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ORGANIZATOR DRAŽBE:
 

ANTIKVARIAT IN GALERIJA TISKOV GLAVAN
Trg republike  2, Ljubljana

tel. 01/ 476-31-60
e-pošta: info@antikvariat-glavan.si

informacije in delovni čas trgovine:
ponedeljek - petek 9.00 - 19.30

sobota 9.00 - 13.00 
 nedelje in prazniki zaprto

Dražbeni katalog s popolnim slikovnim gradivom je na ogled tudi na spletni strani:
www.antikvariat-glavan.si

Nedelja, 12. decembra 2021 ob 17. uri
KINO ŠIŠKA, Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 3

DRAŽBA
ZBIRATELJSKIH PREDMETOV, 

STARIH KNJIG IN TISKOV

OGLED PREDMETOV:
Antikvariat Glavan, Trg republike 2, Ljubljana

od srede, 8. do petka, 10. decembra 2021 od 9.00 do 19.30;
v soboto, 11. decembra od 9.00 do 13.00

OGLED PREDMETOV IN OSEBNA UDELEŽBA NA DRAŽBI STA MOŽNA LE OB UPOŠTEVANJU 
VSEH TAKRAT VELJAVNIH UKREPOV IN HIGIENSKIH NAVODIL ZA PREPREČEVANJE OKUŽB.

Za dodatne informacije nas pokličite ali nam pišite na elektronski naslov.

Dražbo želimo izpeljati v živo, z vašo osebno udeležbo. V primeru, da je zaradi predpisov in 
razmer ne bomo mogli, jo bomo izvedli v najkrajšem možnem času preko aplikacije ZOOM.

PRIJAVA NA DRAŽBO:
Prijava na dražbo bo potekala uro pred začetkom.
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PREDMET         IZKLICNA CENA V EUR (€) 

1. PRVO berilo          prosta ponudba 
 / [sestavile] Helena Veselko, Darinka Sivec, Zdenka Lampič ; ilustrirala Marjanca Jemec Božič ; [pri izboru besedil  
je sodelovala Breda Mahkota]. - 10. popravljeni natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1998 (Ljubljana : Mladinska 
knjiga). - 117 str. : barvne ilustr. ; 26 cm, broširana, originalna vezava, dobro ohranjen izvod 

2. NAPADENI v vesolju – Napadnuti u svemiru       25,00 
otroška družabna igra, založila Cankarjeva založba, 60. leta 20. stoletja, dim. škatle 37 x 22 cm, zelo dobro ohranjen 
komplet   
 
3. ŠANTEL, Saša           60,00 
Bejž' pujs 
risba, tuš in akvarel, 30. leta 20. stoletja, dim. 12 x 19 cm, signirana z monogramom desno spodaj 
ilustracija za knjigo: REHAR, Radivoj 
    Začarani krogi : bajke in pravljice / Radivoj Rehar ; ilustriral Saša Šantel. - V Ljubljani : Mladinska matica poverjeništva UJU, 1929  
(v Ljubljani : Učiteljska tiskarna). - 47 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Knjižnica Mladinske matice ; 7)   
 
4. KOS, Milko            25,00 
    Zgodovina Slovanov v zgodnjem srednjem veku / po predavanjih Milka Kosa. - Ljubljana : Nabavna zadruga LMŠ 
na univerzi, 1947. - 34, 20 str. : zvd. ; 34 cm, ciklostil, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
 
5. BIONDIĆ, Mario           30,00 
Kuhinjski namještaj – osnova 7-d 
album načrtov za pohištvo, opalograf, druga tretjina 20. stoletja, 11 listov, dim. 22 x 40 cm, broširana, originalna 
vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
Mario Biondić je imel arhitekturni biro v Zagrebu. 
 
6. KOVIČ, Kajetan           15,00 
    Čas savesti / Kajetan Kovič ; [izbor i prevod Roksanda Njeguš ; pesme u vezanom stihu prepevao Stevan 
Raičković]. - Beograd : Prosveta, 1965 (Beograd : "Slobodan Jović"). - 83 str. ; 19 cm. - (Albatros. Kolo 4 ; 3), 
broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, posvetilo in podpis avtorja 
 
7. SVETINA, Tone           25,00 
    Ukana : slikanica / Tone Svetina ; [priredil in narisal] Štefan Planinc. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1977 
(Ljubljana : Delo). - 419 str. : ilustr. ; 31 cm, polplatno, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, posvetilo 
in (2x) podpis avtorja, dve vlepljeni avtorjevi fotografiji        
 
8. MUŠIČ, Zoran           350,00  
    Zoran Mušič / [presentazione di Filippo de Pisis]. - Venezia : [Piccola Galleria], 1944. - 17, [28] str. : ilustr. ;  
33 cm , karton prevlečen s papirjem, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod št 70/150, podpis avtorja  
To je prvi Mušičev katalog.   
 
9. LITOSTROJ – spominski album fotografij       35,00 
usnje, 13 fotografij, dim. fotografij 18 x 23 cm, dim. albuma 24 x 34 cm, zelo dobro ohranjen izvod 
Album je datiran 30. 5. 1986, a je ena od fotografij zagotovo starejšega datuma   
 
10. ŠANTEL, Saša (?)            40,00 
Inicialki N in K 
risba, tuš, 30. leta 20. stoletja, dim. posamične 6 x 6 cm 
 
11. BORKO, Božidar           15,00 
fotografija njegove rojstne hiše v Gomili pri Kogu 
črno bela fotorazglednica, 30. leta 20. stoletja, dim. 8,5 x 13,5 cm, zadaj Borkov opis razglednice in njegov podpis. 
Božidar (Matija) Borko (1896 – 1980) je bil slovenski novinar, publicist, prevajalec in urednik. 
 
12. ŠANTEL, Saša           100,00 
Čarovnica 
risba, tuš in akvarel, 30. leta 20. stoletja, dim. 20 x 23 x 19 cm, signirana z monogramom na sredini desno 
ilustracija za knjigo: REHAR, Radivoj 
    Začarani krogi : bajke in pravljice / Radivoj Rehar ; ilustriral Saša Šantel. - V Ljubljani : Mladinska matica poverjeništva UJU, 1929  
(v Ljubljani : Učiteljska tiskarna). - 47 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Knjižnica Mladinske matice ; 7) 
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13. BIROLLA, Gvidon          150,00 
Deklica 
risba, tuš, 30. leta 20. stoletja, dim. risbe 19 x 14 cm, dim. lista 30 x 21 cm 
 
14. DEDIĆ, Arsen           20,00 
    Brod u boci : pjesme i šansone / Arsen Dedić ; [ilustrirao Josip Vaništa]. - 4. izd. - Zagreb : Znanje, 1977 (Zagreb : 
Ognjen Prica). - 62 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Itd), broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, 
posvetilo in podpis avtorja  
 
15. KOROŠAK, Milan          100,00 
štirje albumi skic za načrtov za pohištvo (Kuhinje, Sobe za spavanje, Kombinirane sobe 2 x) 
opalograf, polovica 20. stoletja, 20 + 21 + 18 + 21 listov, dim. albumov 22 x 30 cm in 28 x 42 cm, broširani, 
originalna vezava, zelo dobro ohranjeni izvodi  
Milan Korošak je deloval v Mariboru.     
 
16. TORKAR, Igor           10,00 
    Meditacije o mojem času / Igor Torkar. - Trst : Založništvo tržaškega tiska ; Ljubljana : Adit, 1989 (Ljubljana : 
Učne delavnice). - 223 str. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Zgodovinski spomin), broširana, originalna vezava, zelo dobro 
ohranjen izvod, posvetilo in podpis avtorja 
 
17. KALIN, Boris           350,00 
France Bevk 
celopostavna figura, bron, okoli 1974, višina 34 cm, signiran na podstavku 
Povečana figura je bila postavljena v Novi Gorici leta 1974. 

18. SLOVENSKA prosvetna zveza         80,00 
70. obletnica SPZ – spominska plaketa 1908-1978 
bron na leseni podlagi, 1978, dimenzija brona 28 x 16 cm, dim. podlage 38 x 20 cm 
 
19. TRPIN, Janez           180,00 
    [Sto] 100 godina železnica Jugoslavije, 1849 - 1949 [Slikovno gradivo] / [oblikovanje] Trpin. - [S. l. : s. n., 1949] 
(Maribor : Mariborska tiskarna). - 1 plakat : barve ; 90 x 63 cm, zelo dobro ohranjen izvod 
 
20. VAVPOTIČ, Ivan           150,00 
    Naš Jadran [Slikovno gradivo] : Ljubljanski velesejem, 5.-16. september 1935 / [oblikovanje] I.V. - [Ljubljana : 
Ljubljanski velesejem, 1935] (Ljubljana : Jugoslovanska tiskarna). - 1 plakat : barve ; 95 x 63 cm, zelo dobro ohranjen 
(zganjen) izvod 
 
21. JUGOSLOVANSKE pionirske igre 1973-1974       40,00 
    Lepota v ustvarjanju – Radost v odkrivanju /tekst. Vaska Jukić-Marjanović, design Marika Georgievska, risba jelka 
Reichman [Slikovno gradivo]. - [S. l. : s. n., 1973] ([Ljubljana] : MK TOZD tiskarna). - 1 plakat : barve ; 70 x 49 cm, 
zelo dobro ohranjen izvod 
 
22. TRGOVSKI dom Stermecki          50,00 
[Slikovno gradivo]. - [Celje : Stermecki, s. d] - 1 plakat ; 49 x 66 cm, zganjen, zelo dobro ohranjen izvod 
 
23. SVILANIT            40,00 
   Kvaliteta, ki ima svojo ceno [Slikovno gradivo]. - [S. l. : s. n., s. d. ] (Ljubljana : Tiskarna Slovenija). - 1 plakat : 
barve ; 61 x 47 cm, dva enaka plakata kaširana na karton kot obešanka, zelo dobro ohranjen izvod 
 
24. SNOVARICA: Čitaj k'o što je nacrtano        25,00 
 - Beograd : Studio, 1988. - 1 mapa ([30] listova : ilustr. ; 20 x 29 cm, mapa, originalna vezava, odlično ohranjen izvod 
V mapi so s pomočjo stripovskih junakov predstavljene vse črke srbske abecede. 
 
25. CANKAR, Ivan          prosta ponudba 
listič s sporočilom, da je del cigaret Memfis odstopil dr. Ferfolji 
rokopis, svinčnik, verjetno okoli 1917, dim. 8,5 x 10,5 cm, podpis avtorja  
 
26. SUTJESKA – cigarete          40,00 
originalna škatla z vsemi cigaretami, 50. leta 20. stoletja, dim. škatle 7 x 7 cm, zelo dobro ohranjen primerek 
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27. LAIBACH glasbena skupina         50,00 
LP Slovenska akropola 
ŠKUC, Ljubljana, 1987, LP plošča s kartonskim ovitkom. odlično ohranjena 
Plošča je poskusni odtis (napis Probni otisak) in je odlično ohranjena 

28. PAJK, Pavlina 1-2          30,00 
    Zbrani spisi Pavline Pajkove : s sliko in životopisom pisateljice. - V Celji : D. Hribar, 1893-1895 (v Celji :  
D. Hribar). - 2 zv. : ilustr. ; 18 cm, krašeno platno, originalna vezava, dobro ohranjen komplet 

29. HAUFF, Wilhelm           20,00 
    Viljem Hauffove pravljice za mladino / izbral in poslovenil Fran Nedeljko. - V Ljubljani : J. Giontini, 1907 (v 
Kranju : Iv. Pr. Lampret). - 169 str., [3] f. pril. ; 16 cm, polplatno, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
Knjiga ima tri litografske priloge s pravljičnimi motivi 

30. PRAVLJICA o krokodilu iz Nila         30,00 
steklena plošča s štirimi sličicami za projeciranje, začetek 20. stoletja, dim. 8 x 24 cm, zelo dobro ohranjena 

31. KABAJ, Mihael           20,00 
    Cerkniško jezero in okolica : s 24 slikami in 1 zemljevidom / spisal M. Kabaj. - V Ljubljani : Učiteljska tiskarna, 
1925 (v Ljubljani : Učiteljska tiskarna). - 75 str. [25] f. pril. + 1 zganj. zvd. ; 20 cm, polplatno, originalna vezava,  
zelo dobro ohranjen izvod, posvetilo in podpis ilustratorja, Franja Sterleta 

32. VERTOVEC, Matija          200,00 
    Vinoréja / sa Slovenze spisal Matija Vertovz. - V Ljubljani : natisnil Joshef Blasnik, [1844]. - VIII, 253, [1] str. ;  
22 cm, broširana, originalna vezava, dobro ohranjen izvod 
Na prvih petih listih je »sajast« madež, strani 16, 18, 19, 21, 22, 24, 30 imajo oznake ali delno podčrtavanje s kemičnim svinčnikom. 

33. GOSPODU Matiji Vertovcu         10,00 
modrimu učeniku vinoreje, gorečemu branitelju slovenščine … 
slavilna pesem objavljena v Kmetijskih in rokodelskih novicah 4. marca 1846 (IV. tečaj, list 9), zelo dobro ohranjen 
izvod časopisa 

34. GORENJSKA           60,00 
10 črno-belih in en barvni fotografski pozitiv na steklenih plošči 
30. leta 20. stoletja, dim. posamičnega 8,5 x 10 cm, zelo dobro ohranjeni 
Na slikah so: Prisojnikovo okno, Erjavčeva koča na Vršiču, Triglav, Grintovec, Sv. Janez V Bohinju, Bohinjsko jezero 2 x, Bohinjsko jezero 
(barvno), Kranjska Gora pozimi (2 x enaka fotografija), Kranjska Gora s Prisankom 
Vsaka steklena plošča je obrobljena s platnom, ki je omogočilo varno uporabo med projekcijo. 

35. JAHRESBERICHT des »Rezidenz-Fechtklubs« Wien pro 1906/07    10,00 
 - Wien : Verlag des »Residenz-Fechtklubs«, [1906]. – 14 str. : ilustr. ; 17 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro 
ohranjen izvod 
Kot član kluba in njegov drugi podpredsednik je naveden dr. Ivo Šubelj iz Kamnika, ki je bil takrat dvorni in ministrski tajnik. 

36. NAŠA beseda           50,00 
 : priročnik za mitinge. - [Slovensko Primorje] : Propagandni odsek IX. korpusa NOV in POJ, 1944 (PVTDK "Rudi"). 
- 100 str. + popravek ; 22 cm, ilegalni partizanski tisk, ciklostil, broširana, originalna vezava, dobro ohranjen izvod 

37. Radiotelegrafski kodeks in kratice.         35,00 
- [Ljubljana] : Radiotelegrafski tečaj oficirske šole glavnega štaba in POS, januar 1945. - 94 str. ; 15 cm. - (Vojaška 
strokovna knjižica ; 32), ilegalni partizanski tisk, ciklostil, broširana, originalna vezava, dobro ohranjen izvod 

38. ZUPAN, Vitomil           20,00 
    Levitan : roman, ali pa tudi ne / Vitomil Zupan. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1982 (Ljubljana : "Jože 
Moškrič"). - 348 str. ; 20 cm, platno, ščitni ovitek, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, 1. izdaja, posvetilo  
in podpis avtorja 

  

info@antikvariat-glavan.si
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39. MALO politično ogledalo za deželnozborske volitve na Kranjskem l. 1901   15,00 
 : razsodnim volivcem v preudarek. - V Ljubljani : Volivni odbor katoliško-narodne stranke, [1901?] (v Ljubljani : 
Zadružna tiskarna). - 86 str. ; 16 cm, broširana, platnen hrbet in zadnja platnica novejša, originalna vezava, zelo  
dobro ohranjen (obnovljen) izvod 

40. PIRC, Gustav           25,00 
    Mlekarstvo / spisal Gustav Pirc. - V Ljubljani : Kmetijska družba Kranjska, 1884 ([Ljubljana] : J. Blaznikovi 
nasledniki). - 60 str. : ilustr. ; 17 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 

41. KRI mučencev ---           20,00 
. - Ljubljana : [s. n.], 1944 (v Ljubljani : Ljudska tiskarna). - 106 str. : portreti ; 20 cm, polplatno, originalna vezava, 
zelo dobro ohranjen izvod 

42. STALIN, Iosif Vissarionovič         10,00 
    Povelje vrhovnega poveljnika štev. 5 : Moskva, 23. februarja 1945 / J. Stalin. - Moskva : Založba literature na 
inozemskih jezikih, 1945. - 9 str., [1] f. pril. ; 17 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 

43. GÄRTNER, Franz           20,00 
    Vodnik po Gorenjskem / spisal F. G. - Kranj : I. P. Lampret, 1904 (Kranj : I. P. Lampret). - 60, [46] str. : ilustr. ;  
17 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, veliko oglasov 

44. KAUKLER, Mirko          25,00 
    Romarska cerkev na Črni gori : vtis božjepotnika, vodnik po cerkvi in zgodovinski podatki / priredila in založila 
brata Kaukler. - Ptuj : [samozal.], 1926. - 48 str. ; 16 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 

45. GLASOVITA postojnska špilja.         15,00 
- u Postojni : Povjerenstvo špilja, 1913 (v Postojni : M. Šeber). - 16 str. : ilustr. ; 16 cm, broširana, originalna vezava, 
zelo dobro ohranjen izvod 

46. STRAJNIĆ, Kosta           60,00 
dve razglednici poslani arhitektu Jožetu Plečniku, Dunaj in Pariz, okoli 1930, zelo dobro ohranjeni 
Kosta Strajnič (1887-1977) je hrvaški umetnostni zgodovinar, konzervator in mecen. Leta 1920 je izdal prvo monografijo o 
arhitektu Jožetu Plečniku.  

47. DOKTOR             20,00 
    Dr. Klement Jug. - V Gorici : Dijaško društvo "Adrija", 1926 (Gorica : Narodna tiskarna). - 153 str., [1] pril. z 
avtorj. sl. ; 24 cm, platno, novejša vezava, originalna broširana naslovnica nalepljena, zelo dobro ohranjen izvod 

48. SELIŠKAR, Tone           25,00 
Bratovščina Sinjega galeba 
ilustriral Albert Sirk, prva objava v reviji Naš Rod, št. od 1 do 8, 1935-36, broširana, originalna vezava, zelo dobro 
ohranjeni izvodi 

49. SRŠENI            150,00 
 : humoristično-satiričen list. - Tečaj 1, št. 1-2 (1871). - Ljubljana : I. Železnikar, 1871. - 32 cm, vse kar je izšlo,  
dve nevezani številki, dobro ohranjen komplet 

50. PAVLIHA             300,00 
: zabavljivo-šaljiv list. - Leto 1, št. 1 (30. apr. 1870)- 6. (22. jul. 1870). - Na Dunaju : F. Levstik, 1870. - 33 cm, 
nevezane številke, zelo dobro ohranjen izvod, manjka številka 7 
Pavliha je slovenski humoristični časopis. Njegov urednik in večinoma tudi pisec člankov je bil Fran Levstik. Članke sta pisala tudi Josip Jurčič 
in Simon Jenko. Ilustracije so delo češkega slikarja Karla Kliča. 

51. DEZERTERI iz JNA 1945-1957         100,00 
- Beograd : Državni sekretarijat za poslove narodne odbrane, 1958. – 758 str. : ilustr. ; 26 cm, polplatno, vezava iz 
časa, zelo dobro ohranjen izvod 
V knjigi so zbrani kratki življenjepisi prebežnikov iz celotne Jugoslavije, načini prebega in deloma njihovi portreti. Gradivo ima oznako Strogo 
poverljivo. 

  

Antikvariat Glavan tudi na Facebooku.
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52. O slovenskih mejah.           100,00 
- Ljubljana : Agitacijsko-propagandistična komisija pri Centralnem komiteju KPS, 1943. - 46 str. ; 17 x 22 cm, 
ciklostil, protipartizanska propaganda, polplatno, zelo dobro ohranjen izvod, redkost, izločeno iz knjižnice 
Gre za apokrifno izdajo ilegalnega partizanskega tiska z enakim naslovom in naslovno sliko, ki jo je napisal Prežihov Voranc. Protikomunistični 
propagandni stroj je uporabil Vorančevo publikacijo in jo predelal v svoje namene. 

53. BERČIĆ, Ivan           35,00 
    Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjig / sastavio Ivan Berčić. - U Pragu : C. 
k. dvorne tiskarnice sinov Bogumila Haase, 1860 [i. e. 1862]. - 57 str. ; 19 cm, platno, obnovljena vezava, zelo dobro 
ohranjen izvod 
Privezano: "Glagolska i bosanska rukopisna azbuka / sabrao i uredio Ivan Berčić. - U Zadru : Kamenotiskom K. L., 1863 str. 58-84 

54. LJUBŠA, Matija           40,00 
črno bela portretna fotografija, 1903, dim. fotografije 6 x 4 cm, zelo dobro ohranjena, dokumentirana in datirana 
Matija Ljubša (Vanetina, 1862 - Celje, 1934) je bil zgodovinar. Ljudsko šolo je obiskoval pri Negovi, in nato mariborsko gimnazijo. Kot dijak 
si je intenzivno dopisoval z vrstniki iz slovanskih dežel, zato je bil izključen iz šole ter zadnji letnik gimnazije opravil leta 1884 v Celju. 
Teologijo je študiral v Gradcu in bil leta 1887 posvečen. Po dveh kaplanskih službah je bil imenovan za kurata v graški moški kaznilnici. Že v 
času pred prvo svetovno vojno je bil upokojen, vendar je ostal v Gradcu vse do leta 1918, ko se je preselil v Maribor in dobil službo v 
uredništvih katoliškega časopisja, ki ga je izdajala Cirilova tiskarna. Leta 1926 je odšel kot duhovni pomočnik v mestno župnijo Celje.  
V Gradcu je sodeloval v slovenskih društvih in bil soustanovitelj katoliškega akademskega društva Zarja. Za istoimensko društvo v Mariboru je 
napisal publikacijo Nekaj zgodovine Katoliškega društva rokodelskih pomočnikov v Mariboru (1925). Posebne zasluge si je Ljubša pridobil z 
raziskovanjem zgodovinskih virov in objavljanjem zgodovinskih prispevkov. Leta 1898 je izšla Zgodovina Čehov na Štejerskem, leta 1911 pa 
kratka zgodovina Pokristjanjevanje na območju sekovske škofije. Po preselitvi v Celje se je ves zapisal zgodovini tega mesta in njegovih župnij 
ter o svojih izsledkih tudi objavil nekaj zgodovinskih študij, kot npr. leta 1929 Postanek srednjeveškega Celja. 

55. CIMPERMAN, Josip          45,00 
črno bela portretna kabinetna fotografija na kartonu, fotograf Ernest Pogorelz Laibach, okoli 1870, dim. 10,5 x 6,5 cm 
Josip Cimperman (Ljubljana, 1847 - Ljubljana, 1893) je bil slovenski pesnik in prevajalec. Po končani osnovni šolo je zbolel in ohromel zato 
šolanja ni nadaljeval. Kot samouk se je sam izobraževal. Učil se je zlasti tuje jezike. Cimperman spada v skupino pesnikov-formalistov, ki jo 
poleg njega tvorijo še Anton Funtek, Mihael Opeka in nekateri drugi, ki je bolj oblikovno kot vsebinsko posnemala mladoslovenske pesnike 
Levstika, Jenka, Stritarja in Gregorčiča. Cimperman je objavil 3 pesniške zbirke: Pesmi (1869), nemške pesmi Rosen und Distelen (1873) in še 
enkrat Pesmi (1888). Njegov opus prevodov pa obsega okoli 25 dramskih in drugih del.  

56. ZARNIK, dr. Valentin          45,00 
črno bela portretna kabinetna fotografija na kartonu, fotograf F. D. Pommer, Zagreb, okoli 1870, dim. 10,5 x 6,5 cm 
Valentin Zarnik (Repnje, 1837 – Ljubljana, 1888) je bil slovenski pisatelj in pravnik. Spadal je med liberalce iz skupine mladoslovencev, ki so 
se trudili med narodom zbuditi narodno zavest in želeli čim hitreje priti do večjih pravic za ljudstvo in jezik. Leta 1869 je bil izvoljen v kranjski 
deželni zbor. Valentin je prvič stopil v šolo leta 1842 v Šentpetru, kjer je bil sošolec s Franom Erjavcem, s katerim se je spoprijateljil in ostal 
prijatelj do konca življenja. Leta 1848 je vstopil v gimnazijo, kjer je s sošolci literarno deloval v skupini vajevci pod vodstvom Simona Jenka. Po 
maturi je odšel na Dunaj, kjer se je vpisal na filozofsko fakulteto, kjer je študiral zgodovino. Tam je v Glasniku objavil nekaj svojih povesti, 
pisal pa je tudi humoristične spise. Kasneje je ustvarjal predvsem na področju tako imenovane feljtonistike oziroma podlistkov. Na njegov račun 
se je z objavljeno karikaturo v eni od številk Pavlihe pošalil tudi Fran Levstik. 

57. HOMERUS           20,00 
    Odiseia / Homer ; prevedel Anton Sovrè ; [ilustracije Marij Pregelj]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1951 
(v Ljubljani : Ljudska pravica). - 378 str., [25] f. pril. ; 21 cm. - (Svetovni klasiki / Državna založba Slovenije), platno, 
originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, posvetilo in podpis prevajalca 

58. KNOBLEHAR, Ignacij          25,00 
    Reise auf dem weissen Flusse / aus den Original-Manuscripten des General-Vicars von Central-Afrika, Ignaz 
Knoblecher, bearbeitet von V.F. Klun. - Laibach : gedruckt bei Ignaz Alois v. Kleinmayr, [1850]. - VIII, 39, [1] str. ; 
21 cm, broširana, vezava iz časa, pečat zasebne zbirke, zelo dobro ohranjen izvod 

59. STO petindvajset           60,00 
    125 pesmi : antologija Tribuninega pesništva : 1965-1970 / [pesmi sta izbrala Miha Avanzo in Franci Zagoričnik]. - 
Ljubljana : Tribuna : Forum, 1975. - 100 str. : ilustr. ; 19 cm, likovna oprema Edi Stefančič, broširana, originalna 
vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
Avtorji: Miha Avanzzo, Andrej Brvar, Milan Dekleva, Vladimir Gajšek, Bogdan Gradišnik, Branko Gradišnik, Matjaž Hanžek, Bogdana 
Herman, Milan Jesih, Aleš Kermauner, Majda Kne, Timotej Knific, Matjaž Kocbek, Vojin Kovač – Chubby, Tomaž Kralj, Tone Kuntner, Igor 
Malahovsky, Milan, Markelj, Andrej Medved, Dušan Merhar, Ferdinand Miklavc, Jože Olaj, Milan Osrajnik. I. G. Plamen, Marko Pogačnik, 
Denis Poniž, Marjan Pungartnik, Filip Robar – Dorin, Andrej Rotar, Braco Rotar, Franček Rudolf, Samo Simčič, Ivo Svetina, Tomaž Šalamun, 
Jola Škulj, Marijan Štancar, Veno Taufer, Herman Vogel, Ifigenija Zagoričnik, Franci Zagoričnik. 
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60. VOLARIČ, Ivan           60,00 
    Desperado tonic water / Ivan Volarič Feo. - V Ljubljani : Študentski kulturni center, 1975 (Ljubljana : 
Minitipografija). - 82 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Študentska založba ; 5), opremil Joža Slak – Đoka, broširana, originalna 
vezava, zelo dobro ohranjen izvod, 1. izdaja, redkost 

61. GRADNIK, Alojz           60,00 
    Večni studenci : pesmi / Alojz Gradnik ; [originalne lesoreze je izdelal Božidar Jakac]. - V Ljubljani : Založba 
Modre ptice, 1938 (v Ljubljani : Merkur). - 94 str. : ilustr. ; 20 cm, usnje, originalna vezava, zelo dobro ohranjen 
bibliofilski izvod št 80/100, podpis avtorja 

62. KOVAČIČ, Jani           15,00 
    Tretje oko : kratka zgodovina Slovencev 1977-1993 v songih / Jani Kovačič. - Ljubljana : M & M, 1994 (Ljubljana 
: Tiskarna Ljubljana). - 120 str. : ilustr., note ; 30 x 12 cm, spirala, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, 
posvetilo in podpis avtorja 

63. ALEŠOVEC, Jakob          20,00 
    Nemški ne znajo : burka v enem dejanji / spisal Jakob Aléšovec. - V Ljubljani : Dramatično društvo, 1879 (v 
Ljubljani : Národna tiskarna). - 46 str. ; 15 cm. - (Slovenska Talija : zbirka dramatičnih del in iger ; [45a]), polplatno, 
zelo dobro ohranjen izvod 
 
64. SLOVENSKO družtvo na Krajnskem        30,00 
    Letopis slovenskiga družtva na Kranjskim. - V Ljubljani : natisnil Jožef Blaznik, 1849. - Zv. <1> : 43 str. ; 21 cm, 
broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
Izšel je le en zvezek. Poleg društvenega dela, kjer so opisni dogodki ob nastanku društva in pravila so še razprave, katerih prevladujoča tema je 
slovenstvo. Matevž Ravnikar je pod imenom Poženčan prispeval sestavke: Slavencov sled po nekdanjim zemljopisu in imenih oseb ter članek Od 
kod ima dežela Krajnska svoje ime. Matija Vertovc piše o križarskih vojskah, Peter Hicinger pa je po Šafariku poslovenil članek Stare zgodbe 
Slavijanov, posebno Korotanskih.  
 
65. DESTOVNIK, Karel          20,00 
    Pjesme palog partizana / Kajuh ; [preveo i korigirao H. D.]. - Sarajevo : Svjetlost, 1947. - 34 str. ; 18 cm, cirilica, 
broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
 
66. SPOMINI na partizanska leta 1-2        15,00  
/ zbral in priredil Ferdo Godina. - V Ljubljani : Borec, 1974. - 2 zv. (278, 279 str.) : ilustr. ; 21 cm, platno, originalna 
vezava, zelo dobro ohranjen komplet, posvetilo in podpis avtorja 
 
67. BORDON, Rado           25,00 
    Večne zanke : [soneti] / Rado Bordon ; [s podobami Jožeta Ciuhe]. - Koper : Primorska založba Lipa, 1955 (v 
Ljubljani : "Slovenski poročevalec"). - 185 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Sodobna slovenska poezija ; 1), polusnje, ščitni 
ovitek, originalna vezava, zelo dobro ohranjen bibliofilski izvod št 32/100, podpis Božidarja Jakca, avtorjevo 
posvetilo Lili Novy in podpis avtorja 
 
68. PLEČNIK, Jože           120,00  
 - štiri črno-bele fotografije notranjosti cerkve sv. Frančiška asiškega v Ljubljani (Šiška) 
dim. posamične 17 x 12 cm 
 - štiri razglednice, ki jih je arhitekt poslal družini Matkovič (Marija, Karel) med 1912 in 1922 
 
69. MATOUŠEK, Jan           500,00 
    Babishtvo ali Porodnizharski vuk sa babize / pisal ... Janes Matoshek ... - V Ljublani : natiskal sa vtroshik 
pisavzhov, Joshep Şkarbina bukvotis, ima na prodaj pisaviz, 1818. - [20], 440 str. : vinjete ; 8° (20 cm), karton,  
vezava iz časa, zelo dobro ohranjen izvod 
Babishtvo, je prva knjiga o porodničarstvu izdana v slovenskem jeziku. Prevajalec je bil Valentin Vodnik. 
70. MURŠEC, Jožef           40,00 
    Kratka slovenska slovnica za pervence / na svetlo dal J. Muršec. - V' Gradci : Lajkamovi nasledniki, 1847.  
- 87 str. ; 19 cm, polusnje, vezava iz časa, zelo dobro ohranjen izvod 
 
71. BOMBACCI, Niccola          30,00 
Boljševizem. – [s. l. : s. n., s. d.] – 16. str. : avtorjeva podoba ; 16 cm, protiboljševistična propaganda, broširana, 
originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
Ov. naslov: Življenje delavca v Sovi(!)etski zvezi 
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72. GRUM, Slavko           40,00  
    Dogodek v mestu Gogi : igra v dveh dejanjih / Slavko Grum. - V Ljubljani : samozal., [ok. 1930] (v Ljubljani : 
Delniška tiskarna). - 64 str. ; 21 cm : ilustr., opremil Ivan Vavpotič, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen 
izvod, 1. izdaja 
  
73. KVEDER, Zofka           30,00 
    Ljubezen / Zofka Kveder. - [S. l. : samozal.], 1901 ([s. l.] : Edinost). - 155 str. ; 20 cm, broširana, originalna vezava, 
zelo dobro ohranjen (obnovljen) izvod 
 
74. SLOMŠEK, Anton Martin         200,00 
    Blashe ino Neshiza v' nedelşki şholi / uzhitelam ino uzhenzam sa pokuşhno şpişal Anton Şlomşhek ... - V' Zeli : na 
prodaj v' nemşhkih şholah, 1842 ([v' Gradzi] : natişk ino papir od Andréja Lajkama naşlednikov v' Gradzi). - XX, 292 
str., [5] f. pril. : ilustr. ; 22 cm, karton, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, 1. izdaja 
 
75. MANUALE del turismo.           20,00 
- Milano : Touring Club Italiano, 1934-XII. – 944 str. : ilustr. ; 17 cm. – platno, originalna vezava, zelo dobro 
ohranjen izvod 
Knjiga poleg splošnih informacij o turizmu prinaša celo vrsto oglasnih sporočil in odličnih slikovnih oglasov v maniri časa. 
 
76. ALEŠOVEC, Jakob          40,00 
    Ričet iz Žabjeka, kuhan v dveh mesecih in zabeljen s pasjo mastjó / skuhal in osolil Jakob Aléšovec. - V Ljubljani : 
[samozal.], 1873 ([Ljubljana] : "Narodna tiskarna"). - 56 str. : ilustr. ; 20 cm, polplatno, dobro ohranjen izvod, redkost 
 
77. GRADNIK, Alojz           30,00 
    Pesmi o Maji / Alojz Gradnik ; [opremil Riko Debenjak]. - Ljubljana : Narodna tiskarna, 1944 (Ljubljana : Narodna 
tiskarna). - 45 str. : ilustr. ; 17 cm, platno, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, podpis avtorja 

78. ZEMLJEPISNA začetnica.          30,00 
- V Ljubljani : R. Milic, 1869 (v Ljubljani : R. Milic). - 194 str. ; 14 cm, platno, originalna naslovnica kaširana,  
zelo dobro ohranjen izvod 
Avtor knjige je Matej Močnik (1827-1895). 
 
79. LAH, Ivan            30,00 
    Johanca ali Vodiški čudeži. - V Ljubljani : Dan, 1913 (v Ljubljani : Učiteljska tiskarna). - 46 str. : ilustr. ; 20 cm, 
polplatno, zelo dobro ohranjen izvod 
Ivanka Jerovšek, znana kot Vodiška Johanca (1885 -1919) se je rodila v revni družini in že zgodaj osirotela. Kmalu po smrti staršev so jo 
poslali v samostan na Reko za deklo. Želela je vstopiti v red, a so jo zavrnili. Na Reki ji je cirkuški artist, s katerim je imela razmerje, pokazal 
trik s svinjskim mehurjem, napolnjenim z živalsko krvjo. Da bi izsilila vstop v samostan, se je odločila uprizarjati lažne čudeže krvavenja, s 
katerimi je pričela 13. aprila 1909. Ko so nune spregledale njeno prevaro, je morala zapustiti samostan, o tem pa je bil obveščen tudi ljubljanski 
škof Jeglič. Johanca se je leta 1913 vrnila v domače Vodice pri Ljubljani, kjer je leta 1913 poskrbela za veliko senzacijo, saj naj bi videla kip, ki 
toči krvave solze, krvave sledi pa so se nato pojavile tudi na njenem telesu. Verniki so trumoma drli tja, da bi videli to čudo. Domnevni čudeži 
so se končali 5. septembra 1913, ko so jo razkrinkali. Johanca si je namreč po telesu napeljala tanke cevi, po katerih je curljala telečja kri, ki jo je 
dobila pri vaškem mesarju. Po objavi v časopisju je bila deležna zasmehovanja in obsojena na deset mesecev zapora. Leta 1919 si je našla delo 
kot dekla na kmetiji v Ljubljani. Ob spravilu sena se je z zarjavelimi vilami zbodla v nogo in je umrla zaradi zastrupitve krvi. Še danes je izraz 
»vodiška Johanca« izraz za prevaranta.  
 
80. FINŽGAR, Fran Saleški          20,00 
    Gospod Hudournik / spisal F. S. Finžgar ; [ilustriral Nikolaj Pirnat]. - v Ljubljani : Družba sv. Mohorja, 1941 (v 
Ljubljani : Zadružna tiskarna). - 155 str. : ilustr. ; 21 cm, platno, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, pečat 
zasebne knjižnice, 1. izdaja, posvetilo in podpis avtorja 
 
81. TRSTENJAK, Anton          85,00 
    Slovenci v šomodski županiji na Ogrskem : zgodovinska, narodopisna in književna črtica / napisal Anton Trstenjak. 
- V Ljubljani : samozal., 1905 ([Ljubljana] : Narodna tiskarna). - 115 str. ; 21 cm + 1 zvd, polplatno, vezava iz časa, 
zelo dobro ohranjen izvod 
 
82. DOLINAR, Lojze (?)          150,00 
Simon Gregorčič 
doprsni portret, mavec, okoli 1910, višina 37 cm, zadaj napis Depose E. Dobrič 
 
83. VIDMAR, Milan           20,00 
    Moj pogled na svet / spisal Milan Vidmar. - V Ljubljani : Merkur, 1935 (v Ljubljani : Merkur). - XII, 347 str.,  
[1] f. pril. z avtorj. sl. : ilustr. ; 23 cm, platno, ščitni ovitek (redkost), originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
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72. GRUM, Slavko           40,00  
    Dogodek v mestu Gogi : igra v dveh dejanjih / Slavko Grum. - V Ljubljani : samozal., [ok. 1930] (v Ljubljani : 
Delniška tiskarna). - 64 str. ; 21 cm : ilustr., opremil Ivan Vavpotič, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen 
izvod, 1. izdaja 
  
73. KVEDER, Zofka           30,00 
    Ljubezen / Zofka Kveder. - [S. l. : samozal.], 1901 ([s. l.] : Edinost). - 155 str. ; 20 cm, broširana, originalna vezava, 
zelo dobro ohranjen (obnovljen) izvod 
 
74. SLOMŠEK, Anton Martin         200,00 
    Blashe ino Neshiza v' nedelşki şholi / uzhitelam ino uzhenzam sa pokuşhno şpişal Anton Şlomşhek ... - V' Zeli : na 
prodaj v' nemşhkih şholah, 1842 ([v' Gradzi] : natişk ino papir od Andréja Lajkama naşlednikov v' Gradzi). - XX, 292 
str., [5] f. pril. : ilustr. ; 22 cm, karton, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, 1. izdaja 
 
75. MANUALE del turismo.           20,00 
- Milano : Touring Club Italiano, 1934-XII. – 944 str. : ilustr. ; 17 cm. – platno, originalna vezava, zelo dobro 
ohranjen izvod 
Knjiga poleg splošnih informacij o turizmu prinaša celo vrsto oglasnih sporočil in odličnih slikovnih oglasov v maniri časa. 
 
76. ALEŠOVEC, Jakob          40,00 
    Ričet iz Žabjeka, kuhan v dveh mesecih in zabeljen s pasjo mastjó / skuhal in osolil Jakob Aléšovec. - V Ljubljani : 
[samozal.], 1873 ([Ljubljana] : "Narodna tiskarna"). - 56 str. : ilustr. ; 20 cm, polplatno, dobro ohranjen izvod, redkost 
 
77. GRADNIK, Alojz           30,00 
    Pesmi o Maji / Alojz Gradnik ; [opremil Riko Debenjak]. - Ljubljana : Narodna tiskarna, 1944 (Ljubljana : Narodna 
tiskarna). - 45 str. : ilustr. ; 17 cm, platno, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, podpis avtorja 

78. ZEMLJEPISNA začetnica.          30,00 
- V Ljubljani : R. Milic, 1869 (v Ljubljani : R. Milic). - 194 str. ; 14 cm, platno, originalna naslovnica kaširana,  
zelo dobro ohranjen izvod 
Avtor knjige je Matej Močnik (1827-1895). 
 
79. LAH, Ivan            30,00 
    Johanca ali Vodiški čudeži. - V Ljubljani : Dan, 1913 (v Ljubljani : Učiteljska tiskarna). - 46 str. : ilustr. ; 20 cm, 
polplatno, zelo dobro ohranjen izvod 
Ivanka Jerovšek, znana kot Vodiška Johanca (1885 -1919) se je rodila v revni družini in že zgodaj osirotela. Kmalu po smrti staršev so jo 
poslali v samostan na Reko za deklo. Želela je vstopiti v red, a so jo zavrnili. Na Reki ji je cirkuški artist, s katerim je imela razmerje, pokazal 
trik s svinjskim mehurjem, napolnjenim z živalsko krvjo. Da bi izsilila vstop v samostan, se je odločila uprizarjati lažne čudeže krvavenja, s 
katerimi je pričela 13. aprila 1909. Ko so nune spregledale njeno prevaro, je morala zapustiti samostan, o tem pa je bil obveščen tudi ljubljanski 
škof Jeglič. Johanca se je leta 1913 vrnila v domače Vodice pri Ljubljani, kjer je leta 1913 poskrbela za veliko senzacijo, saj naj bi videla kip, ki 
toči krvave solze, krvave sledi pa so se nato pojavile tudi na njenem telesu. Verniki so trumoma drli tja, da bi videli to čudo. Domnevni čudeži 
so se končali 5. septembra 1913, ko so jo razkrinkali. Johanca si je namreč po telesu napeljala tanke cevi, po katerih je curljala telečja kri, ki jo je 
dobila pri vaškem mesarju. Po objavi v časopisju je bila deležna zasmehovanja in obsojena na deset mesecev zapora. Leta 1919 si je našla delo 
kot dekla na kmetiji v Ljubljani. Ob spravilu sena se je z zarjavelimi vilami zbodla v nogo in je umrla zaradi zastrupitve krvi. Še danes je izraz 
»vodiška Johanca« izraz za prevaranta.  
 
80. FINŽGAR, Fran Saleški          20,00 
    Gospod Hudournik / spisal F. S. Finžgar ; [ilustriral Nikolaj Pirnat]. - v Ljubljani : Družba sv. Mohorja, 1941 (v 
Ljubljani : Zadružna tiskarna). - 155 str. : ilustr. ; 21 cm, platno, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, pečat 
zasebne knjižnice, 1. izdaja, posvetilo in podpis avtorja 
 
81. TRSTENJAK, Anton          85,00 
    Slovenci v šomodski županiji na Ogrskem : zgodovinska, narodopisna in književna črtica / napisal Anton Trstenjak. 
- V Ljubljani : samozal., 1905 ([Ljubljana] : Narodna tiskarna). - 115 str. ; 21 cm + 1 zvd, polplatno, vezava iz časa, 
zelo dobro ohranjen izvod 
 
82. DOLINAR, Lojze (?)          150,00 
Simon Gregorčič 
doprsni portret, mavec, okoli 1910, višina 37 cm, zadaj napis Depose E. Dobrič 
 
83. VIDMAR, Milan           20,00 
    Moj pogled na svet / spisal Milan Vidmar. - V Ljubljani : Merkur, 1935 (v Ljubljani : Merkur). - XII, 347 str.,  
[1] f. pril. z avtorj. sl. : ilustr. ; 23 cm, platno, ščitni ovitek (redkost), originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 

84. PODBEVŠEK, Anton          500,00 
    Človek z bombami / Anton Podbevšek. - Ljubljana : Štefanija Ravnikar - Podbevškova, 1925 (v Ljubljani : 
Merkur). - 34 str. ; 30 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen (obnovljen) izvod 
Zbirka pesmi je bila sicer pripravljena za izdajo že leta 1919. Pesnik jo je v začetku leta 1921 ponudil Jugoslovanski knjigarni, ki je pesmi 
zavrnila, saj naj bi bilo sporno Podbevškovo urednikovanje socialističnega glasila Naprej, ki ga je Podbevšek sprejel istega leta. Slog pesmi ni 
klasičen, temveč so po zunanji formi povsem neurejene, pri večini pa je podobno neurejena tudi vsebina. Zbirka danes velja za eno prvih 
slovenskih avantgardističnih pesniških zbirk. Po Podbevšku pa so se kasneje zgledovali tudi drugi slovenski pesniki, med katerimi je 
najpomembnejši Srečko Kosovel. 
 
85. INGOLIČ, Anton           15,00 
    Pot po nasipu : roman po zapiskih brigadirja Andreja / Anton Ingolič. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1948 
(v Mariboru : Dravska tiskarna). - 302 str. ; 20 cm, polplatno, originalna vezava, dobro ohranjen izvod, posvetilo in 
podpis avtorja 
 
86. CIGLER, Janez           150,00 
    Maşhne bukvize, to je: Molitve per sveti mashi, tudi druge vsakimu kristjanu potrebne molitvize : sraven tudi 
kratko premishljevanje terpljenja Jesuşa Kriştuşa, ali şveti krishovi pot / J. Z. - V' Ljubljani : na prodaj per Janesu 
Klemensu ..., [1832?]. - 286, [2] str. : ilustr. ; 11 cm, krašeno usnje, vezava iz časa zelo dobro ohranjen izvod 
 
87. JOSCH, Eduard von          45,00 
    Die Flora von Kärnten / von Eduard Josch. - Klagenfurt : F. v. Kleinmayr, 1853. - 132 str. ; 21 cm, broširana, 
originalna vezava, zelo dobro ohranjen (obnovljen) izvod 
 
88. NEUE slowenische Kunst          20,00 
- Ljubljana : RK ZSMS, 1985 ([Ljubljana] : Kresija). - 64 str., [30] str. pril. : ilustr. ; 26 cm. - (Problemi, ISSN 0555-
2419 ; letn. 23, št. 6), broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
 
89. MAJOLIKA           20,00  
: na razstanku osmošolcev Klasične gimnazije v Mariboru / [Jože Čakš ... et. al.]. - V Mariboru : Tiskarna sv. Cirila, 
1940. - 55 str., [7] f. pril. s portreti ; 25 cm; broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, pečat zasebne 
knjižnice 
V notranjosti je rokopisni zapis : V spomin na obisk akademikov v Zlatorogu in na Pristavi dne 2. avg. 1940. Sledi več podpisov, med njimi 
Lambert Ehrlich, Viktor Rojic, France Lazar, Rado Feguš, Peter Kalan, France Poderžaj, Valentin Frangež …  
Pod portretom Stanka Janežiča je tudi njegov lastnoročni podpis. 
 
90. OD 4. avgusta 1930 naprej se vrši velika javna dražba       30,00 
premičnin v gradu Szapary v Murski Soboti. - [S. l. : s. n., 1930] (v Murski Soboti : Prekmurska tiskarna). - 100 str. 
; 23 cm, platno, originalna naslovnica kaširana, zelo dobro ohranjen (obnovljen) izvod, redkost 
Na naslovni strani tudi piše:  Prodaja se: pohištvo, glasovirja, lestenci, ogledala, perzijske preproge, porcelanasta posoda in servizi različnih vrst, 
slike: oljnate in akvareli starega izvora, druge umetnostne predmete in antikvitete. Ogled predmetov je dovoljen dne 1., 2., in 3. avgusta 
dopoldne od 8. do 12. ure in na dan dražbe vselej pol ure pred dražbo glede predmetov, ki pridejo na prodajo. 
 
91. SPOMINEK            20,00 
na slavnost slovenskega pesnika Ivana Vesela-Koseskega, ki se je vršila 14. vel. srpana l. 1898 v Spodnjih 
Kosezah povodom stoletnice njegovega rojstva. - V Celji : D. Hribar, [1898?] (v Celji : D. Hribar). - 38 str. : ilustr. ; 
16 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
 
92. DEV, Feliks Anton           20,00 
    Belin : opereta v enem dejanji. - V Ljubljani : Dramatično društvo, 1869 (v Ljubljani : R. Eger). - 15 str. ; 15 cm. - 
(Slovenska Talija : zbirka dramatičnih del in iger), polplatno, vezava iz časa, prva natisnjena objava libreta, uradno 
odpisano iz knjižnice 
Privezano je delo: FREDRO, Aleksander 
    Gospod Čapek, ali: Kaj me nihče ne pozna? : veseloigra v enem dejanji / poljski spisal Aleksander Fredro ; poslovenil Josip Starè. - V 
Ljubljani : Dramatično društvo, 1868 (v Ljubljani : R. Eger). - 45 str. ; 15 cm. - (Slovenska Talija : zbirka dramatičnih del in iger ; [6] 
 
Belin je prva opera v slovenskem jeziku,  ki jo je uglasbil Jakob Frančišek Zupan po libretu Antona Feliksa Deva. Opera je napisana v treh 
dejanjih. Vsako dejanje vsebuje po dve baročni ariji, recitative ter igrane vložke. Delo je bilo posvečeno imenovanju novega glavarja Dežele 
Kranjske Franca Adama pl. Lamberga leta 1780. Glasba opere je vse do leta 2008 veljala za izgubljeno, ko je njen rokopis odkril Milko Bizjak. 
 
93. AHČIN, Ivan           30,00 
    Komunizem : največja nevarnost naše dobe / Ivan Ahčin. - V Ljubljani : Zveza fantovskih odsekov, 1939 (v 
Ljubljani : Zadružna tiskarna). - 151 str. ; 17 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
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94. GREGORČIČ, Simon          30,00 
    Izbrane pesmi : za stoletnico pesnikovega rojstva 1844-1944 / Simon Gregorčič. - [Kočevski Rog] : Odsek za 
prosveto pri Predsedstvu SNOS, 1944 ([s. l.] : Partizanska tiskarna). - 66 str. ; 15 cm, ilegalni partizanski tisk, 
broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
 
95. FLEISCHMANN, Andrej          50,00 
    Uebersicht der Flora Krain's, oder Verzeichniss der im Herzogthume Krain wildwachsenden und allgemein 
cultivirten, sichtbar blühenden Gewächse sammt Angabe ihrer Standorte, : mit den neuesten auf den botanischen 
Excursionen vom Jahre 1819 bis 1845 in Ober-, Unter- und Innerkrain und in einigen angränzenden Theilen vom 
Küstenlande, Görz und Kärnten gemachten Entdeckungen vermehrt, und nach den natürlichen Familien geordnet / von 
Andreas Fleischmann ... - Laibach : gedruckt bei Ignaz Alois Edlen von Kleinmayr, 1844. - 144 str. ; 21 cm, platno, 
zlata obreza, originalna naslovnica kaširana, zelo dobro ohranjen (obnovljen) izvod 
 
96. PAJEK, Jožef           40,00 
    Zgodovina Poličanske župnije : z nekaterimi pogledi v njeno okolico / spisal Jožef Pajek. - V Mariboru : [s. n.], 
1898 ([Maribor] : Tiskarna sv.Cirila). - 138 str., [4] f. pril. : ilustr. ; 20 cm, platno, originalna naslovnica kaširana, zelo 
dobro ohranjen (obnovljen) izvod 
 
97. IMENIK slovanskih društev in udruženj v Trstu in okolici     40,00 
 : 1907 : (čisti dobiček je namenjen na jednake dele v korist slovenske trgovske šole in družbe sv. Cirila in Metoda v 
Istri). - V Trstu : Ivanišević F., Kravos F. in Kučinić F. : Komisijonalna zaloga "Slovanske knjigarne in papirnice" 
Josipa Gorenjca, 1907 (v Trstu : Edinost). - 16 str., LII str. pril. ; 19 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro 
ohranjen izvod 
 
98. MAISTER, Rudolf           45,00 
    Poezije / Rudolf Maister-Vojánov. - V Ljubljani : Kleinmayr & Bamberg, 1904. - 130 str. ; 18 cm, polplatno, 
originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, 1. izdaja 
 
99. MAGAJNA, France          15,00 
    Žalostne zgodbe o veselih Kraševcih / France Magajna. - Koper : Primorska založba, 1952 (v Kopru : Jadran). - 165 
str. ; 19 cm. - (Naši pesniki in pisatelji ; 5), polplatno, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, posvetilo in 
podpis avtorja 
 
100. KOCJANČIČ, Alojz          10,00 
    Šavrinske pesmi / Alojz Kocjančič ; [ilustriral Jože Pohlen ; spremno besedo zapisal Tone Pavček]. - Ponatis izvirne 
izd. - Koper : Libris, 2001 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 97 str., [9] f. pril. : ilustr. ; 18 cm, broširana, originalna 
vezava, odlično ohranjen izvod, podpisi Alojzije Zavnik, takratne direktorice založbe Libris, Toneta Pavčka in Jožeta 
Pohlena 
 
101. GODINA, Ferdo           15,00 
    Preproste zgodbe / Ferdo Godina. - V Ljubljani : Slovenski knjižni zavod, 1950 (v Ljubljani : Tiskarna Slovenskega 
poročevalca). - 208 str. ; 20 cm, polusnje, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, posvetilo in podpis avtorja 
 
102. MITTERRUTZNER, Johannes Chrysostomus       30,00 
    Slovani, v iztočni Pustriški dolini, na Tirolskem / J. C. Mitterrutzner ; poslovenil Miroslav Málovrh. - V Novomestu 
: tiskal in založil J. Krajec, 1880. - 34 str. ; 21 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
103. DRUŠTVO za brambo narodnih pravic Slovenija      25,00 
    Letopis "Slovenije", društva za brambo národnih pravic, za leto 1869 : z dodano novo postavo zemljiškega davka in 
nekterimi pojasnili. - [Ljubljana] : Društvo "Slovenije", [1870] (v Ljubljani : J. Blaznik). - 40, [2] str. ; 21 cm, 
broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 

104. ENO opomiuvanje na greshnika         320,00 
molitev na lističu, ki se zgane v pisemsko ovojnico, bakrorezne podobe, prva tretjina 19. stoletja, dim. zloženega  
7 x 10 cm, dim. odprtega 17,5 x 24,5 cm, zelo dobro ohranjen, redkost 

105. VOZNI red državne in južne železnice        25,00 
 : veljaven od 1. junija 1905. - V Postojni : Jož. Koščal, brivec v Postojni, 1905. - [72] str. : tabele ; 12 cm, broširana, 
originalna (obnovljena) vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
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106. ŠMON, Franc           25,00 
    Dva govora / Šmon Franc. - [Štajerska] : Propagandni odsek IV. operativne zone NOV in PO Slovenije, [1944] ([S. 
l.] : Vojna tehnika). - 23 str. ; 21 cm. - (Knjižnica Propagandnega odseka IV. operativne zone NOV in PO Slovenije ; 
[zv. št.] 2), ilegalni partizanski tisk, ciklostil, speto, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
 
107. ANDREJKA, Rudolf          25,00 
    Tujski promet v Sloveniji, njega razvoj in organizacija : ob dvajsetletnici Zveze za tujski promet v Sloveniji / spisal 
Rudolf Andrejka. - V Ljubljani : Zveza za tujski promet v Sloveniji, 1926 (v Ljubljani : Jugoslovenska Tiskarna). - 53 
str. : ilustr. ; 18 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
 
108. PROSVIT           25,00 
 - Leto 1, štev. 4, Idrija 1. 5. 1912. – (Idrija : s. n. , 1912). – [12] str. : ilustr ; 28 cm, ciklostil, broširano – speto, 
originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
Dijaško društvo Prosvit, sprva poimenovano »Krst«, je bilo ustanovljeno leta 1916 kot dijaška organizacija narodnega radikalizma. 
 
109. ŠUBIC, Ive           30,00 
Partizanska kolona 
grafika, dim. odtisa 14 x 11 cm, signirana na sredini spodaj 
 
110. ŠUBIC, Ive           30,00 
Vas 
grafika – serigrafija, E. A., dim. odtisa 14 x 23 cm, signirana desno spodaj 
 
111. PALETA            30,00 
karton, pobarvan z akvareli, dim. 22 x 32, na paleto sta obešena še miniatura lesenega cokla z napisom Ljubljana in 
miniaturna duda, podpisani so Božidar Jakac, France Mesesnel, Gojmir Anton Kos 
Verjetno gre za šaljivo darilo ob rojstvu otroka. 
 
112. dve deli v eni knjigi          180,00 
a.  MLADIKA. Leto 1 / izdala J. Stritar in J. Jurčič. - [Ljubljana] : [samozal.] J. Stritar in J. Jurčič, 1868 (v Ljubljani : 
Eger). - 223 str. ; 15 cm, izšel le en zvezek 
b. JURČIČ, Josip 
    Doktor Zober : izviren roman / spisal J. Jurčič. - V Ljubljani : samozal., 1876 ([Ljubljana] : Národna tiskarna).  
- 184 str. ; 15 cm. - (Slovenska knjižnica / izdaja J. Jurčič ; zv. 1), 1. izdaja 
polplatno, zelo dobro ohranjen izvod 
 
113. SLOVENSKE narodne pesmi         120,00 
 [Glasbeni tisk] / [notni del uredil Franc Cigan]. - [Spittal : L. Luskar, 1949]. - 2 zv. (320 str.) ; 22 cm, povojni 
begunski tisk, ciklostil, 20 spetih snopičev je shranjenih v dveh obnovljenih kartonskih mapah (21,5 cm x 16 cm), 
originalna vezava, zelo dobro ohranjen komplet, redkost 
 
114. POTOČNIK, Ivan          50,00 
    Sadjarstvo / Potočnik Ivan. - V Spittalu : Slovenska begunska Kmetijska šola, 1948. - 177 str. : ilustr. ; 29 cm, 
povojni begunski tisk, ciklostil, polplatno, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
 
115. ROZMAN, Smiljan          20,00 
lastnoročno naslikana in podpisana čestitka za novo leto 1982, posvečena Oli in Mikiju. 
akvarel, dim. 24 x 16 cm, zelo dobro ohranjena 
Dodana je črno-bela fotografija Rozmanove hiše v Ljubljani (Šiška). 
 
116. PLEČNIK, Jože           30,00 
Crkva sv. Antuna u Beogradu 
fotografija narisanega izgleda, dim. 14 x 9 cm  
 
117. SLOVENSKA slovnica          60,00 
 : za I. in II. gimnazijski razred. - Spital na Dravi : [s. n.], 1948. - 78 str. : ilustr. ; 29 cm, povojni begunski tisk, 
ciklostil, broširana, platnen hrbet, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
 
118. PIRNAT, Nikolaj           40,00 
    Domovi, ječe, gozdovi [Slikovno gradivo] / Nikolaj Pirnat. - [S. l.] : Glavni štab NOV in PO Slovenije, 1944.  
- 1 album ([26] f.) : č-b ; 31 x 23 cm, ilegalni partizanski tisk, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
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119. PIRNAT, Nikolaj           40,00 
    Naša borba : 12 linorezov / Nikolaj Pirnat, France Mihelič. - [s. l.] : Glavni štab NOV in PO Slovenije, 1944 
(Maribor : Mariborska tiskarna). - [13] f. str. : ilustr. ; 27 cm, ilegalni partizanski tisk, broširana, originalna vezava, 
zelo dobro ohranjen izvod 
 
120. FINŽGAR, Fran Saleški          40,00 
štiri fotografije posnete 1962, različnih dimenzij 
 
121. ZAGORIČNIK, Franci          100,00 
    Opus zero / Zagoričnik. - Brescia : Amodulo, 1971. - [12] f. ; 20 cm. - (Collana 20 x 20 ; n. 12), broširana, 
originalna vezava, dobro ohranjen izvod. 
Knjiga je povsem brez besedila, le na dnu strani so natisnjene številke. 
 
122. SLOVENSKO berilo za IV. razred srednjih in njim sorodnih šol.     40,00 
- [Špital : s. n., november 1946] (Špital : Slov. beg. tiskarna). - 179 str. : ilustr. ; 29 cm, povojni begunski tisk, 
ciklostil, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
 
123. GASPARI, Maksim          80,00 
obojestranska čestitka z risbo, rokopis Maksima Gasparija in soproge Olge 
1961, kemični svinčnik in pastel, dim. 15 x 10 cm 
 
124. LJUBLJANA           50,00 
Ursulinen Kirche in Laibach 
risba s svinčnikom, okoli 1890, dim. 7 x 10 cm 
 
125. HISHNI shegen Od S. Imeno Jesusa, ino svetih treh Kralou     400,00 
črno-bel bakrorez, začetek 19. stoletja, dim. odtisa 16 x 20 cm, izjemna redkost 
Izvod je dobro ohranjen, a je obrezan v živ rob in zganjen. 
 
126. NAŠA beseda           30,00 
 : [začetnica za slovenske šole v Primorju]. - Trst : Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje v Ajdovščini, 1945 (v 
Trstu : Zadružna tiskarna). - 65 str. : ilustr. ; 22 cm, ilegalni partizanski tisk, broširana, originalna vezava, zelo dobro 
ohranjen izvod 
Gre za prvo berilo, ki so ga uporabljali pri pouku v šolah na osvobojenem ozemlju. 
 
127. NEUE Slowenische Kunst         30,00 
    NSK Embassy Moscow : how the East sees the East / [editor Eda Čufer ; translation Jasna Hrastnik ... [et al.] ; 
photos Jože Suhadolnik, Franci Virant]. - Koper : Loža Gallery, [1993?] ([Ljubljana] : Studio print). - 160 str., [8] str. 
pril. : ilustr. ; 27 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
 
128. OBLAK, Leopold           15,00 
    La symphonie lyrique / Leopold Oblak ; traduit du yougoslave par Victor Jesenik. - Paris : P. Seghers, 1956. - 38 
str. ; 18 cm. - (Collection PS. ; no. 496), broširana, originalna vezava, dodana je ščitna šatulja, zelo dobro ohranjen 
izvod, posvetilo in podpis avtorja 
 
129. KOSOVEL, Srečko          20,00 
    V malém plášti slov / Srečko Kosovel ; [přeložili Vilém Závada a Oton Berkopec ; úvod napsal Vilém Závada ; 
poznámku o autorovi Oton Berkopec]. - 1. vyd. - Praha : Odeon, 1974. - 196 str. : avtorj. sl. ; 8 cm, platno, ščitni ovoj, 
originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
 
130. KOSOVEL, Srečko          100,00 
    Pesmi / Srečko Kosovel. - c. - Ljubljana : Odbor za izdajo pesmi Srečka Kosovela, 1927 (v Kamniku : Anton 
Slatnar). - 94 str. ; 22 cm : avtorj. sl., pesnikov portret je narisal G. A. Kos, broširana, originalna vezava, zelo dobro 
ohranjen, še neobrezan izvod 
 
131. SATURNUS d. d. Ljubljana Jugoslavija        25,00 
 - [Ljubljana : s. n. , s. d]. – [46] str. : ilustr. ; 31 cm, broširana, originalna vezava, odlično ohranjen izvod 
Katalog izdelkov znamenite tovarne Saturnus iz 30. let 20. stoletja.  Predstavljen je industrijski postopek in izdelki.  
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132. ROJAKI!            40,00 
[Slikovno gradivo]. - [s. l.  : s. n. , s. d] - 1 plakat ; 30 x 25 cm, zganjen, zelo dobro ohranjen izvod 
Na plakatu je ročno zapisan datum 9. 9. 1939 in se navezuje na Bazovico Tu so bili zaradi protifašistične dejavnosti 6. septembra 1930 ustreljeni 
štirje antifašisti, Slovenci Ferdo Bidovec, Fran Marušič in Alojz Valenčič ter Hrvat Zvonimir Miloš, člani ilegalne primorske protifašistične in 
narodnoobrambne organizacije TIGR (po začetnicah Trsta, Istre, Gorice in Reke) oziroma njene veje Borba. 

133. KOTERA, Jan           150,00 
dve razglednici poslani arhitektu Jožetu Plečniku, Praga, 1902 in 1903, zelo dobro ohranjeni 
Jan Kotera (1871-1923) je češki arhitekt in notranji oblikovalec. Kotera je tudi eden ključnih ustvarjalcev moderne češke arhitekture. Bil je 
Plečnikov sošolec na Dunaju. Kasneje je bil njegov veliki prijatelj, ki ga je Plečnik izredno občudoval kot predstavnika slovanske arhitekture 
oziroma nacionalnega češkega arhitekta. Na povabilo Kotere je Plečnik prišel poučevat v Prago in s tem začel svoje praško obdobje 
arhitekturnega ustvarjanja. 

134. LOVSKI koledarček : 1939.         10,00 
 - Kranj : Lovsko društvo za Gorenjsko, [1938]. – [20] str. : ilustr. ; 13 cm, broširana, originalna vezava, dobro 
ohranjen izvod, prerjavele sponke odstranjene in vezava zašita 
 
135. IMENOVANJE             50,00 
Andreja Gričarja za častnega člana Učiteljskega društva za Radovljiški okraj 15. aprila 1909.  
črno bela fotografija na kartonu, 1909, dim. fotografije 18 x 23 cm, dim. kartona 30 x 35 cm, poškodovana na 
spodnjem levem kotu, dokumentirana in datirana 
  
136. LJUBNO ob Savinji - šola         60,00 
črno bela fotografija na kartonu, 1912, dim. fotografije 12 x 16,5 cm, dim. kartona 19,5 x 25 cm, zelo dobro 
ohranjena, dokumentirana in datirana 
 
137. BREŽICE           20,00 
Dijaki IV. razreda meščanske šole pri praktičnem pouku 
črno bela fotografija, junij 1927, dim. fotografije 8,5 x 13 cm, zelo dobro ohranjena, dokumentirana in datirana 

138. RAZLAG, Radoslav          45,00 
črno bela portretna kabinetna fotografija na kartonu, fotograf Saller&Knesevič Hotel Elephant Laibach, okoli 1860, 
dim. 10,5 x 6,5 cm 
Radoslav Razlag – Jakob (Radoslavci, 1826 – Brežice, 1880) je bil  slovenski pisatelj, pesnik in politik. V Gradcu je študiral filozofijo, 
bogoslovje in pravo. V začetku leta 1865 je bil kot prvi Slovenec izvoljen v štajerski deželni zbor. Tu je nastopal za narodne pravice štajerskih 
Slovencev in zagovarjal federalistično ureditev Avstrije. Leta 1867 je bil ponovno izvoljen, a je že naslednje leto odstopil. Leta 1868 se je kot 
govornik udeležil prvega tabora v Ljutomeru. Leta 1869 je bil izvoljen za poslanca kmečkih občin v kranjski deželni zbor. Avstrijska vlada, ki jo 
je tedaj vodil Karel Hohenwart, ga je 11. septembra 1871 imenovala za kranjskega deželnega glavarja. S tem postal prvi slovenski deželni glavar 
Kranjske.  

139. DOLENC, Viktor           45,00 
črno bela portretna kabinetna fotografija na kartonu, fotograf L. Krach Laibach, 1866, dim. 10,5 x 6,5 cm 
Viktor Dolenc (Senožeče, 1841 – Trst, 1887), je bil slovenski politik, publicist, urednik in trgovec. Politično je začel delovati po prihodu v 
Gorico 1867. Leta 1868 je sodeloval pri ustanovitvi čitalnice v Solkanu. Na taboru v Šempasu (1869) je zahteval, da bi službe v javni upravi 
dobili domačini. V Gorici je postal odbornik političnega društva Soča in si prizadeval, da bi izdajali tednik za vse primorske Slovence. Ko je 
društvo 1871 začelo izdajati glasilo Soča je Dolenc postal njen izdajatelj in odgovorni urednik. Vanj je tudi pisal gospodarske in politične 
članke. Leta 1883 je izdal Kažipot po Trstu, katerega namen je bil seznanitev slovenskih gospodarstvenikov z razmerami v Trstu ter 1884 postal 
urednik tržaške Edinosti in glasilu tudi pomagal postaviti tiskarno. 

140. COSTA, Etbin Henrik          50,00 
črno bela portretna kabinetna fotografija na kartonu, fotografinja E. Dzimski Wittve Laibach, okoli 1865,  
dim. 10,5 x 6,5 cm 
Etbin Henrik Costa (Novo mesto 1832 – Ljubljana 1875) je bil slovenski bibliograf, pravnik, ljubljanski župan in politik. Njegov oče je bil 
zgodovinar, topograf in publicist Henrik Costa (1799-1871). Kljub vzgoji v nemškem duhu je naklonjenost do slovenskih rojakov dokazal že leta 
1859, ko je izšel zbornik o pesniku in duhovniku Valentinu Vodniku. Na njegovo pobudo se je leta 1861 ustanovilo pravoznansko društvo, prav 
tako pa je bil tudi med soustanovitelji ljubljanske narodne čitalnice. Ko so leta 1864 ustanovili Slovensko matico ga izvolili za odbornika. Leta 
1868 pa je postal in ostal do svoje smrti predsednik te ustanove. Med letoma 1864 in 1869 je bil ljubljanski župan. Ob njegovi izvolitvi so na 
»… ljubljanskem magistratu prvič izobesili slovensko narodno zastavo in županu v čast zapeli podoknico, ki jo je spesnil Fran Levstik.« Delo 
župana je opravljal vestno in dobro, meščani so bili z njim zadovoljni, tako da mu je celo bivši mehiški cesar aprila 1865 podelil viteški križ 
Gvadalupskega reda, decembra leta 1866 pa mu je še avstrijski cesar podelil viteški križ Franc-Jožefovega reda. Poleg te je opravljal še veliko 
drugih pomembnih funkcij. To, da je bil Costa resnično izredno delaven in mučenik za narodno stvar, kot so ga imenovali, potrjuje tudi dejstvo, 
da se mu je v izkaz spoštovanja na dan njegovega pogreba v Ljubljani poleg uradnikov, županov in drugih veljakov, poklonilo nad 12.000 ljudi. 
Zaprte so bile prodajalne, iz hiš so plapolale črne zastave in ni žalovalo samo mesto, temveč vsa dežela. 
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150. ČERNIGOJ, Avgust          200,00 
    A. Černigoj [Slikovno gradivo] : grafika. - [Koper] : samozal., [1952] (Koper : Pecchiari Graf.). - 1 mapa ([4] str. 
besedila, 44 grafičnih listov) : č-b ; 25 x 17 cm, mapa, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod št. 138/200 

151. IZPOVEDNICE, pridižnice in križevi poti v cerkvah Lavantinske škofije   40,00 
 : rešitev prvega pastoralnega vprašanja za leto 1910: V cerkvah se nahajajo izpovednice, pridižnice in sv. križev pot. 
Kaj določuje sveta katoliška Cerkev zlasti zastran izpovednic in sv. križevega pota? Znamenitejši sv. križevi poti in 
izpovednice v posameznih cerkvah dekanije se naj opišejo. - V Mariboru : Pisarna kn. šk. ordinariata, 1912 ([Maribor] 
: Tiskarna sv. Cirila). - IV, 116 str. ; 20 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 

152. STUPICA, Gabrijel – 4 katalogi         40,00 
a. STUPICA, Gabrijel 
    Stupica° = Gabrijel Stupica : razstava slik 1941-1967, Ljubljana, Moderna galerija, od 12. januarja do 12. februarja 
1968 / [uvod Luc Menaše ; seznam del, življenjski podatki in literatura o umetniku Ljerka Menaše ; likovna ureditev 
in oprema Jože Brumen ; prevod v francoščino Viktor Jesenik ; fotografski posnetki foto laboratorij Moderne galerije 
(Miro Zdovc in Vlado Mlekuž)]. - Ljubljana : Moderna galerija, [1968?] (v Ljubljani : Delo). - 115 str. : ilustr. ; 23 
cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
b. BIHALJI-Merin, Oto 
    Gabrijel Stupica. - Praha :Odeon, 1968 (v Ljubljani : Delo). - 106 str. : ilustr. ; 18 cm, broširana, originalna vezava, 
zelo dobro ohranjen izvod 
c. STUPICA, Gabrijel 
    Gabrijel Stupica : izložba slika : Galerija Sebastian Beograd, 6. 11. - 20. 11. 1985. / [urednik kataloga Jadranka 
Nikolić ; fotografija Egon Kaše, Tihomir Pinter]. - Dubrovnik : Galerija Sebastian, 1985 (Zagreb : Vjesnik). - [10] str. 
: ilustr. ; 24 cm. - (Katalog / [Galerija Sebastian] ; br. 25), karton, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
d. MURTIĆ, Edo 
    Edo Murtić. Gabrijel Stupica / XVII Bienal de São Paulo. - [S. l. : s. n., 1983] (Ljubljana : "Tone Tomšić"). - [4]str., 
[2] zganjena lista : ilustr. ; 23 cm, karton, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 

153. JALLABERT, Louis          160,00 
Experimenta electrica usibus medicis applicata. Oder Versuche über die Elektricität, aus denen der herrliche Nutzen 
derselben in der Artzneywissenschaft und insbesondere in der Kur eines Lahmen zu ersehen, nebst einigen 
Muthmassungen über die Ursach der Wirkungen der Electricität. Denen zu Ende beygefügt Herrn de Sauvages 
Sendschreiben an Herrn D. Bruhier von den Versuchen so an einigen Lahmen unter seiner Aufsicht gemacht worden. 
Aus dem Französischen übersetzt. – Basel : Johann Rudolf, 1750. – 312 str. : ilustr. (3 priloge s slikami) ; 19 cm, 
pergament, vezava iz časa, zelo dobro ohranjen izvod 
privezana je knjiga: BIANCONI, Giovanni Lodovico 
Sendschreiben über die Electricität – Basel : Johann Rudolf ; 1750. – 44 str. ; 19 cm 

Louis Jallabert (1712-1768) je bil profesor matematike in filozof. V navedenem delu, ki je bilo kasneje še večkrat citirano, opisuje stimulacijo 
mišic s pomočjo elektrike in nadaljuje z ugotovitvijo, da se lahko s pomočjo električnega toka zdravi paraliza. Elektriko pojmuje kot neopisljivo, 
elastično in brezoblično snov. 

154. KOSOVEL, Srečko          50,00 
    Integrali '26 / Srečko Kosovel ; [izbral, uredil in uvodno študijo napisal Anton Ocvirk]. - [2. izd.]. - V Ljubljani : 
Cankarjeva založba, 1984. - 314 str., XIV str. sa tablama : ilustr. ; 17 X 18 cm. - (Zbirka "Bela krizantema"), opremil 
Jože Brumen, polplatno, ščitni ovitek, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 

155. INTEGRALI           20,00 
oglasna tiskovina za naročilo prve izdaje »kultne« Kosovelove zbirke v likovni obdelavi Jožeta Brumna - 8 str.  
: ilustr. ; 16,5 x 16,5 cm, nevezani listi, odlično ohranjen izvod  

156. ČERNEJ, Anica           20,00 
    Metuljčki / Anica Černejeva. -  Celje : [Zvezna tiskarna], 1930 (v Celju : Zvezna tiskarna). - 56 str. ; 19 cm, 
broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, 1. izdaja, posvetilo in podpis avtorice. 

157. CANZIANI, Alfonso          40,00 
razglednica iz Berlina poslana arhitektu Jožetu Plečniku, 1909, zelo dobro ohranjena 
Alfonso Canciani (1863-1955) je italijanski kipar in medaljer. Deloval je na Dunaju in v Italiji.  

141. TOMŠIČ, Anton           100,00 
črno bela portretna kabinetna fotografija na kartonu, fotograf Henrik Krappek Marburg, 1870, dim. 10,5 x 6,5 cm, 
posvetilo in podpis portretiranca 
Anton Tomšič (Dedni dol 1842-Maribor 1871) je bil prvi slovenski časnikar in prvi glavni urednik časnika Slovenski narod. Sprva se je šolal v 
ljudski šoli v Višnji Gori, nato je obiskoval gimnazijo, ki jo je zaključil z odliko in se vpisal na pravno fakulteto v Gradcu. Leta 1867 se je 
zaposlil kot odvetniški pripravnik (koncipient) v odvetniški pisarni dr. Ferdinanda Dominkuša v Mariboru. 18. marca 1868 je zboru 
ustanovnikov Slovenskega naroda predložil publicistični program, ki je vseboval različna publicistična gesla, med drugim je podpiral zedinjenje 
vseh Slovencev v skupno upravno celoto, enakopravnost slovenščine in nasprotoval dualistični ureditvi Avstrije. Na temeljih, ki si jih je zastavil 
s programom, je pričel Tomšič delovati kot prvi glavni urednik Slovenskega naroda. Časopis, ki je kasneje postal prvi slovenski dnevnik, je 
začel izhajati 2. aprila 1868 v Mariboru. Časopis je Anton Tomšič urejal vse do svoje smrti, konec maja 1871. Mesto glavnega urednika je za 
njim začasno prevzel Ivan Železnikar, julija 1871 pa Josip Jurčič.  

142. TOMAN, Lovro           80,00 
črno bela portretna kabinetna fotografija na kartonu, fotograf Josef Saller Hotel Elefant Laibach, okoli 1860,  
dim. 10,5 x 6,5 cm 
Lovro Toman (Kamna Gorica 1827- Rodaun 1870) je bil slovenski pravnik, poslanec in pesnik. 
Svoje šolanje začel na ljudski šoli – normalki v Ljubljani, nadaljeval na ljubljanski gimnaziji in jo končal leta 1845. Nato se je vpisal na študij 
prava na Dunaju. Že med študijem je postajal znan pesnik in govornik, pa tudi politik. Zaradi zaprtja univerze na Dunaju je študij zaključil in 
doktoriral v Gradcu, leta 1852. Okrog leta 1850 si je dopisoval s svojo zaročenko, Josipino Urbančič Turnograjsko. Njuna dolga pisma, nekatera 
obsegajo tudi 25 strani, so pomemben zgodovinski vir spoznavanja takratnega meščanskega življenja. Leta 1853 sta se poročila. Josipina je 
naslednje leto za posledicami ošpic in težkega poroda umrla v starosti komaj 21 let. Po ženini smrti se je Toman vrnil na Kranjsko in se kot 
odvetnik zaposlil v Radovljici. Tam je bil marca 1861 izvoljen v kranjski deželni zbor, ta pa ga je imenoval za poslanca v državnem zboru na 
Dunaju. Leta 1863 se je preselil v Ljubljano, kjer je prevzel odvetništvo in se poročil z Luizo Altman. Za posledicami dolgotrajne bolezni je 
umrl v Rodaunu pri Dunaju.  

143. VOŠNJAK, dr. Josip          60,00 
črno bela portretna kabinetna fotografija na kartonu, fotograf Atelier Graz 1870, dim. 10,5 x 6,5 cm 
Josip Vošnjak (Šoštanj 1834 – Visole pri Slovenski Bistrici 1911) je bil slovenski pisatelj, zdravnik in politik. Po osnovni šoli in gimnaziji je 
vpisal ptudij medicine in ga uspešno zaključil. Zdravniški poklic je opravljal v več krajih. Bil je poslanec v štajerskem deželnem zboru, 
dunajskem državnem zboru v letih in kranjskem deželnem zboru. Leta 1895 se je upokojil in se preselil na posestvo na Visolah pri Slovenski 
Bistrici, kjer je živel vse do smrti. Deloval je na številnih področjih politike, pisateljevanja, bil je kulturni organizator, govorec, mislec, pobudnik 
mnogih gospodarskih dejavnosti, društveni delavec. Vseskozi si je prizadeval za Zedinjeno Slovenijo in je aktivno sodeloval pri organizaciji 
taborov. Cilj njegovega političnega delovanja je bil prebuditi kmeta, ki je bil zanj temelj vsakega naroda. Kot poslanec se je boril za napredek 
šolstva, splošno volilno pravico, uveljavljanje slovenskega jezika, razvoj zdravstva in se zavzemal tudi za gradnjo nove deželne bolnice.  

144. MURKO, DR. Vladimir          80,00 
Korespondenca v zvezi z raziskovanjem jam na Mežaklji.  
57 dopisov med letoma 1959 in 1960 

145. KRST pod Triglavom          80,00 
[Slikovno gradivo] : retrogardistični dogodek : Gledališče sester Scipion 1983 - 1987 : srhljiva podoba, na kateri 
umetnost umira ... - [S. l. : s. n., 1985]. - 1 plakat : č-b ; 49 x 68 cm, odlično ohranjen izvod 

146. KARTA slovenskega ozemlja         150,00 
[Kartografsko gradivo] / Geodetska sekcija Glavnega štaba NOV in POS. - 1:200.000. - [S. l. : Geodetska sekcija 
Glavnega štaba NOV in POS], 1944. - 1 zvd na 4 listih - spojeno; 93 x 128 cm, opalograf, zelo dobro ohranjen izvod 
Svetlobna kopija izdelana po zemljevidu Matice Slovenske (1921). Ročno vrisane meje in določene oznake, brez legende. 

147. Das KLEINE Universum.         380,00 
- Stuttgart : Artistischer Verlag von J. Scheible, 1840 – [142] listov. :ilustr. ; 11 x 16 cm, usnje, vezava iz časa , dobro 
ohranjen izvod, posamični listi so pegavi 
V zvezku so zbrane vedute krajev in znamenitosti po svetu. Med slovenskimi so v tej knjigi objavljene vedute: Pirana, Postojnske jame, Idrije, 
slapa Savice, Maribora, izvira Unca, Ptuja, Rogatca in Celja 

148. HEVENESI, Gábor          420,00 
    Sveti post, Christusovimu terplenju posvezhen, u' vsakdanu spremishluvanje resdejlen / pervizh skus zhasty 
vredniga paterja Gabriela Hevenesia, is tovarshtva Jesusoviga po latinsku popisan ; sdej pak od Joshepha Haslna ... na 
kraynski jesik preloshen ... - Labaci : prostat apud Aloysium Raab ... : literis Egerianis, 1770. - [16], 440 str. : vinjete ; 
16 cm, usnje, vezava iz časa, zelo dobro ohranjen izvod, manjkata sprednji in zadnji vezni list 

149. LEBAN, Avgust Armin          30,00 
    Skladbe Avgusta Armina Lebana II. zvezek [Glasbeni tisk] / uredil Janko Leban. - V Ljubljani : založil urednik, 
1883 ([Ljubljana] : Klein in Kovač). – [12] str. : note ; 24 x 33 cm, nevezani listi, originalna vezava, zelo dobro 
ohranjen izvod 
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150. ČERNIGOJ, Avgust          200,00 
    A. Černigoj [Slikovno gradivo] : grafika. - [Koper] : samozal., [1952] (Koper : Pecchiari Graf.). - 1 mapa ([4] str. 
besedila, 44 grafičnih listov) : č-b ; 25 x 17 cm, mapa, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod št. 138/200 

151. IZPOVEDNICE, pridižnice in križevi poti v cerkvah Lavantinske škofije   40,00 
 : rešitev prvega pastoralnega vprašanja za leto 1910: V cerkvah se nahajajo izpovednice, pridižnice in sv. križev pot. 
Kaj določuje sveta katoliška Cerkev zlasti zastran izpovednic in sv. križevega pota? Znamenitejši sv. križevi poti in 
izpovednice v posameznih cerkvah dekanije se naj opišejo. - V Mariboru : Pisarna kn. šk. ordinariata, 1912 ([Maribor] 
: Tiskarna sv. Cirila). - IV, 116 str. ; 20 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 

152. STUPICA, Gabrijel – 4 katalogi         40,00 
a. STUPICA, Gabrijel 
    Stupica° = Gabrijel Stupica : razstava slik 1941-1967, Ljubljana, Moderna galerija, od 12. januarja do 12. februarja 
1968 / [uvod Luc Menaše ; seznam del, življenjski podatki in literatura o umetniku Ljerka Menaše ; likovna ureditev 
in oprema Jože Brumen ; prevod v francoščino Viktor Jesenik ; fotografski posnetki foto laboratorij Moderne galerije 
(Miro Zdovc in Vlado Mlekuž)]. - Ljubljana : Moderna galerija, [1968?] (v Ljubljani : Delo). - 115 str. : ilustr. ; 23 
cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
b. BIHALJI-Merin, Oto 
    Gabrijel Stupica. - Praha :Odeon, 1968 (v Ljubljani : Delo). - 106 str. : ilustr. ; 18 cm, broširana, originalna vezava, 
zelo dobro ohranjen izvod 
c. STUPICA, Gabrijel 
    Gabrijel Stupica : izložba slika : Galerija Sebastian Beograd, 6. 11. - 20. 11. 1985. / [urednik kataloga Jadranka 
Nikolić ; fotografija Egon Kaše, Tihomir Pinter]. - Dubrovnik : Galerija Sebastian, 1985 (Zagreb : Vjesnik). - [10] str. 
: ilustr. ; 24 cm. - (Katalog / [Galerija Sebastian] ; br. 25), karton, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
d. MURTIĆ, Edo 
    Edo Murtić. Gabrijel Stupica / XVII Bienal de São Paulo. - [S. l. : s. n., 1983] (Ljubljana : "Tone Tomšić"). - [4]str., 
[2] zganjena lista : ilustr. ; 23 cm, karton, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 

153. JALLABERT, Louis          160,00 
Experimenta electrica usibus medicis applicata. Oder Versuche über die Elektricität, aus denen der herrliche Nutzen 
derselben in der Artzneywissenschaft und insbesondere in der Kur eines Lahmen zu ersehen, nebst einigen 
Muthmassungen über die Ursach der Wirkungen der Electricität. Denen zu Ende beygefügt Herrn de Sauvages 
Sendschreiben an Herrn D. Bruhier von den Versuchen so an einigen Lahmen unter seiner Aufsicht gemacht worden. 
Aus dem Französischen übersetzt. – Basel : Johann Rudolf, 1750. – 312 str. : ilustr. (3 priloge s slikami) ; 19 cm, 
pergament, vezava iz časa, zelo dobro ohranjen izvod 
privezana je knjiga: BIANCONI, Giovanni Lodovico 
Sendschreiben über die Electricität – Basel : Johann Rudolf ; 1750. – 44 str. ; 19 cm 

Louis Jallabert (1712-1768) je bil profesor matematike in filozof. V navedenem delu, ki je bilo kasneje še večkrat citirano, opisuje stimulacijo 
mišic s pomočjo elektrike in nadaljuje z ugotovitvijo, da se lahko s pomočjo električnega toka zdravi paraliza. Elektriko pojmuje kot neopisljivo, 
elastično in brezoblično snov. 

154. KOSOVEL, Srečko          50,00 
    Integrali '26 / Srečko Kosovel ; [izbral, uredil in uvodno študijo napisal Anton Ocvirk]. - [2. izd.]. - V Ljubljani : 
Cankarjeva založba, 1984. - 314 str., XIV str. sa tablama : ilustr. ; 17 X 18 cm. - (Zbirka "Bela krizantema"), opremil 
Jože Brumen, polplatno, ščitni ovitek, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 

155. INTEGRALI           20,00 
oglasna tiskovina za naročilo prve izdaje »kultne« Kosovelove zbirke v likovni obdelavi Jožeta Brumna - 8 str.  
: ilustr. ; 16,5 x 16,5 cm, nevezani listi, odlično ohranjen izvod  

156. ČERNEJ, Anica           20,00 
    Metuljčki / Anica Černejeva. -  Celje : [Zvezna tiskarna], 1930 (v Celju : Zvezna tiskarna). - 56 str. ; 19 cm, 
broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, 1. izdaja, posvetilo in podpis avtorice. 

157. CANZIANI, Alfonso          40,00 
razglednica iz Berlina poslana arhitektu Jožetu Plečniku, 1909, zelo dobro ohranjena 
Alfonso Canciani (1863-1955) je italijanski kipar in medaljer. Deloval je na Dunaju in v Italiji.  

141. TOMŠIČ, Anton           100,00 
črno bela portretna kabinetna fotografija na kartonu, fotograf Henrik Krappek Marburg, 1870, dim. 10,5 x 6,5 cm, 
posvetilo in podpis portretiranca 
Anton Tomšič (Dedni dol 1842-Maribor 1871) je bil prvi slovenski časnikar in prvi glavni urednik časnika Slovenski narod. Sprva se je šolal v 
ljudski šoli v Višnji Gori, nato je obiskoval gimnazijo, ki jo je zaključil z odliko in se vpisal na pravno fakulteto v Gradcu. Leta 1867 se je 
zaposlil kot odvetniški pripravnik (koncipient) v odvetniški pisarni dr. Ferdinanda Dominkuša v Mariboru. 18. marca 1868 je zboru 
ustanovnikov Slovenskega naroda predložil publicistični program, ki je vseboval različna publicistična gesla, med drugim je podpiral zedinjenje 
vseh Slovencev v skupno upravno celoto, enakopravnost slovenščine in nasprotoval dualistični ureditvi Avstrije. Na temeljih, ki si jih je zastavil 
s programom, je pričel Tomšič delovati kot prvi glavni urednik Slovenskega naroda. Časopis, ki je kasneje postal prvi slovenski dnevnik, je 
začel izhajati 2. aprila 1868 v Mariboru. Časopis je Anton Tomšič urejal vse do svoje smrti, konec maja 1871. Mesto glavnega urednika je za 
njim začasno prevzel Ivan Železnikar, julija 1871 pa Josip Jurčič.  

142. TOMAN, Lovro           80,00 
črno bela portretna kabinetna fotografija na kartonu, fotograf Josef Saller Hotel Elefant Laibach, okoli 1860,  
dim. 10,5 x 6,5 cm 
Lovro Toman (Kamna Gorica 1827- Rodaun 1870) je bil slovenski pravnik, poslanec in pesnik. 
Svoje šolanje začel na ljudski šoli – normalki v Ljubljani, nadaljeval na ljubljanski gimnaziji in jo končal leta 1845. Nato se je vpisal na študij 
prava na Dunaju. Že med študijem je postajal znan pesnik in govornik, pa tudi politik. Zaradi zaprtja univerze na Dunaju je študij zaključil in 
doktoriral v Gradcu, leta 1852. Okrog leta 1850 si je dopisoval s svojo zaročenko, Josipino Urbančič Turnograjsko. Njuna dolga pisma, nekatera 
obsegajo tudi 25 strani, so pomemben zgodovinski vir spoznavanja takratnega meščanskega življenja. Leta 1853 sta se poročila. Josipina je 
naslednje leto za posledicami ošpic in težkega poroda umrla v starosti komaj 21 let. Po ženini smrti se je Toman vrnil na Kranjsko in se kot 
odvetnik zaposlil v Radovljici. Tam je bil marca 1861 izvoljen v kranjski deželni zbor, ta pa ga je imenoval za poslanca v državnem zboru na 
Dunaju. Leta 1863 se je preselil v Ljubljano, kjer je prevzel odvetništvo in se poročil z Luizo Altman. Za posledicami dolgotrajne bolezni je 
umrl v Rodaunu pri Dunaju.  

143. VOŠNJAK, dr. Josip          60,00 
črno bela portretna kabinetna fotografija na kartonu, fotograf Atelier Graz 1870, dim. 10,5 x 6,5 cm 
Josip Vošnjak (Šoštanj 1834 – Visole pri Slovenski Bistrici 1911) je bil slovenski pisatelj, zdravnik in politik. Po osnovni šoli in gimnaziji je 
vpisal ptudij medicine in ga uspešno zaključil. Zdravniški poklic je opravljal v več krajih. Bil je poslanec v štajerskem deželnem zboru, 
dunajskem državnem zboru v letih in kranjskem deželnem zboru. Leta 1895 se je upokojil in se preselil na posestvo na Visolah pri Slovenski 
Bistrici, kjer je živel vse do smrti. Deloval je na številnih področjih politike, pisateljevanja, bil je kulturni organizator, govorec, mislec, pobudnik 
mnogih gospodarskih dejavnosti, društveni delavec. Vseskozi si je prizadeval za Zedinjeno Slovenijo in je aktivno sodeloval pri organizaciji 
taborov. Cilj njegovega političnega delovanja je bil prebuditi kmeta, ki je bil zanj temelj vsakega naroda. Kot poslanec se je boril za napredek 
šolstva, splošno volilno pravico, uveljavljanje slovenskega jezika, razvoj zdravstva in se zavzemal tudi za gradnjo nove deželne bolnice.  

144. MURKO, DR. Vladimir          80,00 
Korespondenca v zvezi z raziskovanjem jam na Mežaklji.  
57 dopisov med letoma 1959 in 1960 

145. KRST pod Triglavom          80,00 
[Slikovno gradivo] : retrogardistični dogodek : Gledališče sester Scipion 1983 - 1987 : srhljiva podoba, na kateri 
umetnost umira ... - [S. l. : s. n., 1985]. - 1 plakat : č-b ; 49 x 68 cm, odlično ohranjen izvod 

146. KARTA slovenskega ozemlja         150,00 
[Kartografsko gradivo] / Geodetska sekcija Glavnega štaba NOV in POS. - 1:200.000. - [S. l. : Geodetska sekcija 
Glavnega štaba NOV in POS], 1944. - 1 zvd na 4 listih - spojeno; 93 x 128 cm, opalograf, zelo dobro ohranjen izvod 
Svetlobna kopija izdelana po zemljevidu Matice Slovenske (1921). Ročno vrisane meje in določene oznake, brez legende. 

147. Das KLEINE Universum.         380,00 
- Stuttgart : Artistischer Verlag von J. Scheible, 1840 – [142] listov. :ilustr. ; 11 x 16 cm, usnje, vezava iz časa , dobro 
ohranjen izvod, posamični listi so pegavi 
V zvezku so zbrane vedute krajev in znamenitosti po svetu. Med slovenskimi so v tej knjigi objavljene vedute: Pirana, Postojnske jame, Idrije, 
slapa Savice, Maribora, izvira Unca, Ptuja, Rogatca in Celja 

148. HEVENESI, Gábor          420,00 
    Sveti post, Christusovimu terplenju posvezhen, u' vsakdanu spremishluvanje resdejlen / pervizh skus zhasty 
vredniga paterja Gabriela Hevenesia, is tovarshtva Jesusoviga po latinsku popisan ; sdej pak od Joshepha Haslna ... na 
kraynski jesik preloshen ... - Labaci : prostat apud Aloysium Raab ... : literis Egerianis, 1770. - [16], 440 str. : vinjete ; 
16 cm, usnje, vezava iz časa, zelo dobro ohranjen izvod, manjkata sprednji in zadnji vezni list 

149. LEBAN, Avgust Armin          30,00 
    Skladbe Avgusta Armina Lebana II. zvezek [Glasbeni tisk] / uredil Janko Leban. - V Ljubljani : založil urednik, 
1883 ([Ljubljana] : Klein in Kovač). – [12] str. : note ; 24 x 33 cm, nevezani listi, originalna vezava, zelo dobro 
ohranjen izvod 
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158. RADICS, Peter           50,00 
    Die Freiherren von Grimschitz : eine geschichtliche Studie / von P. v. Radics. - Wien : Mayer & Co., 1871.  
- 43 str. ; 22 cm, polplatno, vezava iz časa, zelo dobro ohranjen izvod 

159. Instituciao Imperador Francisco Jose I.         50,00 
Sociedade Auxiliuoa Austro-Hungara 
Zahvalno pismo gospe Franji Tavčar za njeno pomoč dijakom v Braziliji 
slovenščina, črnilo, rokopis, 1 pola zganjena na pol, Sao Paolo, 22. januar 1901, zelo dobro ohranjen izvod 
»Blagorodna gospa! Za vašo blagorodno ponudbo ubogim dijakom kličemo Vam, Velecenjena, Slovenci iz brazilskega pragozda: Bog Vas živi! 
Bog Vam stoterokrat povrni! V daljni tujini živeči pazljivo zasledujemo boj narodno napredne stranke proti klerikalnemu zmaju. Da bi le kaj 
kmalu strt bil za vedno! Žal, da se ne moremo pridružiti vrstam borečim se za narodovo osvoboditev. Kličemo le , vztrajajte, zmaga mora biti in 
bo naša, da le vsak brez razločka stori svojo dolžnost. V tem ste vi, velecenjena gospa, dali krasen izgled, kako naj si slovensko ženstvo podpira 
naša stremljenja in brani našo mladino, našo bodočnost, proti brezdomovincem. Zatorej še enkrat, Bog Vas živi! 
Za sicer maloštevilno, a zavedno slovenski naselbino:  
Josip Hubmayer t. č. predsednik avstro-ogerskega podpornega društva 
Fran Turk blagajnik« 

160. LJUBLJANA– Rožnik          85,00 
Maria Rosenbach in der Vorstadtpfarr – Maria Verkündigung zu Laibach 
podobica, grafika, 1840, risal Franz Kurz von Goldenstein, vrezal Karl Hoffmann, dim. 16 x 21 cm, zelo dobro 
ohranjena 
Poleg je natisnjeno še besedilo v nemščini in slovenščini: Sdihovanje k' Materi boshji v Rosenbach 

161. SLOVENIJA – Naši kraji         30,00 
 - [Ljubljana : Delniška tiskarna , s. d.]. – [88] listov : ilustr. (fotografije) ; 17 x 25 cm, platno, umetniška vezava, 
delna zlata obreza, odlično ohranjen izvod 
V albumu je odtisnjenih 87 fotografij slovenske krajine in motivov, ki so jih prispevali fotografi: Fran Krašovec, Emte, Silvan, Janko Ravnik, 
Avgust Berthold, Slavko Vengar, Egon Planinšek Slavko Plemelj, Ivan Bonač, Dana Kuralt, Pelikan, Karlo Kocjančič, Fran Škodlar, Janko 
Škerlep, F. Jug, Milan Šporar, Stane Predalič, St. Ribnikar in Ivo Erhatič. 

162. MALI, Franta           150,00 
    Jugoslavija / Franta Malý. - Beograd : Knjižarnica Milorada P. Milanovića, 1939 (Beograd : Sloga). - [161] list : 
reprodukcije ; 27x37 cm, polusnjen album, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod št 621/3500 
V albumu so med kraji kraljevine Jugoslavije objavljeni: Kranjska gora, Dovje, Blejsko jezero, Stol, Bohinjsko jezero, Martuljek, Triglav z 
Bohinjskega jezera, Dolkova špica in Škrlatica, Maribor, Muta.  
 
163. JANEZOVA življenska(!) izkušnja.         35,00 
- [Ljubljana : s.n., 1944]. - [11] str. : ilustr. ; 15 x 21 cm, protikomunistična in protipartizanska propaganda, broširana, 
originalna vezava, dobro ohranjen izvod 
Knjižica je izdelana kot otroška poučna slikanica. 
 
164. MEZNARIČ, Nikolaj          15,00 
    Zgodovina čudodelne podobe Matere milosti v frančiškanski cerkvi v Mariboru / spisal Nikolaj Meznarič. - V 
Mariboru : Frančiškanski samostan, 1891 (v Mariboru : Tiskarna sv. Cirila). - 62 str., [1] f. ilustr. pril. (frontispic) : 
ilustr. ; 17 cm, broširana, originalna vezava zelo dobro ohranjen izvod, 1. izdaja 
 
165. LJUBLJANA           40,00 
barvna litografija, okoli 1910, dim. 16 x 22 cm, zelo dobro ohranjena 
 
166. KARDELJ, Edvard          30,00 
    Edvard Kardelj iz govorov in pričevanj [Zvočni posnetek] / [odlomke iz govorov in pričevanj je izbral, uredil in 
spremno besedo napisal Savin Jogan ; sodelovali so še Roman Zupan ... et al.]. - Ljubljana : RTV Ljubljana, Založba 
kaset in plošč, 1981. – mapa, 4 LP plošče : stereo, s platnom prevlečena mapa, spremno besedilo, originalna vezava, 
odlično ohranjen izvod 
 
167. SOCIALISTIČNI koledar         30,00 
 - 26. letnik – Ljubljana : Kmetsko delavska zveza, [1926]. – 96 str. : Ilustr. ; 14 cm, broširana, originalna vezava, zelo 
dobro ohranjen izvod 
Poleg koledarskega dela so objavljeni še spisi o boju za delavske pravice in reklamno gradivo. 
 
168. CANKAR, Ivan          prosta ponudba 
lastnoročno napisano in podpisano pismo o nameri vračila dolga 
rokopis, svinčnik, 5. XI. 1899, dim lista. 11,5 x 14,5 cm 
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Kosovel, Srečko 84, 129, 130, 154, 
155
Kotera, Jan 133
Kovač, Vojin Chubby 59
Kovačič, Jani 61
Kovič, Kajetan 6
Kralj, Tomaž 59
Kranjska Gora 34, 162
Krašovec, Fran 161
Kuntner, Tone 59
Kuralt, Dana 161
Kveder, Zofka 73

Lah, Ivan 79

Laibach – glasbena skupina 27
Leban, Avgust Armin 149
Levstik, Fran 50
Litostroj 9
Ljubljana 68, 115, 124, 165
Ljubno ob Savinji 136
Ljubša, Matija 54

Magajna, France 99
Maister, Rudolf 98
Malahovsky, Igor 59
Maly, Franta 162
Maribor 147, 162, 164
Markelj, Milan 59
Martuljek 162
Matoušek, Jan 69
Medved, Andrej 59
Merhar, Dušan 59
Mesessnel, France 111
Mežnarič, Nikolaj 164
Miklavc, Ferdinand 59
Mitterutzner, Johannes Chrysostomus 
102
Močnik, Matej 78
Murko, Vladimir 144
Murska Sobota 90
Muršec, Jožef 70
Mušič, Zoran 8
Muta 162

Neue slowenische Kunst 88, 127

Oblak, Leopold 128
Olaj, Jože 59
Osrajnik, Milan 59
Pajek, Jožef 96
Pajk, Pavlina 28
Pavček, Tone 100
Piran 147
Pirc, Gustav 40
Pirnat, Nikolaj 80, 119
Planinc, Štefan 7
Planinšek, Egon 161
Plečnik, Jože 46, 68, 116, 133, 157
Plemelj, Slavko 161
Podbevšek, Anton 84
Pogačnik, Marko 59
Pohlen, Jože 100
Poljčane 96
Poniž, Denis 59
Postojnska jama 45, 147
Potočnik, Ivan 114
Predalič, Stane 161
Pregelj, Marij 57
Prežihov Voranc 52
Prisojnikovo okno 34
Ptuj 147
Pungartnik, Marjan 59
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Radics, Peter 158
Radovljica 135
Ravnik, Janko 161
Ravnikar, Matevž 64
Razlag, Radoslav 138
Rehar, Radivoj 3, 12
Reichman, Jelka 21
Ribnikar, St. 161
Robar, Filip Dorin 59
Rogatec 147
Rotar, Andrej 59
Rotar, Braco 59
Rozman, Smiljan 115
Rožnik 160
Rudolf, Franček 59

Saturnus 131
Savica – slap 147
Seliškar, Tone 48
Simčič, Samo 59
Sirk, Albert 48
Slak, Joža Đoka 60
Slomšek, Anton Martin 74
Slovenija 161
Sovre, Anton 57
Spodnje Koseze 91

Stalin, Josif, Visarionovič 42
Sterle, France 31
Stermecki 22
Stol 162
Strajnić, Kosta 46
Stritar, Josip 112
Stupica, Gabrijel 152
Svetina, Ivo 59
Svetina, Tone 7

Šalamun, Tomaž 59
Šantel, Saša 3, 10, 12
Škerlep, Janko 161
Škodlar, Fran 161
Škrlatica 162
Škulj, Jola 59
Šmon, Franc 106
Šporar, Milan 161
Štamcar, Marijan 59
Šubelj, Ivo 35
Šubic, Ive 109, 110

Taufer, Veno 59
Tavčar, Franja 159
Toman, Lovro 142
Tomšič, Anton 141

Torkar, Igor 16
Triglav 35, 162
Trpin, Janez 19
Trst 97
Trstenjak, Anton 81

Unec – izvir 147

Vaništa, Josip 14
Vavpotič, Ivan 20, 72
Vengar, Slavko 161
Vertovec, Matija 32, 33, 64
Vesel, Ivan Koseski 91
Vidmar, Milan 83
Vodnik, Valentin 69
Vogel, Herman 59
Volarič, Ivan Feo 60
Vošnjak, Josip 143

Zagoričnik, Franci 59, 121
Zagoričnik, Ifigenija 59
Zarnik, Valentin 56
Zavnik, Alojzija 100
Zupan, Vitomil 38

Katalog dražbe zbirateljskih predmetov, starih knjig in tiskov
november 2021
Izdal: Antikvariat Glavan  
Uredila: Rok Glavan in Katarina Korenak
Oblikovanje: motja.net        
Tiskano v Sloveniji.
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PRAVILA JAVNE DRAŽBE

1. Z udeležbo na javni dražbi vsak udeleženec izrecno pristaja na ta pravila. 

2. Javno dražbo antikvarnih predmetov organizira Antikvariat Glavan, Trg republike 2 v Ljubljani (v nadaljnjem 
besedilu: dražitelj).  

3. Dražitelj imenuje dražbeno komisijo in vodjo dražbe, ki je tudi pooblaščeni izklicatelj (licitator). Vodja dražbe ima 
poslovno pooblastilo za pripravo in izvedbo dražbe in s tem povezano sklepanje poslov.  Njegove odločitve nadzoruje 
dražbena komisija.

4. Dražitelj v razpisu javne dražbe določi datum, kraj in predmet javne dražbe, čas pred njo za ogled dražbenih 
predmetov, izklicne cene in druge podatke v zvezi z javno dražbo.

5. Na dražbi je možno sodelovati: 
a. Osebno 
ob upoštevanju vseh zdravstvenih pogojev, ki bodo veljali v tistem času. Oseba, ki pogojev ne bo izpolnjevala, ne bo 
mogla vstopiti v dražbeni prostor.
Kolikor je mogoče, dražitelj skrbi za anonimnost udeležencev javne dražbe. Vsak udeleženec javne dražbe dobi svojo 
številko, ki jo uporabi kot svojo označbo v dražbenem postopku.
b. S pisno ponudbo,
ki jo lahko oddate na naš elektronski naslov ali osebno v trgovini. Upoštevali bomo lahko le pisne ponudbe, ki bodo 
oddane najkasneje v soboto, 11. decembra do 12.00..
c. Preko telefona. 
Prijavo lahko oddate na naš elektronski naslov ali osebno v trgovini. Ob tem navedete tudi za katere predmete vas 
zanima sodelovanje na telefonski dražbi. 
Poklicali vas bomo nekaj številk pred vašim izbranim predmetom in boste lahko s telefonskim licitiranjem sodelovali 
na dražbi. Klici se bodo snemali. Upoštevali bomo lahko le tiste prijave za telefonsko sodelovanje, ki bodo oddane 
najkasneje v soboto, 11. decembra do 12.00. 

6. Udeleženci javne dražbe imajo pravico in dolžnost, da pred dražbo v času ogledov na običajen način pregledajo 
dražbene predmete. 

Odgovornost dražitelja za podatke v zvezi z dražbenimi predmeti (v katalogih, vabilih ali drugih objavah) ter za 
stvarne in pravne napake dražbenih predmetov je v celoti izključena.

7. Izklicne cene za dražbene predmete so določene v evrih, z že upoštevanim davkom na dodano vrednost. Višina 
dviga cene pri licitiranju je diskrecijska pravica vodje dražbe. 

8. Dražbeni predmet se šteje za izklican in prodan ter se izroči tistemu udeležencu javne dražbe, ki v postopku dražbe 
ponudi najvišjo kupnino in pod pogojem, da je to kupnino v celoti plačal dražitelju. 

9. Predmetov na dan dražbe ne bo moč prevzeti. Prevzem bo možen naslednji dan v trgovini Antikvariata Glavan. 
Kupec je dolžan plačati in prevzeti izklicane predmete takoj ali najkasneje v sedmih dneh po zaključku javne 
dražbe na sedežu dražitelja. Mogoče je plačilo z gotovino ali plačilnimi karticami. Pravne osebe plačajo na podlagi 
izstavljenega računa. V primeru, da kupec plačanih predmetov ne prevzame v predpisanem roku, bodo ti predani v 
skladiščenje na stroške kupca.

Če kupec zamudi rok plačila, lahko dražitelj prosto razpolaga s predmetom dražbe.

10. Zoper odločitve vodje dražbe je možen ugovor na dražbeno komisijo. Rok za ugovor je takoj po zaključku dražbe, 
najkasneje pa pol ure po tem dogodku. Dražbena komisija mora o ugovoru odločiti v eni uri po prejemu ugovora, 
njena odločitev pa je v okviru dražbenega postopka dokončna.

11. Prodaje na javni dražbi ni mogoče izpodbijati iz naslova čezmernega prikrajšanja.

12. Kupec, ki ne izpolni svojih obveznosti, odškodninsko odgovarja dražitelju.

13. Za pravna razmerja v zvezi z javno dražbo se uporabi pravo Republike Slovenije, za vse spore je pristojno sodišče 
v Ljubljani.
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