
Kmecki glas 1909-1910

KMECKI GLAS ŽE PRED STOTIMI LETI
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glasa. Res pa je, da navaja Ada
mic v spisku pod zaporedno
številko 25 tudi: NAŠ GLAS

(KMECKI GLAS) - Gorica
(1907-1910). Fizicna velikost
takratnega tednika je bila 48
cm, sedanjega tednika pa je 46
cm.

Zgodovina tednika KMEC
KI GLAS sega v prvo desetletje
20. stoletja, kar mu daje še vec
ji pomen.

Prof dr. Andrej Šalelu1r,

zaslužni profesor

Strokovni nasveti

nici na Dunaju so ohranjeni let
niki 1-3 in vodijo jih pod signa
turo 483.301-D (slika 3).

Slika 3: Faksimile originala kafoložnega lisfka

Za rojstno leto sedanjega
tednika Kmecki glas navaja
Adamic (1992) v spisku Caso

pisi, glasila in revije, kjer jeKMECKI GLAS zapisan pod
zaporedn0 številko 64, leto
1943, ko je bila izdana prva šte
vilka na Rampohi na Rogu. Od
takrat tecejo tudi letniki seda
njega tednika in letos je v izha
janju že 65. letnik Kmeckega
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Na.š ,glas .. Glasllo slovenske km.e~ke stranke
na 061'18.1<6. (tJnaere .$t1mme). sloven •••
V Gor1ci$ (Pa111Ch & Ob1zz1) 1907M .

Leto 1.1907-'.1909. Ab Leto 3.19°9 u.d.'l'.:
Kmeckl Glas.

~. Glasilo slovenske kmecke stra.nke na. Goriškem.

Številka pod imenom Kmecki
glas, v katero je bil dovoljen le
zunanji vpogled, je izšla 3. sep
tembra 1909 kot 33. številka III.
letnika. Na naslovni strani še

piše, da list izhaja vsak cetrtek.
Gradivo pa je zaradi slabega
stanja do izdelave mikrofilma
nedostopno za uporabnike. Še
le takrat pa se bo lahko tocno
ugotovilo, katere številke in
kateri letniki so ohranjeni v
NUK-u.

Prvi letnik tednika je ohra
njen (1907) v Knjižnici Mirana
Jarca v Novem mestu - signa
tura III 967. Štirinajsto številko
drugega letnika (1908) ter 2. in
4. številko tretjega letnika
(1909) tednika hranijo v Osred
nji knjižnici Sergeja Vilharja v
Kopru. Faksimile naslovne
strani druge številke, ki je izšla
22. januarja 1909, so prijazno
posredovali iz knjižnice (sli
ka 2).

V avstrijski nacionalni knjiž-
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Slika 2

V NUK-u (Narodni in uni
verzitetni knjižnici) hranijo
tednik pod Signaturo II 79354.

politicni listi 1870-1915, zapi
sala: »Kmecka stranka je zacela
leta 1907 izdajati tednik NAŠ
GLAS, ki se je v letih 1909 in
1910 imenoval KMECKI

GLAS«. Milan Pahor v študiji
Slovenski listi v Gorici (www.
primorski.it !zgodovina !zgo
dovina3.html- 29. 11. 2008) pi
še: »... da so v letih avstrijske
monarhije v goriškem casniš
kem kotlu izhajali številni ca
sniki,« med katerimi našteje
»glasilo goriške kmecke stran
ke Naš glas in nato Kmecki
glas v letih 1907-1910. Takrat
so torej v Gorici izhajale publi
kacije, v katerih je tekla razpra
va o ideoloških, gospodarskih
in politicnih vprašanjih, ki so
zadevala celoten slovenski

prostor.«

Miša Šalamun (1961)je v štu
diji Slovensko primorsko caso
pisje v podpoglavju Gorica,

višjo policijsko oblastnijo 15.
februarja 1855, veljaven za vse
krovine, razen vojaške krajine,
s katerim se daje postava zoper
terpincenje ali tarpljenje živali,
10. decembra 1868 je bil na Šta
jerskem sprejet prvi zakon o ži
vinoreji v Sloveniji (letos praz
nujemo 140-letnico tega stro
kovno in gospodarsko zelo po
membnega mejnika na podroc
ju živinoreje) in še številne dru
ge. Odkrita pa je bila tudi zani
mivost, ki je povezana s tedni
kom KMECKI GLAS in jo opi
sujemo v nadaljevanju.

O tedniku z istim imenom

poroca Šlebinger (1937)v knjigi
Slovenski casniki in casopisi,
Bibliografski pregled od 1797
do 1936, pod zaporedno števil
ko 289 (str. 55 / slika 1).

7. januar 2009

Slika 1

miv je Ukaz cesarsko kraljeve
ga (c. k.) ministerstva notranjih
opravil po dogovoru s c. k. naj-

Raziskava zgodovinskihvirov o slovenskih lo
kalnih (avtohtonih in tradi

cionalnih) pasmah na Oddel
ku za zootehniko Biotehniške

fakultete je že postregla z ne
katerimi v glavnem neznani
mi, a pomembnimi spoznanji.
Ponovno so priklicane v spo
min stare slovenske pasme,
kot so na primer: kobariški
konj, posavinjski konj, bo
hinjska koza, solcavska koza,
gorenjski crnolisasti prašic,
štajerski crni prašic, crni sol
cavski prašic in druge.

Ob pregledovanju starih gra
div pa so bile najdene še druge
zanimivosti na podrocju živi
noreje: 8. aprila 1775 je bil iz
dan zakon o cebelarstvu (Bie
nenzuchtverbreitung), zani-

GLAS (od HI: KMECKI GLAS), GIMU~ ~loveU$ke
ktuecke itra.nke 11ft Goriškem, Izhtlja vsak petek. Coria..
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