
Slovo g. preds. Lebruna na Rakeka 

Francoski predsednik Lebrun se poslavlja na postaji Rakek. Fotograf ga je ujel v tre-
notku, ko je zbrani mladini v slovenskem jeziku zaklical: Živela Jugoslavija, Cisto na 

levi Paul Boncour, tretji od desne strani marsejski župan g. Ribaud 

Dr Anton Korošec pred rušilcem »Dubrovnik«. Na desni češkoslovaški konzul v Splitu 
dr. Vlado Smolčič, na levi glavni urednik »Nove Dobe« g. Brajevič 

Križ na Donačht gori -
priča slovenske vernosti 

Donačka gora — »Štajerski Rigi« jo nazi-
vaio nekateri, ki se kakor prst božji pne proti 
nebu, je dobila na svoje strmo teme krasno 
krono. Vneti prosvetni delavec Polde Vostner je 
sprožil misel, da se ob 1900-letnem jubileju od-
rešilne smrti Kristusove postavi vrh Donačke 
gore spomenik Kristusu Kralju. Dekanijska du-
hovščina rogaške dekanije je to misel osvojila 
in agilni križevski kaplan Lojze Sunčič je to 
idejo realiziral. Ob strani so mu stali vneti 
akcijonaši križevske nadžupnije, ki se niso 
ustrašili napora in žrtev; žrtve niso bile majh-
ne. Načrt za spomenik Kristusu Kralju je iz-
delal arhitekt Glanz iz Rog. Slatine. Zidarska 
dela pa je izvršil stavbenik Gologranc iz Celja. 
Spomenik, ki bo še poznim rodovom priča iz-
redne verske vneme in požrtvovalnosti marlji-
vih graditeljev in vsega ljudstva iz cele deka-
nije, ima obliko piramide. Na vrhu piramide je 
križ z zlatim napisom: »Up — edini.« Visok je 
do vrha križa osem in pol metra. Ob vznožju 
spomenika je primerna votlina, v kateri je tudi 
križ in pa oltarna miza. Na misijonsko nedeljo. 
21. t. m. je bil spomenik, ki je bil ves v zelenju, 
slovesno blagoslovljen. Menda še ni bilo nikdar 
toliko ljudi vrh Donačke gore, kakor jih je bilo 
ob tej priliki. Do 500 so jih cenili. Bil je to 
praznik in poklonitev sv. Križu in Krstusu Kra-

lju cele dekanije. Blagoslovitev je izvršil naš 
»štajerski Aljaž«, župnik Cilenšek iz Poljčan, 
ob asistenci kaplana Sunčiča, ki je pred blago-
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akcije za zgraditev spomenika. Sledila je sv 

slovitvijo imel krasen nagovor, v katerem ie 
očrtal zgodovino Donačke gore in potek cele 
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Župnik J o žel Kranjc 
zlatomašnik 

Ne bi bilo v redu, če bi zamolčali zlatomaš-
niški jubilej gospoda Jožefa Kranjca, župnika zla-
topoijskega in pa njegove proslave, čeprav je go-
spod župnik v svoji skromnosti želel, da se ta dan 
proslavi popolnoma tiho in brez vsakega zuna-
njega bleska. 

Pred sedemnajstimi leti je prišel v Zlatopolje 
za župnika. Bilo je to v predzadnjem letu sve-
tovne vojne. Tedaj ni bilo onega lepega sprejema, 
s katerimi so Zlatopoljci spreejmali svoje župnike. 
Najboljših in najkrepkejših mož in fantov ni bilo, 
•prejeli so ga samo žene, otroci, starčki in Invalidi. 
G. zlatomašnik se ie dobro zavedal, kakšna težka 

Slovenija na dan pogreba 
f kralja Aleksandra 

Trbovlje 
Nad 8000 ljudi broječa množica se je strni-

la v četrtek, na dan pogrelm našega vzvišenega 
pokojnega krulju. Polnoštevilno so 1 >i 1 i zastopa, 
ni vsi sloji prebivalstva. Vsa množica se je 
zbrala ob 8 pred rudniško restavracijo na Vo-
dah, odkoder je nato odkorukalu v farno cer-
kev k sv. maši, katero je opravil preč. g. duh. 
svetnik Gašparič ob asistenci gg. kaplanov Go-
rogranca in Medveščka. 

Popoldne ob pol 3 se je pred spomenikom 
na trgu pred cerkvijo zbrala zopet velika mno-
žica ljudi, kjer so bojevniki priredili žalno s ve. 

maša, ki jo je daroval g. Sunčič. Med sv. mašo 
je igrala kongregacijska godba iz Kostrivnice, 
vsa številna množica pa je glasno molila zborno 
mašo in pela pesmi, ki so se pele na letošnjem 
evh. kongresu v Mariboru. Po maši je sprego-
voril pozdravne besede g. župnik Cilenšek. Vost-
ner Polde je v lepem govoru proslavljal sv. 
Križ. Lepe in prisrčne besede je spregovoril g. 
Bratuš, ki se je poslovil v imenu Križevčanov 
od g. Sunčiča. ki je premeten k Mariji Snežni. 
V imenu škofijskega vodstva FKA je pozdravil 
slavnost Mirko Geratič iz Maribora ter posebno 
odčrtal, da bi naj bil Križ Gospodov vodilna 
ue tudi v vzgoji in prosveti, v socialnih, gospo-

darskih in mednarodnih odnošajih. Iz vseh go-
vorov pa je izvenela tudi trpka bolest nad iz-
gubo ljubljenega vladarja in obljuba zvestobe 
njegovi oporoki: »Čuvajte Jugoslavijo«! Lepa 
svečanost, ki se je zaključila s pesmijo »Povsod 
Boga« in z državno himno, bo ostala vsem v traj-
nem spominu. 

čanost. Štiri močne čete jih je strumno priko-
rakalo iz Vod. Njihov predsednik, č. g. prof. Ra-
tej, je določil 5 minutni molk. Vsa množica jc 
obstala kot izklesana ter tako izkazala globoko 
žalost, ki jo pretresa nad težko izgubo našega 
kralja, v katerega smo imeli vse zaupanje. Po 
molku je č. g. prof. Ratej imel še daljši žalni 
govor, našteval vrline pokojnika, nato pa so 
bojevniki in vsa množica prisegli, da hočejo 
zvesto čuvati oporoko pokojnega kralja: šču-
vajte našo Jugoslavijo!« 

Vrhnika 
Od nedelje do četrtka so zvonovi vseh cer-

kva vabili k molitvi za pokoj viteškemu kralju. 

naloga ga čaka. Oprijel se je s vztrajno marljivostjo 
težkega dela in pomagal, kjerkoli je le mogel. 

Še težje pa je bilo po vojni, ko se je moralo 
popravljati, kar je bilo uničenega in razdejanega. 
Vas Zlatopolje je mnogo trpela, cerkev je bila 
oropana zvonov, na katere so bili Zlatopoljci tako 
ponosni, cerkveni stolp in streha sta bila brez 
prejšnje bakrene strehe. To se je moralo v naj-
krajšem času nadomestiti. Gospod zlatomašnik je 
hodil od hiše do hiše in zbiral denar. Zlatopoljci 
so po svoji stari navadi malo pogodnjali ali potem 
so pa le dali vsa potrebna sredstva. Danes jim ni 
žal; v zvoniku pojo novi zvonovi, zvon'k in cerkev 
bliščita v novi st-ehi. In tako je gospod zlatomašnik 
vseh sedemnajst let delal, popravljal in se trudil, 
da bi na božjem hramu izbrisal vse sledove dolgo-
letne vojne. Zadnje njegovo delo je bilo še to, 
da je bral svojo zlato sv. mašo v res prazničnem 
božjem hramu. 

Poleg svoje težke pastirske službe v gorski 
vasi je gospod zlatomašnik opravljal vsa leta tudi 
službo učitelja in vneto sodeloval v občinskem 
odboru kol njegov večletni član. 

Gospod zlatomašnik pa nima samo zasluge 
za faro Zlatopolje, ima še mnogo drugih, za katere 
pa bolje vedo naši bratje Hrvatje in posebno me-
sto Virovitica, kjer je bil mnogo let gvardjan, 
župnik in katehet. Kako je bil tam priljubljen se 
najbolj vidi iz tamkajšnjega lista »Virovitičan«, ki 
mu je že ob priliki njegove 25lrtnice mašništva 
posvetil lep članek kot znak hvaležnosti Viroviti-
čanov in tudi letos se ga je isti list zopet spomnil 
in mu poslal v posebnem članku pozdrave in če-
stitke njegovih bivših faranov. Virovitiška cerkev 
in njene orgle pa mti bodo zagotovile trajen spomin 
med njegovimi bivšimi farani. 

Da je hotelo Zlatopolje na najvidniji način 
proslaviti ta že na sebi redek jubilej, ki je tudi 
prvi, odkar obstoji fara, se razume samo po sebi. 
Več dni je bil ves promet pred cerkvijo in župni-
ščem takorekoč zaprt. Vozili so samo mlaje tako 
visoke, da je siceT precej visoki zlaioooljski zvo-

Cerkveno opravilo ie bilo v četrtek oib 8 v žup-
ni cerkvi. Vse uradništvo, vse šole, vsi zastopi 
in vsa društva so bili zbrani v prostorni cerkvi. 
G. dekan je imel krutek nagovor, nato pu je 
daroval ob asistenci domačih duhovnikov sv. 
mašo, pri kateri je prepeval cerkveni zbor. Po 
sv. maši je moški zbor zapel še psalin »Usmili 
se« s pripadajočimi molitvami. Molitev za kra-
lja Petra II. je zaključila cerkveno slovesnost. 

Popoldne ob pol 5 se je zbralo občinstvo 
na križpoti. Ko je ponehalo zvonenje, je stopil 
na balkon predsednik občine mag. pharm. Ho-
čevar in v vznesenih besedah opisal boje in 
zmage velikega kralja Aleksandra. Ob koncu 
je vse klicalo: Slava Aleksandru-Zedinitelju! 
Nato je naznanil 5 minuten molk, nakar je po-
zdravil novega kralja Petra. 

Zvečer ob pol 8 je priredilo žalno proslavo 
v Rokod. domu Kat. društvo rokod. pomočni-
kov in k njej povabilo tudi vse cerkvene orga-
nizacije. V žalno okrašeni in od ljudi napolnje-
ni dvorani je bila na odru slika kralja Alek-
sandra L, vsa obdana z zelenjem in lučkami. 

Po žalni koračnici, ki so jo izvajali društve-
niki-tainiburaši, je imel žalni govor predsednik 
društva in dekan g. Ketc Janez, ki je poudarjal 
vrline velikega kralja Aleksandra in veliko ža-
lost, ki je objela vso našo domovino vsled 
strašnega zločina. Prebral je nato sožalno izja-
vo, ki jo je poslalo Kat. društvo rokod. pomoč-
nikov, in od cerkvene organizacije Nj. kralj. 
Vis. knezu namestniku Pavlu. 

Po lepem pozdravu mlademu kralju Pe-
tru II. so zaigrali tamburaši še državno himno. 
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Obmejni Tržič je zares veličastno preživel 
žalostni dan pokopa svojega vladarja. V četrtek 
nas niso budile tovarniške sirene in številni 
vozovi, pač pa žalostno zvonenje. Proti osmi 
uri se je vse zgrinjalo v župno cerkev, kjer je 
bila slovesna služba božja in molitve za kralja 
z lepim petjem cerkvenega zboru. 

Popoldne je doživel noš glavni trg manife-
stacijo, ki jo moremo primerjati le slovesnosti, 
ki se je na istem prostoru vršila pred leti, ko 
je blagopokojni vladar obiskal 1 ržič kot re-
gent. Med zvonenjem zvonov in ob zvokih cer-
kvene godbe, ki jc igrala žalostinke, jc prišel 
pred poltretjo uro iz spodnjega konca mesta 
velik sprevod, v katerem so počasi korakali šo-
larji, številna društva z zastavami in zastopni-
ki industrije ter vseh stanov. Ko so utihnili zvo-
novi, je v imenu mestne občine otvoril žalno 
manifestacijo g. Kališnik Ivan, ki je odredil 
najprvo petminutni molk. Spominski govor je 
imel nato g. župnik Anton Vovk, ki je s pesni-
kom vpraševal, kaj hočejo grobovi še od nas, 
ko so nam pobrali že številne znanilce in ču-
varje svobode (Prešeren, Gregorčič, Krek) in v 
tej uri sprejemajo še našega Zedinitelja. števil-
ni pevci so zapeli za tem pod vodstvom g. or-
ganista Martina Planinška dve žalostinki in 
cerkvena godba je zaigrala žalostinko. G. Karel 
Bocak je nato s svojimi lepimi besedami obrnil 
naš pogled na sliko novega vladarja, kateremu 
so se poklonile med sviranjem državne himne 
navzoče zastave. Za zaključek se je vršil še 
mimohod, ki je bil jako pester in dostojanstven. 
Te slovesnosti se je udeležilo kar 3000 ljudi in 
pokazalo je naše mesto v lepi skupni ljubezni 
do vladarja in domovine. 

Pišece 
V četrtek, na dan pokopa viteškega kralja, 

so se zbrali nekaj pred 8 zjutraj šolarji obeh 
šol, razne korporucije in ostali farani v obilnem 
številu v pišečki šoli. Med turobnimi zvoki naše 
godbe je ob 8 vsa ogromna množica zibranih 
krenila v farno cerkev k sv. maši. Pred službo 
božjo je bilo vernikom s prižtiice prebrano žul-

! no pismo našega nadpastirju, škofa in apostol-
skega administratorja dr. Ivana Jožefa Toma-
žiča. Po sv. maši smo se ponovno podali v pi-
šečko šolo, kjer je, po odigrani žalni koračnici, 
otvoril g. šol. upravitelj Janko Roškar spomin-
sko svečanost. Prebrana je bila ob tej priliki 
poslanica našega bana g. dr. Marušiča: »Jugo-
slovanski mladini«. Otroci so deklamirali nekaj 
primernih pesmi in še zapeli prav občuteno: 
»Pomladi vse se veseli«. Po petju in odigraniu 
državne himne ter trikratnem slava-vzkliku Nj. 
Vel. kralju Aleksandru L Zedinitelju sino se ža-
lostni razšli. 

K žalnim sejam pa so bile te dni sklicane 
tudi naše cerkvene organizacije, naša kmečka 

hranilnica in posojilnica. Vsi so poslali sožalne 
in udanostne izjave Nj. kralj. Vis. knc/.ti na-
mestniku Pavlu iu Nj, Vel. kraljici-uiateri Ma-
riji. 

O p l o t n i c a 

Na dan pogrebu viteškega krulju so se vrši-
le žalne svečanosti, pri katerih so sodelovali 
občina, cerkev, šola, orožništvo, vsa društvu in 
občinstvo. Ob 8 je opruvil g. župnik Franjo 
Hohnjec v farni cerkvi sv. mušo-zudušnieo, pre-
čital na prižnici spomenico umrlemu Nj. Vid. 
kralju ler opravil s spremstvom slovesne mo-
litve ob katafulku, nu katerem je bila v t robo j-
nico in črno kopreno odeta in z zelenjem okru 
šena kraljevu podoba. 

Popoldne se je zbralo ljudstvo in razne or-
ganizacije. Blagemu pokojniku je govoril spo-
minski žalni govor gosp. župnik Franjo Hoh-
njec. V svojih, pol ure trajajočih izvajanjih je 
podčrtal plodonosno delo. veliko delo našega 
pokojnega vladarja za blagor domovine, za bla-
gor in mir vesoljstva.Trikratni Slava-kliei so 
zadoneli med množico, nato 5 minut tišina. Nato 
je izrazil govornik vdanosi in pokorščino ter 
največjo ljubezen mlademu kralju Petru II., 
mu želel nn njegovi življenjski poti čim več 
božjega blagoslova ter zaključil z vzklikom: 
Živel kralj Peter 11., kar je ponovila množicu. 
Šolska mladina ie zapela prav ljubko, v srce 
segajočo žalostinko »Vigred se povrne«: »...ali 
kralju k nam nazaj, nikdar več nc bo.« Tu ni 
ostalo nobeno oko suho. 

Ratlovica pri Metliki 
Cerkvene organizacije na Radovici so 18. ok-

tobra po žalni službi božji v cerkvi priredile žalno 
sejo v spomin blagopokojnega kralja Aleksandra I. 
V župnišču, kjer je bila postavljena kraljeva slika, 
ovita v črni flor in okrašena s cveticami, so se 
zbrali .odborniki Katoliške akcije, Tretjega reda, 
dekliške Marijine družbe ter zastopniki cerkvene-
ga pevskega zbora. Voditelj družb g. Anton Jer-
man je imel žalni govor, nakar je bila sprejeta so-
žalnica, ki je bila poslana Nj. kralj. Vis. knezu na-
mestniku Pavlu in Nj. Vel. kraljici Mariji. 

Stranje pri Kamniku 
Silno veliko ljudi je bilo zbranih v cerkvi 

v četrtek 18. t. m., ko se je brala« žalna služba 
božja za pok. vladarjem. Po maši smo se zbrali 
pred vojaškim spomenikom, kjer je bila za ta 
dan postavljena v črnino zavita kraljeva podo-
ba. G. šolski upravitelj je imel lep govor o po-
kojnem kralju. V našo župnijo spada dvorno 
lovišče v Kamniški Bistrici, kjer ie nn oddihu 
in pri večjih lovih prišel visoki pokojnik v stik 
z našimi ljudmi in se razigovarjal z njimi čisto 
po domače, kakor oče z otroci. To je dobro po-
udarjala mlada govornica SI. Langerholz v svo-
jem govoru. K sklepu so pevci zapeli še pre-
tresljivo »Usliši nus, Gospod«. Že prejšnji dan 
smo odposlali tudi sožalno pismo v imenu cele 
naše župnije in njenih organizacij. 

Koroška zemlja na grob 
f kralja Aleksandra 

Žara, k i jo je ponesla delegaci ja iz me-
žiške dol ine ( jugoslovanske Koroške) na 
grob blagopok. N j . Vel. k r a l j a A leksandra 1. 
Žara je iz čistega srebra in ima v notranjo-
sti kr is ta ln i vložek, ki je bi! napo ln jen z 
zeml jo naših spominskih k ra jev (z grobov 
pad l ih pri bo j ih za osvoboditev Koroške, iz-
pod Pece, k jer spi k r a l j Ma t j a ž , od Malga-
jevega spomenika in drugod. Nap is se glasi : 

Narod jugoslovanske obmejne Koroške 
Viteškemu kralju mučeniku 

Aleksandru I. Zedinitelju 
grudo zemlje naše. 

Črna, Mežica, Prevalje, Guštanj, Dravograd. 

Sredstva za žaro so darovala vsa društva, 
vse organizac i je teh 5 občin. V delegacij i so 
bil i vsi župan i navedenih občin in imsianoe 
ing. Fr . Pahern ik . 

nik komaj zdržal konkurenco in se ni skril med 
njimi. Vzhodna in zahodna plat občine sta medse-
bojno konkurirali, katera se bo bolj izkazala, vsi 

i fantje in možje so smatrali za častno dolžnost, da 
! sodelujejo, dekleta so čistila cerkev in pletla ven-

ce. Kar jih je še posebno podžgalo, je bilo to, da 
je bil napovedan prihod prevzvišenega g. škofa. 

Cerkveni pevci so g. zlatomašniku na pred-
večer zlate sv. maše zapeli podoknico, mlada 
učenka je deklamirala lepo pesmico, neposredno 
pred zlato sv. mašo so mu še dekleta Marijine 
družbe izročile svoje želje in pozdrav«. V imenu 
občine ga je pozdravil poslednji zlatopoljski župan 
g. Hribar Jernej z daljšim nagovorom. Sporočil mu 
je tudi soglasni sklep Zadnjega občin.skega odbora, 

da se g. zlatomašnik imenuie i* častnega občana 

, občine Zlatopolje in mu obenem izroči tudi častmi 
i diplomo. Tudi prevzvišeni g. škof ga je odlikoval 
j s tem, da ga je imenoval za duhovnega svetnika 

Vsem bo ostal dolgo v spominu govor g. škofa 
o duhovniškem poklicu, vsa cerkvena slovesnost 
z lepim cerkvenim petjem, kjer je celo pomagal in 
zapel dva solospeva tenorist ljubljanske open 
g. Gostič. 

Minil je lep dan in dolgo nam bo ostal v spo-
minu. Zlatopoljčani so se postavili in li dokazi 
spoštovanja in ljubezni do svojega dušnega pastirjj 
naj bodo g. zlatomašniku tudi dokaz, kako lahek 
mu bo račun od njegovega hiševanja, kadar prid* 
zato čas. Mi vsi pa mu od srca želimo, da dočaka 
še svojo biserno sv. mašo in malo egoistično pri-
stavljamo: »ali v Zlatemoolju«! Dr. H. 
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