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Med Škofjo Loko in Idrijo ne- 

kje v hribih je kmetoval na svoji 
podedovani kmetiji Urban Kopač. 
Ubijal se je s svojo ženo Uršo in 
s sinom Luko noč in dan ter živel 
dobro ali slabo, kakor je pač na- 

neslo, največ seveda slabo. Ker je 
bil mož varčen in trezen, ni bilo 

dolga pri ali na hiši, kar je dan- 

danes že zelo redko. Otrok sta i- 
mela z Uršo, kakor je pri naših 

poštenih kmečkih hišah vkoreni- 

njena navada, seveda celo kopo, a 

so jima razun sina Luke drug za 

drugim še v rani mladosti pomrli. 
Sin Luka je bil postaven fant, 

ki je pridno pomagal svojima star- 

šema pri trdem delu, v ostalem se 

pa izogibal slabe druščine in po- 
sebno ženskih kril. Potrjen v vo- 

jake, je moral, ker je bil oče še 

trden in delazmožen, nositi tri le- 

ta pri "Janezih" cesarsko suknjo, 
čeprav se mu je pošteno tožilo po 
domačih hribih in domačih žgan- 
eih. Ker pa vsaka reč le en čas tr- 

pi, prestal je tudi Luka svoja vo- 

jaška leta in se vrnil na svoj dom, 
kjer je zopet prijel za motiko in 

drevo ter okopaval in oral rodno 
grudo kot poprej. 

Posebno dobra sta si bila z ma- 

terjo Uršo, ki je vse neizčrpane 
zaklade zlate materinske ljubezni 
prihranila za svojega Luko, ker so 

ji ostali otroci pomrli. Ob nede- 
ljah in praznikih, ko je težje delo 

počivalo, se je sukal le okrog svo- 

je matere, čeprav se je izpregovo- 
rila le redko kaka beseda med nji- 
ma in to le o delu in gospodar- 
stvu. 

Tako je stopil Luka v svoje 
šestindvajseto leto, ne da bi v svo- 

jem srcu začutil kako poželjenje 
po izpremembi razmer pri domači 
hiši. Xe tako pa njegova mati Urša. 

Čeprav ji je bil mož Urban še kre- 

pak in čvrst kakor gaber, začela 
je naenkrat gojiti a* svojem srcu 

misel, da bi bilo dobro, da bi mož 

prevalil breme gospodarstva, na 

mlajša ramena in izročil svoje po- 

sestvo sinu Luki. 
Dalj časa je nosila to misel skri- 

to v svojem srcu, potem je pa za- 

čela praviti svojemu možu, da bi 
bilo prav, da bi odložil gospodar- 
stvo in predal posestvo sinu, češ, 
da se je že zadosti dolgo ubijal z 

gospodarstvom in da je sin prišel 
tudi v taka leta, ko ima pravico 
tirjati izročitev posestva. 

Urban Kopač začetkoma ni ho- 

tel nič slišati o izročitvi, češ, da je 
še sam krepak, sposoben za gospo- 
darstvo in da ga še ni volja, prepu- 
stiti vajeti drugemu človeku. Sin 
Luka pa tudi še lahko čaka, saj je 
Se mlad. Žena pa le ni odnehala, 
temveč bila svojemu možu s svojo 
mislijo vedno za petami. Možev 

nadaljni ugovor, da bi se potem 
moral Luka ženiti in pripeljati k 
hiši tujo žensko, dočim bi se mo- 

rala on in žena umakniti tuji žen- 
ski za zapeček, je pa Urša pobija- 
la z dejstvom, da ima Luka še čas 

za ženitev in da bo vzlic izročitvi 
posestva ostalo pri hiši vse v sta- 

rem redu. 
Ker je žena le dan na dan nad- 

legovala moža, da naj prepusti po- 
sestvo in gospodarstvo sinu Luki, 
se je gospodar Urban končno le 

omajal in se ni več protivil ženini 
misli. 

Nekega dne potem so se pa po- 

dali vsi trije v daljno Idrijo, da v 

notarski pisarni napravijo izročil- 
7io pogodbo, s katero izroča oče 
Urban Kopač posestvo in gospo- 
darstvo sinu Luki in v kateri iz- 

govarja sebi in svoji ženi na kme- 
tih običajni kot, vžitek in pobolj- 
šek. Pri sklepanju te pogodbe so 

se odigravali med njimi običajni 
prizori, ker je gospodar Urban 
skušal kolikor moč udobnosti iz- 
biti pri izročitvi zase in svojo že- 

no, nasprotno pa bodoči prevzem- 
7iik zopet vlekel na svojo stran. — 

Med obema je posredovala žena in 

mati Urša, ki se je pa potegovala 
bolj za sinove pravice kot pa za 

svoje in moževe. Končno so se le 

zjedinili in potem se je zapisala iz- 
ročilna pogodba, v okviru katere 

se je napravila tudi takoj prošnja 
za prepis in za vknjižbo izgovor- 
jenih pravic. 

Po izročitvi posestva je poteklo 
pičlo leto res v starem tiru, ker 
mladi gospodar Luka ni kazal no- 

benega veselja do ženit ve. Gospo- 
dinjila mu je mati in to mu je za- 

dostovalo. Včasih je prišlo sicer 

do malega prerekanja med mla- 
dim gospodarjem in očetom vžit- 

karjem, vendar so ostali taki na- 

stopi vselej brez slabili posledic. 

Pri vseh takih nastopih stala je 
mati Urša dosledno na strani go- 

spodarja Luke. 
Sčasoma so se pa razmere po- 

ostrile in prišlo je med očetom 
Urbanom in sinom Luko sem in 

tje do prav ostrih in grdih besed. 
Mati Urša se je pri takih prilikah 
vedno zavzemala za sinovo stališ- 
če in poslednjega celo kurila zo- 

per rodnega očeta. Podpihovanje 
lastne žene seveda ni vplivalo po- 
mirjevalno na vžitkarja Urbana, 
ki se je vsled tega večkrat in po- 
šteno razhudil nad ženo in sinom. 

Prepiri so se vedno češče ponav- 
ljali in prišlo je celo tako daleč, 
da so se začeli med obema vžitkar- 
jema vršiti dejanski spopadi, kar 

se poprej ni nikdar zgodilo. Ven- 

dar pri takih dejanskih spopadih 
vžitkar Urban ni igral vloge zma- 

govalca, ker je bila žena njegova 
kaj nagle jeze in ji je bilo v jezi 
dobro vsako orodje, ki ji je prišlo 
pod roke. 

Ko je pa nekoč vžitkar Urban 
vendar le obvladal svojo boljšo 
polovico, poslednja ni vedela, kaj 
bi iz maščevanja ukrenila proti 
svojemu možu. Svojo maščeval- 
nost je pa znala skrbno prikriva- 
ti. Končno ji je šinila v glavo po- 

sebno hudobna misel, ki jo je s 

pomočjo svojega poslušnega sina, 
ki je bil materi slepo vdan, skoro 
tudi udejstvila. 

rrejfuvunm jc "inu, 

proda svoje posestvo z očetovim 
vžitkoni vred. Skoro je izvedela 
tudi za kupca, s katerim so se ne- 

koč skrivaj in ne da bi za to kaj 
vedel stari 'gospodar, podali zopet 
v Idrijo in le-tam v notarski pi- 
sarni napravili kupno pismo, gla- 
som katerega je Luka Kopač pro- 

dal kupcu Janezu Gostiši svoje po- 
sestvo tako da je kupec Gostiša 
moral prevzeti tudi očeta Urbana 
in njegov vžitek. 

Ne da bi očetu Urbanu kaj po- 

vedala o prodaji posestva, sta se 

sin in mati vrnila na dom in ostala 
doma še en teden, ki je prav mir- 

no in brez krega potekel. Tekom 
tega tedna je mati Urša spravila 
skrivaj skupaj one svoje in sino- 

ve stvari, ki sta si jih pri prodaji 
pridržala. 01) tednu sta pa sin in 

mati dejala očetu Urbanu, da gre- 
sta na božjo pot na Brezje in Vi- 

šarje in da se vrneta še le čez do- 
ber teden, med tem časom naj pa 

oče skrbno pazi na gospodarstvo. 
Mati in sin sta na to odšla od 

doma in se podala naravnost, na 

Jesenice, kjer je dobil sin Luka 
takoj službo v tovarni. 

Ob tednu se je pa zglasil s svojo 
družino pri Kopačevi hiši kupec 
Janez Gostiša in smrtno presene- 
čenemu vžitkarju Urbanu povedal, 
da mu je njegov sin prodal svoje 
posestvo z vžitkarjem* vred. 

Urban Kopač te grozne novice 

kar verjeti ni mogel. Drugo jutro 
se je na vse zgodaj napotil v Idri- 

jo, da poizve pri notarju, če je res 

prodan. Čeprav so mu v notarski 
pisarni to potrdili, ostal je še ved- 
no neverjetni Tomaž in stopil še v 

zemljiško knjigo, da dožene, da so 

se ž njimi le šalili. Toda tudi v j 
zemljiški knjigi so mu povedali, 
da je sin prodal njega in posestvo. 

Tistega nesrečnega dne ubogi 
Urban Kopač ni prišel zgodilo do- 
mov. Vedno trezen in varčen se je 
tega dne potikal po gostilnah ter 

iz obupa pil in pil.... 
Se le pozno v noči je prikolovra- 

til domov in potem v svoji pijano- 
sti pošteno razgrajal in hudičeva] 

okrog hiše in tudi v nji. Potolažiti 
se ni dal, dasi ga je novi gospodar 
nekaj časa miril in svaril. Beseda 

je dala besedo in končno je stari 
Urban novega gospodarja nagnal 
z goljufom, ciganom in rokomav- 
hom. 

Posledica tega noč*nega rogovi- 

ljenja je bila tožba Janeza Gostišč 
zoper Urbana Kopača zavoljo raz- 

žaljen ja časti in posledica te tožbe 
obsodba doslej ueoporočenega 
vžitkarja Urbana v dvadnevni za- 

por. 
Odslej je bil v Kopačevi hiši 

pravi pekel, ker so se vedno pre- 

pirali, zmerjali in psovali, potem 
se pa hodili tožit v Idrijo. Pri vseh 
tožbah je vedno podlegel ubogi 
Urban, ker ni imel prič, Gostiševi 
pa dovolj. Nesrečni Urban je mo- 

ral vsled tega večkrat v zapor, 

kar ni vplivalo blažilno na skupne 
razmere. 

Najbolj je pa novi gospodar za- 

del vžitkarja Urbana, ko mu je iz 

njegove kamrice, v kateri je imel 

izgovorjen kot, napravil nova vra- 

ta kar na vrt, poprejšna vrata v 

"hišo", to je v veliko sobo pa za- 

zidal, med tem, ko je nesrečni vžit- 
kar Urban sedel v zaporih idrij- 
skega sodišča. 

~ Ko je prišel Urban Kopač do- 
mov in ogledal izpreuiembo, je 
kar onemel. Nekaj časa je gledal 
topo nova vrata, potem je stopil 
skozi nje v svojo kamrico. Ko je 
pa opazil poprejšna vrata zazida- 
na, zagnal se je v divji jezi v sve- 

ži zid. Ker je bil zid napravljen le 
iz ene opeke, napravil je silni na- 

val v zazidana vrata veliko odpr- 
tino, ki jo je razkačeni vžitkar ši- 
ril in širil toliko časa, da je odpr- 
tina zavzela obseg poprejšnjih 
vrat. 

Posledica tega novega dejanja 
je bila zopet tožba proti vžitkarju 
Urbanu in obsodba v zapor treh 
tednov, katerega je nesrečnik na 

dan sodbe takoj tudi nastopil. 
Iz zapora se je priplazil vžitkar 

nekega dopoldneva domov in se 

podal neopazen v svojo kamrico. 
Vlegel se je na posteljo in strmel 
zamišljeno v strop. Ležal je tako 
do kake desete ure zvečer, potem 
pa vstal, spravil v cul j o svoje ea- 

pe in odšel. Pri hlevu je nekaj ča- 
sa postal in gledal s solznimi očmi 
poslopja, ki so bila nekdaj njego- 
va last, v katerih je pa imel sedaj 
izgovorjen pri tujih, brezsrčnih 

ljudeh le še svoj borni kot, svoj 
siromašni vžitek. 

Bilo mu je tesno pri srcu. Ne 
da bi se zavedel, -kaj dela, segla 
je tedaj njegova roka v žep, iz- 
vlekla iz njega žveplenko, jo pri- 
žgala ob hlačnici in utaknila go- 
rečo v slamnato streho hleva. ... 

Skoro se je posvetilo, plamen je 
švignil po strehi in se skoro zaje- 
del v snli o tramov je, od tam pa 
odskočil na streho hiše. Kmalu je 
bilo okrog hiše svetlo kot po-dne- 
vu. Gostiševi so si komaj rešili 
življenje in živino — poslopja so 

pa pogorela do tal. 
Ko so našli starega Kopača z 

navezano cul jo ležati v bližini v 

praproti, obrnil se je takoj proti 
njemu sum, da je on zažgal. Na li- 
ce mesta prihiteli orožniki so ga 

ostro prijeli in ker je svoje deja- 
nje hladnokrvno priznal, uklenili 
in odvedli v Idrijo. 

Vez nekaj tednov je stal potem 
vžitkar Urban Kopač kot zažiga- 
lec pred ljubljansko poroto. Pri 

porotni razpravi razkrilo se je vse 

trpljenje ubogega vžitkarja, osve- 

tlila njegova Golgata in mož se je 
smilil v dno duše porotnikom in 

sodnikom, vsaj je po njem zanete- 

ni ogenj požrl tudi njegov lastni 
kot. 

Zbrano poslušalstvo je nestrpno 
pričakovalo porotniškega izreka 
in bilo prepričano, (la bodo ljudski 
sodniki oprostili ubogega nesrečni- 
ka, ki je svoje usodno dejanje za- 

grešil gotovo v taki zmedenosti 
svoje obupane duše, da ni več po 
kazenskem zakonu odgovoren za 

svoje kaznjivo dejanje. 
Porotniški izrek je pa poslušal- 

stvo, sodnike in Urbanovega za- 

govornika revnih iznenadil. Po- 
rotniki so namreč prvo in edino 

glavno vprašanje potrdili z deve- 
timi glasovi, le trije porotniki so 

oddali svoj "ne". Posledica po- 

rotniškega izreka jc bila obsodba 

nesrečnega Urbana Kopača v o- 

semletno težko ječo. 
Po porotni razpravi se je več 

porotnikov zbralo k večerji v ne- 

ki ljubljanski gostilni. Kakor je 
to naravno, govorili so o pretres- 
ljivem porotnem slučaju, o kate- 

rem so imeli danes soditi. Poudar- 

jali so, da se jim je za>žigalec smi- 

lil v dno duše in da bi ga bili so- 

glasno oprostili, če ne bi nesrečni 
mož potem stal brez strehe na ce- 

sti, ker je ^ost al žrtev požrešnega 
ognja tudi njegov izgovorjeni kot. 
Zato so zgolj iz usmiljenja do u- 

bogega trpina potrdili glavno 
vprašanje, ker so možu fTtem pre- 
skrbeli drugo streho in preživi je- 
n je. 

PAPEŽEVA VARDROBA. 

Njegova svetost, rimski papež 
lasti največjo zalogo in izbero o- 

bleke na svetu. Tako pravi lon- 
donski Tit-Bits. Naslednje povza- 
memo iz tega lista: 

"Papež ima največjo in najdra- 
gocenejšo vardrobo na eelem civi- 
liziranem svetu. Tri velike sobe v 

vatikanu so natlačeno polne vsa- 

kovrstne dragocene obleke in veli- 
ko ljudi je vposljenih, ki skrbijo 
samo za red v tej vardrobi. Za 

vsaki dan v letu in za vsako cer- 

kveno funkcijo, je določena poseb- 
na dragocena obleka, ki se razli- 
kuje od drugih v barvi, teži in vre- 

dnosti, kakor že slučaj nanese. — 

Čevljev je brez števila, vsi so na- 

pravljeni iz žameta in okrašeni z 

dragocenimi našitki. Papež nima 
nobenega vzroka, da bi se spozabil, 
katera je leva noga in katera je 

desna, ker vsak posamezen čevelj 
ima drugačen našitek. Rokavic je 
pa še več kot čevljev v tej vard- 
robi. Narejene so iz najboljše bele 
volne in pošite z biseri. 

"Volno za vse rokavice in vso 

obleko, ki je napravljena iz volne, 
dobivajo od posebne črede ovac 

od neke pobožne družine, ki ima 
ta privilegij, da zalaga vatikan z 

volno že veliko vrsto let, namreč 
ta privilegij sega nazaj v šestnaj- 
sto stoletje. Pallium ali talar, ki 
je simbol svečeniške oblasti navad- 
no napravijo nune iz te volne. Vse 
ovce oziroma jagnjeta, ki dajejo 
volno za to oblačilo, blagoslovi 
sveti oče na 21. dan v januarju 
vsakega leta. 

"Mnogo najdragocenejših pa- 

pežkih oblačil ni imel papež na 

hrbtu od kar je rimski papež zgu- 
bil svojo posvetno vlado. Ta obla- 
čila so veličastno vezana z zlatom 
in našita z najdragocenejšimi dra- 

gulji, pa tudi težka so in njihova 
cena je naravnost velikanska, za- 

to pa je potrebno, da straži to pa- 
peževo varderobo najzanesljivejša 
papeževa straža." 

Tako piše o papeževi vardrobi 
Tit-Bits in kakor vidite ni od nas 

noben opazil, da bi se med papr le- 
vimi oblačili samo kaj omen' t o 

''oberhoznah'', kajti prvi člo ek 
za bogom jih ne rabi nositi. 

Opozorili bi tudi radi naše či- 

tatelje, da papež hrani med to sta- 

rino tudi dragocena z zlatom in 

dragulji našita oblačila, s katerf- 
mi se je ogrnil pri javnih procesi- 
jah, ko je bil še posvetni vladar. 

Toraj kakor vidite papež še vedno 
upa, da postane posvetni vladar. 

Sicer pa, če se ne motimo, mu 

je protestantovski nemški kajzer 
obljubil, da mu bo dal za izkazane 
usluge sveto deželo, Palestino. — 

Toraj le naj upa, bojimo pa se, da 

Anglija ne bo tako nespametna, 
da bi kar tako meninič tebinič od- 

stopila od Palestine, ki ji je že de- 
loma padla v roke. 

Dva tisoč let je vzelo, da je sad 
krščanstva dozorel, tako piše nek 
katoliški list. Mi pa pravimo, da 
boste našli, ako pogledate ta sad, 
da je že popolnoma gnjil, da je za- 

čel gnjiti predno je dozorel. 

A. L. GETTYS 
ODVETNIK 

(5 let kot pomožni mestni odvetnik) 

Soba 816, City Hali Square Bldg., Chicago 
Telefon Randolph 6565 (F) 

DVORANE 
THEO. M. DCSTAL 

2005 Blue IsUnl Ave. 

Velika dvorana za druStvene «ej«. 
Druga dvorana za koncerte, ženitve in zabav«. 

N A Z N I L O . 

Rojakom v Clevelandu in okolici naznanjam, da sem prevzel 
g. Petrlinovo 

Restavracijo in Kavarno 
na 6120 Glass Avenue, nasproti Slovenske Šole. 

Restavrant bo pod domačim nadzorstvom, zato zagotav- 
ljam točno in skrbno postrežbo ter zdrava in sveža jedila. 

Za družine ali družbe imam posebne sobe na razpolago. 
Za obilen obisk se priporočam ^ 

FRANK DRAŠLER, 
6120 Glass Ave., Cleveland, Ohio 

Ohio State Tel. Princeton 2993 W. 

Za poletno sezono. 
OBLEKE ZA DEČKE s hlačami do kolen, aiko jih kupite med 

tednom izvzemši sobote in nedelje, dobite pri nas najceneje, kajti da- 
mo vam 10% popusta pri vsaki teh oblek. 

Moške obleke najnovejšega kroja 
po najzmernejših cenah. 

ČEVLJI za moške in dečke, najnovejše mode po najnižjih ce- 

nah. 

IZDELUJEMO OBLEKE PO MERI IN NAROČILU. To je na- 

ša posebnost. 
DELAVCI: Ne pozabite, daje naša tvrdka edina in največja 

unijska trgovina z oblekami, moškimi potrebščinami in čevlji na 

zapadni strani mesta. 

J. J. DVORAK & CO. 
1853 1855 Blue Island Ave. Chicago, 111. 

V teh dnevih 
velike draginje 

bi se moral vsakdo varovati pred boleznijo, ki pomeni velike izdatke za hišo. Popolna res- 

nica je v pregovoru: "Forewarned is Forearmed". Slaba prebava glavobol, zguba okusa, 

splošna slabost, vsi taki znaki vas opozorujejo, da iščete zanesljivega zdravila — malo po- 

zornosti vašim črevam, bo vam pomoglo preprečiti sitne neprilike. 

TRINERJEVO 
AmeriškoZdravfltio 

Grenko Vino 
je tisto zdravilo, katerega potrebujete v takih slučajih. Isto izčisti 

čreva, odstrani zbrano neporabno tvarino, v kateri se rode in množe 

razni bacili, pomaga prebavi, povrne okus in ojači kri in želodec, ki 

so potem vstanu bra.niti se pred1 večino napadajočih bacilov. Za 

gori označene slučaje, nadalje za nervoznost, želodčne neprilike pri 
ženskah ob času življenjske premembe, kakor tudi pri premogarjih 
v premogarskih okrajih, itd., je priznano to zdravilo za najboljše 
izmed vseh enakih pripravkov. To vino je pripravljeno iz gTenkih 
zelišč, koreninic in lubja, ki imajo znane zdravilne moči in iz čistega, 
naravnega, močnega rdečega vina. Isto je dobro tudi za najbolj 
občutljiv želodec. Cena $1.00.. V lekarnah. 

Trinerjev Liniment 
vam prinese v hišo pravo družinsko zdravilo. Je neprekosljiv za 

revmatizeni in nevrailgijo, je izvrsten pri ponesrečenju, za zvijenje, 
otekline, okorel vrat, itd. Je jako poživljajoč za utrujene mišice 

po težkem delu ali dolgi hoji. Cena 25 in 50c v lekarnah, po pošti 
35 in 60e. 

Trinerjev Cotigh Sedative 
je najbolj zanesljivo zdravilo zoper prehlade in kašelj, hripavost, vnetje sapnika, naduho, 
itd. Cena ista kakor za liniment. 

Trinerjeva zdravila so dobila najvišje mogoče nagrade na mnogih mednarodnih raz- 

stavah. Zadnje nagrade: Zlata kolajna — San Prancisco, 1915, Grand Prix — Panama 1916. 

VOAKfAT&nfBB'* 

1 JOS. TRINER 
Izdelovalni kemik 

1333-39 So. Ashland Ave.. Chicago, 111. 
JICJSURI* 


