
Inozemci in lovski zakoni. 

Nekateri ljudje so tako sebični, da bi kar najrajši vse pograbili 
za sebe, ako bi jih zakon ne oviral. Taki sebieneži, ako gredo na 

lov, bi ubili vso divjačino, ki pride pred njihovo puško, in divjačine 
bi i>ilo kmalu konec. Kadi tega so vse države v Evropi že zdavnaj 
imele lovske zakone, ki urejajo ubijanje divjačiiae tako, da vzlic te- 

mu, da jo lovci vsako leto postreljajo, vendar ob začetku nove lovske 

sezone je približno ravnq toliko divjačine kakor prej. 
Tudi v Združenih državah ima vsaka država svoje lovske zako- 

ne, katerih namen je obvarovati divjačino pred poginom zlasti s stra- 

ni onih lovcev, ki 'ne lovijo radi športa, ampak radi dobičkarije. — 

Lovci te-le vrste so v prejšnji generaciji kar iztrebili nekdanje ne- 

številne črede bivolov (Buffaio), ki so živeli v ameriških prerijah. 
Vsak ameriški državljan Jahko dobi lovsko dovoljenje proti ma- 

lenkostni pristojbini. Oni pa, ki niso ameriški državljani morajo bi- 

ti zlasti ofprezni v tem pogledu. — Lovski zakoni skoraj vseh držav 

imajo posebne določbe glede inozemeev. Mnogi ljudje prihajajo v 

Ameriko misleč, da je tu še vedno polno divjačine in da vsakdo sme 

postreljati kolikor mu je ljubo — kakor je to -bilo pač v pijonirski 
dobi. Res pa je, da divjačine je vedno manj in da, kar je je še, se 

nahaja pod varstvom zakona. Mnogo turodnih Amerikancev ne za- 

upa v tem pogledu inozemcem, misleč da so oni brezobzirni lovci. — 

Tako se je zgodilo, da zakoni mnogih držav prepovedujejo lov ino- 

zemcem, celo na njihovih lastnih farmah. V 'nekaterih državah ino- 

zemci ne smejo posedovati nikake puške ali celo niti psa, tudi če ta 

ni lovski pes. Druge države, kjer je še polno divjačine dovoljujejo 
lov inozeincu, toda le proti dovoljenju s strani sodišča ali county 

clerk-a, za kar mora plačati večjo pristojbino kot rojeni Amerikanec. 
"ta * * v mm ^ -1: rui iti 'na 

Tujerodni, ki niso su ^uDian <uubiM>w .j„ 

lov — niti po svojih lastnih zemljiščih — v državah Colorado, Illi- 

nois, Michigan, Nevada. New Mexico, North Dakota, Ohio, Pennsyl- 

vania m West Virginia. V večini teh držav ne smejo lastovati ali 

posedovati strelnega orožja; v državah Pennsylvania in West Virgi- 

nia ne smejo imeti niti psa — kateresdbodi pasme. V državi iNew 

Jersey ne sme inozemec loviti ribe brez posebnega dovoljenja, ravno 

tako njegov sin, ako ni še štirinajst let star. V nekaterih državah 

inozemec ne sme imeti ujetega divjega ptiča ali drugo divjačino. — 

Lovski zakoni države Xew York določajo, da inozemci ne smejo po- 

sedovati nikakega strelnega orožja in ubijati nikake divjačine, iz- 

vzemši v silobranu ali proti posebnemu dovoljenju. V državi Wis- 

eonsin sme samo orni inozemec dobiti lovsko dovoljenje, ki p<jse<lu- 
je ali ima v najemu kako zemljišče v tej državi. V državi New Jer- 

sey pa sme imeti orožje in iti na lov, samo ako je lastnik ali najem- 

nik zemljišča v vrednosti od $2000, čez vsa bremena *na zemljišču. V 

državi Oregon mora inozemec, ki hoče iti na lov, imeti dve dovolje- 

nji (licenci); eno za orožje, ki stane $25.00 na leto, in eno za lov, ki 

stane $10.00. V državi Montana dovoljenje za lov in orožje stane 

inozemca $50, ako hoče imeti v hiši orožje, ne da bi hodil na lov, mo- 

ra plačati $25.00 za dovoljenje. Ta določba pa se ne tiče inozemcev 

ki imajo "homestead" ali imajo farmo od 160 akrov oziroma ki so 

"covv-bovs" ali pastirji. V državi Utah ni dovoljeno inozemcem, — 

izvzemši one, ki imajo "homestead" — da bi imeli strelno orožje ka- 

teresibodi vrste. 

Za vero in cesarja. 
Za 6. S. piše Prijatelj. 

(Dalje). 

Dolga in mučna je bila tista noč. 

Kmalu zatem ko smo zaspaii smo 

se tudi prebudili. Začeli smo se po- 

govarjati od nekdanjih srečnih chii 

in tako nam je noč potekala poča- 
si, kakor da bi bila cela večnost. 

Okrog šeste ure se je začelo poča- 
si daniti. Kdo zna ali bo danes kaj 
bolja hrana, ali ne? Mogoče bod»j 

tudi kaj kave, ali kaka prežgana 
juha, sem si mislil, a sem se zelo 

motil. 
Prišla je ura dvanajst, kosilo 

kot ponavadi, le v toliko s.ablje, 
da je bila namesto kruha spet če- 

bula. Solzne so bile naše oči, ko 

smo začeli sekati umazano riževo 

juho, spominjali smo se spet na 

dom. Kmailu ko smo pojedli kosilo 

je prišel k nam nek italijanski vo- 

jak z dvema hleboma kruha. Se- 

veda niso bili ti -hlebi tako veliki 

kakor, kmečki kruh ki ga pečejo 
doma, bili so ravtno take velikosti 

kod tukaj kruh za osem centov. 

Komaj, da je pomolil tiste dve 

štruce pod našo celtno smo vsi na- 

enkrat vprli svoj pogled v kruh, 
kakor lačni volkovi, ko gledajo 
ovce v zaprti pregTaji. Naš pogled 
se niti za hipec ni premaknil od 

kruha in zdelo se mi je, da če bi i- 

meli moč, da bi ubili vojaka samo, 

da bi prišli do kruha. En čas je tu- 

di on gledal precej začudeno, ko 

smo tako zrli v kruh, nakar je sle- 

dnjič le pregovoril: "Kdo ima ka- 

ko uro ali nož!" Uro ali nož? Jaz 

sem se imel uro, nož so mi pa že 

vzeli, ko smo korakali v to oblju- 
bljeno deželo — makaronov —, ne, 

deželo polente in riža. 

Počasi sem segel v žep ter pote- 
gnil svojo žepno uro. Za spomin* 
sem jo imel od očeta, ko sem šel k 

vojakom, oče pa jo je imel za spo- 
min od njegovega očeta. Ura je bi- 
la srebrna in dobro idoča, niti mi- 

nute ni zakasnela, pa kaj za to 

kakšna je bila, le misel, da jo i- 

mam za spomin me je morila. Le 
malo časa sem jo ogledoval, ko mi 

jo potegne vojak iz rok ter mi vr- 

že hlebček kruha. Niti pogleda ni- 

sem več dal za uro. kajti v tistem 

hipu so se že zasadili moji zobje v 

štrueo. 
En čas »nisem pogledal na nobe- 

no stran, ko sem se pa ozrl na des- 

no in levo sem videl ka&o moji to- 

variši s praznimi ustmi migajo ter 

požirajo kakor, da bi jedli, vsi so 

o-li le v men« kako sem jede}- Ko 

bi imel kameni to srce b) se mi mo- 

glo omehčati pri tem pogledu na 

svoje sestradane tovariše. Odstra- 
nil sem kruh od svojih ust, tei dal 
vsakemu malo, saj malo sem sam 

imel. Par minut in konec je bilo 

moje spominske ure. Pro e 

i»lad, da nimaš cene m ne meje. * 

Tako so mam potekli božični pra- 
zniki in tudi novo leto. Na desete- 
ga januarja 1919, pa smo dobil, 
malo boljo hrano in tudi drugi 
dan, dne 12. januarja pa smo od- 
korakali iz tega lagerja proc. A sak 

ie dobil po dve struci kruha kar 

je pomenj&lo, da ga ne do »no 

šest dni nič, torej moramo rti pre- 
cej daleč, sem si mislil. Noe .ie bi- 
la' ko smo spet stopi.i skozi vrata 

ven-na prosto. No, ae na P™st? •" 
li zidovja smo bili prosti. Sestra- 
dan in zmučen sem le vedno mash 
na beg, čeravno sem vedel, da da- 
leč nemorem iti. Počasi f«> k°ra" 
kali tako naprej in straža, katera 

je korakala z nami se je malo me- 

mla ker ie predobro vedela, ^ 
smo izstradani, da bi kateri masa 

na bog. Meni pa le ni rojilo drug 
po glavi kot beg. Par korakov od- 
stranjen od vrat sem ze vpraša, 
svoja dva tovariša s katerim, sem 

bil najbolj mam, ce bi hotela p 
besmiti z mamo. Jaz mislim, da v 

pardneh smo lahko v Trientu » 

od tam imamo mogoče se par ur 

pa smo čez novo mejo, potemise 
pa peljemo z vlakom domov, sem 

ori"ovarjal svojim dvem tovar- 
Lm Kmaln sta pristala na moj 

načrt in nočasi smo zaceli zaotrta- 

jati odzadaj. Bila je prccetemna 
noč tako, da nas niso op^di straž- 

niki, ko smo se vlegli k "du ,tc 
čakali da odkorakajo vsi mimo 

nas Vse je že odkorakal mamo. 

ko smo vstali ter jo krenili s ceste 

na travnik, kjeT smo seveda tudi 
korakali -naprej prott smeri 

Trient. Noč je bila mrzla a mi smo 

korakali tiho naprej. 
smo se ustavili ter malo oddahni 
Vsak šum, katerega jc naredi a 

mrzla sa<?a na suhem listju nas je 

vznemiril. Prva noc je 

precej dobra in kako tudi ne. _». 
smo imeli. kruh. Dan smo prebi i 
tudi še precej dobro lc koraka i 

smo počasi ter oprezno naprej, da- 

leč odstranjeni od ceste. Pro.i 
čeru pa smo prišli v a»07« ir"- 

«k"h al p. Po cesti smo vedeli, da 

nam ni varno hoditi, a T>° strmem gričevju se plaziti se nam tudi n. 

zdelo, ker naša zaloga krulia j 
) 

la že pri kraju, lačni pa smo vede-! 

li, da fne zmagamo mraza in snega, 

katerega je bilo na alpah še do- 

volj- Naredili smo načrt, da kora- 
kamo kakih petdeset metrov od- 

stranjeni od ceste naprej, govor- 
jeno storjeno. Nastopili smo pot, 
ka/tera pa je šla zelo počasi. Začel 

je razsajati zopet glad. Ko smo ta- 

ko prikorakati do neke vasi, sta se 

moja tovariša domenila iti v kako 

kočo ter vprašati za kruh. No 

potem je pa bolje, da gremo kar 

direktno na orožniško postajo, sem 

jima rekel. Po kratkem prerekova- 
nju sta pristala na moje, da odko- 
rakamo 'naprej za enkrat brez jedi. 

Naredili smo precej velik ovi- 

nek, da smo se izognili vasi v kate- 

ri sem vedel, da je polno italijan- 
skega vojaštva. Do polmoči se je sej 
nekam mirno korakalo. Ko je le 

čimdalje bolj zače<l rasajati gla^l 
smo se počasi začeli prepirati ter 

jeziti eclen na dragega. Na vsakih 

par korakov smo se ustavili ter od-' 

dahnili, in tudi seveda prepirali. 
Proti jutru smo bili že tako izmu- 

čeni, da nam ni bilo mogoče več 

nadaljevati poti ob strmemu gri- 
čevju, primorani smo bili iti na 

•gladko cesto, d asi ravno smo vede- 

li, da ne 'bodemo dolgo hodili, ko 

nas bodo imeli sovražni vojaki v 

rokah. Komaj da smo dobro prišli 
na cesto nam že pride neki itali- 

janski delavec nasproti. Približa- 

joč se nas je pogledal, ter se idi- 

otsko nasmehnil ter rekel: "Kam 

pa vi pasji sinovi?" Ker sem znal 

italijansko sem mu odvrnil, da 

gremo domov, ako nam bode mo- 

goče priti. Ozrl se je na desno in 

na levo kakor, da bi pogledal, če 

je kak človek v bližini, potegnil je 
med tem časom nož iz žepa ter ma- 

hnil z njim protii bližnem mojem 
tovarišu. V tem hipu sva midva 

odskočila ter napela vse svoje mo- 

či. Zatekel se je za nama, tovariš 
kateremu je prerezal trebuh, pa 
je zavpil kakor beseui ter padel na 

tla. Par dragih delavcev je prišlo 
od iste strani kamor sva bežala mi- 

dva, napadalec to videč naju je 
pustil ter zginil v goščavo pod ce- 

sto. Izmučena ter zasopla sva se 

tudi midva ustavila ter napela še 

enkrat vse svoje moči, da bi priš a 

nazaj do tovariša. Bil je v nezave- 

sti in mlaka krvi se je vila okoli 
njega. Prejšnji delavci so prišli k 

nam, nas,pogledali ter dejali, psi 
Avstrijski, prav vam je. Torej ni- 

ti eden nima toliko usmiljenja, da 
bi nama pomagal prenesti uboge- 
ga tovariša v bližino vas, katera je 
bila le nekaj minut oddaljena- Več 
kot četrt ure sva stala pri uboge- 
mu tovarišu. Iztrgala svoje uma- 

zane srajce raz sebe, da sva mu za 

silo malo prevezala rano iz katere 
so se že videla čreva. Slekla sva 

svoje suknje ter ga zagrnila. Ta- 

ko sva delala pri ubogeipu ranjen- 
cu toliko časa, da je prišel en voz 

na katerem sta*sedela dva italijan- 
ska karabinerja — po naše orož- 

nika. Na vozu je bilo malo sena 

kar sem vedel, da so bili obvešče- 
ni o tem dogodku. Jaiz in moj to- 

variš sva trepetala, ter se bala kaj 
bode sedaj z nama, toda orožnika 
sta se sklonila k ubogemu ranjen- 
cu kateremu so gledala že čreva 

ven, zmajala sta z glavami ter ga 
na rahlo prijela ter položila na 

voz. Tudi nama sta velela naj se 

vsedeva in odpeljali smo se. Prvič 
v svojem življenju, da sem videl 

Italijana, da je tako ravnal z ubo- 

gimi vjetnikom kot 9ta ravno ta 

dva karabinerja. 
'Pripeljali smo se v vas pred o- 

rožniško postajo, naju sta izročila 

| drugim orožnikom., ranjenega to- 

variša pa sta peljala k zdravniku, 
kaiteri ni bil daleč od orožniške 
postaje. 

| Prišedši v orožniško kasarno so 

naju peljali k poveljniku. Pogle- 
jdal naju je ter velel; da naj nas 

; denejo v neko sobo, katera je bila 

prazna. Odpeljali so naju ven iz 

J 
častniške sobe, med pot jo v drugo 
sobo sean nagovoril nekega karabi- 
nerja po italijansko. "Kaj govori- 

,te italijansko?", me. vpraša. — 

i "Da", sem mij odvrnil. Namesto 
da bi nas peljal v to mrzlo zapu- 
ščeno sobo, naju je peljal v sobo 
kjer so spali karabinerji. P reče,1' 
jih je bilo v tej sobi in bili po do- 
bri ljudje, čeravno so se malo po- 
norčevali iz naju. Takoj ko sv? 

stopila, so me začeli izpraševati o<? 

kod sva šla. En čas sem jim začr* 

pripovedovati, ko pa sem zpt^V 
n-a stenski polici polno na.ložcneer.* 
kruha sem čisto pozabil, k jo d 
sem in moj *pogted se je vprl v 

kruh, da nisem cul izprašavanj ka- 

.rablnerjev. Kmalu so me zaceli 

menda tudi le-ti debelo gledati, 
ko pa so videli, da imam svoje oči 
uprte v kruh so se kmalu spomnili 
kaj nama je. Dali so 'nama kruha 
in kave ter tudi malo vina, ko pa 
sem se najedel, sem jim povedal 
cel naš beg- Po dokončanem pripo- 
vedovanju so naju odpeljali v ti- 
sto sobo. Dali so nama malo slame 
ter eaio deko, da pa ne bi ušla čez 
noč so naju zvezali tako, da sva i- 
mela skupaj uklon j ene noge. Sicer 
je bilo tako kaj neprijetno spati, 
vendar sva kmalu zaspala ker bi- 
la sva oba dovolj utrujena. 

Drugi dan so naju prebudili ka- 
rabinerji, naju pošteno nasitili na- 

kar smo se spet odpravili za na 

pot, seveda ne sama, ampak v 

spremstvu karabinerjev, in tudi 
seveda ne domov, kakor je bil naš 

cilj, ampak nazaj k tisti kompa- 
niji od kartere sva pobegnila. Ker 
me je le skrbelo, kaj je z ranje- 
nim najinim tovarišem sem vpra- 
šal enega od tistih karabinerjev, 
ka:teri nas je pripeljal sem. Pove- 
dal mi je, da mu je za silo zašil 
trebuh tukajšnji zdravnik, ter da 
se je z prvim vlakom odpeljali v 

mesto Verona v bolnišnico. 
Tako sva se midva spet pripe- 

ljala v mesto Verona nazaj, dko 
der so zvedeli karabinerji, da je 
odšla naša kompanija v mesto Cit- 
tadela. Pomoči okrog enajste ure 

pa smo spet prišli nazaj k naši 

kompajiiiji, kjer so naju izročili 

j karabinerji našemu četnemu po 

| veljtniku. 
| Četni poveljnik naju je dal za 

kazen privezat k nekemu drevcou, 
kjer sva taiko v mrazu bila prive- 
zana cele noč. Zjutraj so naju po- 
stni odvezali, dobila sva še vsak 
po par bat in za plačilo, keT so tu- 

di bili okregani od četnega povelj- 
nika kako, da so pazili med potjo, 
da smo mi trije ušli. 

Prišli smo spet pod celtne, kjer 
se je začelo življenje stradanja a 

vkljub temu so 'nama za nekaj ča- 
sa minule tiste misli na beg im 
prostost. 

Tako so naim izginjali dnevi ža- 
lostno naprej in vsak dan nas j« 
kak tovariš zapustil, ter se preselii 
na oni svet, kjer gotovo ni vet 

'stradal in zmrzeval v hudi zimi 

pod razstrgaino eeitno. Bližalo si 

I je proti spomladi in mi smo mora- 

| li zapustiti naše nadvse priljublje- 
no mesto Cittadela ter iti spet drn 

jgam. Odkorakali smo tna* postajo 
ter se odpeljali skozi Castelfran- 
ko, — MontebeLluuo v Feltre, kjer 
smo prišli dne 13. marca 1919. Tu 
smo en dan nočivali, naikar smo 

začeli drugi dan korakati naprej 
Skozi mesta in vasi so nas med 

potjo pozdravljali civilisti s ka- 

menjem, blatom in nas škropili z 

mrzlo vodo, ter naon dajali ostud- 
ne priimke. Korakali smo skozi 

Birbon, Dolluno, Castel Ovaeo. 

Marcharetto, Piave d' Cadore, od- 

koder smo prišli na 21. marca v 

■Lovretncago d' Cadore. Peljali so 

nas na neki hrib, kjer Je stal z* 

ipuščen grad. Tla so 'bila kamenita 
a tudi italijanska srca so bila na 

pram nam kamenita. ker niti bil- 

ke slame nam niso dali, da bi « 

vlegli na njo, ležati smo (morali na 

trdem in mrzlem kamenju, ker pa 

smo prišli precej visoko v goro" 

i je, je bil tukaj še sneg in trda mr- 

zla zima- Kasneje so nami Italijan* 

dovolili, da si lah/ko zakurimo a 

ker ni bilo (nobene peči, smo za- 

kurili na tleh, zato se je seveda 
tako kadilo, da bi se kmalu vs; 

izadušdli, primorani. smo bili ugas- 
niti ogenj in trpeti naprej mraz. 

Ležali pa smo tako eden pri dru- 

gemu, da bi nas man je zeblo,"da se 

niti ganiti ali obrniti nisem mogel 
•kadar sem se prebudil. 

Pozabil sem spet na nekdanjo 
kazen radi bega in začel sem kova- 
ti spet nov načrt. Vse to življenje 
se mi je zdelo že .gabno in bilo mi 
je že vseeno ali umrjem na begu 
ali pa tu od gladu m mraza. Moj 
načrt pa se ni uresničil ker prvič, 
nismo imeli jedi in drugič bilo ji 
še preveč snega, tretjič pa smo 

spet morali zapustiti .grad, ter .ko- 
rakati naprej v drugo mesto. 

(Sledi v petek.) 

OBOŽEVALCI DREVES. 

'V notranjščini Cejlona (Azija) 
prebivajo Cifmgalezi, ki' ne verja 
mejo v zdravila belokožcev. On: 
verjamejo v duhove dreves, ki skr- 

bi jo za njih<xvo zdravje. Ce na pri- 
mer kdo oboli, tedaj okrasijo deb- 
lo drevesa s cvetlicami, napravijo 
ogenj, v katedega mečejo jaamin 
in darujejo mlado kozo. Mi tu v 

Ameriki ne obožavamo dTeves na 

tf/način. Mi jih le visoko cenimo, 
| vendar rabimo njih ljub je ali list- 

je ter jih primesavamo v naša 

zdravila. Zmesi v Trinerjevem 
zdravilno -grenkem vinu so izklju- 
čno iz rastlin. To zdravilo, nepre- 

kosljdvo za slab tek, slabo preba- 
vo ,pline v črevesju, glavobol, 
splošno pobitost in podobne želod- 
čne nerede ne vsebuje prav nobe- 
nih kemikalij. Isto je izvrstno 

zdravilo, brez katerega ne morete 

bitti, ako hočete biti dobre volje 
na božične praznike. Vsak lekar- 
nar ali trgovec z zdravili ima Tri- 

nerjeva zdravila v zalogi. Ali ima- 
te že Trinerjev stefnski koledar za 

leto 1923, ki je prekrasno umetni- 
ško delo ? Če ga še nimate, pošljite 
5c za pokritje poštnine na Jos. 
Triner Company, Chicago, Illinois. 
Voščimo vsem vesele božične praz- 
nike! 

(Advertisement > 

GLEJTE ZA ZNAMKO! 
Znamka norveškega ribiča, ki znači kakovost in dobroto in ki se na- 

haja na vsaki steklenici 

SCOTTS EMUISI 
t 

vam zagotavlja zdravilno, ojačnjode in bogato na vitaminu ribje o- 

lje, ki je lahko za vzeti, lan&o za preoaviu m aaje wsiw>u 

moč. 

Znamka "EIBIČA1'je vsaki steklenici olja, ki ga kupite. 
Seott k Bowne, Bloomfield, N. J. 22-18 

"Hello, Dick; 
This Is Mother!" 

Dick hodi v v:šie šole, daleč od de- 

rna in starišev, in je moleče dometežen. — 

/ 

Vesel glas matere, očeta, sestre — ali celo 

ljubice — po long distance telefonu, ga bo 

čudovito razveselil. 
• 

Pogovarjajte se z sinom ali hčerjo po 

telefonu, ko so z doma in v šolah. Stro- 

ški so malenkostni v primeri z zadovolj- 

stvom, ki ga vživate, ko s išite glas svojih 

otrok in ko veste, da so zdravi in se pceu- 

uju dobro. 

ILLINOIS BELL TELEPHONE $1jS\ 
COMPANY 

SPOMNITE SE 
Vaših sorodnikov in znancev v daljni stari domovini, ki obračajo 
svoje oči k Vam. Vi, ki ste v Ameriki, ne pozabite jim poslati kak 

dar v denarju, da jih razveselite na božične praznike. — Če jim že- 

lite poslati denar, 6torite to takoj, ker sedaj je najboljša prilika in 

čas, kajti kasneje, sosebno tik pred prazniki, bodo izplačila zakas- 

nela vsled prevelikega denarnega obrata. 

Vaš dar bojsigurno prišel ob času in v prave roke, ako poverite po- 

šiljatev stari in zanesljivi 

Kaspar State Bank 
1900 BLUE ISLAND AVENUE 

CHICAGO ILLINOIS 

KAPITAL IN PREBITEK 

$1,250,000.00 

IMOVINA $13,000,000.00 

Bančna trdnjavo Jugoslovanov v Ameriki. 


