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I v a n F. Š a š e l j — Št. Lovrenc ob Temenice 

Kar zlastii dobro dé, je pač to, da so na
šemu narodu uprav svečeniki vedno bili najzve-
stejši književniki. Med 118, doslej iz sedanjega 
veka v knjigi slovenski opisanimi ali vsaj ome
njenimi, jih je 90 stanu duhovskega in le 28 
svetnega. Kakor se je godilo v slovstvu staro-
slovenskem, tako se vrši v novem in — bodi to 
vsem nam v opomin, da tudi v prihodnje na 
književnem polju vsi delamo vzajemno na 
slavo in korist narodu, cerkvi in državi. 

Jos. Mam: Jezičnik XXIV. 1. 1886. 

Naj popravim najprvo nekaj časopisnih pomot o priliki moje 
80 letnice! »Slovenec« je pisal dne 13. maja št. 109., da sem prišel 
v Belo Krajino 1. 1880. To je pomota, vsaj sem bil šele 7. jul. 1. 1883. 
posvečen v duhovnika. Moja prva služba kot kapelan je bila v Št. 
Petru pri Novem mestu, kjer sem bil od 4. sept. 1883 do 30. decb. 
1885, ko sem odšel v Adlešiče v Beli Krajini, kjer sem ostal potem 
do 5. maja 1. 1922. Služboval nisem toraj nikjer drugje, kakor v Št. 
Petru za kaplana in v Adlešičih 7 tednov kot kaplan, potem pa 36 
let in 4 mesece kot upravitelj in od 12. maja 1889 kot župnik. 

Drugo pomoto pa je zapisal »Slov. Narod« dne 12. maja št. 
108., da sem kopal potem, ko sem izkopal v Pričinski hosti nad Mo
kronogom 10. sept. 1. 1879. lonec rimskih novcev, še v mnogo drugih 
krajih in opisal svoja raziskovanja v knjižici: «Vojvodina Kranjska 
v predzgodovinski dobi«. To je zmota. Jaz nisem nikjer drugje 
kopal, pač pa je začel kopati za menoj f Jernej Pečnik, ki je bil 
prej v Mokronogu občinski tajnik, pa je službo zgubil in bil ravno 
takrat brez službe in imel toraj dosti časa. Ta je kopal najprvo za 
menoj v Pričinski hosti, kjer ni pa nič našel, potem pa je začel iskati 
in kopati v Mokronoški okolici in zatem v mnogih drugih krajih 



pO Kranjskem, Štajerskem in drugod, kakor sem to opisal v svoji 
avtobiografiji v Etnologu III. (1. 1929) str. 73—86, kjer sem tudi 
omenil, da je izdal 1. 1912. zgoraj omenjeno knjižico. Ta knjižica 
z več pomotami je toraj Pečnikovo delo. 

V zgoraj omenjeni številki »Slovenca« z dne 13. maja pa omenja 
spis o moji 80 letnici, da »preživljam zdaj svoj zasluženi pokoj« 
v Št. Lovrencu. Toda ta moj pokoj ni »brezdelen«, kakor bi morda 
kdo sklepal iz te trditve. Jaz sem meseca augusta 1. 1922. na pova
bilo tukajšnjega župnika g. Ant. Oblaka, ki ni dobil kaplana, prev
zel tukajšnjo kaplansko mesto, da pomagam v dušnem pastirstvu in 
šoli, za kar imam prosto stanovanje, kaplansko biro v pšenici in 
ajdi in da dobivam vsaj kaj za sv. maše. Ker kako bi sicer mogel živeti 
s tako nizko pokojnino, mesečno samo 777 din.? In to službo oprav
ljam še zdaj in to že 18. leto, četudi sem že v 81. letu. 

V L nadaljevanju svoje avtobiografije povodom moje 75 let
nice v Etnologu VIIIL (1. 1934) sem omenil na str. 141., da sem začel 
I. 1929. o priliki moje 70 letnice sestavljati dve knjigi »Zapiski« in 
»Zanimivosti«. Prvih knjig: Zapiski za župnijo Št. Lovrence ob Tem. 
na Dolenjskem, njegovo okolico i dr., sem sestavil ozir. popisal do 
konca minulega leta sedem po 160 strani in jih odnesel meseca ju
nija v Ljubljano in podaril škof. arhivu, kjer bodo gotovo najbolje 
shranjene za morebitno uporabo. Z novim letom pa sem začel se
stavljati in pisati 8. knjigo. Drugih knjig »Zanimivosti« pa imam do 
danes 32 tudi po 160 strani. V teh je v izrezskih ohranjeno in pri
lepljeno vse, kar je prinesel zanimivega »Slovenec« in nekateri drugi 
listi v zadnjih 10 letih t. j . od nov. leta 1929 dalje. Teh knjigi pri
redim vsako leto po 3—4. 

Razun omenjenih dveh knjig, kateri pišem ozir, sestavljam že 
I I . leto, pa sem se pečal v zadnjih petih letih po moji 75 letnici 
\. 1934. še z različnimi tvarinami v svojih spisih, katerih sem priob
čil v različnih knjigah in časopisih čez 100, kakor kaže seznam mojih 
spisov na koncu tega spisa. Posebno pa sem priobčil veliko posa
meznih zbirk narodnih pregovorov in rekov po vsebini, katere naj 
tu navedem po abecednem redu: 

Angeli: Cvetje z vrtov sv. Frančiška 1937 str. 127. 
Berači: Domoljub 1934 str. 26. 
Beseda lepa in rahla: Kmečka žena 1937 str. 207—208. 
Bog: Mladika 1933 str. 233, 273, 314, 351. 
Bogastvo in bogatini: Domoljub 1934 str. 180. 
Cerkev: Cvetje 1938 str. 88. 



Cigani: Kmečlia žena 1939 str. 93. 
Četra božja zapoved: Slovenec 1934 št. 197. 
Delo: Domoljub 1935 št. 17. 
Denar: Domoljub 1,934 št. 49. 

Ivan F. Šašelj 

Dež: Kmečka žena 1938 št. 1 (na platnicah), str. 119. 
Dobrotljivost: Domoljub 1934 št. 25. 
Dolg in dolžnik: Slovenec 1934 št. 164. 
Gospodar in gospodinja: Domoljub 1935 št. 50. 
Jajce: Kmečka žena 939 str. 59. 



Jeza: Cvetje 1937 str. 216. 
Kamen: Etnolog XII. (1939) str. 123—124. 
Kaša: Kmečka žena 1938 str. 118. 
Klobasa: Kmečka žena 1939 str. 29. 
Kmet: Domoljub 1935 št. 47. 
Kosa in kosec: Kmečka žena 1939 str. 219. 
Krompir: Kmečka žena 1938 str. 262. 
Kruh: Domoljub 1935 št. 46, 48. 
Laž: Domoljub 1935 št. 44, 46. 
Lenoba in lenuh: Domoljub 1934 št. 25. 
Lepota: Bogoljub 1939 str. 189. 
Med: Živalca 1937 št. 5. 
Mir: Kmečka žena 1937 str. 207—208. 
Močnik: Kmečka žena 1938 str. 118. 
Molčečnost in molčanje: Kmečka žena 1937 str. 207—208. 
Morje: Cvetje 1938 str. 29. 
Nabožni pregovori: Bogoljub 1939 str. 86—88. 
Napuh in prevzetnost: Domoljub 1934 str. 63. 
Nebesa: Cvetje 1937 str. 95. 
Ogenj: Domoljub 1934 št. 27. 
Otrok veliko: Mladika 1938 št. 12 (na platnicah). 
Mlin in mlinarji: Amerik. Slovenec 1939 št. 9. 
Oko: Bogoljub 1939 str. 14—15. 
Palica in šiba: Kmečka žena 1939 str. 190. 
Pamet: Bogoljub 1938 str. 248. 
Pekel: Cvetje 1937 str. 216. 
Pijanstvo: Domoljub str. 594. 
Ponos naših kmečkih hiš (Preja — kolovrat in povesma 

s platnom napolnjena škrinja): Kmečka žena 1939 str. 61. 
Prijatelji: Domoljub 1935 št. 8. 
Pravica in krivica: Duhovno življenje 1935 str. 696. 
Rastlinstvo: Etnolog 1936 str. 96—99 — 1939 str. 36—40. 
Rim: Cvetje 1938 str. 94. 
Rudninstvo: Etnolog 1939 str. 123—126. 
Sadje: Mladika 1934 str. 352—353. 
Skopuh: Slovenec 1934 št. 166. 
Smrt: Cvetje 1936 št. 9. 10. 
Srebro: Etnolog 1936 str. 124. 
Srce: Cvetje 1937 str. 365. 
Sreča: Domoljub 1934 št. 51. 



Spanje in sanje: Cvetje 1937 str. 186. 
Starost in mladost: Bogoljub 1938 str. 33—34. 
Svetniki in svetnice v pregovorih in vremenskih poslovicah: 

Etnolog 1937—1939 str. 75—95. 
Toča: Kmečka žena 1938 str. 42. 
Trpljenje in križi: Cvetje 1936 št. 11. 
Uboštvo: Slovenec 1934 št. 163. 
Veselje: Amerik. Slovenec 1939 št. 7. 
Vino: Duhovno življenje 1935 str. 550. 
Voda: Duhovno življenje 1935 str. 574—575. 
Zelišča zdravilna: Kmečka žena 1938. str. 294. 312. 
Zima: Kmečka žena 1939 str. 29. 
Zlato: Etnolog 1939 str. 124—125. 
Zmernost: Kmečka žena 1937 str. 207—208. 
Železo: Etnolog 1939 str. 125—126. 
Ženske: Etnolog 1936 str. 31—33; Kmečka žena 1937 str. 38, 

119—120. 
Žita: Mladika 1934 str. 307—308. 
Živali: Knjižica: Živali v slov. pregovorih im rekih (1932) str. 

1—44; Prijatelj živali 1933 str. 54—57; Živalca 1937 str. 29—32, 
139—140, 158, 172—176. Živalca 1938: Živali v slov. pregovorih, re
kih, vražah in prilikah str. 16 dalje. 

Z novim letom 1938 sem začel zopet dopisovati v »Amerikan-
skega Slovenca« na povabilo urednika Johna Jeriča, kakor sem do
pisoval že pred svetovno vojsko kakih 20 let. Lani in letos do au
gusta sem poslal listu 42 dopisov dolenjskih novic, za kar so mi naši 
ameriški Dolenjci, kakor mi pišejo, prav hvaležni, ker zvedo iz njih 
vse domače novice. Razun dopisov pa sem bil poslal listu lani še 
6 spisov. 

Za svojo 80 letnico rojstva in 60 letnico literarnega delovanja 
sem dobil veliko čestitk iz različnih krajev, celo iz jugoslov. misi-
jona v Bengaliji v Indiji, iz Zagreba, Skoplja, Belgrada i dr. Imed 
ljubljanskih društev pa so mi poslali čestitke: Bengalski misijon — 
Muzejsko društvo za Slovenijo — Uredništvo Mladike in Mohorskih 
knjig — Zveza lovskih društev v Dravski banovini — Društvo »Bela 
Krajina« v Ljubljani, katero me je izvolilo za častnega člana in mi 
izročilo po odposlancih 23. maja v stiškem samostanu častno di
plomo v okviru s sliko Belokranjca in Belokranjice M. Gaspari-ja. 

Občina Velika Loka pa me je izvolila 11. maja častnim obča
nom in mi izročila 13. maja častno diplomo. 



Na predlog prosvetnega ministra pa sem bil odlikovan z redom 
sv. Save llll. stopnje. 

Moji spiski in spisi po maju 1. 1934. 

1934. 
»Slovenec« 21. jun. št. 139. Listek: Iz starih spominov na 1. 1834. 
»Domoljub« 20. jun. št. 25: Dobrotljivost v slov. pregovorih — 

in: Lenoba in lenuh v slov. pregovorih. 
»Domoljub« 4. jul. št. 27: Ogenj v slov. pregovorih. 
»Lovec« str. 248: Jerebica in električen tok — in: O albinistični 

modri taščici. 
»Slovenec« 21. jul. št. 163: Uboštvo v slov. pregovorih. 
»Slovenec« 22. jul. št. 164: Dolg in dolžnik v slov. pregovorih. 
»Slovenec« 25. jul. št. 166: Skopuh v slov. pregovorih. 
»Mladika« str. 307—308: Žita v slov. pregovorih in rekih. 
»Slovenec« 15. aug. št. 184: Kakšno jesen in zimo nam napo

vedujejo selivke. 
»Slovenec« 31. aug. št. 197: Četrta božja zapoved v slov. pre

govorih. 
»Mladika« str. 352—353: Sadje v slov. pregovorih in rekih. 
»Etnolog« VII (1934) je prinesel na str. 139—145. nadaljevanje 

moje autobiografije od 1. 1929. dalje za mojo 75 letnico in seznam 
mojih spisov od maja 1929. do maja 1934. — na str. 146—148 pa 
spis: Povodni zmaj in belokranjska narodna pesem o sv. Juriju. 

»Domoljub« 5. decb. št. 49: Slovenski pregovori o denarju. 
L. 1934. je izdala Mohorjeva družba med knjigami proti dopla

čilu knjigo: Slovenski pregovori, reki in prilike. Zbrala Fran Koc
bek in Dvan Šašelj. Ocene o knjigi so prinesli med drugimi: »Slove
nec« 24. okt. št. 242. Listek — in 5. decb. št. 276. Listek. — »Jutro« 
30. novb. št. 276. »Cvetje z vrtov sv. Frančiška decb. str. 378.« — 
»Mladika« 1. 1935. str. 73. — »Duhovno življenje«, list za izceljence, 
ki izhaja v Buenos Aires — v Argentini 1. 1935. str. 365. 

»Domoljub« 21. decb. št. 51: Sreča v slov. pregovorih. 

1935. 
»Lovec« str. 75—77: Ornitološki zapiski za Št. Lovrence ob 

Tem. na Dolenjskem in njegovo okolico za 1. 1934. 
»Domoljub« 20. febr. št. 8: Kaj pripovedujejo slov. prigovori 

o prijateljih. 
»Slovenec« 17. apr. št. 89. Listek: Kulturni obzornik: »Grki« in 

velikani v belokranjskih pravljicah. 



»Domoljub« 25. apr. št. 17: Kaj pripovedujejo slov. prigovori 
o delu. 

»Slovenec« 24. maja št. 118: O možu, ki je hotel župnika 
spovedati. 

»Slovenec« 8. jun. št. 130: Sadno drevje poročni dar. 
»Duhovno življenje« št. 89, str. 574—575: Kaj pripovedujejo 

slov. pregovori o vodi. 
»Duhovno življenje« št. 92, str. 696: Pravica in krivica v slov. 

pregovorih. 
»Slovenec« 28. aug. št. 196: Največji sovražnik ptic je človek. 
»Mladika« str. 351—352: Novi narodni pregovori. 
»Lovec« str. 412: Nekaj zanimivosti iz prepeličjega življenja. 
»Domoljub« št. 44: Laž v slov. pregovorih. 
»Domoljub« št. 46: Laž v slov. pregovorih (konec) in — Kruh 

v slov. pregovorih. 
»Domoljub« št. 47: Kmet v slov. pregovorih. 
»Domoljub« št. 48: Kruh v slov. pregovorih (konec). 
»Duhovno življenje« št. 88. str. 550: Kaj pripovedujejo slov. 

pregovori o vinu. 
»Domoljub« št. 50: Gospodar in gospodinja v slov. pregovorih. 
»Slovenec« 22. decb. št. 295. str. 8: 'O zdravilnosti česna in 

čebule in str. 18: Črtice iz življenja in delovanja nekdanjega Prims-
kovskega gospoda. 

»Domoljub« št. 52. str. 692: Kloštrski kanon — in str. 698: 
Gospodar in gospodinja v slov. pregovorih (konec). 

»Slovenec« 29. decb. št. 299: Kdaj se je pela božična pesem 
»Sveta noč, blažena noč« prvič na Kranjskem in kdo jo je poslovenil. 

1936. 

»Lovec« str. 73—74: Ornitološki zapiski za Št. Lovrenc ob Tem. 
na Dol. in njegovo okolico za 1. 1935. 

»Slovenec« 16. febr. št. 39: Iz življenja Primskovskega gospoda 
(Dodatek k »Slovencu« 1. 1935. št. 295. 

»Slovenec« 12. marca št. 60: 90 letni jubilej (ge Marije pl. Ter-
buković roj . Widerkhern zum Widerspach z Male Loke, v katerem 
spisu sem priobčil nekaj zgodovinskih podatkov o plemenitaški rod
bini Widerkhernov na Kranjskem). 

»Etnolog« VIll. in IX. (1936.) str. 26—30: Iz belokranjskega 
narodnega pesništva. 1. Sv. Lovrenc v slovenskih pregovorih in belo
kranjski narodni pesmi. II. Kako kresujejo v Črnomlju. — Str. 



31—33: Kaj pripovidujejo slov. pregovori o ženskah. — Str. 96—99: 
Slovenski pregovori iz rastlinstva. 

»Mladika« str. 191—193: Nekaj razlag k nekaterim slovenskim 
narodnim pregovorom. 

»Slovenec« 21. jun. št. 140: O strahotnem padanju rojstev v 
Avstriji, ozir. na Dunaju. 

»Slovenec« 11. jul. št. 156: Ali zvezdoznanci kaj vedo? 
»Mladika« št. 9. na platnicah na 3. strani: Narodno blago: 

Cesar Jožef in stiski samostan. Dolenjska pravljica. 
»Cvetje z vrtov sv. Frančiška« št. 9 in 10: Kaj pripovedujejo 

slov. pregovori o smrti. 
»Mladika« št. 10 in 11: Novi narodni pregovori. 
»Cvetje« št. 11: Kaj pripovedujejo slov. pregovori o trpljenju 

in križih. 
»Lovec« str. 483—484: Nekoliko podatkov o letošnji izselitvi 

lastavk. 

1937. 
»Živalca« str. 29—32: Živali v slov. pregovorih in rekih. 
»Lovec« str. 114—115: Ornitološki zapiski za Št. Lovrence ob 

Tem. na Dol. in njegovo gkolico za 1. 1936. 
»Cvetje« str. 95: Slov. pregovori o nebesih. 
»Slovenec« 14. marca št. 61: Epedemija koz na Dolenjskem 

v letih 1873—74. 
»Cvetje« str. 127: Slovenski pregovori o angelih. 
»Lovec« str. 212: Mlad srnjak s svinjskim loncem na glavi. 
Živalca« št. 5. na platnicah: Med v slov. pregovorih. 
»Cvetje« str. 186: Spanje in sanje v slov. pregovorih. 
»Mladika« str. 232, 270: Novi pregovori in reki. 
»Lovec« str. 309: Kako love in kradejo cigani kokoši na trnek 

— in str. 310: O letošnji doselitvi nekaterih ptic selivk v Temeniški 
dolini. 

»Cvetje« str. 216: Kaj pripovedujejo slov. pregovori o jezi — 
in: Slov pregovori o peklu. 

»Kmečka žena« str. 38. in št. 6—7 str. 119—120: Ženska v slov. 
pregovorih. 

»Živalca« str. 78—80, 92—93: Kako ginevajo ptice, posebno 
pevke in selivke. 

»Bogoljub« str. 175—177: Zgodovinski paberki o delovanju sti-
škega samostana in njegovih opatov v župniji Št. Peter pri No
vem mestu. 



»Mladika« str. 352—353: Vraže, prazne vere in prilike v slov. 
pregovorih in rekih. 

»Mladika« št. 10. na platnicah: Pravljica o nekdanjih kapelah 
Matere božje na Zaplazu na Dolenjskem. 

»Bogoljub« str. 250—252: Nabožna imena v slovenskem 
rastlinstvu. 

»Lovec« str. 543: Dodatek k spisu: »Nekdanji orjaški psi« 
v Lovcu št. 11. 

»Cvetje« str. 365: Slovenski pregovori o srcu. 
»Križ«, verski list za novomeško, prečensko in šmihelsko žup

nijo št. 7—12: Zgodovina Starega gradu pri Št. Petru. 
»Kmečka žena« str. 207—208: Slovenski pregovori: 1) o zmer

nosti, 2) o miru, 3) o lepi in rahli besedi, 4) o molčečnosti in molčanju. 
»Živalca« str. 139—140, 158, 172—176: Živali v slovenskih pre

govorih, rekih, vražah in prilikah. 

1938. 
»Cvetje« str. 29: Kaj pripovedujejo slov. pregovori o morju. 
»Slovenec« 29. jan. št. 23: Severni sij v Ljubljani pred 68 leti. 
»Slovenec« 30. jan. št. 24: Glede severnega sija. 
»Bogoljub« str. 33—34: Starost in mladost v slov. pregovorih. 
»Kmečka žena« št. 1. na platnicah: Slov. pregovori o dežju. 
»Kmečka žena« str. 42: Slovenski pregovori o toči. 
»Bogoljub« str. 55—56: Primskovski gospod« (f župnik Jurij 

Humar) s sliko na str. 63. 
»Cvetje« str. 88: Slov. pregovori o cekvi — im str. 94: Slov. 

pregovori o Rimu. 
»Slovenec« 15. marca št. 61: Sčim preženemo volkove. 
»Lovec« str. 167—169: Ornitološki zapiski za Št. Lovrence ob 

Temenici na Dol. in njegovo okolico za 1. 1937. 
»Poned. Slovenec« 4. apr. št. 14: Ptiči in moderna tehnika. 
»Amerikanski Slovenec« 24. marca št. 58: Iz spominov na nek

danja lakotna leta na Kranjskem. 
»Kmečka žena« str. 118—119: Slov. pregovori: 1) o močniku 

in kaši — 2) o dežju. 
»Lovec« str. 213: o pojavo pegamov v naših krajih v le

tošnji zimi. 
»Amerikanski Slovenec« 28, 29, 30 apr. št. 83, 84, 85: Zgodo

vina Marijine božje poti na Zaplazu na Dolenjskem. 



»Bogoljub« Str. 131—132: O nekdanjih zaplaških kapelicah — 
s tremi slikami: str. 135: a) Stara podobica zaplaške Matere božje 
s prvotno kapelico in čatežko cerkvijo — b) Druga starinska po
dobica z M. b. v okviru — str. 136: Sedanja božjepotna cerkev na 
Zaplazu. 

»Amerikanski Slovenec« 14. maja št. 95: Kakšno vreme smo 
'imeli letos v aprilu v Jugoslaviji im v več deželah v Evropi. 

»Mladika« ša. 6. na platnicah: Pravljice izpod Sv. Gore pri Litiji. 
»Amerikanski Slovenec« 7. jun. št. 109: Kako je v nekdanji 

Avstriji in posebno na Dunaju glede prebivalstva v zadnjih letih. 
»Novi Svet«, Chicago, št. 6. str. 164—165: L. 1834 in njegov 

»firundrajsigar«. 
»Mladika« str. 271—272: Slov. Pregovori in reki. 
»Živalca« str. 16: Živali v slov. pregovorih, rekih, vražah in 

prilikah. 
»Bogoljub« str. 180—182: Stare podobice Matere božje z Ža

lostne gore pri Mokronogu — s tremi slikami: 1) Stara slika veli
kega oltarja Ž. M. b. na str. 179 — 2) in 3) Dve stari božjepotni 
podobici na str. 180. 

»Bogoljub« str. 200—202: Vesela gora nad Št. Rupertom — 
s tremi sličicami na str. 204. 

»Bogoljub« str. 225—226: Cerkev na Mirni gori (nad Planino 
pri Črnomlju). 

»Slovenec« 18. okt. št. 240. Listek: Nekoliko opomb k spisom 
o Beli Krajini v knjigi »Dolenjska«. 

»Slovenec« 25. okt. št. 246. Listek: Še nekaj opomb k knjigi 
»Dolenjska« glede nekaterih cerkvenih slik. 

»Bogoljub« str. 248: Slov. pregovori o pameti. 
»Kmečka žena« str. 262: Krompir v slov. pregovorih. 
»Mladika« št. 12. na platnicah: Veliko otrok. Kaj misli naše 

ljudstvo o obilnosti otrok v družini. 
»Kmečka žena« str. 294, 312: Naša zdravilna zelišča v slov. 

pregovorih (Česen, repa, tavžentroža, žajbelj). 
»Amerikanski Slovenec« 24. novb. št. 227: Nevarni sovražniki 

med nebom in zemljo. 
»Amerikanski Slovenec« 15. decb. št. 240: Kaj vse je že pa

dalo z neba. 
»Katoliški misijoni« 1. 1938—1939 št. 1—5: O Knobleharjevem 

potovanju 1. 1853—1854. 



1939. 

»Bogoljub« str. 14—15: Oko v slov. pregovorih. 
»Lovec« št. 1—3: Ornitološki zapiski za Št. Lovrence ob Tem. 

na Dol. in njegovo okolico za 1. 1938. 
»Kmečka žena« str. 29: Klobasa v slov. pregovorih — in: Slov. 

pregovori o zimi. 
»Ameriaknski Slovenec« št. 7. 12. jan.: Slov. pregovori o veselju 
»Amerikanski Slovenec« št. 9. 14. jan.: Kaj pripovedujejo slov. 

pregovori o mlinu in mlinarjih. 
»Kmečka žena« str. 59: Jajce v slov. pregovorih — in str. 61: 

Ponos naših kmečkih hiš v slov. pregovorih (Preja — Kolovrat in 
povesma — s platnom napolnjena skrinja). 

»Kmečka žena« str. 93: Slov. pregovori o ciganih. 
»Etnolog« knjiga X—XI (1937—1939) str. 75—95: Svetniki in 

svetnice v slovenskih pregovorih in vremenskih prislovicah. 
»Bogoljub« str. 86—88: Slov. nabožni pregovori. 
»Kmečka žena« str. 190: Palica in šiba v slov. pregovorih. 
»Kmečka žena« str. 219: Kaj pripovedujejo slov. pregovori o 

kosi in koscih. 
»Etnolog« knjiga XII. (1939) str. 36—40: Slovenski pregovori 

in reki iz rastlinstva. II. in str. 123—126: Slovenski pregovori iz rud-
ninstva. 

»Bogoljub« str. 189: Slovenski pregovori o lepoti. 

Résumé 
Der bekannte slovenische Ethnograph der Herr Pfarrer Ivan Šašelj, bringt 

in dem Aufsatze die zweite Fortsetzung seiner Atobiographie mit genauer Biblio
graphie seiner Werke in den letzen fünf Jahren. 


