
je v toliko zavrela kri, da je pograbila nož 
in z njim rezrezala muzikantu harmoniko. 
Ta nastop dekleta je ujezil gouca, ki je za-
čel deliti udarce in iz prvotno nameravane 
šale se je razvil precejšen prelep in cela 
zadeva je mi sramoto vseh, ki so nosili sla-
mnatega moža, v rokah orožništva in so-
dišča. 

d Smrtna nesreča. Ponesrečil se je v 
ponedeljek v gozdu Janez Prelesnik iz Uo-
ričevasi pri Ribnici. Ko je klestil drva, se 
mu je en hlod prevrnil tako nesrečno na 
trebuh in ga pritisnil i a drugi ležeči hlod 
na tleh, da se ni mogol ganiti. V tem polo-
žaju jo revež ležal celih osem ur. Ker ga 
le ni bilo domov v mraku, so ga šil iskat 
in našli so ga še pri zavesti. Z velikim tru-
dom so ga otavški možje rešili in >o ga 
morali nesti skoro uro daleč v rjuhah do-
mov. V nekaj minutah je nato doma umrl. 
Pokojnik zapušča pet ncdolctnih otrok in 
ženo ter še žive starše. 

d Težka nesreča. 47!etni delavec Franc 
Frk in je v Kokri pri Kranju rnzstreljeval 
kamenje v kamnolomu. Zavrtal je mino ter 
jo napolnil. Mina pa je predčasno eksplodi-
rala. Ves naboj je priletel v obraz. Težko 
poškodovanega so prepeljali v Ljubljano v 
splošno bolnico. 

d Utopila se je 14. t .m. 3 in pol leta 
stara hčerka g. Pečka Slavka iz Višnje gore 
v potoku Kožca. Našli so io v Višnjici 

d Prel emurski požiealec prijet Po no-
vem letu je začelo goreti v Prekmurju kar 
po vrsti. Takoj je bilo jasno, da je na delu 
hudobna roka. Požigov so osumili nekega 
domačina iz Ižakovcev. Orožniki, ki so "a 
takoj zaprli, so dognali toliko obtežilne^a 
proti njemu, in je zelo verjetno, da so za-
grabili pravega. Vendar mislijo, da ni no-
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d Cigareta povzročila smrt. Od 17 na 

18 t m. je prenočil v Lovrenčičevi gostilni 
v Sodrazic. sedlar Anton Knol. Ker z k S 
m vstal, je šel gostilničar gledat kaiie l f f i 
Ker so bila vrata zakleni ena * r S r f o t a i t a 

po dimu. Zlezel je skozi 

| okno v sobo in našel Knola mrtvega na no. 
! stelji. Tla so bila na dveh krajih ožgana in 
tudi odeja jc bila sežgana. Dognalo se je ^ 
jc Knol v postelji kadil cigareto in gotovo 
med tem zaspal, nakar se je vnela odeja in 
Knol se je zadušil. 

d Požar. Na sv. Jožefa dan popoldan je 
začelo goreti v Voklem. Pogorele so štiri hiše 
in dva poda. Kdo je zažgal, se ne ve. Ker je 
vlekel močan veter, ognja niso mogli takoj 
omejiti. 

d Velika goljufija 8 ponarejenim če. 
kom. 14. marca je v neko mariborsko poso-
jilnico prinesel nepoznan gospod ček, j* 
stavljen od tvrdke Ivana Baumann v .st. llju 
v Slov. goricah in glaseč se na vsoto 60.000 
Din. Ker tvrdka baumann česlo dviga in 
nakazuje velike vsoto, je posojilnica tudi ta 
ček izplačala, ker je bil izstavljen popol-
noma pravilno z Baumannovim podpisom 
in pečatom. Obvestila je izstavitelja čeka o 
izplačanju. Na veliko začudenje je drugi 
dan prišel v posojilnico satn g. Baumann ier 
izjavil, da ni orne njenega čeka izstavil ter 
je moral nekdo njegov podpis in pečat po-
naredili. Posojilnica je zagonetno zadevo 
izročila policiji. Kc-r jc osebni pojiis goljufa 
točno znan, se bo posrečilo ga kmalu izsle-
diti. 

d Neuspelo ugrabljenje mlade deklico, 
V sredo zvečer je hotel v Sarajevu nek mo-
hamedanec ugrabiti 16 letno Ido Belič, ko 

• je prihajala iz molinice od večerne molitve. 
Čakal jo je pred molilnico z avtomobilom 
in io hotel odpeljati. Na njen krik so takoj 
prišli stražniki in so zadržali avto, tako, da 
je bil nasilnež na mestu aretiran in ni imel 
več čn a pobegniti. 

d Družba sv. Mohorja na Prevaljah je 
izdala povest »K r u h*. Spisal jo je Ma-
tija Malešič. Zveni kakor bridka pesem o 
Slovenski Krajini (Prekmurju), o kateri še 
doslej nimamo leposlovnega dela. Raz-
odeva nam vso grenko?t kruha, ki si ga 
morajo služiti revni Kraiinci s tem, da ho-
dijo bogatašem DO Ogrski in Slavoniji ob-
del ovat veleposestva pod vodstvom palir-
jev. Tako gorko in živo je pisana ta po-
vest, da jo bodo bravci brali z največjim 
užitkom. Dobi se po vseh knj^arnah io 
stane za ude broš. 21 Din, vez. SO Din, za 
neude broš. 28 Din, vez. 40 Din. 

d Kouee modernega Jadeža. Pred krat-
kim si je na Francoskem s samomorom 
končal svoje življenje nekii Žan Bidgen, ki 
ga je vlada ob času, ko je najhuje prega-
nja vero in cerkev, nastavila kot ogledulia, 
katerega naloga je bila, da je skrivaj opa-
zoval oficirje, če hodijo v cerkev ter če 
pošiljajo svoje otroke v verske šole. Km;ar 
je kot takega naznanil vladi, je bil takoj 
odpuščen. Na tisoče francoskih družin je 
tako ta mož pahnil v bedo. Dob i je zalo 
80.000 frankov kot judeževo plačilo. Ko je 
neki katoliški poslanec v državnem zboru 
omenjal to grdobijo, je nastal tak vihar, 
da je vlada pri tem skoro parila, Bidgčn pa 
je bežal iz Pariza na deželo, kjer ga je zdaj 
doletel Judežev konec. 

d 10 fašistovskih zapovedi. Vsak fašist 
nosi pri sebi drobno knjižico, v kateri jo 
teh 10fasislovskih zapovedi: 1. Vedi, da 
fašist ne sme nikdar verovati v trajen mir. 
2. Dnevi, ki si jih prebil v ječi, niso nikdar 
izgubljeni. 3. Domovini služiš tudi s tem, 

Toni
Highlight


