
Novice iz domačih krajev« 

Pri belem dnevu napaden. 

* Ko se je vračal neki Bucik iz 

Vrha. skozi Morsko domov, sta ga 

ustavila dva lopova s krinko in za-! 

čela proti njemu streljati. Mlade- 

nič je pustil konja in voz ter te- 

kel proti Morskem. Z nekaj doma- 

čini je šel potem iskat nazaj >ko- 

mja in voz. Ko sta jih roparja za- 

gledala, sta pustila svoj plen in 

zbežala. 

Napad in rop. 

Preteceno soboto zvočer je noki, 
doslej še neznan lopov na cesti za 

Kolinsko tovarno napadel nekega 
zidarskega pomočnika. Najprej ga 

je z neko topo stvarjo udaril tako j 
moeno po glavi, da je napadeni pa- j 

del in se onesvestil, nato pa mu je! 
pobral ves denar v znesku več ti- j 
soč kron. Pomočnika so kmalu na-1 

, to 'našli mimoidoči in ga spravili 
; na stanovanje, kjer se še vedno 

nahaja v neizavesti. O napadalcu 
ni sledu. 

Samomor duhovniKa. 

V Rogatici so te dni našli du- 

hovnika Jovana Ajvazoviča mrtve- 

ga v njegovi sobi. (Pognal si je 
kroglo v glavo. Kaj je duhovnika 

nagnalo k temu obupnemu činu, 
se doslej še ni dalo ugotoviti. 

Potres y Jugoslaviji. 

Pretekli petek so razni kraji v 

Jugoslaviji čutili precejšen potre- 
sni sunek, ki je ponekod povzročil 
tudi nekaj škode. Tako je v Osije- 
ku smuknilo s streh par dimnikov 

ter so nekatere hiše doibile na zi- 

<lovju občutne razpoke. S cerkve- 

nega stolpa je padlo jabolko s kri- 

iem. V Bosni so bila prizadeta 
mesta Tuzla in Brčka, v Vojvodi- 

k ni pa Subotica, Sombor in Novi 

Sad. Tudi nekateri .Ljubljančani 
zatrjujejo, <ia jih je zjutraj stre- 

slo v postelji. Nekatere morda res, 

"nekatere pa tudi v sanjah 

Potres v Slavoniji. 

Iz Vinkovcev poročajo, da se 

je 24. novembra občutil močen po- 

tresni sunek v smeri od vzhoda 

proti zapadu. Trajal je 2 do 3 se- 

ikunde. 

Težka telesna poškodba. 

Iv. Šmajdek, pristojen na Do- 

lenjsko, radi tatvine neštetokrat 

predkaznovan, je bil prvotno osu- 

mljen, da je oropal dne 15. jim. v 

neki gostilni pri Brežicah na okr. 

cesti v Dečnih selih Antona Rade- 

tiča in mu odvzel 1000 K, nato ga 

pa težko telesno poškodoval. Po- 

\datki za rop so bili pri razpravi 
nezadostni. Šmajdek je bil radi te- 

ga kaznovan samo radi težke teles- 

ne poškodbe na 16 mesecev tezk? 

ječe. 
Smrtno ponesrečil. 

Posestnik in trgovec Josip Pu-j 
gelj iz Strug pri Kočevju je tako 

% nesrečno padel po stopnicah, da si i 

v-je prebil lobanjo. Prepeljali so ga 

v bolnišnico, kjer je čez par ur a- 

mrl. x 

Nadebuden mesarček. 

Mladi mesarski pomočnik E. Ja-1 
mernik iz Jarenine se je nedavno 
vozil v družbi sedmih tovarišev iz1 

Ljutomera v Maribor. Med vožnjo 
so se fantje med seboj sprli in se 

začeli klofutati. Ko jih je *neki ca- 

Severova zdravila vzdržujejo 
zdravje v družinah. 

KAŠELJ 
je vendar neprijeten znak in 
se ga ne sme zanemarjati. 
Uživajte 

SEVERA'S 
COUGH BALSAM, 

kateri olajša kašelj te odvrni mnogo 
trpljenja. Je ravne tak dober za 

odrasle kakor za otroke. 

Cena 25 m 50 centov. 

Vprašajte po lekarnah. 

epVFR A'S 

COLD AND GRIP TABLETS 

zoper prehiao, gripo m za odpomoč 
pri glavoboli vsied prehlada 

I 

Cena 30 centov. 

W. F. SEVERA CO. 

x C CD AR RAP1DS, IOWA 

rinski uradnik opozoril, da se naj 
mirno obnašajo, mu je Jame mik j 
prisodil krepak udarec preko gla-[ 
ve. Izročen je bil sodišču. 

Nesreča ubeglegtt kaznjenca. 

V subo tiskih zaporih so imeli 

zaprtega Jožefa Palfija, ki je 'bil 
na glasu kot znamenit slepar in 

tat. Palfi se je zapora naveličal ter 

skušal pobegniti nazaj v svobodo. 
Po vrvi se je spuščal z druigegr 
nadstropja kaznilnice, ko pa je bil 

že pri sredi, se mu je vrv odtrga- 
la in Palfi je z vso silo treščil na 

zemljo. Pri tem si je zlomil obe ro- 

ki in nogi; oddali so ga v bolnico, 
ni pa upanja, da okreva. 

Nesrečna ljubezen. 

Mladi carinski uradnik Božo 
Vinkovič, službujoč v Sv. Ani pri 
Sušaku, je bil nesrečno zaljubljen. 
Preteklo nedeljo se je z avtomo- 

bilom odpeljal do Cernika, tam iz- 

stopil, potegnil revolver iz žepa ter 

si pognal kroglo v srce. 

Mussolini in Slovenci. 

Neki beograjski časnikar je i- 

mel priliko razgovarjati se s seda- 

njim predsednikom italijanske 
vlade Mussolini jem. Med razgovo- 

rom je Mussolini izražal silno spo- 

štovanje do Srbov. Ko pa ga je 
časnikar opozoril, da je v Jugo- 
slaviji srbsko pleme združeno z 

brati Hrvati in Slovenci, je Musso- 

lini odvrnil: "Ne spoštujem ena- 

ko vseh trefti. Globoko občudujem 
Srbe, manj Hrvate, najmanj p? 

Slovence". To je prav razumljivo 
in mi Slovenci to vemo, če bi Mus- 
solini tega fudi ne povedal tako 
odkrito. Vidi se pa na tej izjavi, 
kam pes taco moli. Vse naše zuna- 

nje sovražnike, med katerimi so i 

talijanski fašisti najljutejši, v du 

šo peče zavest krepkega edinstve- 

nega jugoslovanskega naroda, ob 
katerem se kakor pena ob skalo 

razbijajo vse njihove sovražne na- 

mere. Zato gre vse 'njihovo strem- 

ljenje za tem, da najprej razruši- 

jo naše narodno edinstvo; ko bi s 

jim posrečilo zopet razločiti nas, 

bi imeli prav lahiko opravilo, 
sebno nas Slovence bi pohrustali 
za zajtrk. Razvidno je pa iz teg? 

tudi, kako dobrodošla je zunanjim 
sovražnikom gonja notranjih ško- 
dljivcev, klerikalnih kričačev in 

hrvatskih radičevcev, ki z 

rušenjem narodnega edinstva o- 

pravljajo izdajski posel v prid 
prežečim italijanskim volkovom. 

Slovenski kmetje, zavedajte se, da 

ste sinovi mogočnega troimenega 
naroda od Triglava do Vardarja 
in obračunajte s klerikalnimi ad- 

vokati, ki so pomagali italijan- 
ske fašistovske sodrge! 

Z Zidanega mosta 

nam poročajo: V pondeljek je tu- 

kajšnje orožiiištvo aretiralo neke- 

ga Slavka Kašaja, ki je pod ime- 
nom Pazarič, gostilničar in trgo- 
vec, več dni tamkaj popival ter iz- 
vabil od natakarice Polonce Stu- 
šek 18,025 kron, češ, da jo bo po 

ročil. Dotičnik je oženjen delavec 
iz Hrastnika ter tudi osumnjen 
tatvine. ?— V sredo se je vračal de- 
lavec južne železnice Anton Pek- 

lar vrnjen domu proti Suhadolti. 
V pijanosti je hotel prenočiti lin 

nekem kozolcu. Ko je lezel po lest- 
vi navzgor, je zgubil ravnotež je 
ter padel tako nesrečno, da je bil 

takoj mrtev. 

Nesrečna smrt mlade pastirice. 

V okolici Kanfanara v Istri je 
služila za pastirico devetletna si- 

rotica Marija Čabram, kateri je 
vojna vzela očeta, mater so pa u- 

ibili razbojniki. Na paši ji je bilo 

mrzlo, zato si je po stari pastirski 
šegi zanetila ogenj. Ko si je pri 
njem začela ogrevati mrzle ročice, 

je potegnil oster veter ter se je 
pastirici vnela obleka. Deklica je 
klicala na pomoč in tekla proti do- 
mu. Obleka na njej je gorela na- 

prej in sirota je kmalu onemogla 
ter se zgrudila. Prileteli so ji sicer 

na pomoč, toda ko so jo prinesli k 

njeni babici, je revica vsa opeče- 
na izdihnila. 

Koliko'je podedoval. 
Neki delavec iz radgonske oko- 

lice si je pred vojno s pridnostjo 
in trudom prihranil 300 krom, kar 

je takrat že pomenilo.nekaj. Vlo- 
žil je to vsoto v nemško hranilni- 
co v Radgoni. Nedavno je umrl i;» 

svoj prihranek zapustil nekemu 
sorodniku v Jugoslaviji, ki je ta- 

koj dvignil dediščino. V hranilni- 
ci so mu izplačali 300 avstrijskih 
kron in ko je srečni dedič zapro 

sil, naj mu zapuščino izplačajo v 

jugoslovanski valuti, so mu dali e- 

no našo krono in 65 vinarjev. To- 

rej si za celo dediščino ni mogel 
kupiti niti skatlje vžigalic. 

V vodnjak gu je vrgel. 

V selu Veliko Središče v Vojvo- 
dini se je skopuh Vita Bosankie 
hotel polakomniti zemlje svojega 
dvanajstletnega srn ovca Milana, 
ki so mu ga umrli starši izročili v 

varstvo. Lakonmi stric Vita je po- 
vabil dečka s seboj na polje. Ko 

sta bila daleč od vsake hiše, zgra- 

bi dečka in ga vrže v bližnji vod- 
njak ter v mnenju, da je svoj zlo- 

činski posel dobro opravil, odide 
nazaj proti domu. Živahni dečko 

pa k sreči ni dobil nobene težke 
poškodbe ter mu je uspejo, počasi 
se izkobacati iz vodnjaka. Ko je 
srečno zopet prilezel na varno, jo 
takoj pohitel k orožnikom in jim 
razložil dejanje strica Vite. Zlo- 

činskega poželjivca. so še isti dan 

izročili sodniji, dečka pa dali dru- 
gi dbitelji v vzgojo. 

Parni kotel lokomotive 
eksplodiral. 

Osebnemu vlaku, ki je drdral s 

polno paro iz Velikega Bečkereka, 
je naenkrat eksplodiral kotel. — 

Dva kurjača sta bila smrtno ne- 

varno ranjena, vlakovodja pa lah- 
ko. 

Žrtve zime v južni Srbiji. 
Tudi v južni Srbiji je zadnje dni 

•nastopil občuten mraz, ki je zah- 
teval že več človeških žrtev. Tako 
so našli na potu Kočane-Kriva Pa- 
lanka zmrznjenega seljaka Gerasi- 
rna Gjorgjeviča iz Trnova, v selu 
Kovaču in v Čajnici pa so našli 
dve neznani osdbi, Id sta postali 
žrtev hudega mraza. 

Avtomobilska nesreča. 

Blizu Frama pri Mariboru se 

je pri godil a prošlo sobot o težka 

avtomobilska nesreča. Na nefkem 
cestnem ovinku je avtomobil ba- 
rona Rosmanitha zdrsnil s polede- 
nele ceste v jarek. V avtomobilu 
je sedela baronica Silvi j a Rosma- 

nith, ki je vsled sunka padla iz av- 

tomobila, ter zadela z glavo v dre- 
vo ob cesti. Zadobila je na glavi 
težko poškodbo. Prepeljali so jo v 

marifborsko boltiico. 

PRETEČA NEVARNOST ZA 
VSAKEGA. 

Statistika nam kaže, da umrje 
'na raku ena ženska izmed 8 in en1 
moški izmed 14 in sicer v starosti 
od 40 let naprej. To pokažuje, da 

je rak preteča nevarnost za vsa- 

kega. Ampak raka se lahko obva- 

rujemo. Nedavno tega je Metropo- 
litan Life Insurance družba priob- 
čila brošurieo, katero je odobrila 
Ameriška družba za kontrolo ra- 

ka v New Yorku, v kateri se pri- 
poroča: "Preprečite slabo preba- 
vo! Ozdravite kronično neprebav- 

1 j i vost!" Trinerj e vo zdravilno 
grenko vino vsebuje danes zdrav- 
niški vedi poznane I najiboljše zme- 

si za odpomoč zaprtja in slabe pre- 
bave. Isto iačisti črevesje in 'ga o- 

hrani čisto, pomaga prebavi in po- 

pravi slabo prebavo. Vsak lekar- 
nar ali trgovec z zdravili ima v za- 

logi Trrnerjevo zdravilno grenko 
vino. Imejte ga vedno doma v pri- 
hodnjem letu. Ali imate že krasni 
stenski Trinerjev koledar za leto 
1923? Ako ga še nimate, pošljite 
5c za pokritje poštnine Jos. Triner * 

Comjpany, Chicago, HI. Vesele bo- 
žične praznike. 

(Advertisement) 

Dr. B. K. Simonek 
Dr. A. E. Simonek 
Dr. B. L. Simonek 

(zobozdravniki) 
1609 BLUZ ISLAND AVENIJ* 

Poslujoče are: od 8:30 zjutraj do 8 zve- 

Ser; ob sredah in sobotah pa samo do 
B. zvečer; ob nedeljah zaprto. 

EVAPORATED MILK 
prf vašem božičnem kosilu. 

LETOŠNJE vaše božično kosilo naj bi bi- 
lo najboljše, ki ste ga še kedaj pripra- 

vili, sestalo naj bi se iz različnih jedil, prine- 
slo naj bi vam pohvalo in zadovoljstvo vseh 

gostov omizja božičnega kosila. Prva stvar 

pri tem kosilu morala bi biti paradižnikova 
juha, tako napravljena kot so jo nekdaj vaše 
matere pripravile. 

A.JBOLJŠI način za pripraviti smetan- 
ski okus paradižnikovi juhi je, uporabi- 

te Bordensovo evaporirano mleko, to pa ker 
Bordensovo evaporirano mleko, je čisto mle- 

ko iz dežele z vso smetano v njem. Kadar 

pripravljate to juho, potrebujete enako koli- 

čino evaporiranega mleka, kot ako bi rabili 
smetano. Zapomnite si pa, da prihranite de- 
nar s tem, da rabite Bordens mleko. 

POLEG, da je to eno najboljših mlek za 

pripravo juhe, je tudi najboljše, za pri- 
pravo raznih drugih jedi in peciva, rabilo 

naj bi se vselej kjerkoli imate rabiti navad- 

no mledo ali smetano ali karkoli bodete po- 

trebovali pri pravljanju kosila za božične 

praznike. 

VAŠE kosilo skončajte s tem, da daste 

kavo na mizo v katero ste prid j ali Bor- 

densovo evaporirano mleko. Vaša kava bo- 

de dobra in imela bo povsem drugačen okus. 

Storite tako in potem bodete gotovo imeli 

vesele božične praznike. 

NAVODILA 
kako se pripravi iz paradižnikov in smetane juha. 

2 Skodelici Bordens 

mleka. 
1 Skodelico vode. 
2 Skodelice svežih ku- 

hanih ali konservnih 

paradižnikov. 
2 Odrezka fibule. 
1 Čajno žličko izseklja- 

nega peteršilja. 

1 Čajno žličko soli. 

l/c čajno žličk p pra. 
1 Čajno žličko sladkor- 

ja. 
\/A Čajno žličko "Bak- 

ing sode''. 
2 čajni žlički masla. 
2 Čajni žlički bele mo- 

ke. 

Paradižnikom pridenite dišav in potem pražite pet- 

najst minut. Potem stisnite vse skozi site in po- 
novno ogrejte. Stopite maslo v zato pripravljenem 
loncu, pridenite malo moke in mešajte dokler posta- 
ne rumenkasto. Zmešajte mleko in vodo, ter prili- 
vajte počasi v lonec na maslo in moko — mešajte 
naprej toliko časa, da postane gosto, nato pridenite 
sode paradižnikom in zmešajte v loncu vse skupaj. 
Potem dajte na mizo gorko. 

v 

Cisto mleko iz 
dežele z vso 

smetano v njem. 

THE BORDEN COMPANY 

Borden Building', New York 

Chicago urad: 
510 N. Dearborn Street 

TELEFON DEARBOBN 3105 
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