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Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
1. štev.
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V Ljubljani, v soboto, dne 2. januarja 1909.
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NASLOVA; Za dopia* i> rekopi* za Ital: Uredništvo
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naročila na liât, reklamacij», iaierat» I. t. d. : UpravnUtvo
BdeAnga Prapora», LjnbUana, Dunajska cesta ster. 20.

So dragi/
V smislu strankinih določb in sklepov zadnjega
zbora razpisujemo

Mflslflvanske socialne demokracije
in ga sklicujemo

na dni 31. prosinca, 1. in 2.
::
svečana 1909
::

v Ljubljano.
Provizorično predlagamo sledeči dnevni red:
1. Poročila, podaja tajnik sodrug Ivan Mlinar.
2. Politični položaj, poroča sodrug Etbin Kristan.
3. a) organizacija, poroča sodrug Ivan Kocmur,
b) Taktika, poroča sodrug dr. Tuma.
4. Tisk, poroča sodrug Anton Kristan.
5. Volitev izvrševalnega odbora.
6. Raznoterosti.
Pozivamo vse organizacije, ki imajo po stran
kinih določbah pravico do udeležbe na strankinem
zboru, da pravočasno izvolijo svoje zastopnike in
jih naznanijo izvrševalnemu odboru. Predlogi, ki
naj pridejo na razpravo na strankinem zboru, saj
se vpošljejo izvrševalnemu odboru najkasneje do
20. januarja 1909.
Vse deželne, okrajne in krajne organizacije
ter strokovne skupine in ženske organizacije va
bimo, naj se poslužijo svoje pravice in odpošljejo
na zbor svoje zastopnike. Mnogoštevilna udeležba
je v interesu razvoja stranke in zato naj ne izostane
nobena organizacija. Vsak delegat se mora na zboru
izkazati z mandatom svoje organizacije. For
mularji za mandate se lahko dobe pri izvrševalnem
odboru.
Sodrugi!
Zbor stranke ima izvršiti važne naloge. Stranka
napreduje in spopolnitev organizacije je naravna
posledica razvoja. Dobra organizacija je predpogoj
vsakemu delu in vsakemu vspefau; tesno združeno
P* je z organizacijo vprašanje taktike. Prevažna
j® pa tudi ureditev naših tiskovnih razmer. Tudi
v tem oziru nam nalaga razvoj stranke dolžnosti,
o katerih mora strankin zbor resno razpravljati in
sklepati, da
potem sklepi lahko tudi izvrše. Pa
tudi politični poiot>j v državi sploh in v slovenskih
deželah posebej je tak, da mu mora stranka po
svetiti vso pažnjo, Zaraditega pričakujemo, da se
udeležite zbora v največjem številu.
V LJUBLJANI, v božiču 1908.
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Izvrševalni odbor.
Novo leto.

iuuj,. Bekoplrl m a,
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Prečrtana je številka 1908. V preteklosti je ir
le še zgodovini pripada. Ura je odbila in leto sc
je končalo. Navada, kateri pravi Slovenec, da jc
železna srajca, pripisuje taki koledarske uprememb
poseben pomen. Toda čas sam se ne smem mnog,
za značenje, ki mu pripisujejo mere P® re m Judj

svojim rubrikam in dogodki, ki odločujejo v živ
ljenju človeštva, se ne vežejo na termine v pratiki.
Iz starega leta teče čas v novo enakomerno, brez
presledka in ne ustavi se niti za sekundo; nika
kršna stena se ne vzdiguje med starim in novim
letom, v resnici ni tu ue konca, ne začetka, ampak
razvoj gre mirno ali pa tudi nemirno svojo pot,
sledeč svojim večnim, neizprosnim zakonom.
Toda človek ni nad svetom, da bi mogel iz
abstraktnih višav neprenehoma opazovati tok živ
ljenja, temveč se mora včasi ustavljati, da se ozre
po svetu in premeri pot od začetka in preceni pot
do bližnjega cilja. In ko se je poslovilo leto, je
koristno, pogledati kaj nam je zapustilo. Zakaj
novo leto je nepopisan list; noben <fatum> ga ni
poslikal, ampak na njem bo to, kar bodo zapisali
ljudje, med njimi tudi delavci, ki napravijo od leta
do leta tem več <zgodovine>, čim bolj se zavedajo
svojega pomena iu čim bolj rabijo svojo moč po
svoji volji in v svoje namene. A kdor hoče hoditi,
mora imeti tla pod nogami in mora vedeti, kje
da je.
Avstrija zaključuje leto 1908 po že precej
znani navadi: V znamenju provizorija. Ko je me
seca novembra odstopilo Beckovo ministrstvo, de
loma zato, ker je bil njegov šef vedno dober me
šetar, ampak nikdar ne krepak in dalekoviden dr
žavnik, deloma pa zato, ker so dunajski krščanski
socialci pričakovali od vladne izpremembe večjih
profitov, se je predstavil Bienerth državi kot
«pacemaker» novega parlamentarnega ministrstva,
kot blaga duša, ki ne išče zase nič druzega kakor
nekoliko nehvaležnega dela, vso glorijo pa hoče
prepustiti novim možem, zaupnikom narodov in
parlamentarnih strank. To je bilo meseca no
vembra; ob novem letu pa imamo še vedno pro
vizorično uradniško ministrstvo in v tem ko napo
vedujejo politični avguri dopoldne parlamentariziranje kabineta tekom kratkih dni, popoldne pa
stalno imenovanje uradniškega ministrstva, ne ve
v resnici ne Bienerth, ne parlament, ne ta ali ona
stranka, kaj se bo zgodilo. Edino, o čemer ni
skoraj nobenega dvoma, je nesposobnost sedanjega
kabineta in njegovega glavarja.
Seveda, Bienerth je spravil brez § 14. pod
streho najnujnejše «državne potrebe» : Proračunski
provizorij, pooblastilni zakon za provizorično uveljavanje trgovinske pogodbe s Srbijo in v prvem
čitanju aneksijsko predlogo. Ampak zasluge za ta
vspeh nima vlada, temveč edino parlament in v
parlamentu predvsem socialno-demokratična frak
cija, ki je z največjo odločnostjo odbila, vse desperaterske poskuse, ki so hoteli razdejati državni
zbor. Bienerth sam pa je z naivno virtuoznostjo
storil, kar je le mogel, da bi bil zašel parlaient
na led in da bi se kolikor le mogoče povečala
splošna zmešnjava v državi. Razglas nagle sodbe
v Pragi je bil v tem oziru pravo mojstrsko delo,
ki bi bilo moralo kakor dinamit pognati državni
zbor v zrak, če bi ne stal na podlagi splošne in
enake volilne pravice.
Da imajo socialni demokratje za ohranitev
parlamenta in s tem za preprečenje absolutizma
glavne zasluge, je danes nepobitno zgodovinsko
dejstvo, katero so priznali dvakrat vsi, tudi orga
niziranemu proletariatu najbolj sovražni listi, iz«
vzemši seveda slovenski liberalni in klerikalni, ki
bi najrajši sugerirali svojim čitateljem, da socialne
demokracije sploh ni na svetu, dasi je v avstrijskem
parlamentu s svojim 89 poslanci tako močna, da
je zbornica brez bojev izvolila sodruga Pernerstor-

ferja za svor^a podpredsednika. A prav moč so
cialne demokracije je največjega pomena za ta
parlament, -, katerem se sicer cede vsem meščan
skim strankam sline po ministerskih portfeljih, pa
vendar lezejo vse narazen kakor rakovi mladi. So
cialna demokracija, ki združuje v sebi zastopnike
vseh narodov, je edina stranka, v kateri živi skup
nost avstrijskih interesov in njena bodočnost; edina
stranka, ki ima jasne cilje in do svojih ciljev jasno
pot. S tem se pojasnjujejo njeni vspehi, s tem se
pa tudi razlaga brezpogojna potreba socialne de
mokracije za vse narode, ki žive in morajo živeti
v tej državi.
Prav v sedanjem času je potreba socialne de
mokracije za avstrijske narode posebno očividna.
Zakaj kakor da bi se bila zgodovina skesala zaradi
napredka zadnjih let, se je cela država vrnila v
čase najstrupenejšega šovinizma, ki razsaja od se
vera do juga po vseh deželah, med vsemi narodi
in opaja ljudi kakor zastrupljeno vino in nado
mešča razum z blaznostjo in z deliričnim divjanjem.
Povsod nacionalistične rabuke, povsod šovinistično
sovraštvo; povsod več veselja nad klofuto, ki jo
dobi nasprotnik kakor nad svojo pridobitvijo; po
vsod zaslepljevanje množic, povsod pačenje soci
alnih vprašanj. Žito nacionalističnih hujskačev gre
po vsej državi v klasje in tujec, ki bi mogel z
enim pogledom pregledati celo Avstrijo, bi moral
misliti, da je cela država ogromna norišnica.
Seveda nimajo zasluge za to ogromno blaznost
od nacionalnega furorja živeči hujskači sami; glavna
krivica zadene vse dosedanje vladne zisteme, tiste,
ki so protežirali eno narodnost na škodo drugih
iu tiste, ki so prepuščali rešitev narodnega vpra
šanja ljubemu bogu. V sedanjosti pa imajo vendar
meščanske stranke največo odgovornost za šovini
stično paralizo, zakaj one so poklicane, da vladajo
in da na vladi rešijo nacionalni problem. Meščanske
stranke so vstvarile zistem, ki ga imamo v državi,
zato je njih dolžnost, vladati. Nespametno je, za
htevati vsakovrstne izpolnitve kot predpogoj za
nastop vlade ; in če se ta nezmisel odeva s plaščem
radikalizma, je to vendar le posledica strahopet
nosti in komedijanstva, ki se ne upa prevzeti od
govornosti za svoja dejanja. To velja za slovanske
stranke prav tako kakor za nemške ; oboje so krive
provizorija, ob katerem visi vse skupaj v zraku,
oboje so krive neparlamentarične vlade, oboje so
krive vseh krivic, zaradi katerih farizejsko stokajo.
V teh razmerah je socialna demokracija kot
edina stranka narodne enakopravnosti kvas avstrij
skega parlamentarizma in njena moč je edino
jamstvo, da bodo meščanske stranke proti svoji
volji prisiljene, lotiti se narodnega vprašanja z res
nobo, katere niso kazala doslej nikdar. In socialna
demokracija je obenem edino jamstvo, da se do*
žene narodno vprašanje z narodno avtonomijo, ki
je edina podlaga narodne enakopravnosti in svo*
bodnega narodnega razvoja.
A v dobi splošne šovinistične pijanosti jo so
cialna demokracija tudi edina moč, ki prepreči po*
tlačenje socialnih reform. Po njeni zaslugi je do*
zorelo vprašanje starostnega zavarovanja vsaj toliko,
da je zakonski načrt odkazan odseku. Brez soci
alne demokracije bi meščanske stranke s slastjo
pokopale reformo, da bi se s takim pokopom pri
kupile svojim kapitalističnim prijateljem; za pret
vezo pa bi jim po stari navadi služila vsakovrstna
nacionalna vprašanja.

«

Z zunanjimi državami je prišla Avstrija po
nerodnosti svoje diplomacije v prav neprijetna od*

nošaje. Ce nima nespretno izvršena aneksija Bosne
in Hercegovine hujših posledic, je to zahvaliti edino
oslabljenju Rusije izza japonske vojne. Ce bi se
Rusija čutila dovolj močno, da bi mogla pograbiti
za orožje, bi bila vojna z Avstrijo in potem skoraj
splošna evropska vojna gotova stvar. Izvolskega
govor v ruski dumi je odpravil nekoliko strahu ;
vendar pa še ni izginila vsa nevarnost vojne. Av
strijske razmere s Srbijo in Crnogoro so napete do
skrajnosti, urejene pa tudi še niso s Turčijo. Dokler
se ne snide evropska konferenca, ki jo zahtevajo
skoraj vse velesile, visi nad evropskim mirom vedno
Damoklejev meč.
*
Razbitost in nemiri v državi, negotovost v zu
nanjih razmerah — tako stopamo v novo leto. A
v splošni zmedenosti ima delavstvo največjo to
lažbo samo v sebi. S svojo močjo si je priborilo
močno in ugledno situacijo; s svoje očjo je na
predovalo na gospodarskem in na pt čnem polju.
Pridobilo je yspehov povsod in njegt t moč raste
od dne do dne. S tem pa tudi delavski samozavest.
Nekdaj je pozdravljal delavec vsako novo leto kot
objokan suženj. Zdaj ga pozdravlja še kot trpin, a
trpin, ki se bojuje in ki vé, da bo zmagal.
Prišlo bo novo leto, ki bo njegovo 1

Movoslovanstvo in socializem.

Konec.

In velika novodobna ideja socializma nam bije
z vseh koncev in krajev velikega sveta v obraz v
krepko razvijajoči se socialno-demokratični stranki !
Ako abstrahiramo vse odtenke različnih novodobnih
naziranj, potem nam stoji nasproti le eno novo
dobno svetovno naziranje, monizem in žnjim na
turalizem in socializem. In temu novodobnemu na
zivanju stoji nasproti starodobno svetovno nazi
ranje, naziranje versko in dualistično. Ali pa si,
recimo, stojita nasproti naziranje stvarstva in na
ziranje evolucije: na eni strani velika socialna
ustroja, cerkev in država, z dogmami in zakoni,
oboje kot izraz sile, na drugi strani pa človeštvo,
gibajoče in razvijajoče se prosto preko ozkih mej,
ki mu jih stavljajo dogme in zakoni, cerkev in
država, Dr. Vošnjak se ogiblje skrbno svetovnega
naziranja socializma, ker je, recimo, kljub svojemu
stremljenju po višjem horicontu, še vedno vkopan
v ozka domača tla, iz katerih je vzrastel.
Ako bi bil vzel dr. Vošnjak za podlago narod
nostni program socialno - demokratične delavske
stranke avstrijske, kakor je bil sklenjen na brnskem
zboru že leta 1899, program, ki je izdelan uprav
mojstrsko na podlagi znanstvenega socializma, bi
bil moral priti do vse drugega odgovora na vpra
šanje novoslovanBke ideje, kakor je prišel. V prvem
stavku narodnostnega socialno-demokratičnega pro
grama se poudarja: «da narodnostni boji, taki,
kakor so sedaj, t. j. z malenkostnega teritorijalnega
stališča, ovirajo kulturni razvoj ljudstva, to se pravi
narodovih mas. Vzrok narodnostnih bojev je poli
tična zaostalost javnih naprav. Narodnostni boji
so sredstvo vladajočih meščanskih, fevdalnih in
kapitalističnih razredov, da si ohranijo svojo raz
redno premoč in da branijo, da ne pride ljudstvo,
t. j. narodna masa kot taka do krepkega izraza in
do samovlade. Predpogoj ureditve narodnostnega
vprašanja je torej ureditev javnega življenja po
principu enake pravice in pameti kot kulturne za
hteve. Ta enaka pravica kot kulturna zahteva pa
je mogoča le v demokratičnem občestvu, t. j. v
občestvu, kjer padajo privilegiji posameznih raz
redov in pride človek in njegovo kulturno delo do
neomejene polne veljave. Prost razvoj vsake na
rodnosti je mogoč le na podlagi enake pravice in
po odstranitvi vsake razredne premoči. Nemogoče
pa je, razen po. narodnostnem programu sociali
stičnem, da bi se kultura prosto razvijala, ako na
rodi ne uvidijo in ne priznavajo med seboj soli
darnosti pri kulturnem delu», Ali ne dobi tu tudi
dr. Vošnjak in vsak razumnik odgovor na vpra
šanje novoslovanske ideje ? In kako je to, da celo
dr. Vošnjak pravi, da se danes še ne more go
voriti o kulturnem programu ? Ali ni kulturni pro
gram za vse narodnosti celega sveta eden? Ali ni
smoter in cilj vseh narodnosti eden? Saj je kul
tura vsake narodnosti le vejica, ki raste iz večje
veje in iz skupnega debla. Saj se ne da ločiti kul
tura enega naroda od kulture drugega naroda.
Saj je v razraščanju in vzraščanju ene narodnostne
kulture nad drugo in v drugo ves napredek člo
veške kulture t Mari si bodo Slovani delali drug

kulturni program nego Romani in Germani? Ali
ne stremi ves razvoj človeka k enemu cilju?
Ako je narodnost etična prikazen, tedaj je
vsečloveška prikazen. Narodnost torej ne more
imeti bojnega klica, marveč le stremljenje po so
lidarnosti. Ideja države in cerkve je bojni klic, je
zmagovanje enega nad drugim. Narodnostna ideja
kot etična prikazen pa vsebuje princip avtonomije,
ne morda le narodnosti kot teritorijalne ali soci
alne skupine, marveč splošne avtonomije, t. j. an
gleškega <selfgovernement>.
Eaj pa danes tlači slovensko kulturo, slovensko
politično in socialno življenje? Ali ne cerkev in
država, konfesija in kapital? Eaj cepi Hrvate od
Srbov? Ali niso iste krvi, iste kulture in istega
jezika P Ali jih ne cepi neplodna historična državna
ideja in še bolj neplodna konfesionalna ideja? In
kaj loči Poljake in Ruse? Eaj pa zbira danes na
, slovanskem jugu «hrvatsko legijo» in «srbsko
legijo», če ne malenkostni življenski milieu, iz ka
terega se te legije rekrutirajo, in abstraktna ide
ologija, odtrgana od realnega življenja. Eaj pa
pomeni entuziazem za črnogorskega kneza pa
srbske Obrenoviće in Earagjorgjevića, če ne najpuhlejši, najzastarelejši historizem, ki vidi še vedno
v junakih in kronanih glavah predstavitelje na
rodov! In ne vidi danes vsak slovenski akademik,
ako sledi zdravemu razumu, da je mogoče pre
mostiti prepad med slovanskimi plemeni le po eni
poti, po poti splošne avtonomije in njene posledice,
narodnostne avtonomije? Torej gojitev demokra
tične ideje kot samovlade ljudske mase, odstra
nitev historizma in konfesijonalizma je predpogoj
skupnemu kulturnemu delu slovanskih plemen.
Ako je narodnost etična prikazen, potem je
tudi vsaka najmanjša vejica narodnostnega organa
potrebna celemu drevesu. Zgodovina in razvoj slo
vanskih plemen v Avstriji, zgodovina Slovencev,
ki so se odstranili od Hrvatov, Slovakov, ki so
se ločili od Cehov, Malorusov, ki so se ločili od
Velikorusov, kaže, da se tudi narodnosti kot etična
prikazen naravnim potom razvijajo. In lahko re
čemo, da v svojem razvoju slovanski narodi stoje
mnogo bližje etični prikazni, nego pa veliki narodi
germanski in romanski, kjer so ravno historične
države s silo zatrle razvoj prvotnih organizmov.
Eer Slovani nismo imeli svoje države, tudi tuja
država ni ovirala, da celo pospeševala naravni
razvoj najmanjši narodnosti kot etičnih prikazni.
Eakor bi se bil dr. Vošnjak oziral na ta veliki
horicont novodobne socialne struje, je pač moral
uvideti, da je Hribarjeva novoslovanska ideja brez
vsebine. Vse, kar se je po izjavah drja. Kramara,
Ivana Hribarja in po časnikih moglo posneti, kar
se je iz tega moglo kot nekaj novega, praktičnega
ekstrahirati, so edinole malenkostna vsakdanja
vprašanja: zbliževanje žurnalistike in organiziranje
knjigotrštva. Mari je to novoslovanska ideja? Jaz
bi nakratko odgovoril, da je novoslovanska
ideja le ena: proč s carizmom, proč z
absolutizmom, proč z razredi, proč s
konfesijo! Borite se za samovlado, pa se pri
borite do prostega razvoja vseh narodnosti od naj
večje do najmanjše. Razvijale se bodo kakor vejice
in veje orjaškega drevesa človeštva in slovenska
vejica se bo opirala ob hrvaško in češko in vse
ob veliko rusko in le-ta raste iz skupnega debla
indogermanskega.
Iz splošnega kulturnega programa pa se da
po izkušnji in zgodovini človeštva natančno do
ločiti, katere stike potrebuje slovenski narod s so
sednjimi slovanskimi in sosednjimi germanskimi in
romanskimi narodi. Vsekako je predpogoj «novo
slovanske ideje», da se jezik vsakega plemena raz
vija na domačih tleh in iz sebe ter se popolnuje
iz sosednjih slovanskih jezikov organičnim potom,
t. j. da zajme tam le tiste besede, ki so bile kdaj
skupne, ali pa le tiste besede, ki so se iz prvot
nega debla organično razvijale in lahko vsled tega
postanejo skupne.
Docela drugo vprašanje pa je vprašanje po
občevalnem jeziku. To vprašanje reši po
treba in življenje samo. Kadar bodemo imeli
socialne, ekonomične in politične stike s Cehi, se
bodemo učili češki za praktično rabo v življenju,
in obratno ! Kadar bodemo imeli take stike z Rusi,
se bodemo učili ruščine. In tudi to vpražanje se
reši le potom splošne avtonomije, ker se le po
tej pride do obče socialne, ekonomične in politične
stike in šele po tej poti samo nastopi z vso silo
praktično vprašanje občevalnega jezika. Tako se
mora brez vsake sile in brez vsake narodne orga

nizacije priti do občevalnega jezika srbskega. Do
bimo skupni, ekonomični stik med Jugoslovani, pa
postane srbski jezik brez šole, brez sile in brez
agitacije jugoslovanski občevalni jeziki
Novoslovanske ideje torej ni in je ne more biti.
Vzgoja naše akademične mladine pa se mora
gibati v najširšem horicontu, t. j. v horicontu so
cialnem in demokratskem. Dr. Henrik Tuma.

Univerza v Trstu.
Konec.

Delavec sedanjega časa je nov človek, nova
gospodarska rasa. On bo tudi duševno v marsi
katerem oziru vstvarjal drugačno kulturo kakor je
današnja. V narodnem oziru so stare stranke, po
sebno pa absolutistični politični rešiseji glede nas
avstrijskih Slovanov, zavedno ali ne, ravnali tako,
da kolikor mogoče odtegnejo šole masi. Tujčili so
mej Slovani šole, urade, spravljali tujce med nje,
ker tujčenje ovira izobrazbo in je neomikane na
rode lahko vladati in izrabljati za vse. Tega nas
uči mučeništvo Slovencev, teh inteligentnih Slo
vanov, od njihovega nastopa v zgodovino do sedaj.
Narod se boji, izgubiti svoje zemljo, svoj zaslužek,
ako nastopijo drugi gospodarji na njegovi zemlji;
narod se boji, da izgubi svojo svojstvo; vsak se
brani, postati drug človek. Potujčenje vzame svoj
stvo, tujec ne pripoznava, kar je v čustvovanju ro
jakov. Kolikor ima kak narod malo kulture, njemu
.je draga, izgubiti je ne mara. S tem činiteljem v
razvojih človeštva bo tudi socializem moral ra
čunati.
Nemški, francoski delavec se uči. Trud pri
haja iz dela in z veseljem obiskuje na večera preda
vanja, bere ponoči dobre knjige. Poznav Ici teh
narodov se čudijo naravnost strastnemu hrepenenju
□. pr. nemškega delavstva po pridobitvi večje
omike. V najtesnejši zvezi je s profesorji univerz,
ki imajo prošta, lahko razumljiva predavanja v
večjih mestih. Na Danskem imajo že univerze za
mase, na katerih se goji poduk o občni omiki, pa
tudi nauk o kmetijstvu, o trgovini, o industrijelnem delu. Jugoslovani smo zaraditega taki re
veži, ker si nismo pridobili dosti šol za mase,
ampak smo dali vladam skrbeti za nas.
In sedaj zahtevajo avstrijski Italijani v Trstu
univerzo za svojo mladež. Energično nastopajo.
Dobili jo bodo, ker so začeli s to zahtevo v času,
ko morajo avstrijske vlade Lahom vse privoliti,
da ne pride država v nesrečo. Italijani vedo, kaj
bi jim bila univerza v Trstu. Lahko je popolna.
Za medicince je v velikem mestu ob važnem morju
dosti gradiva za študije. Še tehniko bodo dobili,
za katero je Trst kakor vstvarjen, ker mladenič
lahko vsak dan gleda čudeže sedanje tehnike.
V Trstu in okolici živi več tisoč delavcev-rojakov iz slovanskega juga. Med njimi je dosti do
brih, takozvanih kvalificiranih delavcev. Nikjer
drugod na slovanskem jugu jih ni toliko. V Trstu
tvori slovanski delavec merodajno maso. Ce kje,
so tukaj pogoji za šolstvo, ki bi prišlo v korist
otrokom delavcev. Ako bi bila v Trstu slovanska
univerza, bilo hi kaj lahko, da spravi delavec svo
jega nadarjenega sina ali dekleta v višje šole. Slo
vanska univerza zahteva tudi slovanske srednje
šole in kolikor je že zdaj mogoče, srednje šole, ki
goje v prvi vrsti realne nauke in vendar pri
puščajo pristop na univerzo v vse oddelke.
Francoski pisatelj piše: Intelektuelni in ročni
delavci naj si podajo roke, ne da bi jim bilo kaj
mar, ako so roke črne od premoga, ali črne od
črnila in naj imajo le to v čislu, da so človeške
roke. — Koliko nadarjenih otrok delavcev bi
prišlo tako na univerzo, ko bi jo imeli pred pra
gom! Neki slikar je predstavljal življenje moder
nega industrijelnega delavca s tem: naslikal je
dolgi dve visoki steni in med temi hodečega
starca z malim fantom. Ni konca teh sten. Cez
stene moli cvetje raznih dreves in fantek je slikan,
kakor bi vpraševal starega očeta: stari ate, ali ne
prideva ven, ne prideva, da vidiva te cvetke od
blizu? — Slovanski delavci v Trstu, mislite na
slovansko univerzo v Trstu ; najboljša moč v
borbi za izboljšanje življenja delavca, mase, bo
vaš otrok, ki pozna vaše življenje, ki čustvuje z
vsem srcem, ki ne bo pozabljal, da prihaja iz
velike mase.
Georg Brandes znamenit kritik je izjavil :
«Zdaj živita ta dva velika Rusa, katerih duševno
delo stoji v službi ruskega naroda, ali katerih
misli koristijo vsemu človeštvu. Tolstoj in Krapotkin, ta znameniti spoznavatelj zgodovine gospo
darstva, piše : «Ne gre za to, da se sprejme nekaj
šolanih delavcev v višjo vrsto šolanih inženirjev;
tak ideal naj zadošča tistim, ki se brigajo za svojo
kramarijo in ki se boje inozemske konkurence. To
□e more biti zadostno onim, ki imajo pred očmi
skupne interese ved in industrije in smatrajo oboje
kot sredstvo, da se popne človeštvo višje. Trdimo
v interesu vede kakor industrije, v interesu člo
veštva kot celote, da vzgaja vsak človek brez raz
ločka rojstva tako, da združuje dobro znanje ved
s spretnostjo kakega rokodelstva. Priznamo po
trebo specializiranja znanosti, ali trdimo, da mora
človek pridobiti pred specializiranjem občno omiko
in da mora obsegati enako ta občna omika vedo
in delo. Delitvi družbe v delavce za glavo «Kopf
arbeiter» in ročne delavce protistavijaoao zvezo

obeh teh delavnosti in zahtevamo mesto tehnične 500 milionov. Vlada ne namerava pred av
vzgoje, ki še vedno vzdržuje sedanjo delitev med gustom 1909. najeti novega posojila. Za vzhodno
delavci z glavo in ročnimi delavci «éducation in
rumeljske železnice ne namerava vlada plačati več
tegrale», to je popolno vzgojo, ki pomenja konec kakor so stale železniško družbo. Turčiji bi pri
te delitve. — Slovanski delavci, mislite na lepe padalo za njeno lastninsko pravico 12 milionov,
misli, ki sem jih citiral začetkoma tega spisal Da družbi pa za prometno pravico 6 milionov.
le enkrat univerza obstoja, tehnika ne ko dolgo
čakala in uredba univerze, kakor je zdaj, se bo
kakor vse na svetu, spreminjala. Juristov in bogo Domače vesti.
slovcev bodoči svet ne bo toliko rabil, jezikoslov
Zizibambula je bilo ime čudni živalic!, katero
cev starih jezikov nič. Namesto teh bodo stopile ja razkazoval podjeten možak po Evropi z roman
druge discipline ved.
Dr. Slane.
tično povestjo o njenem postanku. Zivalica je bila
v vsem podobna opici, ampak bila je brez dlaka.
Njen lastnik ni bil prav nič v zadregi zaradi raz
Politični odsevi.
lage; pripovedoval je prav živo, kako je daleč doli
Baron Aehrenlal odgovarja Rusiji zaradi anek v Afriki orangutan vzel ženo zamorko in jo — po
sije. Preden je Iz v o lski j nastopil v dumi, je silil; plod te nezakonske zveze pa da je Zizibamrazposlal vladam, ki so podpisale berlinski ugovor, bula. pol opice, pol človeka. Znani učenjak Mečposebno okrožnico. Kot odgovor na njo se mora nikov je brez pardona razdrl to romantiko ; dognal
smatrati okrožnica, katero je izdalo avstrijsko zu je namreč, da je zizibambula navaden šimpanz, ki
nanje ministrstvo o božiču. Priloge obsegajo do je vsled neke bolezni izgubil dlako. Lani so se zi
pise med Avstrijo in Rusijo glede na aneksijo. zibambule silno razplodile po Zagrebu ; iz njih se
Glavna točka je star dogovor obeh držav glede je sestavila cela «narodna legija» Frankovih komeBosne, katerega je priznal tudi tzvolskij. Znan je dijašev. In zdaj dobimo zizibambule tudi v Ljub
ta dogovor iz objav bivšega sekcijskega načelnika ljani. Jutri imajo v «Mestnem Domu» ustanovni
v zunanjem ministrstvo, madžarskega pesnika shod; svoje jato imenujejo «Narodno - delavsko
Doczija, ki je razglasil v glavnem sledeče: Leta organizacijo». Konfuzija je meso postala in bo med
1876 sta se v Reichstadtu dogovorila cesar F ran c nami prebivala — ampak dolgo ne; zakaj o ne
Jožef in car Aleksander IL, v tem dogovoru umnosti pravijo sicer, da je neumrjoča, ampak če
je bilo rečeno : Če zmaga Srbija v boju s Turčijo, je prevelika, pogine vendar sama ob sebi. Libebo Avstrija zasedla Bosno in Hercegovino ter za ralonstvo in socializem spravljati v eno posodo, to
prla kltško luko za turške transporte. Leta 1877, je tako, kakor vlivati vodo v ogenj.
preden je posegla Rusija v balkansko vojno, sta
Liberalna stranka ne bo poginila, je trdil
sklenila Andrąssy in Novikov drugi dogovor, Hribar na učiteljskem shodu. Ampak ustanovitev
ki je določil-' Ge se zgode v Turčiji izpremembe, Narodne Delavske organizacije je na vsak način
vsled katerih bi ji bilo nemogoče, uspešno braniti sumljivo znamenje. Kadar se trgovskemu podjetju
Bosno in Hercegovino proti Srbiji in Örnogori, se že prav slabo godi, takrat ustanovi podružnico s
polasti Avstrija teh dežel, izvzemši novopazarski tujim imenom; tako tudi liberalci. Da je Ribnisandžak, o katerem se ima pozneje razpravljati. karjeva črta zizibambul liberalna fPialka, je jasno že
Ta ugovor je podpisal car. Tretji dogovor je bil iz reklame, ki jo delata «Narod» pa «Naš list»
sklenjen ob času berlinskega kongresa v tem zanjo. Čemu pa potrebujejo organizacijo z delavskim
zmislu, da Rusija ne bo ugovarjala, če bo Avstrija imenom, če so res še tako krepki, kakor dekla
tudi v novopazarskem sandžaku namestila svojo mirajo? Ta švindl je vendar preveč prozoren, da
upravo namesto turške in če bo popolnoma pre bi dolgo vspeval.
Ob ustanovitvi «Narodne delavske» je zani
vzela Bosno in Hercegovino v svojo last. O
poznejših dogovorih je znano, da je bila 1881. leta mivo, kako je taksiral agent tržaške matice, znani
sklenjena med Avstrijo, Rusijo in Nemčijo zveza Jaklič, kranjske delavce. Na Goriškem, v Renčah
treh cesarjev, ki je priznala Avstriji pravico, izpre- je pred kratkim trdil, da so kranjski delavci šnopmeniti okupacijo Bo-.ne in H rergevine v aneksijo; sarji, zato se ne organizirajo. On je sam KraDjec,
če bi se združila vzhodna Rumelija z Bolgarsko, pa \é, da je tako. — S šnopsarji zmerjajo tiste, ki
se temu ne bilo upirati. Zveza je veljala najprej jih hočejo vjeti na svoje limanice.
Tndi nčitelje vabijo zdaj v zizibambulsko
tri lela in se je potem podaljšala še na tri leta.
Knez Aleksander (Battenberg) je leta 1887 zdru gardo. Kamniški «Naš List», ki je že popolnoma
ži! vzhodno Rumehjo res z Bolgarsko in sicer proti zabredel v žurnal stično vlačugarstvo ; pridušuje uči
volji Aleksandra lil. Tedaj je Avstrija ščitila bol telje, naj se varujejo hudičeve socialne demokracije
garsko neodvisnost in zveza se ni obnovila. — in naj postanejo zizibambule. Mi ostanemo seveda
Oficiozna «Rosija» je priznala te dogovore in de na svojem stališču, da mora učitelj sam spoznati,
jala, da se je pogodba, ki sta jo 13. julija 1878 v kje je njegovo mesto. Ampak za take otročaje jih
Berlinu podpisala grof Andrassy in knez Gor-, nismo smatrali nikdar, da bi izstopili iz liberalne
čakov, glasila tako; «Cesarska ruska vlada se stranke le zato, da vstopijo z drugim imenom zo
zaveže, da ne bo ugovarjala, če bi bila Avstro- pet vanjo. In če je re3, da hočejo učitelji iskati
Ogrska prisiljena, vsled eventualnega iz turške stika — četudi le kulturnega — z delavstvom, te
uprave novopazarskega sandžaka nastakga neso daj pač ne bodo pozabili, da je kupček politične
glasja, trajno zavesti ta teritorij in ostale dele tepčarije, ki se imenuje «Narodna delavska» zntšen le zato, da bi liberalci preslepili delavstvo.
Bosne in Hercegovine.
?uike SO pokale ob Drini. Po avstrijskih Ampak do tega cilja je predolga pot.
«Slovenski Narod», ki mu tiči laž in potreba
vojaških poročilih sta dva srbska kmeta, ki sta
bila oblečena kot četnika, s srbskega obrežja Drine za lažjo tako v kosteh, da ga tri dni stresa po
streljala na avstrijske orožnike pri vasi Zelenice v vseh živcih, če enkrat izreče resnico, jo je hotel
v zvorniškem okraju. Stražmojšter Lesjak je bil po starem nauku: «Reci mu, da ti ne reče», za
lahko ranjen. Na to so orožniki ustrelili oba sukati stvar, pa očita nam laž. Storili smo baje
kmeta. Oficiozne vesti povdarjejo, da se je med Hribarju veliko krivico. S strahovito teatraličnim
srbskim prebivalstvom ob meji razdelilo lOO.OCO ogorčenjem se trudi «Narod» dokazati, da je Hribar
mauserskih pušk. V tistih krajih pa baje cvete rop učitelje poučeval, da morajo delati ne samo za
in ker je letos velika beda, je nevarnost povečana. ljudstvo, ampak tudi za narod». Recimo, da je
Neki morilec Brk c, ki ima baje 28 umorov na Hribar doslovno tako govoril, kje pa je potem
duši in je ugrabil 65 mladih deklet in dečkov, da naša laž? Hribar je konstruiral med narodom in
jih je prodal v turške hareme in bosenskim kupče- ljudstvom nasprotje; za to gre in za nič druvalcem z dekleti, je baje v tistem kraju na ropu, zega ne. In da je to nasprotje značilno za li
ne da bi ga bile mogle srbske oblasti doslej pri beralne pojme, je naš utemeljen nazor. Kar se pa
jeti. V oficioznih vesteh se tudi žuga, da se bo od učenja iz časnikarskih poročil tiče, nas pa ni prav
Srbije zahtevalo razoroženje vsega civilnega srb nič strah, udeleženci učiteljskega shoda bodo najbolje
videli iz «Narodovega poročila, koliko smejo
skega prebivalstva ob meji.
verjeti
temu staremu lažnjivcu. C io tisto poročila
Raški general Lipovac poziva Ruse, ki
nočejo iti za prostovoljce v Srbijo, naj se 15 pro je namreč enotna laž. In da ima ta laž jezuitarski
sinca (po ruskem koledarju) zbero v Odesi. Ogla značaj, je umevno, odkar so liberalci tako združeni
silo se je baje 40 000 ruskih prostovoljcev, med s klerikalci, da se tudi v metodah ne razlikujejo
njimi generala Subo tič in K i rij e v, 300 čast več cd Dj h.
Straianiki potres, najbrže z podmorskim vul
nikov, 200 vseučiliščnih dijakov in kneza D e m iIov in Obolenskij, ki sta sorodnika grofa Tol kanskim izbruhom, je uničil mesti Messina na Si
ciliji in Reggio v Kalabriji ter še celo vrsto drugih
stega.
V glavii bel grajaki cerkvi je imel višji mest in vasi. Število človeških žrtev se ceni po
duhovnik Botté velik bojni govor proti Avstriji. najnovejšem pregledu na 200 000 ljudi. Posamez
nosti so grozovite. Natančnejše poročilo sledi za
Navzoč je bil tudi princ Jurij.
radi pomanjkanja prostora v prihodnji številki.
Sri,«*» sknpitina je dovolila Ve I emi
Smrtna nesreča. V Sežani se je pripetila dne
rovi Čevi vladi proneunski provizorij, vsled če
19.
t.
m. huda nesreča. Ko je čevljarski mojster
sar je prepečena napovedana kriza. Toda ima te
žave, ker se stranke šs niso mogle domeniti glede Ignacij Tončič prišel domov in šel po stopnjicab,
na posojilo 200 nulionov, ki bi se imelo popla se mu je izpodrznilo, da je padel tako nesrečno,
čati iz novega monopola na žganje. Zarotniki in da si je zlomil nogo in si pretresel možgane. Spra
njihovi nasprotniki
se baje pobotali. Polkovnik vili so ga v posteljo, kjer je kmalu potem izdihnil.
Vašič ki je bil pod Aleksandrom vojni minister Pokojniku je bil« 48 let
Posledice hudobnosti. Pri Sv. Primožu blizu
in je nasprotoval zarotnikom, ima zopet dobiti
Celja je minulo nedeljo podrl neki Jakob Zupanc
vojni Por^u,J|^8jn pjrîamentn je bil Ahmed svojemu sosedu plot. Plot ga je pod seboj poko
Riza, ki je živel 20 let; v progoanstvu, izvoljen pal in težko ranil. Odnesli so ga v bližnjo hišo m
za predsednika. Zbornica je sprejela odgovor na položili na mizarsko stružnico. Ponoči pa je padel
ž nje na tla in se ubil.
. .
prestolni govor.
Hrbtišče Je slomit orch-v h’od vin-Rarj«
Bolgariki finančni niniiter Salabaier u
Vibtu iz Veličan. Viher je zlezel pod hlod, ki je
dejal v sobranju, da znaša ves državni dolg

ležal na šrogah; mislil ga je nekaj popraviti, a ga
je pri tem omrsil, da je padel z vso težo nesreč
nežu na hrbet in mu ga zlomil. Cez nekaj dni je
v Ormožu v bolnišnici umrl.

8!WitotS tog«“
izhaja redno vsako gre do in SObGtC
m velja za avstro - ogrske kraje za celo
leto 10 K 40 vin., za pel leta 5 K SO vin.,
za četrt leta 1 K 60 vin., mesečno 90 vin.
Za Nemčijo za celo leto 11 K, za pol
leta 6 K, za četrt leta 3 K.
Za Ameriko za celo leto 14 K, za pol
leta 7 K.

DeMi žepni koledar
za leto 1909

je ravnokar izšel.
Cena 80 vin., po pošti 10 vin. več.

Vsem cenjenim gostom in pri
jateljem kličeva

veselo novo leto!
Karija in Franjo Kaučič
Češka bndejeviška pivnica, Sv. Petra
::
cesta št. 26 (prej Golobček)
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Ceno perje za postelje I
En kilogram sivega, osmukanega 2 K, napol belega K 2-80,
belega K 4’—, prima puhastega K 6-—, najboljšega
prima, opukanega, najlepše vrste K 8’—, puh siv K 6‘—,
bel K 10'—, prsni puh K 12'—, od 5 kg naprej franko.

Gotove postelje
iz gosto tkanega, rdečega, modrega, rmenega ali belega
inleta (pavolnine — nankinga), tuhent, 170 : 116 cm
velik in dve blazini, 80 : 58 cm veliki, napolnjeno z
novim, sivim, očiščenim, izdatnim in trpežnim perjem
K 16'—, z napol puhom K 20'—, s puhom K 24'—, tuhent
sama K 12'—, K 14'—, K 16'—, blazinice K 3'—, K3'50,
K 4’—, razpošilja proti povzetju, ne vračunši zavojnino,
franko od K 10'— naprej.
52—13
Maks Berger, Deschenlłz, S28 (Böhmerwald).

Ce blago ne ugala.se zameni ali pa vrne denar. — Cenik zastonj in franko.

«

Svoji k svojim!

Lud. Černe
zlatar in trgovec z urami
ter zapriseženi sodnijski cenilec.

Ljubljana, Wolfove ulice 3.

Izborna zaloga briljantnega blaga,
zlatnine, srebrnine in raznih ur»

Častna dclaVaica
za popravila in nova dela.

Cene

Izhaja v Ljubljani vsako
sredo in soboto.
Hanočnlna za avstro-ogrske kraje
za celo leto 1040 K, za pol leta
5'20 K, za četrt leta 2 60 K, me»ečno 90 vin.; za Nemčijo za celo
leto 12 K, za pol leta 6 K, za četrt
leta 3 K ; za Ameriko za celo leto
14 K, za pol leta 7 K.
PosaHsta« &«»*SAha 10 v.

Reklamacije so poštnin« proste.
Neftaoklrana pisma so as sprilamajo. Rokopisi s« bo vraaajo,
BegsüeK!. Saostopca potit-vrsiin
(«niša 88 ma) sa sakral SO via.,
vačteaS ps täajavara.

2. štev.

V Ljubljani, v sredo, dne 6. januarja 1909.

NA SLOV A:
ćopi». jB retapis» sa list ; OsredraäÄtve
K aeeogfc ^Bauera., Uobltasa. — Sa denarna potilj&tve,
oaročila n* lût, reklam««;» æ’erate ?. t. à. : TTwavaliltso
äfieeeiga, Ses®»?»’. UnoMaas, Dunajska cesta štev. 20.

S dražite se S

Kaj se je pravzaprav zgodilo?
Kakor tudi odmev kladiva, ki bije po naklu,
je preletel čudežni klic komunističnega manifesta:
«Proletarci vseh dežel, združite se!» Evropo in ves
Izhaja redno vsako sredo in soboto civilizirani svet. Užgal se je plamen v delavskih
in -velja za avstro-ogrske kraje sa celo srcih, oči so se odpirale in rodilo se je veliko spo
leto 10 K 40 vin., za pel leta 5 K 20 vin., znanje, da je moderni svet ločen v dvoje neiz
za četrt leta 1 K 80 vin., mesečno 90 vin. prosno nasprolniških taborov, da se zbirajo na eni
Ta Xearëijo za celo leto 11 S, za pol strani kapitalisti, ki jim je profit prvi in glavni
let* 6 K, za četrt leta 3 K.
zakon in da je na drugi strani zbrano neštevilno
Za Ašnerlko sa celo leto 14 K, za pol delavstvo, ki mora s svojim delom, s svojim trp
ljenjem, s svojimi žrtvami vstvarjati profit kapita
leta 7 K.
listov. Zjasnili so se pogledi ter so izprevidel', da
imajo delavci enako usodo ne glede na jezik, ki
ga govore, ne glede na deželo, kjer jim je tekla
V smislu strankinih določb in sklepov zadnjega zibelka, ne glede na vero, v kateri so bili vzgojeni
— ali pa tudi ne vzgojeni.
zbora razpisujemo
Zasijalo je spoznanje, da je kapitalizem v iz
koriščanju delavstva mednaroden, kakor so med
narodni zakoni gospodarskega razvoja; da je de
lavstvo brez moči proti ogromni sili organiziranega
kapitalizma, če se loči po narodnosti, veri, spolu
in bogve po čem še. A zabliščalo je tudi krasno
spoznanje, da imajo delavci nepremagljivo moč, če
in ga sklicujemo
se združijo in se postavijo kot enotna, nerazdružaa
na dni 31. prosinca, L in 2. četa za svoje pravice kapitalizmu v okom.
Tedaj se je začela razvijati tista organizacija
::
svečana 1909
:: proletariata, ki se razširja po vsem svetu in združuje
Nemce in Ruse, Francoze in Angleže, Špance in
Amerikance, Indijce in Japonce, organizacija, v ka
teri se zbirajo katoličani in pravoslavni, mohameProvizorično predlagamo sledeči dnevni red:
danci in budhisti, brezverci in protestantje, za ob
1. Poročila, podaja tajnik sodrug Ivan Mlinar.
2. Politični položaj, poroča sodrug Etbin Kristan. rambo svojih delavskih interesov, za sijajni cilj
3. a) organizacija, poroča sodrug Ivan Kocmur. 1 splošne svobode in enakopravnosti. V tej organi
b) Taktika, poroča sodrug dr. Tuma.
zaciji je Slovenec ostal Slovenec, Italijan Italijan,
4. Tisk, poroča sodrug Anton Kristan.
a vsi skupaj so delavci, sodrugi, vsi skupaj zidajo
5. Volitev izvrševalnega odbora.
od dne do dne ponosno stavbo bodočnosti, v ka
6. Raznoterosti.
teri
ne bo nihče zatiralec in nihče suženj.
Poživljamo vse organizacije, ki imajo po stran
V stoterih bojih je ta organizacija izkazala
kinih določbah pravico do udeležbe na strankinem
svojo
moč. Položaj delavstva se je od časov ko
zboru, da pravočasno izvolijo svoje zastopnike in
munističnega
manifesta izpremenil tako, da bi se
jih naznanijo izvrševalnemu odboru. Predlogi, ki
čudili tovariši tedanjih dni, če bi se njih kosti
naj pridejo na razpravo na strankinem zboru, naj
se vpošljejo izvrševalnemu odboru najkasneje do dvignile iz grobov in bi njihove oči pogledale v
naše življenje. Ker je bila organizacija dobra, se
20. januarja 1909.
je razvila in z urnimi koraki se približuje cilju, da
Vse deželne, okrajne in krajne organizacije
postane mednarodna, svetovna. Že so nekatere
ter strokovne skupine in ženske organizacije va
stroke skoraj popolnoma dosegle ta smoter. Želez
bimo, naj se poslužijo svoje pravice in odpošljejo
ničarji, mornarji, prometni delavci, rudarji i. t. d.
na zbor svoje zastopnike. Mnogoštevilna udeležba
iz vseh krajev sveta se shajajo na mednarodnih
je v interesu razvoja stranke in zato naj ne izostane
kongresih, imajo svoje mednarodne centrale, na
nobena organizacija. Vsak delegat se mora na zboru
stopajo enotno v svojih bojih, vplivajo na zakonoizkazati z mandatom svoje organizacije. For
dajstvo vseh kulturnih držav. In tej mednarodni
mularji sa mandate se lahko dobe pri izvrševainem
zvezi imajo zahvaliti najlepše vspihe. V čim širšem
odboru.
obsegu je organizirana kakšna stroka, tem več je
Sodrugi !
dosegla in tem večja je njena moč za bodoče boje.
Zoot stranke ima izvršiti važne naloge. Stranka j
Mnogo proletarcev mnogih dežel je združenih
napreduje, in izpopolnitev organizacije je naravna ! in mnogo so si priborili. Kadar bodo združeni vsi
posledica razvoja. Dobra organizacija je predpogoj j proletarci vseh dežel, bodo dosegli vse.
vsakemu delu in vsakemu vspehu ; tesno združeno !
To smo verjeli vsa dolga leta in izkušnja nam
pa je z organizacijo vprašanje taktike. Prevažna ; je dan na dan potrjevala resnico.
je pa tudi ureditev naših tiskovnih razmer. Tudi j
A glejte! Naenkrat naj bi to ne bilo resnično.
v tem ozTU nam nalaga razvoj stranke dolžnosti, i
Delavec slovenske narodnosti, ki se v delavskih
o katerih mora strankin zbor resno razpravljati in >
vprašanjih druži z delavcem nemške ali italijanske
sklppati, da se potem sklepi lahko tudi izvrše. Pa i
narodnosti, je «izdajalec». Namesto gesla «Delavci
tudi politični položaj v državi sploh in v slovenskih
vseh dežel, združite se!», naj bi naenkrat veljalo
deželah posebej je tak, da rau mora stranka po- i
novo ge-Jo: «Delavci ra zn h narodov, pobijte se!»
svetiti vso pažnjo. Zaraditega pričakujemo, da se ;
Najpuhlejši šovinizem se je napil alkohola in
udel> ž te zbora v naj večjem številu.
pijan misli, da jc močan. Misleč, da je navdušenje,
V LJUBLJANI, v božiču 1908.
kar ga premetava s plati na plat, tava rjovi č okrog
in pridiga šovinistični evangelij in tuli narodno so- ‘
Izvrševalni odbor.

„Rdeči Prapor**

Sodrugi!

Vsi. rdi

štab

tar

jugoslovanske socialne demokracije
v Ljubljano.

Leto XII.

vraštvo in obljubuje delavcem rešitev na «narodni»
podlagi.
Kaj se je vendar zgodilo? Ali se je začelo
solnce vrteti okrog zemlje in zemlja okoli lune, da
ne velja več dosedanja matematika in dosedanje
prirodoslovje? Ali teče Sava na Triglav, da bo
imelo poslej deset delavcev več moči kakor deset
tisoč ?
Oh — nič druzega se ni zgodilo, kakor da so
stari izkoriščevalci spoznali moč delavstva, pa ga
hočejo upijaniti, da bi ga opeharili za dedščino
kakor Jakob Ezava. Enkrat ena je še vedno ena
in desetkrat deset je sto. In kadar je mogoče, de
lavstvu podstaviti nogo, se še vedno združujejo
nemški in slovenski in laški kapitalisti, kristjani in
judje, rta borzah, v tovarnah, v akcijskih podjetjih,
v občinah, v deželnih in državnih zborih. In če se
združijo izkoriščevalci najbolj sovražnih narodov,
da zavarujejo svoj sveti profit proti «nenasitnim»
delavcem, je to «z gospodarskega stališča popol
noma opravičeno». In če pomeče slovenski pod
jetnik slovenske delavce na cesto, pa najame ce
nejše italijanske, je to «gospodarska potreba». Le
če se delavci zavedajo, da morajo biti močni, če
hočejo varovati svoje interese; je to «izdajstvo»
in «protinarodnost» in «brezdomovinstvo».
Nič se ni izpremenilo; to pesem poznamo že
davno. Ampak profitarska družba se moti, če misli,
da bo s svojimi hinavskimi frazami preslepila za
vedno delavstvo. «Narodne» se imenujejo, pa so
največji sovražniki svojega naroda, ker ga slepe in
mu branijo, da bi si priboril potrebni kruh. O iz
dajstvu deklamirajo, pa so sami pravi izdajalci.

Socializem

t

Bosni.

Sarajevo, koncem 1908.
(stić ) Bosna je postala za Evropo zanimiva
dežela; na vseh koncih in krajih se govori in piše
o nas. Pravijo celo, da se hočejo vojskovati zaradi
naše sedajnosti in bodočnosti. Posebno pa zaradi
naše svobode ia kulture. Avstrija nas je anekti
rala, zato le da dobimo konstitucionalno svobodo ;
Turčija bojkotira avstrijsko blago, ker žaluje nad
našo svobodo, Srbija in ž njo Örna gora žuga z
vojno, ker hoče braniti našo svobodo. Toliko pri
jateljev je dobila naša svoboda, da moramo po
stati najbolj jakobinska dežela, če pojde tako
dalje. Toda če se sami ozremo po deželi in po
deželah naših mnogoštevilnih prijateljev, se nam
zazdi vse prav čudno in s Faustom bi dejali:
«Pač slišim dobro vest, a vere nimam vanjo.»
Ljudstvo v Bosni je svobodeželjno, a ne priča
kuje rešitve od te ali one diplomacije, temveč od
dne do dne se bolj krepi njegova zavest, da ne
doseže svobode, kdor si je ne pribori sam, obenem
se pa tudi razvija spozaanje, da odločujejo v po
litičnem življenju v prvi vrsti gospodarske razmere
in da je bridka ironija, če se revežu deklamira o
svobodi.
To spoznanje se zrcali v krepkem razvoju
socialno-demokratične stranke, ki se je tudi v
Bosni in Hercegovini porodila kot nujna posledica
kapitalističnega industrializirala, deloma privat
nega, deloma pa državnega.
Aneksija Bosne in Hercegovine pomeni tudi
za socialno demokracijo v teh deželah mejnik. Ab
solutizem, ki je bil v okupiranih deželah neomejen,
je kratkomalo zatajeval obstanek socialno-demo
kratične stranke Ker ni bil dovolj močen, da bi
bil preprečil elementarno gibanje delavstva, si je
pomagal s prepovedovanjem socialističnega imena.
Dva kongresa sta se morala vršiti kot strokovna

/

zbora; vsaka politična organizacija je bila nemo
goča in na zadnjem kongresu je vlada celo bru
talno izgnala zunanje goste. Z «treti seveda ni
mogla socialističnega gibanja in sedaj, ko mora
spričo Evrope kazati ustavne namene in odstra
niti najbolj vidne zapreke političnega življenja, se
kaže, kako globoko sega že socialistična za
vest v delavskih množicah. Lahko se pravi brez
pretiravanja in brez baharije, da bo socialna deraokracija v kratkem času najmočnejša in najbolj
odločilna stranka v deželi.
To je pokazal tudi shod, ki je bil tukaj dne
27. decembra z dnevnim redom: «Kaj hočejo so
cialni demokratje?» Značilna je bila že velikanska
udeležba. Velika dvorana «Društvenega Doma» z
galerijo je bila natlačena delavcev ia delavk. O
dnevnem redu sta govorila sodruga Ravšer in
Strejc, ki sta razložila z obširnimi govori pro
gram sosialno-demokratične stranke v Bosni in
Hercegovini. Program, ki ga je izdelal zbor zaup
nikov, se v glavnem naslanja na avstrijski hajnfeldski program. Posebne razmere v deželi so pa
napotile zaupnike, da so posvetili svojo pozornost
tudi kmetskemu položaju in posebna točka pojas
njuje tudi v tem oziru zahteve socialne demo
kracije. Ta točka, ki bo gotovo za naše sodruge
izven Bosne zanimiva, se glasi:
«V bosensko-hercegovskem poljedelstvu vlada
vseskozi mali promet s popolnoma zastarelimi
prometnimi oblikami. Malega kmeta ali najemnika
tlači neznosna odvisnost od zemljiškega posest
nika, s čemer se najbolj pojasnjuje zastareli način
obdelovanja. Poljedelskemu prebivalstvu v Bosni in
Hercegovini nosi njegovo delo komaj najnujnejše
za življenje. Ker pa še ni predpogojev za dru
žabno obdelovanje, mora biti prvi cilj agrarne po
litike, ki naj spravi kmetske interese v soglasje z
interesi splošnosti, pospešitev plodnosti poljedel
skega dela; kmet se mora varovati tega, da bi
izboljšanje prometa pospešilo njegovo zadolžitev in
povečalo obresti, ki jih mora plačevati zemljiškemu
kapitalu. Socialno - demokratična stranka zahteva
torej odstranitev najemninskega zistema in državno
pospeševanje vseh sredstev, s katerimi doseže malokmetijsko gospodarstvo lahko koristi velikega pro
meta, dokler se ne združijo kmetje sami v raci
onalnih prometnih zadrugah, ki vodijo končno v
družabno last in v družabno proizvajanje.»
Ta točka našega programa je posebno važna,
če se pomisli, da živi v Bosni in Hercegovini več
kakor 70 odstotkov prebivalstva od male kmetije
in da se razširja socialistična misel rapidno med
tem kmetskim ljudstvom.
Ker so sodrugi v drugih deželah že toliko iz
kusili z zadružništvom, da je na podlagi vsestran
skih izkušenj sodba mogoča, se je zdelo zaupni
kom prav, zavzeti v programu stališče tudi glede
na to vprašanje. O zadružništvu pravi program:
«Socialno-demokratična stranka pospešuje za
družništvo, s čegar pomočjo dobe delavci tudi kot
konsumentje lahko vpliv na gospodarski razvoj.
Zadruga ima nalogo, ne le vplivati na regulacijo
cen in varovati konsumente izkoriščanja, temveč
prevzeti tudi produkcijo potrebščin, ki je s prodajo
zagotovljena, v svoje roke in tako odpreti pot socializiranju produkcije.»
Program je bil že pred shodom natisnjen in
dva dni prej razdeljen po vsej deželi. Oba refe
renta sla ga na shodu razložila in utemeljila točko
za točko ob trajnem odobravanju poslušalcev. Se
veda je moral shod zavzeti statišče tudi glede na
politični položaj v deželi, zlasti glede na vesti o
nameravani ustavi. Avstrijska politična modrost
namerava deželo osrečiti s kurijami, ki bi bile raz
deljene ne le po davčnem cenzusu, ampak tudi
po verah. Oboje nasprotuje interesom delavstva.
Ce je za kapitaliste koristno, da se ločjo po ve
rah, kar bi imelo v Bosni nadomestiti ločitev po
narodnosti, je v interesu delavstva združitev. Za
vedno delavstvo ne pozna verskih razlik v poli
tičnem in gospodarskem življenju. A zdi se, da
hoče vlada sploh prezirati delavstvo. Minister Bu
rian je sicer izjavil, da bo vlada pred vpeljavo
ustave vprašala zastopnike vseh slojev za njih
mnenje o saboru in o volilni pravici, toda doslej
so povabljeni zastopniki vseh drugih slojev, o de
lavstvu pa ni govora. Splošno je bilo tudi mnenje,
da bo ta anketa v Sarajevu, kar bi bilo edino
naravno. Zdaj je pa naenkrat prišla vest, da bodo
zastopniki poklicani na Dunaj. Razume se, da bi
bila tam anketa že zaradi tega manje vredna, ker
najdejo zastopniki le doma lahko vsa potrebna do-

kazilna sredstva. Na Dunaju jim bodo kazali
bogve kakšne statistike, katerih ne bo mogel kon
trolirati nihče. Shod je z rezolucijo, ki je bila so
glasno sprejeta, odločno protestiral proti takim
namenom in energično zahteval, da se zaslišijo
tudi zastopniki delavstva. Će niso zapustili vsi bo
govi vlade, bo to tudi storila.
Shod je trajal tri ure. Napravil je splošno naj
boljši vtisk. Ia lahko bi rekli, da je bila ta dan
krščena socialna demokracija v Bosni in Herce
govini.

Delavski žepni Mobr
za leto 1909

je izšel ia ga je še Bekaj i zalogi.
Cena 80 vin., po pošti 10 vin. več.

Politični odsevi.
V gosposki zbornici je govoril nekdanji mi
nistrski predsednik grofThun o vsakovrstnih rečeh,
med drugim tudi o narodni enakopravnosti in o
italijanskem in o slovenskem vseučilišču. Pri nas
se nekateri časopisi navdušujejo za to govoranco,
na treznega človeka pa ne more napraviti drugega
Vtiska, kakor komediantovski. Da postanejo bivši
ministri, kadar najdejo zavetišče v gosposki zbor
nici, modri in pravicoljubni, ni nič novega. Ampak
velerodni gospod grof je imel priliko, da bi bil z
dejanji dokazal svojo ljubezen do narodne enako
pravnosti, a takrat, ko je stal na čelu avstrijski
vladi, ni genil z mezincem, da bi bil kaj storil.
Sedaj je seveda lahko deklamirati, a cela njegova
deklamacija se sliši tako, kakor da bi gospod grof
rad še enkrat postal minister.
Baron Bienerlh se še vedno ukvarja s sestavo
parlamentarnega ministrstva. Ker češki in češkonemški poslanci še vedno niso pili bratovščine, po
skuša gosp. baron zdaj svojo srečo pri strankah
izvenčeških dežel. Ćasopisi javljajo, da se pogovarja
z voditelji. Će je že kaj dosegel, pa ne javljajo.
Avstrija mora torej še čakati.
Na Hrvatskem imajo zdaj popolnoma ne
ustaven zittern. Sabor ni bil sklican, proračun ni
dovoljen, Rauch vlada torej na svojo pest. To pri
znava tudi uradno glasilo «Narodne novine». Ker
na Hrvatskem nimajo avstrijskega paragrafa 14,
nima vlada sploh nobene postavne podlage za po
biranje davkov in za izdajanje deželnega denarja.
A Rauch vlada vendar. To se pravi: Zakon je
toliko vreden, kolikor ima ljudstvo moči, da izs'li
zakonitost. V deželi, v kateri imata dva odstotka
prebivalcev volilno pravico, je seveda moč ljudstva
enaka ničli in zato si vsak «eksponent» lahko do
voljuje, kar si hoče. Tudi če je največja lopovščina.
Ogrski ministri so imeli na novega leta dan
zopet svoje običajne govore, ki naj bi pomenili po
sebno konstitucionalno mišljenje bečarskib gospo
darjev. Seveda so govorili letos tudi o volilni
reformi in kar so rekli o tem predmetu, je prav
zaprav edino zanimivo. Čuditi se pa ni, da so bile
vse govorance polne hinavščine. Ministrski pred
sednik Wekerle, katerega je pozdravil neodvišajak
Czizmadia, ni povedal nič drugega, kakor da hoče
vlada za vsako ceno ohraniti tista «načela», na
katerih je sestavila svojo sleparsko volilno reformo.
Košut je sprejel svoje čestilce v postelji; nagovoril
ga je grof Teleki in Košut je odgovarjal prav na
dolgo in široko. O volilni reformi je dejal: «Koali
cija ima še eno nalogo, ki jo mora izpolniti na
vsak način: Novi volilni zakon, ki ga moramo
izdelati z narodom in za narod (!). Božja pre
vidnost (!) na; je obvarovala, da bi bila zloglasna
(Fejervary-Kristoffijeva) vlada, ki je teptala postave
z negami (Košut jih pa ne?l), proti narodu in
združena s sovražniki naroda rešila ta zakon.»
Andrassy, ki je pravi oče volilne sleparije, je be
sedičil, da je «v nevarnem pretiravanju iskal srednjo
pot. Temeljno misel in cilj mojega dela odobrava
pretežni del inteligence. Vkljub temu je mnogo ne
zadovoljnežev. Proti zakonu se bojujejo tisti, ki
hočejo z enim udarcem uničiti narodni značaj dr
žave in tisti, ki hočejo odpraviti vpliv doslej vlada
jočih slojev. Pričakovati je velik boj.» Kar je čenčal
o «velikih ciljih» in «visokih idejah», ni vredno
ponavljati. Ministri so govorili tudi o bančnem
vprašanju in o vojaških koncesijah, o katerih se je
zadnji čas mnogo govorilo. Madžarom se baje obljufcuje, da postane pri vseh ogrskih polkih (tudi
pri slovaških, srbskih, rumunskih i. t. d.) madžar
ščina nekak notranji uradni jezik.
Srbski minister Milovanovič, oskrbovalec zu
nanjih zadev kraljevine Srbije, je nastopil v srbski
skupštini z govorom o zunanjem položaju, ki se
glasi prav tako, kakor bi hotela Srbija brez obzirov napovedati Avstriji vojno. In tudi razpolo
ženje v skupštini je bilo tako, kakor bi moral
vzplamtiti zaradi Bosne in Hercegovine ogenj po
vsej Evropi. Milovanovič je sicer dejal, da Evropa
noče vojne, a njegove besede so bile take, kakor

bi jo Srbija hotela za vsako ceno. Milovanovič
ima seveda zastopati interese svoje dežele. Toda
Srbiji ne more koristiti, ča podžiga bojevitost v
času, ko je tam itak že preveč tega blaga in ko
je več kakor nedvomno, da bi morala biti vojna
z Avstrijo na vsak način katastrofa za Srbijo.
Celo če je Milovanovič tak optimist, da misli na
zmago, bi povzročila vojna ubogi deželi več škode
nego bi ji koristila najsijajnejša zmaga. Seveda bi
imeli posa mezn iki profita kakor vedno. Tudi
rusko-japonska vojna je prinesla raznim ruskim
špekulantom, pred vsem grabežljivim velikim kne.
zona pa vojnim liferantom dobička; ampak uni
čila je blagostanje tisočerih ia tisočerih družin,
omajala je moč države in iz zadnjega govora Izvoljskega je jasno odmevalo, kako škripa ruska
diplomacija z zobmi, ker je ruski meč oslabel
vsled japonske vojne. Gotovo je, da so tudi v
Srbiji najglasnejši kričači tisti «patriotje», ki pri
čakujejo denarnega prof ta od vojne. Ampak go
tovo je tudi, da tistih par ljferantov, pa če imajo
tudi Jurja na čelu, ni srbski uarod in da ima Mi
lovanovič zastopati interese naroda, ne pa nekate
rih kapitalistov. Prav ker smo prijatelji Srbov, mo
ramo obžalovati blazno igro, ki jo igra nekoliko
koristolovcev in megalomanov z usodo naroda, ka
teremu je mir tako potreben kakor vsakdanji
kruh.
Avtonomijo Bosne in Hercegovine pod kon
trolo evropskih držav je zahteval Milovanovič v
srbski skupštini. Sploh je imel njegov govor tako
ost proti Avstriji, kakor da bi bil hotel namenoma
žaliti sosednjo državo. Naglašal je, da se mora Av
striji zapreti pot do egejskega morja, da mora Av
strija prenehati biti balkanska država ia da morata
Sava in Donava postati njeni meji. Obžalovati se
mora predvsem ton srbskega ministra, ki je očitno
nevaren evropskemu miru. Ako zahtevajo avstrijski
socialni demokratje od svoje vlade, da varuje mir
za vsako ceno, se mora obžalovati, da poklican
zastopnik sosednje države tako otežkočuje vsako
miroljubno delo. Obžalovati se mora pa tudi, da
je minister Milovanovič, ki se gotovo smatra za
velikega Slovana, tako slabo poučen o nazorih in
ciljih avstrijskih Slovanov, ki končno tudi ne mo
rejo biti brez pomena za Srbe. Čim manj ima Av
strija opore na Balkanu, tem večja je možnost, da
ohrani svoj nemško-madžarski značaj, dači m je za
enakopravnost avstrijskih Slovanov tem ugodnejše
polje, čim več jih je. Tiste pivsko-politične kombi
nacije, ki so vedno računale z razpadom Avstrije,
so izgubile vsako podlago, odkar je tukaj splošna
imenska volilna pravica, će pa obstoji AvstroOgrska, je tudi za Srbijo v vsakem oziru večje
koristi, da prihajajo v njej močni slovanski interesi
do veljave, kakor da bi stala trajao pod nemškomadžarsko hegemonijo. Avstrija seveda ne more
biti «balkanska država»; ampak ona je na vsak
način politični in kulturni most med zapadom in
Balkanom in ima za balkanske narode kot gospo
darska in kulturna posredovalka veliko važnost. V
interesu balkanskih narodov in avstrijskih Slovanov
ni sovraštvo, ampak zveza. Zato je tudi tista avto
nomija, ki jo zahteva Milovanovič za Bosno in
Hercegovino, nesmiselna. Tudi Srbom v Bosni in
Hercegovini ne bi koristila prav nič, pač pa bi jim
škodovala. V «avtonomni» Bosni bi bila mala na
rodna skujflna, ki ne bi imela kulturne koristi ne
od Srbov v kraljevini, ne od avstro-ogrskih Srbov,
a ker bi ostal trajen sum o srbski «irredenti», bi
se še povečal razpor med Srbi in Hrvati na škodo
vseh Jugoslovanov io avstrijskih Slovanov sploh.
Pametna narodna politika stremi kolikor mogoče
po združitvi razkosanih narodnih delov; naravni
cilj Srbov v Bosni in Hercegovini je odstranitev
nesrečnega nesoglasja med Srbi in Hrvati io zdru
žitev v narodni avtonomiji. Sava nima, kakor hi
Milovanovič rad, ločiti, temveč združevati.

Socialni pregled.
Generalni štrajk v Budimpešti. Na zadnji
dan starega leta so vprizorili socialni demokratje
v Budimpešti enodnevno generalno stavko
kot protest proti bečarskemu razpustu dveh velikih
organizacij: Kovinarske in natakarske. Madžarska
klika, ki vlada na Ogrskem, sovraži nemadžarske
narode, ampak nad vse sovraži delavce brez raz
like narodnosti in zlasti Košut in Andrassy
sta volkova, ki bi rajši uničila delavstvo sploh,
kakor pa gledala razvoj in napredek socialne de
mokracije. Zlasti odkar se je pričel boj za volilno
pravico, divjata oba kakor da sta stekla. Košut je
ne le razpustil železničarsko organizacijo, ampak
tudi zažugal, da se vrže iz službe vsak" železničar,
ki bi bil član socialno - demokratične stranke. Andras<y pa razpušča kot minister za notranje za
deve organizacijo za organizacijo, konfiscira njihov
denar in zapira zaupnike, pri demonstracijah pa
pošlja delavcem policijo z golimi sabljami in re
volverji na vrat. Zdnji razpust je povzročil med
delavstvom po vsej Budimpešti velikansko ogorčenje
in brez mnogih priprav se je v znamenje protesta
sklenila enodnevna stavka. Po vsej večjih podjetjih,
pa tudi v mnogih malih je počivalo vse delo, na
Silvestrovo zvečer in na novega leta jutro ni izšel
noben list. Stavka se je popolnoma posrečila, kar
najbolje dokazuje Košut, ki je napovedal, da pred
loži državnemu zboru zakon zoper štrajke. Tega žuganja se seveda ne bedo ustrašili delavci, ki vedo.

rit *ł- Slat^a Ja^° Prepove. ampak težje prepreči, božičem sprejet v državnem zboru in gospodje
ujrski delavci so tudi predobro organizirani, da bi državnozborski poslanci slovenski bi
se zbali Košuta.
pač morali kaj vedeti o tem. Nihče ni slišal,
Kongre« avstrijskih bolniških blag a] en bo da bi bi, ob priliki razprave o provizoričnem pro
dne t.. 8. in 9. t. n», na Dunaju. Zboroval bo v Ka- računu bodisi liberalen ali pa klerikalen poslanec
tannski dvorani Weiglove restavracije pri Schön- protestiral proti zistemiziranju tega mesta, a vendar
brunnu. Izbrati se je morala tako velika dvorana
je bil takrat pravi čas za to. Sedaj se vlada celo
ker je priglašeno velikansko število delegatov’ lahko izgovarja na slovenske poslance. In če se
Zbor se bavi tudi z vladnim načrtom o socialnem komu zdi,. da je ogorčenje, ki ga kažejo liberalci
zavarovanju. O razpravah in sklepih bomo poročali in klerikalci zaradi Belarjevega imenovanja, precej
Zastopane bodo tudi bolniške blagajne iz slovenskih teatralično, se res ni čuditi.
krajev.
Na učitelja BO hudi v liberalni stranki. Ne
vedo pa, kakšno taktiko naj bi porabili spričo
dejstva, da ne mara učiteljstvo več za njihovo
Domače vesti.
stranko. Dr. Triller jih je prijel v «Slovenskem
Kranjski deželni zbor ima prvo sejo tega Narodu» na svoj način. Očita jim komedijanstvo,
leta v petek, S. t. m. Vlada utemeljuje zasedanje, megalomanijo, nedelavnost in končno pravi z emki ima trajati osem dni, s tem, da se mora voliti fizo, da bo morala narodno-napredna stranka pri
deželni odbornik iz splošne kurije in dovoliti pro- boriti učiteljstvu političen razum. Za božjo voljo,
vizorčni proračun. Prvo je resnično, drugo pa le kdaj bi bila morala liberalna stranka priboriti tega
na pol; dežela potrebuje proračun, ne pa prora blaga že sama sebi 1 Saj je kar smešno, videti libe
čunskega provizorija. Sicer je pa zdaj precej veliko ralce, kako begajo na vse strani in trdijo, da ne
vprašanje, kako bo z zasedanjem kranjskega de propadajo, a ob vsakem koraku se boje, da se
želnega zbora, kajti med vrsticami obeh ljubljanskih odpre žrelo pred njimi. In do tega je prišlo, ker
slovenskih dnevnikov je čitati, da se morajo pri stranka še ne ve, kaj je politični razum. Saj
čakovati senzacije zaradi imenovanja tretjega de sami nikoli niso vedeli, Kaj da so; po ljubljanski
želnega šolskega nadzornika. Tudi na izvanredni bi se reklo, niso vedeli, če so babce ali mandeljci.
seji ljubljanskega občinskega sveta, ki je prote Ce je Tavčar zatrdil, da so stranka buržoazije, ga
stirala proti temu imenovanju, se je govorilo zelo je hitro Hribar zakričal, da so demokratična
radikalno. Napoveduje se radikalen nastop proti stranka, stranka vsega naroda. Tavčar je svetoval :
deželnemu predsedniku Schwarzu; na vsak način «Mest se držimo!» Hribar je oponiral: «Nadeželo
je mogoče, da pride do burnih prizorov. Tisti mir, pojdimo !» Programe so si dajali, pa še vedeli niso,
ki se je lani pri kovanju volilne reforme naselil v kaj obsegajo. Iotrigirali so drug proti drugemu,
deželni dvorec in ki je po dopolnilnih volitvah gojili so frakarstvo, za moderni razvoj se niso
obetal trajnost, je na vsak način v največji ne nikdar brigali, kaj se godi po svetu, jim je bilo
varnosti. Tuli razmerje med klerikalci in liberalci tako neznano kakor življenje na Marsu, ampak
na eni in nemškimi veleposestniki na drugi strani, komandirati so hoteli vedno. Vsakdo je hotel ko
ki je bilo lani že prav idilično, bo zdaj zelo na mandirati. In zdaj bi hotela taka puhla koterija
peto. Situacija v deželni zbornici se je takorekoč komu priboriti politično zrelost ! Zdaj, ko so kapi
preko noči popolnoma izpremenila; kdor je rado tulirali pred klerikalno stranko brez pogojev in
veden, pride morda na svoj račun.
brez orožja! S Trillerjevim receptom že ne pojde!
Tadi goriiki deželni zbor je sklican na 8. Govekarjev «Naš List» bije na boben za «Narodno
januarja. Lani je bil vsled čudne koalicije slo Delavsko Organizacijo». Vabi učitelje z dežja pod
venskih klerikalcev z italijanskimi liberalci in slo kap. Ker matica sama ne ve, kod in kam, naj se
venskih liberalcev z italijanskimi klerikalci nespo oklenejo filialke, ki ni in ne more biti nič drusoben za delo in kakor znano še deželnega odbora zega, kakor prazen švindel. Kdor veruje v bodoč
ni mogel izvoliti. Vsled obstrukcije, pri kateri je nost take pokveke, kakršna je zizibambulska «na
sodeloval tudi deželni glavar, je bil predčasno za rodna» organizacija, je bolj pomilovanja vreden
ključen. Sedaj je zopet sklican, da izvrši volitve. kakor tisti, ki si gre v Lurd zdravit pljučnico. Nam
Videti pa ni nikjer garancije, da bo zdaj bolj spo je končno vseeno. Mirno bomo gledali, kako se
soben za delo kakor Jani. Sodeč po časnikarski bodo razvijale stvari in opravljali bomo svoje delo
vojni, je položaj še popolnoma neizpremenjen in če kakor doslej. Ćas bo prišel, ko bodo učitelji spoznali,
se ni zgodilo kaj tajnega za kulisami, se bo po da so res delavci in da vladajo nad njimi enaki
novila stara igra «Martin v Zagreb, Martin iz Za gospodarski zakoni, kakor nad delavstvom. Takrat
greba». će bo v slučaju verjetnega neyspeha vlada bodo spoznali tudi lažnjivost narodnjakarske fraze,
še enkrat poskušala, omehčati trde glave, ali pa bodo spoznali, da je varstvo naroda v delu, ne pa
v plitkih deklamacijah, bodo spoznali, da je med
če razpusti takoj deželni zbor, je še neznano.
Zš gorički deželni zbor nasvetuje «L’ Eco narodna solidarnost najboljša zaščita narodnosti.
del L’torale» to-le: Vsaka stranka naj bo popolnoma Kdaj bo večina spoznala to, ne vemo. V interesu
neodvisna in svobodna ter naj pokaže svojo moč učiteljev bi bilo želeti, da bi se to kmalu zgodilo,
pri volitvi odbornikov. Prvega odbornika (kmečke zakaj čim pozneje, tem več bodo imeli trpljenja.
občine in splošna kurija) voli 6 poslancev laške Ampak čas bo prišel, ker mora priti po zakonih
ljudske stranke, 5 slovenskih klerikalcev in 5 članov neizogibne gospodarske nujnosti. In ker to vemo,
«Slovenskega kluba». Će te skupine volijo vsaka se nam smilijo kričači in mirno čakamo, da se
zase posebnega kandidata, dobi največ glasov laški zgodi, kar se mora zgoditi.
Kdaj mora vse pomagati! Na učiteljskem
kandidat, to je 6, absolutne večine nima nobena
stranka. V ožjo volitev pride laški kandidat in shodu v «Mestnem Domu» se je zgodilo, ko je dobil
eden izmed Slovencev po žrebu ; izključena skupina besedo naš sodrug Etbin Kristan, da je zadonel
se vzdrži volitve in izvoljen je laški odbornik. po dvorani glasan aplavz, vsled katerega je moral
Drugega laškega odbornika dobijo iz skupine mest govornik počakati dobro minuto, preden se je po
in trgov in trg. obrtne zbornice (6 Lahov in 1 legel. «Slovenski Narod» je o tem kar molčal.
Slovenec. Tako imajo Lahi že dva deželna odbor «Naš List», ki ima posebno «piko» na socialiste in
nika, Od tu naprej se naj vzdržijo volitve ter pre na Kristana, je pa drugače obrnil stvar. «Učiteljice
puste v skupini veleposestva in pri volitvi iz ceie so mislile, da je nastopil profesor Ilešič, ki mu je
zbornice volitve Slovencem. Naravno je, da bi bila tako podoben. Za božjo voljo 1 Predsednik shoda
v obeh slučajih izvoljena člana «Slov. kluba». Gre je tako glasno napovedal, da ima besedo Etbin
gorčičeva skupina pa ima že tako več nego dovolj, Kristan, da se je to slišalo v ozadju dvorane, pa
ker je izbran iz nje srede deželni podglavar. Se se ne bi bilo v prvih vrstah! Kristan se zaraditega
veda je treba za take volitve odbornikov že naprej aplavza nič ne postavlja, ampak da je shod ploskal
dogovora in zagotovila med strankami.
.... zastopniku socialne demokracije, je resnica, ki ne
mine, tudi če je «Našemu Listu» neprijetna. In če
Tadi za Markaiite je prostora med klerikalci
je dejal dr. Krek pred kratkim na klerikalnem «Naš List» ni slišal ploskanja po končanem go
shodu. Če človek to sliši, bi si moral mishti, da voru, ga je slišalo 800 drugih ljudi, ki se bodo le
se razširja marksistovski «strup» tudi že med kle smejali nerodnemu brcanju kamniškega glasila.
Najnovejši Izdajalec slovenskega naroda je
rikalci in jih je treba držati, da ne zbeže. Ampak
Krek se trudi zastonj. Da bi bil socialist lahko po sodrug dr. Henrik Tuma. Tako je dekretiral ljub
litičen tovariš ljudi, ki prisegajo na kapitalizem m ljanski «Slovenski Narod», ki si je dal nalogo, iz
njegov «božji red», lahko dokazuje lemenatarjem, občiti vse socialiste iz slovenskega naroda. Pa je
zavedni delavci pa se bodo smejali takemu vabljenju. dr. Tuma res zagrešil velik greh! Papirnica v
Kw je profesor Belar imenovan za deželnega Podgori je namesto delavcev kar sama volila člane
Šolskega nadzornika za nemške šoie na Kranjskem, v zavarovalnico za nezgode. Zakon predpisuje pač
je zdaj velika vojska. Razburjenost, ki je nastala povsem jasno, da mora podjetnik sklicati delavce
zaraditega imenovanja, pač razumemo. To novo na shod in da morajo delavci voliti. A to se je
mesto oi . posledica šolske potrebe, ampak naci- zdelo podjetju preveč, pa je kar samo popisalo
onaluo-politicna poteza vlada, kateri je na čelu za glasovnice. Proti temu protestirajo delavci in na
pisan naffleu, da so se imeli ž njo briskirati Slo shodu je protestiral proti temu tudi dr. Tum a.
venci. Ge se človek te gj^ ja bi kolikor mogoče Delavski možgani mislijo, da je ta protest ne le
milo sodil o takem koraku, mora v najboljšem opravičen, ampak celo potreben; delavci mislijo
slučaju, obsoditi nerodnost, ki dela take reči v sploh da jim ne sme nihče meninič tebinič kon
nacionalno razburjeni dobi, ne da bi se kompe fiscirati volilne pravice. Ampak kaj bi delavci!
tentni faktorji vsaj, prej prepričali, kako bi učin «Slovenski Narod» pride pa dekretira, da je tak
kovala stvar. Ampai če se razume razburjenost, protest izdajstvo in s tem je stvar zanj končana.
ie vendar nekaj, česar se ne more razumeti. Kako Križ je le, da ni končana za delavce, ki zahtevajo
to da so vsi, ki protestirajo proti imenovanju, hudi vkljub «Narodovi» jezi svojo pravico in se tudi z
samo na vlado? Kako to, da so vsaj navidezno obligatnim očitanjem izdajstva ne dajo zastrašiti.
Konsnmno društvo za Ljubljano in okolico
najbolj budi poslanci sami, Ki bi vendar morali
se
prav
lepo razvija. Ćlani vsak dan pristopajo.
vedeti da so vsaj indirektni soktlvci tega
fatalnega imenovanja? ^°S Vrarrisfc?16^6®*1 Vendar je želeti, da se vname še večja agitacja m
deželnega šolskega nadzornika na K jekbil) e ’ j da se podvoji delo za pristop v konsumno društvo.
proračunskem provizoriji,
J
p ea i __ Seja upravnega odbora in nadzorstva se vrši

danes, v torek (začetek ob 6. uri zvečer) v prostorih
Delavske tiskovne družbe. Pridite vsi!

Strokovni pregled.
Seja atrokovae komisije bo v četrtek zvečer
v sobi združenih organizacij (gostilna International,
Resljeva cesta štev. 21). Začetek ob 8. uri zvečer.
Dnevni red velevažen. Pridite vsi 1
Anton Kristan.

Dopisi.
Zagorja. Danes 3. januarja 1909 se je vršil
javni shod rudarjev, da končno reši zadevo, radi
katere je zadnjič vstrajalo rudarsko ljudstvo dva
dni v stavki. Sodr. M. Ć o bal je v jedrnatih besedah
naznanil vspeh obravnave z direkcijo radi pritožb
na inženirja Piča, povedal je, da je inženir Pič
podal izjavo, ki jo bo g. ravnatelj Šiler prebral.
G. rudniški ravnatelj Šiler poprosi za besedo in
prebere nato v n e m š k e m jeziku izjavo: «Obratni
vodja, inženir Pič, izjavlja, da obžaluje svoje do
sedanje postopanje naprani rudarjem in zagotavlja,
da bo odslej opustil vsako tako postopanje, ki bi
ne odgovarjalo vsem pogojem pravilnega občevanja
med delavci in predpostavljenimi in da bo vedno
uvaževal vse želje delavcev.» — Zase in za rud
niško direkcijo pa izjavlja ravnatelj, da zahteva od
delavcev dolžno spoštovanje uradnikom in da radi
tega gibanja ne bo nihče odpuščen ali v ka
kršnemkoli oziru zapostavljevan! — Sodr. M. Ćobal
predlaga, naj se vzame ravnateljeva izjava (katero
je v slovenskem jeziku podal rudniški nadkomisar
dr. Stergar) na znanje in naj se smatra gibanje
za končano. — Začeli so se burni protesti in klici:
S Pičem pr o č! Nastopil je nato Anton Kristan,
ki je obrazložil zborovalcem, da je predlog sodr.
M. Čohala povsem umesten, in kdor je pameten,
mora ta predlog sprejeti. Po daljšem razlaganju se
je končno sprejel predlog sodr. Ant. Kristana:
«Izjava g.Piča in izjava g. ravnatelja se
vzameti na znanje; gibanje preneha; čez
mesec dni se skliče novo zborovanje, ki
bo končno odločilo. Med tem pa je dolžnost
vsakega rudarja, daysako pritožbo glede
Piča, pa tudi drugih uradnikov takoj
sporoči krajevnemu delavskemu odboru,
ki bo o tem obvestil kompetentne fak
torje.» — Gibanje je s tem končano. Upamo, da
je vsak tega mnenja, da je dosežen velik vspeh
delavstva. — Po shodu je bil zaupen shod funkcionaijev vseh odbornikov delavskih organizacij v
Zagorju, na katerem se je izrekla marsikatera be
seda, ki bo — izpremenjena v dejanje — neiz
merno koristila delavski stvari na Zagorskem. De
lavci! Na delo!

Odločbe obrtnih sodišč.
D.
XIV. Tožitelj, ki je pri toženem kovinarskem
livarju delal kot pomočnik, je bii odpuščen, predno
je potekla odpovedna doba, in sicer zato, ker je
istega dne v prepiru toženčevi soprogi grozil v de
lavnici z besedami : «Pojdite proč, če ne razstrelim
barako z Vami vred z dinamitom.»
Tožitelj zahteva odške dnino za mezdo za osta
nek odpovedne dobe v zmislu 28 K in se opravi
čuje s tem, da sploh ni grozil toženčevi soprogi,
in če je kaj rekel, da je imel le namen odpraviti
jo iz delavnice.
Obrtno sodišče je tožbo odbilo.
Razlogi: Po soglasnem pričevanju pod pri
sego zaslišanih prič je bilo ugotovljeno, da je to
žitelj imenovanega dne grozil z navedenimi bese
dami ženi toženega, torej članu družine obrtovalca.
Ta grožnja se z ozirom na važnost zagroženega
zlega mora smatrati za nevarno. Zena je sicer po
trdila, da se ni bala grožnje, vendar pa je sveto
vala soproga, naj se s tožiteljem zlepa pobota.
Akopram tedaj po tem pričevanju nimamo dejan
skega stanu hudodelstva javnega nasilstva po § 99.
k. z., je vendar odpustitev opravičena.
Ker se navaja nevarna pretnja v § 82. lit. g,
obrt. r. bkratu s hudim razžaljenjem iu telesno po
škodbo, se mora iz tega posnemati, da je zakonodejalec vsako nevarno pretnjo proti obrtovalcu ali
ostalim pomočnikom hotel označiti kot razlog od
pustitve, ne glede nato, je li dan dejanski stan
zločina.
To sledi tudi iz tega, da bi določba § 82.
lit. d, obrt r., tikajoča se hudodelstva javnega na
silstva po § 99 k. z., ni imela pomena.
Ker je torej razlog za odpustitev po § 82.
lit. g. obrt. r. daD, je bilo treba tožbo, opirajočo
se na določbo § 84. obrt, r., zavrniti.__________
Priobčuje dr.

w

Naprodaj je

~

sre dim Trbovelj

novozidana
hiša
pripravna za vsako obrt po nizki ceni
Vprašati je pri Janeza Barbota, Loke 2G8.

Izhaja v Ljubljani vsako
sredo in soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 10'40 K, za pol leta
5-20 K, za četrt leta 2 60 K, mesečno 90 vin.; za Nemčijo za celo
leto 12 K, za pol leta 6 K, za četrt
leta 3 K ; za Ameriko za celo leto
14 K, za pol leta 7 K.

Posaeuesna ttavllka fl@ «.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
3. štev.

V Ljubljani, v soboto, dne 9. januarja 1909.

NASLOVA; Zs dopis* is »kopi«* sa Ust: Uredništvo
Rdečega Pvapora«, LjobUaaa. — Za denarne poiiljatve,
naročila na lut, reklaaacü». insérât* i. t. d. : Upravnlštvo
Bdečega Prapora», LloMJana, Dunajska cesta šter. 20.

Vseučiliško vprašanje.
Slovenski visokošolci sklicujejo manifestacijski
shod, ki bo v nedeljo, ob pol 11. dopoldne v ve
liki dvorani hotela «Unoin» v Ljubljani. Dnevni
red so sestavili tako:
1. Anarhija na avstrijskih nemških univerzah.
2. Slovensko vseučiliško vprašanje.
3. Slovenske vseučiliške zahteve.
Shod se bo torej bavil z vprašanjem, ki se ne
tiče nobene posamezne stranke, ampak vsega na
roda. Tembolj bi bilo torej želeti, da se izvrši v
vsakem ozira vspešno in da pokaže enotno voljo
vseh delov naroda, če se bo to zgodilo, ne mo
remo vedeti v trenotku, ko to pišemo. Odvisno pa
je to v prvi vrsti od prirediteljev in voditeljev shoda.
Vseučiliško vprašanje je nedvomno resno. Po
stalo je zlasti resno, odkar se delajo dijakom po
vseučiliščih razne težave; te so pravzaprav napra
vile vprašanje akutno. Da mora vsak narod, ki hoče
kulturno živeti, spopolnjevati šolstvo, je nedvomno ;
ampak ustanovitev raznih zavodov ni samo vpra
šanje volje, temveč je odvisna od nujnosti potrebe
in od praktične možnosti. Tako se da razlagati, da
je stara zahteva slovenskega vseučilišča ostala vse
doslej večalimanj akademična. Naglašala se je,
povdarjala se je, a šele v novejšem času se godi
to z močnejšim povdarkom. Nenormalne razmere,
v katerih živimo v Avstriji, so krive, da postane
vsako tako vprašanje, dasi je po svojem bivstvu
kulturnega značaja, politično. In zaradi tega je ne
dvomno italijanska zahteva potisnila tudi slovensko
bolj v ospredje. Za nas pa postaja tudi brez tega
vzroka vprašanje aktualno, ko opazujemo, da je
slovenskim dijakom študij na nemških univerzah
otežčan.
Naj se pa sodi vseučiliško vprašanje s ka
teregakoli stališča se hoče; na vsak način je vzeti
v poštev dejanski položaj in praktične razmere.
Ni jih preveč zadev, o katerih nastopajo razni raz
redi naroda lahko enotno. Tudi v kulturnih vpra
šanjih go nasprotja in glede na notranjo organi
zacijo vseučilišča gotovo ne bodo mogle soglašati
vse stranke, pač pa q lahko vsi deli naroda složni
glede na temeljno zahtevo: Da se ustanovi slo
vensko vseučilišč
To je mogoče, Ampak še več. To je tudi po
trebno, če se smatra zahteva resno in če se hoče
doseči čilj. öe je to reanično, se mora pa vpra
šanje formulirati tako, da lahko soglašajo vsi deli.
In zaraditega ponavljamo, da je odvisno od pri
rediteljev in voditeljev shoda, če bo zborovanje
rodilo tisti efekt, ki bo največ koristil stvari.
Shod je sklican in 8 tem je zdaj računati.
Vendar pa moramo reči, da po našem mnenju to
ni najsrečnejši način dela za vseučilišče. Nameravan
- - ’
ki se razlikuje od
je manifestacijski
Z
nedeljskim shodom
posvetovalna!8 zborovanja.

S
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se hoče demonstrirati, napraviti se hoče čim moč navadni tehnični poti. Skupne dotike trgovskonejši vtisk. Ge se pa ima tak namen, bi bilo treba industrijske so pa mogoče le, ako so predpogoji
pripravljalnega dela, s katerim bi se na vsak način po geografski legi in po potih in smereh svetovne
zagotovil vspeh. Pred manifestacijskim zboro trgovine. Hoteti prisiliti trgovsko dotiko med de
vanjem bi bilo potrebno posvetovanje vseh po želami in kraji, ki nimajo nobene zveze in kjer se
klicanih delov, ki bi priredilo material tako, da bi trgovina organično ne more izvesti, je nezmiselno.
bilo na shodu omogočeno popolno soglasje.
Kjer so predpogoji, se razvije trgovina tudi med
Kakor o drugih rečeh, tako se ima pač tudi plemeni, ki so med seboj docela neenake kulture
o slovenskem vseučilišču lahko različne nazore. in celo, ki si stoje sovražno nasproti. Zaraditega se
Nekateri smatrajo juridično fakulteto za najbolj trgovina zlahka razvije med Slovani, Germani, Ro
važno, drugi mislijo, da nam je filozofov bolj treba mani in Turki, mogoče pa je, da se'ne razvije
kakor juristov. Na eni strani se želi vseučilišče, med najbolj prijateljskimi in najsorodnejšimi plemeni.
kakršna so avstrijska vseučilišča sploh; na drugi
Kulturni stiki nasprotno kot idealni stiki so
pa menijo, da je ustanovitev nove univerze naj po drugi strani vsikdar mogoči, in za razvoj slo
boljša prilika, da se ustvari nov tip vseučilišča, tip vanskih plemen so tudi neobhodno potrebni. Se
demokratizirane visoke šole, ki bi potrebam slo veda je tudi tukaj kulturne stike omejiti med ple
venskega naroda bolje odgovarjal. Nasprotna mnenja meni, kjer drugo pridobiva od drugega. Naravni
se pojavljajo tudi glede na mesto, kjer naj se usta tok kulturnih stikov se razvije le tam, kjer se more
novi slovensko vseučilišče; Ljubljana ali Trst, je opreti pleme nižje na pleme višje kulture, posebno
vprašanje. In menda še nismo tam, da bi moral tam, kjer stremi šibkejše pleme po osvoboditvi tu
veljati za renegata, kdor ima o takih vprašanjih jega romanskega in germanskega kulturnega vpliva
svoje mnenje.
in si išče kulturne opore v močnejšem plemenu,
A če se hoče doseči enoten sklep, bi bil do kjer so vsi predpogoji, da se kultura prosto in
govor pred javnim shodom neizogiben. Ge se pa vsestransko razvija. Zaraditega so tudi kulturni stiki
že ni mislilo na to, bi se morali zboru predložiti med sorodnimi plemeni omejeni.
taki sklepi, o katerih je gotovo, da lahko vsi gla
Vse predpogoje vsestranskega kulturnega raz
sujejo zanje, ne da bi morali siliti svoje pre voja ima gotovo le veliko rusko pleme v ruski dr
pričanje.
žavi. Od vseh plemen se je docela samostojno raz
Zaraditega bi bilo tudi nujno potrebno, da vijalo med Slovani edinole to. Vsa druga so bila
izostane na manifestacijskem zborovanju protest gnetena po političnih razmerah stoletja in stoletja
proti italijanskemu Vseučilišču, ki se napoveduje v in večalimanj so zapustila prvotna pota lastne
nekem listu. V Ljubljani sploh ni potrebe, govoriti kulture po vplivu tujih, germanskih, romanskih,
o vseučiliškem vprašanju Italijanov — ne za, ne grških in turških plemen.
proti. Ampak če se ima resen namen s takim pro
Poleg ruskega plemena je ohranilo značaj
testom, tedaj je socialni demokraciji sodelovanje samorasle, dasi manj razvite kulture še srbsko
onemogočeno. Ako zahtevamo pravico samood- pleme.
ločevanja za svoj narod in se bojujemo za na
Kulturni stiki Slovanov med seboj se dajo
rodno avtonomijo, tedaj ne moramo drugim od torej razvrstiti na dve stopnji: kulturni stiki med
Jugoslovani, opirajoči se na pristno srbsko kulturo,
rekati pravic, ki jih terjamo zase.
Ge se to vpošteva, je enoten nastop vsega pa vseh Slovanov z oporo nà svetovno kulturo
naroda brez razlike strank mogoč in tako sogla- ruskega plemena. Pri kulturnih stikih pride v prvi
šanje v temeljni zahtevi bi gotovo vresničenju slo vrsti v poštev vprašanje jezika.
Morda najbolji odgovor glede dotike in učenja
venske univerze več koristilo kakor vse negacije.
Oni, od katerih je odvisen vspeh, naj premislijo. jezikov dobimo po izkušnji na sebi. Kot Slovencu
mi je bila mogoča prva izobrazba (od leta 1869
0 učenju Jezikov.
naprej) na nemški gimnaziji, Domača literatura je
(Kratek prinos novoHlovanski ideji.)
bila takrat še precej v povojih, o znanstveni lite
Urhi et orbi se je oznanjalo po slovenskem in raturi ni bilo še govora. Meni, kakor tudi vsem
slovanskem časopisju, da je slovansko vprašanje mojim sošolcem je bila pristopna zgolj nemška
stopilo v nov štadij, da se je opustila zastarela literatura, nemška kultura, nemška civilizacija. Ako
vseslovanska ideja in da se ima potom novoslo- se mladenič dolgo dobo osmih let sili učiti v tujem
vanske ideje iskati po novih potih nove dotike jeziku, ako se mu podajajo literarni proizvodi le
med slovanskim svetom. Kar se je doslej nasve tujega jezika, ako se mu kažejo kulturni pojavi le
tovalo praktičnih sredstev v dosego te dotike, ne tujega naroda, je gotovo, da se mu zajezi pot do
predstavlja nikake ideje; gre le za praktično iz razvoja lastne narodne individualnosti. V šoli so
vršitev ožjega stika slovanskih žurnalistov, kvečjemu mene in nas vse prepričali o zaostalosti slovenske
še pisateljev, in za prvi poskus ekonomične dotike kulture, zaraditega je bilo zame naravno, da sem
po ustanovitvi slovanske posredovalne banke. Skratka se, boreč se proti vsiljevanju le germanske kulture,
bi lahko rekli: Stari panslavizem je bil političnega hotel osvestiti in osamosvojiti s tem, da sem se
značaja, kjer se je nekako sanjarilo o mogočnem jel učiti francoskega jezika, da tako dobim pristop
združenju političnega dela vseh slovanskih plemen v ono najvišjih svetovnih kultur. Instinktivno in
pod vodstvom najmočnejšega ruskega plemena. reaktivno sem prišel na to misel. Učil sem se torej
Novoslovanska struja pa je to brezpomembeno pa z vso vnemo francoskega jezika skoraj tri leta,
pirnato politiko opustila ter jela poudarjati kul čital kurzivno tudi težja dela, leposlovna in filo
turno in ekonomično dotiko slovanstva. Ekono zofska. Izstopivši iz gimnazije sem postal domači
mična dotika je tehničnega značaja. Trgovina in učitelj v pristni francoski družini ter se mi je priindustrija ae razvijata po gotovih tehničnih pravilih, godilo, da na prvo, ne posebno zamotano vprašanje
ki jih je določilo znanstvo za vse države, narod v francoskem jeziku niti nisem razumel, zakaj gre.
nosti in socialne skupine po enakih načelih. Za Tri dolga leta sem žrtvoval, da bi obvladal jezik,
raditega pri tej ekonomičai stiki ni mogoče govoriti in prepričal sem se pri prvem srečanju s Francozi,
o kaki novi ali slovanski ideji ter se ne more vpra da poznam francoski jezik le «z očmi». Uho mi
šanje ekonomične dotike rešiti drugače, nego po je bilo mrtvo, jezik zapleten. Treba mi je bilo
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novega učenja, vaditi sem moral uho in jezik in
stalo me je morda še več truda, nego da bi se
bil francoskega jezika učil iznova. Na sebi sem se
takrat prepričal, da se vsak jezik uči: «z očmi»,
«z ušesi», «z jezikom» in «z občevanjem». Ker
sem bil le Citai, sem razumel le tiskano knjigo,
govor mi je ostal tuj, tuj povečjem duh franco
skega jezika.
Za časa svojega bivanja v Trstu sem se lotil
učenja angleškega jezika. Imel sem edinole priliko
poslušati propovedi v angleški cerkvi in nekoliko
tednov predavanja v angleščini. Pri tem sem se
učil seveda tudi pridno z očmi. Rezultat je bil
sličen kakor v francoščini. Pri prvi priliki, ko sem
imel praktično rabiti jezik, sem spoznal, da znam
angleščino le z očmi in ušesi, ne pa z jezikom.
Bil sem Angležu docela nerazumljiv.
Italijanščine sem se učil v Trstu, vsporedno
z očmi, ušesi, ž jezikom in v občevanju z ljudmi
ter se je priučil igraje. Razumel sem ljudi, raz
umeli so oni mene in razumel sem knjige.
Prilike, učiti se slovanskih jezikov, dotlej nisem
imel. Ko sem prišel na dunajsko univerzo, je bila
ena najiskrenejših mojih želj, stopiti v dotiko s
slovanskim dijaštvom in priučiti ss slovanskih je
zikov, seveda z očmi, ušesi, z jezikom in obče
vanjem. Vstopil sem v «Akademickÿ Spolek» in
po naravni poti v kratkem času zavladal češki
jezik. Ko sem prišel kot domači učitelj v Galicijo,
sera zavladal v kratkem poljski jezik. Kot član
<velikoruske Bukovine» sem zavladal ruski jezik;
največ težav so mi delale oči, t. j. cirilica. Srbski
jezik sem si prisvojil v dotiki z «Zoraši» skoraj
brez vsakega napora. Posebej se razume, da sem
v češčini, ruščini in poljščini čital vse vprek, kar
îhi je prišlo pod roko, le instinktivno sem segel
po delih pisateljev velikega imena.
Usoda me je bila končno zanesla tudi na bla
goslovljeno Ogrsko, med Madžare in skoraj strastno
sem se učil madžarščine z očmi, ušesi, jezikom in
občevanjem in jo kolikotoliko tudi zavladal. Učenje
madžarščine mi gotovo ni bilo važno za popolnitev
slovenskega jezika. Učil sem se je, sluteč, da pač
nikdar ne bom imel prilike v življenju rabiti ta,
nam tako tuj jezik. Slutil sem pa, da se je finsko
pleme, ko se je naselilo med slovanskimi, polastilo
mnogo pristno slovanskega jezikovnega in kultur
nega, in da bi utegnil potom znanja madžarščine
izvedeti še največ o prvih početkih slovanske kul
ture na sedaj avstrijskih tleh.
Konec prih.

Politični odsevi.
Notranji politični položaj je popolnoma na*
jasen. O spremembah v ministrstvu se razširjajo
vsak hip druge vesti, a vse skupaj niso toliko
vredne, da bi se zabeležile.
Krščanski socialcl silijo na izpremembo dr
žavnozborskega opravilnika in sicer na ta način,
da bi čimbolj onemogočili manjšinam gibanje. Pa
ni veliko upanja, da bi dosegli svoje nazadnjaške
namene, Pač pa kaže to vsiljevanje, da se čutijo
kot vladna stranka.
Med Avstrijo in Srbijo je bilo zadnje dni
razmerje že tako napeto, da so pesimisti na vsak
način pričakovali vojno. Velika politična nervoz
nost seveda ni nerazumljiva. Milovanovičev govor
v skupštini, ki smo ga zadnjič omenili, ni bil nič
laskav za Avstrijo. Za najhujša je pa smatral baron
Aebrental tiste besede Milovanovičeve, ki so se po
prvem poročilu glasile, da «je Avstrija zasužnjila
narod dveh srbskih dežel». Zaradi tega je avstrij
ski poslanik v Belemgradu Forgač dobil nalog,
da vpraša Milovanoviča, če je res dejal to. Milo
vanovič je odgovoril, da so bile njegove besede
slabo prevedene. To je verjetno. Milovanovič pravi,
da je dejal: «Austrija je zarobila narod dviju srb
skih zemalja.» Zarobiti se pravi pač zasužnjiti, po
meni pa tudi «zajeti». Forgač je vzel odgovor na
znanje in je ostal v Belemgradu. Celo srbsko mi
nistrstvo je pa podalo demisijo, toda kralj Peter
je ni sprejel. Velemirovič ostane torej na vladi,
vsaj do 17. t. m., ko se zopet snide skupština.
Sociallitični poalanec Kazlerovič je bil edini
v belgrajski skupštini, ki se je uprl ščuvanju na
vojno m zahtevam militarizma. Seveda so ga šovi
nisti proglašali za izdajnika.
2 orožjem ražljajo v Belemgradu, to je res.
Ampak res je tudi da ni v Avstriji vse tako miro
ljubno kakor bi bilo potrebno. Tudi pri nas, na
Dunaju m v drugih mestih, je dosti časopisov, ki
kar ne morejo pričakati pokanja pušk in ubijanja.
Gotovo so bili zadnji govori v skupštini precej ne
slani, ampak zaradi takih govorov se ne podirajo
države in kdor zaradi besed ščuje na5 vojno ima
še večji greh kakor tisti, ki včasi ne v’e. kai
govori.
’
J
Vojne rabuke T Srbiji se nadaljujejo. Tudi
Jurček je zopet navdušen. Po znanih dogodkih v
srbski skupštini je prišel v belgrajski častniški ka
zino in ko je bilo tam zbranih približno 100 ofi

cirjev, je spustil krvavo govoranco, trdeč, da bi
najrajši takoj na čelu srbske vojske marširal čez
Drino. Čudno je vendar, da nima Peter toliko
oblasti nad svojim nezrelim sinčkom, da bi mu
prepovedal take budalosti. Ne le da je nevarna
neumnost, če čveka fantič, ki bi imel danes ali
jutri dobiti krono na glavo, o vojni in vznemirja
s tem duhove, bi bila še večja neumnost, če bise
tak mojster skaza postavil na čelo vojski.
Uataiki četovodje, ki so prej strašili po Macedoniji, so že nekaj dni zbrani v Belemgradu.
Reči, ki se gode tam, so na vsak način nekam
čudne. Takozvani odbor za narodno obrambo je
imel sejo, katere so se udeležili glavarji čet, «voj
vode» Grigor Skopljance, Dovezenski, Dmitro in
Pejčinovič ter oddelni načelnik v ministrstvu za
zunanje zadeve dr. Spalajkovič. Sklenilo se je,
da odrine že prihodnji dni prva četa, 2000 mož,
večinoma Mscedoncev na bosansko mejo. Vrhovno
poveljstvo bodo imeli vojvode Dovezenski, Grigor
in Skopljance ter stotnik Dragiša Šabević, ki je
bil več kakor pet let pri srbskem generalnem
konzulatu v Skopljem in je tam vodil srbsko
ustaško gibanje v Macedoniji.
Srbska interpelacija, katero so vložili v soboto
v skupščini naprednjaka Stojan Novakovič in
Stojan Pr o tič ter mladoradikalec Ljuba Stoja
novič in na katero je odgovarjal Milovanovič,
se glasi:
1. Kaj je storila srbska vlada pri velesilah za
pravice srbskega naroda ? Ali je upanje, da se pri
znajo potrebe Srbije in Crne gore za njih popolno
neodvisnost?
2. Ker je mednarodni položaj Bosne in Her
cegovine odločilnega vpliva na politično in gospo
darsko življenje Srbije in Crne gore, se vpraša, če
je srbska vlada storila korake pri velesilab, da se
izpolni želja naroda v Bosni in Hercegovini po
avtonomiji in samostalni upravi teh dežel pod
sultanovo suvereniteto in pod garancijo
velesil?
3. Ali si je srbska vlada zagotovila polno
pravno udeležbo Srbije na konferenci velesil, da
more srbski narod po svojem zastopniku razložiti
srbske zahteve, brez katerih izpolnitve ne bi mogel
obstajati in da more naznaniti, kaj pričakuje od
konference po pravičnosti in mednarodnem pravu?
«Z orožjem v roki mora srbski narod zdaj
povedati, kaj potrebuje, da more živeti.» To je dejal
naprednjaški poslanec Novakovič v srbski skup
štini po Milanovičevem govoru. Čeprav se no sme
vsak govor v tem ali onem parlameetu precenjevati,
je vendar trajno ponavljanje takih besed v zbor
nicah in v časopisju neveselo znamenje za razpo
loženje v Srbiji. Govor Izvoljskega v Peterburgu je
vzbujal nado, da se iztrezuijo duhovi tudi v Belem
gradu. Toda kakor je videti, šovinisti so še bolj raz
kačeni, odkar je Izvoljski naznanil, da Rusija
□e pojde na vojno zaradi Bosne in Hercegovine.
Tudi brez pesimizma, ki smatra vojno za
neizogibno, so taki pojavi neveseli, ker vzdržujejo
i napetost na obeh strank Drine in nakladajo na
rodom tu in tam neznosna bremena. V Srbiji se
oborožujejo in posledica je, da se oboružuje tudi
Avstrija. Koristi ni od tega ue tukaj, ne tam,
ampak drage stroške plačujejo narodi tukaj in tam.
Nova srbska deputacija pojde baje pod vod
stvom bivšega notranjega ministra Stojana P ro
ti ča, najboljšega Pašičsvega prijatelja, v Peter
burg, da razloži ruskim vladnim krogom dogodke
v skupštini.
Tisoč konj je podarila Rusija iz svojih žrebčarn Srbiji. Tako poroča polkovnik Paunovič,
ki je bil odposlan v Rusijo, da nakupi konj za
topništvo in konjeništvo.
Raški krvniki divjajo zopet tako barbarstro,
da so vse povesti o krvološtvu Indijancev in Ijudožrcev prave otroške bajke spričo grozovitosti, ki
jih počenjajo sodišča krvavega batjuške v imenu
zakona. Dne 1. januarja se je končala pred voj
nim sodiščem v Jekaterinoslavi razprava proti revoluciynarjem, ki so se pred tremi leti polastili katerinske železnice. Kar so obtoženci storili, je bilo
bojno delo, ki ni imelo z navadnim zločinom
prav nič opraviti. A vojno sodišče se ni nič ozi
ralo na to, pa jih je obsodilo 32 na smrt, 12 na do
smrtno prisilno delo, 39 obtožencev je bilo opro
ščenih. Te obsodbe delajo res ževtisk, da jih ne
izreka sodišče, ampak razbojniška banda, ki se
hoče maščevati za to, ker ni bila sama poklana in
pobita. 32 smrtnih obsodb v enem hipu — to
je pač tako razburljiva brutalnost, tako zverinjskega čuta plod, da bi moral biti pravi čudež, če
ne bi taka bestialnost vnovič podkurila ogenj re
volucije, ki itak tli pod pepelom. A s tako bando
simpatizirajo naši «Novoslovani» S
Na Ruskem je bilo na novega leta dan razven
onih 32 revolucionarjev, o katerih smo že poro
čali, v Jekaterinoslavi še 9 oseb obsojenih na
smrt; razven tega so v Harkovu dva, v Jskaterinodaru sedem, v Lodžu pet in v Orlu dva ob
sojenca usmrtili. Vsega skupaj se javlja 50 izre
čenih in 13 izvršenih smrtnih obsodb.
V ratki dumi je vodja kadetov Mijukov pred
lagal resolucijo, ki izreka svoje ogorčenje nad vsak
danjimi smrtnimi sodbami. Nazadnjaška desnica je
začela razgrajati, predsednik je pozval govornika na
red, na to je pa Miljukov zapustil zbornico. Z
njim so odšli kadetje in socialisti.

Domače vesti.
Za slovensko vieučiUiče v Ljubljani. Prejeli

smo in priobčujemo: Slovenski visokošolci
vabijo vse Slovence in Slovenke na manîîosîscijaki shod za slovensko vseučilišče, ki bo
v nedeijo, 10. januarja 1909 ob pol 11. uri do
poldne v veliki dvorani hoteia «Union» (vhod iz
frančiškanskih ulic). Dnevni red: 1. Anarhija na
avstrijskih nemških univerzah, 2. Slovensko vseučiliško vprašanje. 3. Slovenske vseučiliške zahteve.
Manifestirajte z obilno udeležbo za upravičeae slo
venske zahteve ! V nedeljo, dne 10. jnasarj8 1908
ob pol 11. uri dopoldne se vrši v veliki dvorani
hotela «Union» velik manifestacijski shod za slo
vensko vseučilišče. Na tem shodu hočemo proiSfU*
rati proti neznosnim razmeram, ki so zavladale v
zadnjem času na avstrijskih nemških vseučiliščih,
proti terorizmu nemško - nacionalnega burševstva,
proti pristranskemu postopanju skademičnih oblasti,
manifestirala za slovensko vseučilišče v Ljubljani;
lahtevatl takojšnjo ustanovitev slovenske pravne
fakultete v Ljubljani in kot provizorij popolnega
slovenskega vseučilišča državne štipendije za slo
venske docente. Shod naj bo impozantna mani
festacija Slovencev v Ljubljani. Zato vsi do zadnjega
na shod!
Baron Schwarz baje zapusti palačo deželne
vlade v Ljubljani. Celjski «Narodni Dnevnik» trdi,
da ga je ministrski predsednik baron Bieuerth
pozval, naj vloži prošnjo za vpokojitev. Z druge
strani se pa prorokuje, da pride na njegovo mesto
bivši sežanski okrajni glavar Laharnar, ki so ga
lani pri državnozborskih volitvah kandidirah* kleri
kalci proti Streklju. Laharnar službuje zdaj v Crnovicih v Bukovini. Pravijo, da je dober birokrat;
posebno modernih nazorov ni kazal v Sežani. Ce
se je v Crnovicah kaj naučil, bo morda zdaj kaj
drugače gledal na socialno življenje. Klerikalizma
pa vendar ni odložil. Sicer se bo pa itak kmalu
pokazalo, kaj je na vseh teh vesteh resnice.
Liberalni občinski klub v Ljubljani je imel
zadnje dni sejo, ki je bila prav živahna in zani
miva. Gospod Josip Turk je bil seveda zelo indigniran, da se je upal gospod Majer kandidirati
proti njemu pri deželoozborski valitvi in je za
hteval, da ga izključijo iz kluba. Gospod graščak
je bil hudo razburjen iu je ad oculos demonstriral,
kakšno energijo bo razvijal, če se razjezi v de
želnem zboru. Ampak gospod dr. Tavčar, ki je pri
volitvah pridno korteširai zanj, ga je tolažil, češ,
saj je izvoljen; kaj bi se zdaj še jezil? Kandidirati
sme baje vsakdo in kandidatura proti Turku še ni
crimen laesae maiestatis. Turk je sicer razlagal, de
tu ni bla ubena desceplina in desceplina more bt,
ampak končno se je vendar potolažil. Ali tedaj se
je spomnil dr. Tavčar, da sta dva druga, večja
grešnika v klubu, dva učitelja, ki morata zdaj
kakor Herkules na razpotju skleniti, ali na desno,
ali na levo. Likozarja ni bilo na seji, Dimnik si
pa ni dolgo belil glave. Vzel je klobuk, pa je šel.
In zdaj se je Turku ohladilo srce.
Mednarodno*! je največji greh, ki ga morejo
naši nacionalisti očitati socialni demokraciji. Med
narodnost pomeni narodnjakarskim modrijanom
toliko kolikor breznarodnost, protiaarodnost, izdaj
stvo, efialtstvo, judeževstvo. Kaj bi neki gospodje,
ki imajo menda celo na spodnjih hlačah trobojne
trakove, rekli, če bi si drznili povedati jim, da sami
niso nič, prav nič boljši? Pa si vendar drznemo?
Vzemimo n. pr. poštne uradnike. O njihovem na
rodnjaštvu ne dvomi nihče. Kaj ! Oni so v na
cionalizmu že to kar Nietzeschejev «Übermensch»
v organskem svetu. In vendar, vendar — tudi ti,
Brutus? Da, tudi hipernacionalni gospodje poštni
uradniki so — strašno 1 — internacionalni. Člani
društva poštnih uradnikov so, ki obsega vso dr
žavo. Nam iškariotskim socialnim demokratom je
to seveda docela razumljivo; kaj naj pa dosežejo
poštni uradniki, če ne nastopijo združeni po vsej
državi, kateri služijo? A v tem društvu korespondirajo — prosim, pazite, da ne omedlite — nemško.
In plačilne znamke imajo — nemške. Mi smo Ju
deži, pa zopet razumemo, da morajo deli društva
tako korespondirati, da se razumejo. Ampak kaj
porečejo narodnjakarji P... Ves delavski boj bi
bil burka, če se ne bi delavci združevali tako, da
so močni, torej brez obzira na meje. Ampak med
narodno organizirani delavci so «izdajalci svojega
naroda». Kdaj bodo ekskomunicirani postni urad
niki? In kdaj še mnogi drugi, ki so prav tako
mednarodno organizirani? Kdaj predvsem pod
jetniki, ki so v «Industriellenbundu» ?
čudno oliko ima žeL uslužbenec Hofman v
Škofji Loki. 2. januarja 1909 je prišel v Škofjo
Loko delavec Križner z delavsko legitimacijo po
delavski listek do Ljubljane. Mogočni g- Hofman
delavcu karte ni hotel dati, češ, da se dajo samo
v pondeljek. Delavec je zahteval pritožno knjigo;
tudi te ni hotel dati, tako da te je moral de
lavec peljati brez vsake karte v Ljubljano in pla
čati kazen. Vprašamo g. postąjenaćelnika, zakaj
ne pouči g, Hofmana, kako se je vesti v takih
slučajih?
Nesreč*. V pondetyek 4. jan» se je zgodila v
Mathianovi delavnici v Ljubljani velika nesreča.
Girkularna žaga je odtrgala delavcu Lovrencu Arharju
iz Spodnje Šiške na levi roki vse štiri prste. —
Taka je rizika dela!
Triaiki narodnjakarji so si v svoji duševni
reviiini napravili metodo za boj proti socialni de*

æokraciji, ki se jim zdi morda zelo modra, pa je
7 resnici prav tako smešna, kakor vsa politika tega
šoEfuznega solzarstva. Karkoli se pripeti takosvam Narodni delavski organizaciji, razglašajo po
svojih plitvih Ustih za delovanje proti slovenskemu
delavstvu. Cela ta krumirska garda sicer ni tako
važna, da bi bilo vredno, resno polemizirati z
njo; ampak če misli v svoji megalomaniji, da sme
sebe identificirati s slovenskimi delavci, tedaj
sahteva človekoljubnosti đa se ji priporoči neko
liko mrzlih obkladkov. Vsaka klofuta, ki doleti
sdavkokazno četo, je na korist slovenskim de
lavcem, ki so organizirani vse drugje kakor v
tržaškem «Narodnem Domu». Ce bi imela vsa ta
organizacija kaj pomena, bi se slovenski delavci
jeśli, kadar stoka v njihovem imenu; tako se ji
pa smejo 1
Učitelj Likar je postal odbornik zizibambulske
garde, ki se je v Ljubljani zbrala pod imenom
«Narodne Delavske Organizacije». To je seveda
njegova privatna stvar. Kot oseba je gospod L;kar
lahko tudi član organizacije fabrikantov. Vsekakor
je pa za učitelja nekoliko dni po shodu v
«Mestnem Domu» čudno, da se pridruži filialki
tiste liberalne stranke, iz katere so učitelji pravkar
izstopili. Na učiteljskem shodu se je s posebno
krepkim povdarkom naglašalo delo med ljudstvom
in za ljudstvo. Tudi simpatije do delavstva so
igrale neko ulogo. Od inteligentnega človeka bi se
pa dalo pričakovati, da razume značaj take «De
lavske» organizacije, kakršna je takozvana «Na
rodna». Med mnogimi modrimi reki Kristusovimi
je jako moder ta, da nihče ne more služiti dvema
gospodarjema. Liberalna stranka je pa v svojem
bivstvu protiljudska, kar so učitelji sami še pred
nedavnem naglašali; zatorej ne more nobena
njena organizacija služiti ljudstvu. Še več : Zizibambulska garda more delavstvu le škodovati. De
lavstvo potrebuje organizacije za boj, organizacije,
ki more siužiti njegovim, delavskim interesom, ki
se torej lahko bojuje s podjetniki in z delavskimi
izkoriščevalci sploh. «Narodna Delavska», filialka
liberalne klike, mora pa delavstvu preprečiti
tak boj. In če učitelj ne razume tega položaja,
je res žalostno. Zakaj pa učitelji sami doslej niso
dosegli ničesar? Zato ker so vedno pričakovali do
brot od liberalne stranke, pa jih niso učakali ni
koli; zato ker se niso mogli bojevati in ker se
brez boja ne more zmagati. Zavedno delavstvo pač
razume ta položaj in zato bo smatralo za svojega
sovražnika vsakega, kdor se štuli med zizibambule.
Kranjska liberalna stranka ima dne 2. sve
čana zbor zaupnikov. Baje je bil nameravan že
meseca decembra, pa so ga odložili. V liberalnih
krogih govore o tem shodu toliko, da bi moral
zborovati vsaj dva tedna, če bi imel izvršiti vse,
kar se mu pripisuje. Od vsega, ker se sliši, je naj
bolj verjetno, da se bodo gospodje kregali. V tem
oziru se napovedujejo velike reči. Baje se pri
pravljajo mlado-liberalci, to so večinoma tisti, Iti
so se kot dijaki rotili, da jih nikdar ne dobi libe
ralna stranka, na «radikalen» nastop. Zbrati se
hočejo okrog Hribarja in marširati proti Tavčarju.
Ampak vrag naj razume, kaj naj se tedaj porodi
radikalnega. Dokler je imela liberalna stranka še
kaj življenja, je bil Tavčar na svoj način radikalec,
prav Hribar pa je bil že davno vodja oportuni
stične in slogaške struje. Sicer so pa te špekula
cije mladih sploh nepotrebne. Liberalna stranka
uma ne verjame več v svoje življenje; čemu to
rej po aili galvanizirati mrliča? Svoje specifične po
litične naloge ni liberalna stranka nikoli razumela
In je nikoli ne bo. Zato je ne le nepotreben,
ampak narodnemu življenju celo škodljiv orga
nizem. Popokljejo nąj jo; zdaj je najprimernejši
čas za to. Dokler je še kaj sloge, ji zapoje še
Jeglič: «la paradisum deducate cum angeli». . .
Popravek. Na občnem zboru N. D. O. v
Ljubljani v nedeljo dne 3. t. m. ni bilo okoli 300
delavcev, kakor je poročal «Slovenski Nar°<*»»
nego so šteli vsi udeleženci skupaj le dobro tret
jino gorenjega števila. To popravljam zaradi tega,
ker spravlja «Slov. Narod» to vest v
imenom.
e
‘ .
Zopet edee, Mestni magistrat je preskrbel
mastno 3lužbo Adolfu Ribnikarju kot protiuslugo
» vie, kar je Ribnikar liberalcem dobrega storil.
Nar. det organizacija se je Ribnikarju že splačala.
Sedaj je pa mestna hranilnica plačala usluge dru
gega— imenovala je za uradnika z lepimi pre
jemki časnikarja Rodéta. Najbrže zato, ker je p«=
občil v «Narodu» zlagano vest o stališču soc.-dem.
naprana slov. vseučilišču. Govekar, Ribnikar, Rode
i. t J. — » dokazi, da v Ljubljani na magistratu
m korupcijel Na zdar!
E
Rodeta se nam piše, da je bilo
prezrtih precej strokovno vse boljše kvalificiranih
prosilcev. No — saj IKniaemo! — Glede Ribnjkarjevega imenovanja smo izvedeli isto. Pa, saj je
znano, da je Ribnikar najet v mestno službo, ne
da bi'pregledoval mestni trg, ampak koval načrte
proti soc. demokraciji.
Na zdar!

sopisov, posebno pa tednik «Glas Naroda» v
New-korku objavlja v svojih predalih, da se časi
v Ameriki boljšajo in da je sedaj obilo dela in zaslužka. Ker pa temu ni tako, pač pa so časi še
vedno. neznosni, zaslužek le pičel in brezposelnih
čimdalje več, usoja si podpisani odbor svariti ro
jake v stari domovini pred izseljevanjem v Ame
riko, kajti tu bi ne našli opevane prosperitete, pač
pa le brezposelnost, toraj bedo in pomanjkanje.
Končno podpisani klub protestira proti imenova
nemu dnevniku, ker slepi ljudi z lažnjivimi podatki
o delu. Rojake v starem kraju pa svarimo, da se
ne dajo preslepiti in da tisti, ki se nameravajo
izseliti, to za sedaj opuste, dokler se v resnici časi
ne izboljšajo. Druge slovenske liste pa prosimo,
da blagovole ta protest ponatisniti. Slovenski so
cialistični klub št. 2 J. Z. v Collimvoodu, Ohio.
Predsednik Karol Kotnik, Alojzij Škof.

Kranjski deželni zbor.
Včeraj, v petek, je imel povečani deželni zbor
svojo prvo sejo z viharjem. Vstop deželnega pred
sednika barona Schwarza je dal liberalnim po
slancem povod za krepak spektakel, kateremu so
sekundirali tudi nekateri poslušalci na galeriji. Po
časniških glasovih je bila pričakovati rabuka, po
sebno estetičnega vtiska pa res ni napravila. Aran
žirano ogorčenje spominja preveč na — komedijo.
Vrbutega pa razgrajanje in psovanje ne služi kdove
kako tistemu namenu, ki ga baje imajo liberalci in
klerikalci, namreč odpraviti Schwarza od deželnega
predsedništva. Zdi se torej, da «radikalni» nastop
liberalcev ni bil preveč odkritosrčen in jim je šlo
manj za Schwarzovo demisijo, kakor pa za demagogično priporočilo.
Seja se je pričela ob 3/4ll,
Ko je vstopil deželni predsednik Schwarz, na
stane v dvorani vrišč. Liberalni poslanci kličejo:
Abcug Schwarz! Vun z njim! Morilec! Lopov!
Tirani Vodja žandarjev! Rabelj! i. t. d. Dr. Oražen
kaže s krvjo oškropljeno manšeto.
Ko je po daljšem času nastal mir, se opravijo
neke formalnosti. Potem pozdravi Schwarz deželni
zbor. Ko začne govoriti, se ponovi vrišč. Deželni
glavar kliče drja. Trillerja in dr. Oražna na red.
Liberalni poslanci zapuste zbornico. Po Schwarzovem kratkem nagovoru se vrnejo. Novi poslanci
store obljubo. Potem se izvolita v deželni odbor
iz splošne kurije profesor Jarc, namesto Šušteršiča
pa dr. Pegan. Nadalje se volijo odseki.
Glavar naznani, da so vloženi mnogi nujni
predlogi. Klerikalci so vložili predloge:
Za poranožitev zastopnikov dežele v deželnem
šolskem svetu;
O aneksiji Bosne, ki se pozdravlja;
O deželnih dokladah;
O deželnem posojilu 10,000.000 K;
O ustanovitvi deželne banke;
O izpremembi deželnega in občinskega volil
nega reda;
O varstvu planin;
O izpremembi lovskega zakona;
O izpremembi deželnega cestnega zakona;
O reorganizaciji deželnih uradov;
O ustanovitvi deželnega zavoda za pospeše
vanje obrti;
O ustanovitvi slovenskega vseučilišča v Ljub
ljani;
Liberalci vlagajo predlog o regulaciji uči
teljskih plač.
Gangi predlaga, da se odvzame vladnemu
svetniku Kalteneggerju šolski referat ter da se
deželni šolski nadzornik Belar premesti v kakšno
nemško pokrajino.
Dr. Triller interpelira deželnega glavarja
zaradi žandarjev, ki so konsignirani v Tonhalle, v
realki in v Gosposkih ulicah. Glavar odgovarja, da
v deželnem dvorcu in v neposredni bližini ni
orožnikov.

Socialni pregled.
Podružnice ibrokovnih organizaoij po Slo«
venikem, pozor! Vsled prepotrebne sestave sta
tistike stanja strokovnih organizacij, prosim, da se
mi izpolnjene vprašalne pole takoj vrnejo.
Dostavi naj se še povsod: koliko je v 1. 1908
novih pristopilo in koliko odpadlo. — Strokovne
liste prosim, da ta poziv ponatisnejo.

Anton Kristan.

Strokovni pregled.

Dopisi.

Podrninioe rudarjev, pozor! Članu 18 373 i
Bruha je neznan tat ukradel člansko knjižico. C
bo kdo na to knjižico kje zahteval podpore, se g

da sprejme sledeči Protest,
P« gjbov»
seji dne 20 decembra 1908; Nekaj sLvenskih ča

Občni zbor koviaarjev uvztrljiklb je trajt
cel teden v mesecu decembru. Med drugimi važ

GeUlavpod, Ohio. Slovenski socialistični klub
St a J. Z. v Collimvoodu prosi slavno uredništvo,

nimi določbami, ki jih je sklenil, so tudi naslednje:
člani, ki so že sedem let člani zveze, dobe po 14 K
na teden brezposelne podpore in sicer osem tednov ;
člani, ki so že devet let pri zvezi, dobe pa po 15 K
na teden devet tednov v letu! Tudi podpora po
umrlih elanih se zviša na 80 in 90 K, za člane,
ki so sedem oziroma devet let pri zvezi. Glede
bolniške podpore se je sklenilo, da se z ozirom
na slabo konjunkturo ne da uvesti zvišanje
prispevkov, ki bi bili potrebni radi bolniške
podpore, zato pa se vpelje bolnlško-zavarovalni
oddelek, ki se bo priglasilo zanj 10.000 članov.
Do 1. julija 1909 se bo napravil projekt in raz
poslal članom v presojo. — Več o tem zboru še
prihodnjič.
Pozor — rudarji! V interesu rudarjev je, da
naj nikdo ne vstopa pri alpinsko-moatanski družbi
v Eisenercu in Vordernbergu v delo. Direkcija te
družbe je ob novem letu častitala delavcem teh
rudnikov s tem, da jim je naznanila, da bo znižala
akord za — 5 odstotkov!
Tržič. Dne 6. januarja t. I. smo stopili zopet
za en korak naprej. Naša vplačilnica Unije predilnlških delavcev in delavk v Avstriji je tako narasla,
da je Unija vložila pravila za podružnico, ki so bila
sredi decembra od kranjske deželne vlade potrjena.
In 6. januarja smo konstituirali podružnico, izvolili
osemčlenski odbor s predsednikom F. Vovčkom
na čelu. Sodrug Anton Kristan je v daljšem govoru
očrtal važnost 6. januarja za Tržič ter v jedrnatih
besedah narisal pomen Unije za predilničarje tržiške.
Lokal podružnice je na Bistrici v Sajovičevi gostilni.
— 6. januarja t. 1. popoldne je sklicala tudi naša
podružnica javen društven shod, na katerem je go
voril sodrug Anton Kristan o organizaciji delav
skega ljudstva. — Naše organizacije rastejo! Tako
tudi mora biti. Delavci, sotrpini — čvrsto na delo,
da bomo vsi organizirani!

Darila.
Za mladinsko organizacijo na pekovskem shodu dne
12. decembra na nabiralno polo št. 4 so darovali : Ferdinand
Schnapp, Milan Prešeren po 60 vin.; Bogomir Rozman, Franc
Otrin, Alojzij Zdravje, Alojzij Pevc, Hans Sepec po 40 vin.;
Jožef Keršič, Ivan Škul po 30 vin. ; Ivan Pevhne, Ivan Konec,
Ivan Javk, Simon Stambolija, Jožef Fajdiga, Karol Kačič po
20 vin.; Jakob Velkavrh 14 vin.; Andrej Dolinar, Josip Sedej
po 10 vin. Krajna skupina pekov pa 1 krono. Skupaj G kron
34 vin.
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Naprodaj je
v sredini Trbovelj

novozidana
hiša
pripravna za vsako obrt po nizki ceni.
Vprašati je pri Janeza Barbota, Loke 268.

Ceno perje za postelje I
En kilogram sivega, osmukanega 2 K, napol belega K 2 80,
belega K 4’—, prima puhastega K 6’—, najboljšega
prima, opukanega, najlepše vrste K 8'—, puh siv K 6'—,
bel K 10—, prsni puh K 12’—, od 6 kg naprej franko.

Gotove postelje
iz gosto tkanega, rdečega, modrega, rmenega ali belega
inleta (pavolnine — nankiDga), tuhent, 170 : 116 cm
velik in dve blazini, 80 : 58 cm veliki, napolnjeno z
novim, sivim, očiščenim, izdatnim in trpežnim perjem
K 16’—, z napol puhom K 20'—, s puhom K 24-—, tuhent
sama K 12'—, K 14'—, K 16'—, blazinice K 3'—, K 3'50,
K 4'—, razpošilja proti povzetju, ne vračunši zavojnino,
franko od K 10'— naprej.
52—14
Maks Berger, Desohenltz, 228 (Böhmerwald).

Če blaoo ne enala.se zameni ali pa vrne denar. — Cenik zasloni in franko.

Klobuke, cilindre
in čopiče v velikih
n-nov?izberah
j'ših -faspriporoča
°n-ah v

g
g

S
s

3Vao Soljlič, Ijubljana
Pod Trančo štev. 2. =
52-9

Svoji k svojim!

Lud. Cerne
zlatar in trgovec z urami
ter zapriseženi sodnijski cenilec

i Ljubljana, Wolfove ulice 3.

Izborna zaloga briljantnega blaga,
zlatnine, srebrnine in raznih nr.

tastu ddaVuica
za popravila in nova dela,

Cene najnižje.

Solidna postrežba.

Izhaja v Ljubljani vsako
sredo in soboto.
Natočnlna za avstro-ogrske kraje
za celo leto 1040 K, za pol leta
5-20 K, za četrt leta 2 60 K, me
sečno 90 vin. ; za Nemčijo za celo
leto 12 K, za pol leta 6 K, za četrt
leta 3 K ; za Ameriko za celo letu
14 K, za pol leta 7 K.
PoaiMtzna fttnvilka 10 ».

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
_

4. štev.

__

■

_

Reklamacije so poštnina praata,
Nofr&nklrana pisma as so apr.
janajs. Rokopisi as na vraaaja,
SasssatL Snaatapaa patil-vratia«
(širina 88 mm) z* enkrat 10 vin.,
’sčkvat pa dagsveru.

rst-'-.—

V Ljubljani, v sredo, dne 13. januarja 1909.

db.a®e®g»
I^0VA:
žs d°P’’« i» ïekopiaa n ü’l: UïednlSÊro
Prapora», Ljublana. — 21 denarna potil)! tv?,
n* lirt> reklamacij«, icaM«t»<- *• d-: Upsa^nlötro
ttfloeo»* Prapora», Ljubljana Dunajska cesta Ster. 20.

„Rdeči Prapor“
izhaja redno vsiko sredo in soboto
in velja za arsfre-ogrske kraje za celo
leto 10 K 40 vin., za p#l leta 5 K 10 vin.,
za četrt let« J K 60 vin., mesečno 90 vin.

Za Veačijo za celo leto 11 K, za pol
leta 6 K, u četrt leta 3 K.
Za laerlko za celo leto 14 K, za pol
leta 7 K.

Učiteljstvu.
Komur je politično življenje med Slovenci
resna stvar, za tega je bil shod učiteljstva v
«Mestnem Domu» dne 28. decembra 1908 važen,
recimo skoraj revolucionaren pojav. Vendar pa je
resolucija, sklenjena na tem shodu čisto brezbarvna
in skoraj brez pomena. Govori učiteljev na tem
shodu so brez načelne vsebine. Shod In nastop
zastopnikov učiteljstva torej označuje le polno ne
zmožnost napredne stranke voditi slovensko po
litiko za bodoče.
Bilo je v eminentnem interesu narodno-na
predne stranke v Ljubljani, da se je učiteljstvu
dalo zastopnika v deželni zbor in obenem, da se
ni nasprotovalo kandidaturi Etbina Kristana za
socialno-demokratično stranko. Narodni napredni
stranki je vsled znanih razmer vezana prosta be
seda v deželnem zboru. Narodna napredna stranka
se je morala nasloniti na klerikalno stranko in ta
dominira danes ves politični položaj na Kranjskem.
Bilo je torej v eminentnem interesu narodne na
predne stranke, da si je ohranila vsaj enega, vse
stransko prostega in svobodomiselnega zastopnika,
kakršen je zastopnik sccialno-demokratične stranke.
Narodna napredna stranka je pokazala vso svojo
slepoto s tem, da je razkričala v «Slovenskem
Narodu»: «Za Ljubljano bi bila sramota, aki bi
bil izvoljen socialno-demokratični kandidat.» Vsa
pritlikavost narodne napredne stranke in vodečih
politikov sije bengalično iz tega trivijalnega krika.
Ravno tako je bilo v eminentnem interesu
narodne napredne stranke, da bi bil izvoljen za
stopnik učiteljstva, ne da bi «e ga preveč vezalo
na dogovore, ki so se vršili med voditelji klerikalne
in liberalne stranke zadnje čase.
No, vsaka stranka, ki nima bodočnosti, je
slepa za realne okolnosti in realne potrebe, in tako
tudi narodna napredna stranka kranjska. Učiteljstvo
bi moralo vso nedoslednost in vso brezciljnost na
rodne napredne politike uvideti že zdavnaj. Glavna
napaka učiteljstva je ravno ta, da je sledilo na
rodni napredni stranki čez drn in strn, ne da bi
se vprašalo, zakaj in kam. Zato je učiteljstvo dne
28. decembra 1908 stalo nepripravljeno nasproti
bližnji bodočnosti. Začutilo se je kar naenkrat izven
vsake stranke, ne vedoč, kaj pričeti. Učiteljstvo
mora pač priznati pri količkaj treznem pomisleku, !
da resolucija, sklenjena na javnem shodu, ne po
meni dejansko ničesar. Učiteljstvo je stanovsko že
sedaj ugledno organizirano, vsaj med vsemi slo
venskimi stanovi najbolje. Tako je tudi po sebi
umljivo, da učiteljstvo z izobraževalnim delom
obrani svoj vpliv na ljudstvo in stranke. Čemu
torej posebnih resolucij, ko ima vendar ostati vse
pri starem, in se ni sklenilo dejansko nič drugega
nego to, da učitelji ne bodo več, kakor do sedaj,
agitatorji narodno-napredne stranke!

Še bolj ko javni shod pa je pokazal zaupni
shod 29. decembra 1908 razdejanost učiteljstva v
političnem oziru, ali bolje rečeno, ta sestanek je
pokazal, da je danes kranjsko učteljstvo libe
ralnega političnega naziranja, da je vsa politična
izobrazba kranjskega učiteljstva na stališču «Slo
venskega Naroda», «Soče», «Edinosti» i. t. d. Ne
ene politične ideje se učiteljstvo ne zaveda jasno
in ciljno. Narod, narodnost, napredek, svobodomi
selnost — to vse se rabi frazasto brez prave vse
bine. Učiteljstvo bombastično poudarja : mi smo
napredni in ostanemo napredni. Ne ve pa, da je
napredek stremljenje po resnici, torej da je pravi
napredek le v samoizobrazbi. Ako učiteljstvo v eni
sapi zatrjuje, da je napredno, potem mora pa v
drugi sapi priznavati, da se napredka zadnjega
stoletja ni udeležilo. Novi svetovni nazori: natura
listični, socialistični in subjektivno-estetični — so
učiteljstvu neznani pojmi, dualizem, monizem so
za učitelje mrtve besede. Kdo pa naj oznanja novo
vero našega stoletja mladini, če ne učitelji? Uči
telji ne poznajo rezultatov vede XX. stoletja, kako
naj oni uče napredni naraščaj? V socialnem in
ekonomičnem oziru se je kranjski klerikalizem že
polastil idej socialne demokracije, je torej danes
mnogo naprednejši in višji nad reakcijonarnim naziranjem, gospodarskim in socialnim, ofcijelnih
naprednjakov in naprednih učiteljev. Bistvenih
naukov socijalizma pa menda od vseh učiteljev j na
javnem shodu 28. in na zaupnem shodu 29. de
cembra ni poznal ne eden. Naravnost rečeno tri
vijalni nazori o narodnosti in narodu so se zago
varjali tako strastno, kakor jih zagovarjajo danes
žurnalisti od «Slovenskega Naroda» do «Soče» in
«Edinosti». Trikolora in narodne demonstracije —
to je vse slovenska narodnost.
Kranjsko učiteljstvo se je pa tudi najmanj za
vedalo realnega položaja politike med Slovenci.
Na Primorskem se giblje res demokratični tok med
delavstvom in malim kmetom. Na Kranjskem 'vlada
absolutno klerikalno kmečko ljudstvo. Edino mo
goči boj in edino mogoči vspeh na Kranjskem je
torej le po poti, kakor na Goriškem, t. j., da na
predna ideja postane demokratična, da pripravlja
postanek in nastop splošne socialno-demokratične
stranke. Ves politični vspeh na Goriškem izvira od
tod, da je napredna stranka leta 1900 nastopila
z demokratičnimi idejami, da je jela izvrševati
istočasno s politično organizacijo po vzgledu soci
alne demokrakije tudi gospodarsko organizacijo.
Učiteljstvo na Kranjskem naj se ozira na ka
tero politično stranko hoče, dobi vsa vrata zatvorjena. Učiteljstvu na Kranjskem ostajata od
prti res le dve poti: 1.) odtegniti se političnemu
delu, lotiti se samoizobrazbe in potom te vpli
vati na naraščaj, da ga napredno in socialistično
vzgoji za bodočnost; 2.) nastopiti aktualno v
obrambo svojega stanu in v razvoj res napredne
politike s tem, da se loti demokratične organiza
cije kranjskega kmeta. Učiteljstvo pa mora najprej
demokratizirati sebe, odvreči od sebe narodno-na
predne cunje, ki ga še pokrivajo od ramena do
gležDjev. Zavedati se mora, v čem tiči ves napre
dek, socialni, ekonomični, politični in splošni
umstveni preteklega XIX. stoletja, in dani rezul
tati se morajo porabiti pri organizaciji nove
stranke.
Jaz zase sem prepričan, da učiteljstvo ob
strani kmečke demokratične stranke mora prodi
rati in premeniti dosedanjo banalno našo politiko
docela. Tako pa sem tudi prepričan, da je uči
teljstvo danes negodno za krepak nastop, ker mu '

Leto XII,

manka politične izobrazbe. Lotiti se te, organizi
rati se v to svrho, mora biti torej po 28. de
cembru 1908 prva naloga učiteljstva. Učiteljstvo
se mora seznaniti s temeljnimi idejami napred
nega XX. stoletja, t. j. s temeljnimi idejami natu
ralizma, socializma in subjektivizma. Ta organiza
cija samoizobrazbe se da nemudoma izvršiti po že
obstoječih okrajnih organizacijah učiteljstva, tako
da si vsako društvo nabavi ročno knjižnico za po
litično in splošno izobrazbo učiteljstva. V par letih
postane polem učiteljstvo res napredno in socia
listično. Potem pa bode godno, da revolucijonira
naše politične razmere.
Dr. Henrik Tuma.* 9

Kranjski deželni zbor.
V petek popoldne in v soboto je deželni zbor
nadaljeval svoje delo. Klerikalci hočejo sedaj, ko
odločujejo v deželnem zboru in odboru, dokazati,
da skrbe za deželo in navidezno se je tekom pr
vih dveh dni opravilo velikansko delo. Klerikalci
so imeli pripravljeno celo skladišče nujnih predlo
gov in vsi so se rešili. V resnici je pa ta delav
nost precej plitva, zakaj če se opravi v poldrugem
dnevu 16 nujnih predlogov, je naravno, da je
vsaka resna debata nemogoča in da o temeljitosti
ne more biti govora. Seveda je položaj težaven.
Tisti časi, ko je deželni zbor še delal, segajo že v
davno preteklost in nabralo se je toliko zaosta
losti, da se morajo poslanci ustrašiti, če se vpra
šajo, kdaj pride delo zopet v normalen tir. In
skopost, s katero sklicuje vlada deželne zbore vsak
božji čas na par dni zasedanja, tudi ne more
ugodno vplivati. Posledica je pa ta, da je deželni
zbor zdaj enostavno mašina, ne pa parlament; na
eni strani pride nujni predlog noter, na drugi pa
mehanično ven.
V petek popoldne je prišel na dnevni red
nujni predlog drja. Šušteršiča, da se podvoji
število zastopnikov dežele v deželnem šolskem
svetu. Začetkom svojega utemeljevanja govori dr.
Šušteršič obširno o imenovanju tretjega deželnega
šolskega svetnika, ki je dalo neposredni povod
predloga. Prišli bi pa s tem predlogom, tudi če se
ne bilo izvršilo to imenovanje.
Deželni predsednik polemizira z drjem.
Šušteršičem; za imenovanje novega deželnega
šolskega nadzornika po zakonu ni bilo treba vpra
šati šolskega sveta; imenovanje je bilo potrebno,
ker se delo šolskih nadzornikov neprenehoma
množi.
Poslanec Gangi predlaga dodatek:
«1. Izpremeni naj se § 21. dez. zak. z dne
9. marca 1879, dež. zak. št. 13. v tem zmislu, da
voli svoje zastopnike učiteljstvo samo.
2. Izpremeni naj se točka 6 istega zakona v
tem zmislu, da ima v deželnem šolskem svetu
ljudsko šolsko učiteljstvo dva zastopnika, srednje
šolsko pa enega.»
Poslanec Jarc predlaga rezolucijo:
«Deželni zbor se pridruži protestu deželnega
odbora proti imenovanju tretjega deželnega šol
skega nadzornika, ker to imenovanje ni utemeljeno
v obstoječih potrebah in kruto žali večino kranj
skega prebivalstva.»
Poslanec dr. Triller izjavlja, da bodo libe
ralci «z navdušenjem glasovali za predlog Šušter
šičev in za Jarčevo resolucijo.»
Poslanec baron Schvvegel pravi, da hočejo
veleposestniki sodelovati za mir v deželi in bodo
glasovali za predlog.
Poslanec dr. Krek polemizira z deželnim
predsednikom. To dela v zaključni besedi tudi dr.

Šušteršič. Za nujnost so glasovale vse stranke.
Predlog z dodatki je bil oddan šolskemu odseku,
v katerega so izvoljeni Barbo, Gangi, Zabret,
Lavrenčič, dr. Lampe, dr. Pegan, Jarc, dr. Triller

Ravnikar in dr. Eger.
Na to se čita interpelacija zaradi odstranitve
svetnika Einspielerja od vodstva ljubljanskega
okrajnega sodišča.
Glavar zaključi sejo ob 7. zvečer.
♦

Sobotno sejo otvori glavar 10 minut po pol
11. Galerije se slabše obiskane kakor prvi dan. Po
predsedstvenih naznanilih dobi besedo
poslanec dr. Lampe za utemeljitev nujnosti
za svoj predlog o pokritju deželnega primanjkljaja.
Proračun deželnega zaklada izkazuje 860.000 kron
primanjkljaja. Deželni odbor ni segel po skrajnem
sredstvu, da bi predlagal zvišanje deželnih doklad.
Dežele same niso od vlade dovolj energično zahte
vale saniranja. Država je dolžna pomagat'. Pred

laga:
«1. Da deželni zbor nujno pritrdi začasnemu
pobiranju deželnih priklad;
2. Da sklene sledečo resolucijo: Deželni zbor
vojvodine Kranjske, uvažujoč, da je deželi iz last
nih moči nemogoče nositi bremena za naraščajoče
deželne potrebe, nujno poziva državno vlado, da
z izdatno podporo takoj priskoči na pomoč voj
vodini Kranjski, da ji omogoči saniranje njenega
finančnega položaja.»
Dr. Tavčar izjavlja, da bodo liberalci raz
vili politično debato, kadar pride proračunska za
deva iz odseka pred zbornico. Pojasnjuje včerajšnji
nastop liberalcev proti deželnemu predsedniku. Ta
je odgovoren za vladni zistem v deželi. Pri uradih
se pretirajo Slovenci. Dne 20. septembra je imel
neizkušen lajtnant pravico streljati na nedolžne
Slovence. O tem se bo moralo govoriti. Zaraditega je liberalna stranka sklenila, bagatelizirati de
želnega predsednika, noče pa osebno žaliti barona
Schwarza.
Deželni predsednik izjavlja, da zavrača
napade na vojaštvo in vlado.
Volijo se v finančni odsek: Krek, Lenar
čič, Lampe, Kobi, Pogačnik, Žitnik, Povše, Tavčar,
Margheri, Barbo.
Dr. Šušteršič utemeljuje nujni predlog, naj
se najame 10 milionov kron deželnega poso
jila; finančni odsek naj v 3 dneh poda poročilo.
O predlogu, bolje rečeno o željicah volilcev so go
vorili Drobnič, Ravnikar, Lavrenčič, Gangi, Matja
šič, Jaklič, Piber, Kobi, Košak, Hladnik, Žitnik,
Bartol, Dimnik, Demšar.
Predlog je bil soglasno sprejet.
Poslanec Mandelj utemeljuje nujni predlog,
da se utemelji deželna banka.
*
Poslanec Mandl je poročal o nujnem pred
logu glede na ustanovitev deželne banke.
Delokrog te banke naj bi obsegal poleg poslov v
hipotekarnih, melioracijskih in železniških posojilih
tudi posle v lombardu, v giro- in kontokorentu, v
spremanju hranilnih vlog, sprejemanju in uprav
ljanju depositov; v eskomptu in reeskomptu naj
bi bil večalimanj izločen osebni kredit. Eskompt
«warrant» bi tudi kazalo pritegniti v delokrog,
eventualno tudi pravica ustanavljanja javnih skla
dišč, kakor jih določa zakon z dne 28. aprila 1889.
Izločeno naj bi bilo iz delokroga deželne banke:
Vsaka blagovna trgovina, akcept menic, biancokredit in terminska kupčija s kurzu podvrženimi
papirji.
«
Poslanec Lenarčič se veseli, da se zavzemajo
zdaj tudi klerikalci za banko. Včasi so hrumeli
proti bankam, zlasti dr, Krek jih je v nekem go
voru vehementno napadal.
Poslanec dr, Krek odgovarja, da je nastopal
le proti gotovim bankam, ne pa proti bankam
sploh.
Nujnost se soglasno sprejme. Predlog se odkaže odseku za deželna podjetja, v katerem so:
Baron Schwegel, Knez, Dular, Lavrenčič, Mandelj,
dr. Zajc, Bartol, dr. Krek, baron Apfaltrern in dr.
Triller.
Poslanec dr. Zajc poroča o nujnem predlogu
za izpremembo lovskega zakona, ki gre
za tem, da se odpravi varstvo zajcev.
Poslanec Kobi je za predlog.
Poslanec grof Margheri bo glasoval za nujnost, pa si pridržuje glasovanje o meritumu. Lov
je z narodnogospodarskega stališča važen faktor
Po zaključnem govoru drja, Zaj ca se sprejme

nujnost soglasno. Predlog se odkaže upravnemu je bilo še malo podlage za kapitalistično gospo
odseku ; vanj se volijo Scholmaier, Lenarčič, Povše, darstvo. Od 1 784.741 prebivalcev leta 1871 so
Jarc, Jaklič, Dimnik, Košak, Piber, Lichtenberg, bile tri četrtine kmetje. Po večjem je v mestih še
živo rokodelstvo; začetki industrije kažejo le maj
dr. Oražen.
Dr. Pegan poroča v nujnem predlogu, tičo- hna podjetja. Manjših fabrik je pa leta 1871 že
čem se izpremembe občinskega volilnega reda. Vo 4100, v katerih dela 30 tisoč delavcev.
lilno pravico v občini naj dobi vsakdo, kdor pla
No deželi je živela hišna industrija. Od leta
1871 naprej se vzdiguje industrija in trgovina iz
čuje indirektne davke.
Dr. Triller kritizira politično kupčijo s čast datno. Prebivalstvo dorasle leta 1901. na 2,449.540
đuš. Leta 1871 je bilo od kmetije živetih ijodi
nimi člani.
Nujnost se sprejme soglasno. Predlog je od- 778.735, od rokodelstva, industrije, trgovine 376,096
leta 1901 od kmetije živečih 1,512 975 prebiva .ev
kazan ustavnemu odseku in so vanj izvoljeni ba
in
93 6 505 prebivalcev mest. Kmetje so se le malo
ron Schwegel, Gangi, Drobnič, dr. Pegan, Matjašič,
pomnožili, mešeanje podvojili. Zdaj je le 40% vsega
Jarc, Ravnikar, dr. Triller, dr. Eger.
Poslanec Žitnik utemeljuje nujni predlog o prebivalstva kmetskega.
izpremembi cestnega zakona.
Leta 189, ae je štelo na Danskem 77,256 pod
Poslanec Mandelj poroča o nujnem predlogu jetij, ki so bila indu-itija]nega jc rokodelskega zna
o deželnem zavarovalnem uradu.
čaja. Sedaj je tam 711 industrijclnih akcijskih
društev s kapitalom 166 milijonov kron. Pred letom
1870 je nastalo le 32 akcijskih družb. Samo v letih
1895 —1900 se jih je ustanovilo 256.
Dansko brodovje je imelo leta 1868 2690 ladij
z jadri, leta 1905 3130, leta 1866 80 parobrodov,
leta 1905 549 parobrodov. Tega brodovja so nad
Poslanec dr. Šušteršič utemeljuje nujni polovico lastnice kmetijske zadruge.
predlog o reorganizaciji deželnih uradov.
Na kmetijo prihaja z razvijajočim kapitalističnim
Poslanec Jaklič priporoča nujnost predloga gospodarstvom popolna osvoboditev km« lije in
o deželnem zavodu za pospeševanje obrti in nakup kmetijske zemlje od grajščakov, ki so prišli
o deželnem obrtnem redu.
na kant. Tlakarstvo se je brez odvezam odpravilo
Poslanec Turk pravi, da je tudi on obrtnik leta 1789 iz bojazni pred revolucijo. Kmetije so se
in da je on za to.
pomnožile, država je pomagala kmetom nakupovati
Nujnost je sprejeta; vsi predlogi so odkażani posestva. Že leta 1788 se je ustanovila državna
odsekom.
kreditna kasa, ki je pomagala kmetskim delavcem
Poslanca Trillerja nujni predlog o uravnavi nakupovati zemljišča. Plačevali so 2% obresti, vr
učiteljskih plač, o posojilu Ljubljane v znesku niti so imeli posojilo v 28 letih. To je edina dr
2,450.000 kron in o davčni prostostih novih hiš žavna pomoč kmetom. Na Danskem je imel učence
: ter Ganglov predlog, da se svetniku Kalteneggerju veliki učitelj mas, Henrik Pestalozzi (rojen v Cuodvzame šolski referat in da se deželni šolski rihu 1746), ki je pisal: «Videl sem tvojo zaostalost,
nadzornik Belar premesti v drugo deželo se brez tvojo globoko zaostalost ia usmilil sem se tebe,
razprave izroče odsekom.
ljubo ljudstvo. Pomagati ti hočem. Nisem umetnik,
Poslanec Jarc utemeljuje nujni predlog o nisem učenjak in nič ne pomenim, prav nič na
Univerza slovenskega
v Trsta. vseučilišča v Ljubljani in
ustanovitvi
svetu; ali poznam tebe, ubogo ljudstvo in sebe ti
protest
proti
italijanskemu
v Trstu.
Slov.
rojakom
hočem v vseučilišču
večjih potezah
načr- dam, podajam ti, kar sem mogel proučiti, spozna
■ tati
Nemški
poslanci
zapuste dvorano.
razvoj
kapitalističnega
gospodarstva v mestih vati tekom ubogega svojega življenja.»
Nujnost
je
sprejeta
predlog
odkazan odseku.
in zadružnega na kmetijiin na
Danskem.
S tem
Dalje prih.
hočem dokazati, kako napredujejo tudi mali narodi,
kako postavlja tudi mali narod tekom par deset
letij svoje tovarne, ki napotnjejo že pri nastanju Politični odsevi.
Štiriinpetdeset milionov kron bo veijala
socializem med industrijelnimi delavci, proizvajalno
aneksija Bosne in Hercegovine. Diplomacija gospoda
in konsumno zadrugo pa mej kmeti. Seveda hočem barona Aehrentala je torej precej draga. Sedaj,
: s tem kovati kapital za idejo slovanske univerze v Trstu ko so bajramski prazniki končani, je dobil avstrij
in združitve avst. Jugoslovanstva.
ski poslanik v Carigradu P alla vi ci ni nalog, da
Danska ima 38.300 kilometrov zamlje. Slo nadaljuje pogajanja s turško vlado zaradi Bosne in
venske dežele z Dalmacijo so za 5000 kilometrov, Hercegovine in da obljubi dve koncesije: 1. Av
strija privoli v nekatere izpremembe turškega ca
ki jih računam na kraške kraje večje. Tako bi slov. rinskega tarifa. 2. Avstrija se zaveže plačati Tur
Štajer, slov. Koroška, Kranjska, Primorje s Trstom čija 2% miliona turških funtov, t. j. okroglo 54
in Dalmacija imele toliko dobre, plodovite zemlje, milijonov kron za erarične posesti v Bosni in
kakor Danska. Danska leži ob morju. Navedene Hercegovini, če se izkaže, da so bile turška, dr
slovanske dežele tudi. Obnebje je na Danskem bolj žavna, ne pa bosenska deželna last. Samo ime
aneksije bo torej veljalo 54 milionov; ia še veseli
trdo, zime so hude in dolge. Gozda je na Danskem moramo biti, če pristane Turčija, ker je na vsak
malo. Kuri se s premogom in šoto. Danska je imela način bolje, plačati 54 milionov v miru, kakor pa
leta 1871 en milijon osemsto tisoč, leta 1901 dva potrošiti milijarde za vojno. Tako pa gre, če nima
in pol milijona prebivalcev. Navedene slov. dežele ljudstvo nobene besede o zunanji politiki, temveč
z Dalmacijo so imele leta 1900 okoli dva milijona edino pravico, plačevati za kozle, ki jih streljajo
gospodje diplomatie.
in tristo tisoč prebivalcev Slovanov. Kopenhagen,
V nižjeavatrijskem dsžeSaem zboru, v ka
glavno mesto, šteje sedaj 454.466 prebivalcev, Aar- terem imajo prijatelji naših klerikalcev, Gesshus 52.000 prebivalcev, Trst 140.000, Ljubljana maimovi krščanski socialci absolutno večino, so
sklenili na predlog znanega Axmanna zakon,
34.000 prebivalcev.
Danska ima temno zgodovina. Začetkom zgo da ima biti edini, učni jezik na vseh javnih šolah
v deželi nemščina. Predlogu so ugovarjali socialni
dovinskega časa so bili danski kmetje svobodni demokratje. Poslanec sodrug S eitz je dokazal, da
ljudje. Zasužnjili so se po plemstvu. Kralji so la deželni zbor sploh nima pravice, sklepati o tem
stili nekaj zemlje, fevdalizem kakor pri nas, ali predmetu in da je predlog v narodnem oziru kri
grozovit v nekaterih časih. Kmetje se zaigravajo in vičen ter bi tepel tudi Nemce same. Z ozirom na
zamenjavajo za lovske pse. Še leta 1654 je 7io nekompetenco deželnega zbora so socialni demokratje
zapustili zbornico. Krščansko - socialna večina kmetijske zemlje v rokah plemstva, 1/j0 v rokah nemškimi nationaler je seveda sklenila zakon, ki
kraljev. Hudi boji kmetov, meščanov z grajščakt pa ne more biti sankcioniran, ker nasprotuje
Leta 1702 se odpravi najhujše suženjstvo kmeta,
Na Turikem se množe protestni obodi Praü
svoboda pa ostaja le na papirju, dokler francoska aneksiji Krete, katero baje namerava Grški. Tmki
revolucija 1789 ne odpravi najhujših izrastkov tla- go hoteli bojkotirati tudi grško blago. Ser so pa
uplivne osebe izrekle, da Grška ne h» anektirala
karstva. Kralji podpirajo kmeta. Kraljeva posestva Krete, se je sklep o bojkotu odložil.
dobiva kmet po ceni. Meščan se oprosti. Franco
Ï Venezueli, kjer so bili nemiri in konflikti
ska revolucija I. 1830. nekaj oživi meščanska in z drugimi državami že leta in leta vsakdanji pojav,
kmetijsko življenje. Danci zahtevajo konstitucijo ia so odstavili predsednika republike Castr ot a, ko
dobe 1848. vse svoboščine brez krvavih bojev. je odpotoval v Nemčijo, da se da tam operirali.
Kaže se, da se bodo zdaj kechikti z zunanjimi
Vlado tvorijo potem: kralj, takozvana gosposka vladami baje rešili.
zbornica in zbornica poslancev. Vrše se boji med
Državici Panami v srednji Ameriki se je
strankami, da se odpravi gosposka zbornica ter priznala neodvisnost na podlagi pogajanj, ki jih je
postavi parlament izvoljenih poslancev kot glavna imela s Columbijo pod posredovanjem Zedinjenih
držav. Panama plača Columbiji 2% radiona do
vlada.
larjev kot delež državnega doiga, Tam so pamet
Leto 1857 prinese obrtno svobodo. Srednje
nejši kakor v Evropi.
veške zadruge so postale pretesne, ostalo je le
Turčija namerava »klenih trgovinsko pogodbo
nekaj bolniških kas iz prejšnjih časov. Leta 1857 » s Crnogoro.
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» Am uri ki je vtr°j’1 bivši
nih Držav
T\ga «rađa (fiaančni min'st;’r) Zeđ'nj.e_
sorti na ZbU-lu M- Shaw 7 «ororU

âmnhs|°-1 v ’ °s® imde^sIaS prot' naraščaj!
Sih°clallst'Cnenau toku, ampak izmed petih za.
čn?V?.đavani Da teb #oiah S° Š-t,rl soc'aUv i Profesorji sociologije na vuokih šolah
sn ?
stn-o Đaa^itni izjemami socialisti, kar jih ni sociali, ’ 30 pa anarhisti- Končno se je Shaw pritogai * ’da se tuđi s prižnic prepogosto ufci socializem
da so javne knjižnice prenapolnjene s socia»shftn-mi spisi. - Kadar se nasprotniki socializma
tako jeze, je vselej dobro.
V Perziji še ni konca nemirov. Zadnje dni so
bili boji v Ispahanu, ki so nastali zaradi nepri
ljubljenosti guvernerja in zaradi raznih darker, ki
jih je vpeljal. Pred par dnevi je iskalo več du
hovnikov in trgovcev iz strahu pred Sabovimi
ljudmi zavetišča v angleškem konzulatu. Ruski in
angleški poslanik sta zopet intervenirala pri vladi
in ji naznanila, da jo" smatrata odgovorno za
življenje in imetje ruskih in angleških podanikov.
Kako so se končali boji mej vojaki in ustaši, ni
znano.
, Tudi v Indiji SO nemiri, v nekem predmestju
Kalkute so bili boji med mrhamedanci in Indi.
Posredovati je moralo vojaštvo. Ko so prišli vo
jaki, so se nasprotniki združili proti njim. Gete so
streljale in so ranile mnogo oseb.

Socialni pregled.
Bolniške

bligajne v

Avstriji.

Na Dunaju je bil pravkar zbor avsfrijskih bol
niških blagajn, na katerem se je zbralo mnogo sto
zastopnikov teh zavodov. Državna komisija bolniških
blagajn je porabila to priliko iu je sklicala dele
gate tistih blagajn, ki so z njo združene, na po
svetovanje, ki se je vršilo v sredo v dvorani
«Zveznega Doma».
Predsednik komisije poslanec Widholz je
pozdravil navzoče ter je ob živahnem odobravanju
zbora izrekel zahvalo drju, Verkaufu, ki je leta
1907 odstopil od vodstva.
Potem je tajnik komisije poslanec Eldersch
podal poročilo, po katerem posnemamo sledeče:
Komisija se je ustanovila leta 1905. Pripadalo
ji je začetkom 1906. leta 175 blagajn s 722.260
dlani, začetkom 1908. leta 194 blagajn z 906.166
člani, tekom lanjskoga Uta ji je pa pristopilo 24
blagajn s približno 100 000 člani. Tako je več
kakor tretjina vseh za bolezen zavarovanih članov
pri komisiji. Združitvi delajo težave prometne bla
gajne in bratovske składnice, katerih je samo 7 s
7000 člani pri komisiji. Dohodkov je imela ko
misija od leta 1905 do 30. novembra 1908 vkupno
66.974 K 30 vin., izdatkov pa 38.759 K 98 vin.,
tako da ima premoženja 28.214 K 32 vin. 01 iz
datkov odpada 14 467 K 9 vin. na stroške za
zdravljenje članov v zdraviliščih in zavodi za je
tične, Veliko dela je imela komisija s posredo
vanjem pri državnih oblastih in drugih korpora
cijah. Posebno mnogo opravila je bilo z obrambo
blagajn spričo lekarniških zahtev. Leta 1907 so se
lekarniške takse izdatno zvišale, tako da ni zvišanje
popustov blagajnam nič koristilo. Male apoteke
dajajo namesto 33 samo 15 odstotkov popusta.
Od tega časa so naenkrat neštete bogate apoteke
postale «majhne». Doseglo se je končno, da se
morajo zaslišati blagajne, preden se kakšna le
karna razglasi za «malo». Tudi za prostovoljne
člane niso hotele lekarne dajati popusta, vsled
česar so bili dolgotrajni procesi, ki so jih lekar
narji izgubili. Podobnih bojev je bilo še več. Ko
misija je morala posvetiti svojo pažnjo tudi varstvu
porodnic, ker so zahtevali deželni odbori, da imajo
blagajne povrniti stroške v porodnišnicah. Dosegli
so se vspehi na Nižjem Avstrijskem, na Solnograškem in Tirolskem ; s Češkega in Moravskega
ni bilo odgovora.
Po poročilu preglednikov poslancev Hackenber ga "in Habermana se je izrekel komisiji
absoVutorij.
Nadalje je poročal poslanec Eldersch o
zdravljenju. V letih 1906 do 1908 je bilo 229
članov na skupne stroške blagajn in komisije v
zdraviliščih Karlovi vari, Hall, Pištjan in v zavodih
za jetične AHani in H«rgas. V prvih treh zdravi
liščih se izhaja ; v AUanau pa nikakor ne zadostuje
tistih 5 postelj, ki so trajno rezervirane za člane,
in tudi v Hergasn je premalo mest. Ker pa v Av
striji ni drugih zavodov za jetične, je stopila ko
misija v dogovor z zdraviliščem Gleichenberg na
Štajerskem, da bi dobili jetični tam prostore za
neprebrane cene. Z morskim zdraviliščem Ičiće v
Opatiji se je sklenila pog°dba, da dobe člani bla
gajn prostora za znižane cene Občmska uprava v
Karlovih varih pa odreka delavcem tiste pogod
nosti, ki jih dovoljuje visokim eastmkcm m uradnikom. Od leta 1908 ne oproščajo «anov b.olmških
blagajn od tdravil ščne in g^zbene takse m,,m ne
dovoljujejo znižanih kopališčnih ^^
.
p v
zdravilišča dosega komisija
%Iagajn in ilača
železnici polovico popusta za č.ane n e J
sama kolke.
. ..
e :e sklenilo,
Za plenarno državno komisijo s jr
bJa_
da «voli zveza sploSoib delavskih bo

p

gajn šest, zveza dunajskih zadružnih blagajn štiri,
Zveza praških 2»drUžfll’1 blagajn ter okrajne blagajue v Floridsdorf'.Sy. H'politu, Toplicah. Btnu,
Gradcu, Lvovu in Tr&iu ter gremialna kasa du
najskih trgovcev, bratovska składnica v Sv. Hipolitu
iu šlezke blagajne skupaj po enega člana. Eksekutivni odbor j'e sestavljen iz članov, ki prebivajo
na Nižjem Avstrijskem.

""VABILO
na

ljubljansko okrajno konferenco
ki bo

v nedeljo, dne 17. t. m. ©b ’/2 9. url zjutraj
v levem salonu hotela „Ilirije“
v Kolodvorski ulici.
n
.
DNEVNI RED:
Poročila.
Letošnji zbor jugoslovanske soc. demokracije.
Volitev odbora.
Raznoterosti.
Sklicatelj :
Okrajni odbor.
< Sodruge opozarjamo, da se vrši konferenca po
ë 2. zbor. zakona in da imajo pristop v smislu
strankinega štatuta le zaupniki naših organizacij,
ki se skažejo z redno izpolnjenimi mandati. Kjer
je . dvorana na razpolago le do 2. ure popoldne,
pričakujemo, da se zbero zaupniki pravočasno in
se. omogoči začetek v omenjenem času. Vstopnice
oziroma vabila dobe se v pisarni del. tisk. družbe
na Dunajski cesti št, 20.

Domače vesti.
Klerikalci in liberalci žive v slogi in se tudi,
kadar gre proti socialni demokraciji, zvesto pod
pirajo. A prav srečni vendar nso v tej harmoniji
in kar riđi se, kako težko nosijo verige sloge.
Zlasti liberalci, kajti oni potrebujejo zvezo bolj
kaEor pa klerikalci. V deželnem zboru se najbolje
opazuje, kako se silijo v edinost, ki ne prihaja od
srca. Prvi dan so hoteli liberalci pokazati svoj na
rodni radikalizem pa so nahrulili Schwarza «kore
nito = Klerikalci so jih pa pustili popolnoma na
cedilu in so igrali dostojne politike. Zato pa je
«Slovenec» v soboto poročal o liberalcih, da so
uganjali neumnosti, o Šušteršiču pa, da je popol
noma obglavil Schwarza. Krek, ki je govoril pred
Šušteršičem, ga je menda le pripeljal pod giljotino
Kako se je izvršilo obglavljenje, ve menda samo
gospod Šiefe; Schwarz je bil pač videti nekoliko
brez glave, ampak ne šele po Šušteršičevem go
voru. Na vsak način je položilo liberalnci-klerikaluo
tekmovanje na slego čudno senco. Prav milo pa
je bilo zopet v sohoto. Dr. Tavčar je povedal prav
lično reminiscenco o kosilu pri nekdanji glavarici
baronici Codellijevi, potem je dejal, da liberalci s
kl ci «morilec, kazinohuzar i.t. d.» niso hoteli osebno
žaliti Schwarza, in je končno povdarjal, da na no
ben način niso nameravali preprečiti dela v de
želnem zbo u. Dr. Šušterš:č je stal blizu Tavčarja
v pravi ministrski pozi in ko je liberalni vodja
prisegal, da liberalci ne žele zaključitve deželnega
zbora, je klerikalni poveljnik z nepopisno grandeco
milostno pohvaJil: «Dobro 1 dobro!» Gloveku se
zdi,’da je morala ta visokostna pohvala Tavčarja
bolj zaboleti, kakor nekdaj najsilovitejši napadi
klerikalcev.
Poslanec Ivan Lavrenčič je v pondeljek ob
pol 8. zjutraj umrl v Vipavi. Lavrenčič je bil župan
in posestnik v Vrhpolju. Pripadal je klerikalni stran
ki. Star je bil 47 let. Pogreb je danes v sredo ob
10. dopoldne.
Za slovensko vseučilišče je bil v nedeljo
dopoldne v dvorani «Union» napovedani mani
festacijski shod, ki se je izvršil po programu. Go
vorilo se je o razmerah na nemških vseučiliščih v
Avstriji, o zahtevi slovenskega vseučilišča v Ljub
ljani, protestiralo se je zoper ustanovitev italijan
skega vseučilišču v Trstu in izrekle so se simpa
tije drugim slovanskim narodom, zahtevajočim vse
učilišča. Socialna demokracija se oficielno ni ude
ležila shoda, ker so ji to onemogočili sklicatelji,
katerim radi priznavamo dobro voljo, manj pa iz
kušnje. Ge bi bila nedeljska manifestacija res po
stala manifestacija vsega slovenskega naroda brez
razlike strank, bi bil njen pomen gotovo večji. A
v ta namen bi bili morali sklicatelji omogočiti
enoten izraz in spraviti na dnevni red le to, če
mer lahko soglašajo vsi, t. j. zahteva po ustano
vitvi slovenske univerze. Gospodje so pa resolvirali popolnoma nepotrebne reči, o katerih morajo
vedeti, da ne soglašajo vsi Slovenci. 2e zahteva, da
bodi vseučilišče v Ljubljani, je bila dvomljive vrednosti,
ko se ve, da imajojako resni ljudje o najprimernejšem
prostoru za slov. univerzo drugo mnenje. Nadvse
čudno je pa, če se protestira proti italijanski uni
verzi v Trstu pa se misli, da bo socialna demo
kracija pritrdila tökemu nezmiselnemu protestu.
Gospodje imajo, kakor vse kaže, jako čudne pojme
o enakopravnosti in o narodni avtonomiji. Ge
hočemo Slovenci imati pravico, da si sami izberemo
mesto, kjer bodi naše bodoče vseučilišče, mo
ramo priznati to pravico tudi drugim. Se veda če bi zahtevali Italijani svojo univerzo

y Postojni, bi se jim lahko smejali. A v Trstu živi
italijanska večina, v Trstu so pogoji za univerzo,
pa je rek nesmiselno, goniti jo v Rovereto ali pa
v Alo. Pravijo sicer, da bi bila italijanska univerza
v Trsiu nevarna Slovencem. To je fraza, ki jo je
nekdo enkrat izrekel in vrgel med ljudi in zdaj je
nekakšna narodna dolžnost, verjeti v to norost. V
čem tiči ta nevarnost, ni še nihče povedal ih tudi
ne bo, ker je ni. Sploh bi bilo pa polagoma že
dovolj večnega joka o naši narodni eksistenci. Ge
bi bili Slovenci tako slabotni, da bi jih pogubila
italijanska univerza y Trstu, bi bili morali že davno
pogin ti, ker so pretile našemu obstanku vse druge,
resnične nemarnosti. S to mevžarijo so le smešimo
pred. svetom. A gospodje so hoteli imeti svoj pro
test in ker bi bila morala socialna demokracija, če
bi bila govorniško nastopila, razložiti in utemeljiti
svoje stališče, je rajši opustila oficielno udeležbo,
da ne moti manifestacije, s katere jedrom sama
soglaša.
Goriški deželni zbor. VIII, seja dne 8. janu
arja 1909. Začetek ob 5*15. Navzoči poleg vseh
poslancev tudi namestnik princ Hohenlohe, nad
škof dr. Sedej in grof Attems. Glavar otvori sejo,
pozdravi poslance in namestnika. Namestnik po
zdravi v imenu vlade poslance in izraža željo,
da se bodo odstranile vse ovire, ki so v
zadnjem zasedanju onemogočale delovanje, in da
se zbornica poszeti resnemu delu, ki ga je dežela
tako potrebna. Obljublja, da bo vlada pod
pirala vsako prizadevanje, da se pride do složnega
in mirnega dela. Predstavi dvornega svetnika grofa
Attemsa kot vladnega zastopnika. Glavar govori v
izbranih besedah o potresni nesreči v Kalabriji in
Siciliji. Vsi narodi so priskočili na pomoč ponesre
čencem, zatorej moramo tudi mi dati svoj tribut
na oltar usmiljenosti. Predlaga, naj ga zbor po
oblasti, da pošlje 5000 K iz deželnega zaloga, na
kraljevsko ministrstvo v Rim za ponesrečence v
Kalabriji in Siciliji, ter upa, da se sprejme to brez
debate. Poslanci poslušajo stojé. Se sprejme. V
znak sožalja zaključi glavar ob 5°45 sejo ter na
pove prihodnjo na pondeljek 11. t. m. ob 5. po
poldne.
Nesreča ali samomor? Dne 7. t m. zjutraj
so našli na železniški progi med Brezovico in
Ljubljano, tam, kjer se križati proga in Viška
cesta, kakih 30 let starega moža mrtvega in vsega
razmesarjenega. Povozil ga je najbrže brzovlak, ka
teri prihaja ob 5. uri 55 min. v Ljubljano. Do
gnalo se je, da je ponesrečenec delavec Mihael
Košak, rojen v Rodici in pristojen v Jarše, okraj
Kamnik, ki je zadnji čas služil na Martinovi cesti
št. 36 in tam poneveril gostilni čarici g. Pavšekovi
102 K denarja. Truplo so prepeljali v viško mrt
vašnico.
Prednsznanilo. Organ-zacija tobačnega de
lavstva v Ljubljani priredi, kakor vsako leto, tudi
letos, veselico pod naslovom «mednarodna maška
rada», in sicer v soboto 6. februarja v vseh pro
storih prvega nadstropja «Narodnega Doma».
Vstopnice bodo znašale za strok, organizovane de
lavce po 80 vin., sicer pa po 1 K, pri blagajni pa
po 120 K.
Nesreča. Pri električni centrali v Ronkih
je delal tudi 34 letni Markovič Andrej. Po jako
nevarnem kraju je hotel te dni prestopiti kanal.
Ker je bilo uže temno, se mu je spodrsnilo in
revež je padel v kanal. Iskali so ga delj časa,
a zaman. Šele, ko so kanal zaprli, so ga našli
mrtvega.
Vojak morilec. Vojak Mihael Podlesnik,
službujoč pri lovskem bataljonu v Kanalu, je šel
za božične praznike domov v Lendorf pri Mariboru.
V družbi nekega Franceta Kati je prišel v neko
gostilno. Gez malo časa sta se sprla. V besnosti
je vojak Podlesnik zabodel Franceta Kati z bajo
netom, vsled česar je Kati ostal na licu mesta
mrtev. Vojak 'morilec je zbežal in se skriva po
gozdih.

Društvene vesti.
Delavci-pevci, pozor! V petek, 15. januarja
zvečer bo sestanek delavcev-pevcev radi ustano
vitve «Delavske pevske zveze». Lokal: Gostilna
Petrič, desno (soba združenih organizacij).
Delavska šola se redno otvori zopet v torek,
19. januarja v sobi združenih organizacij. Opozarja
se vse delavce, ki so dosl-j posečali delavsko šolo,
naj 19. januarja ob 8. uri zopet pridejo.

Shodi. •
Na Jesenicah na Gorenjskem je bil v nedeljo
dobro obiskan shod. Predsedoval je sodrug Ogris,
zapisnikar je bil sodrug UdovČ. O predmetu:
«Zakaj je dalavčev položaj slab?» je obširno in
temeljito govoril sodrug Kocmur, ki je za svoja
stvarna izvajanja žel burno odobravanje.

Sz stranke«,
Dvajsetlelni Jubilej programa. D/ajset let ja
z novim ktom minilo, odkar ima avstrijska demo
kracija sama svoj program, ki je bil v težkih časih
sprejet na prvem strankinem zboru v Ha nfeldu,
Avstrijska delavska stranka je takrat preživela hude
težave na vsako stran. Kakor je hotel v Nemčiji
Bismark učiniti socialno demokracijo s «socialistovskim zakonom», tako so jo hoteli avstrijski mo
gotci ugonobili z izjemnim stanjem. Na Dunaju se

Izhaja v Ljubljani vsako
sredo in soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 10'40 K, za pol leta
5-20 K, za četrt leta 2’S0 K, me
sečno 90 vin.; za Nemčijo za celo
leto 12 K, za pol leta 6 K, za četrt
leta 3 K ; za Ameriko za celo leto
14 K, za pol leta 7 K.
Ponnun. Atevllha IO v.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
5. štev.
^/LOVA: Za dOpiT^Rdečega Prapora», Ljubljananaročila na list, reklamacije.

«Rdečega Piapora», Ljubu*0*

V Ljubljani, v soboto, dne 16. januarja 1909.
&denarn?ÄK
• t d . Upravništvo
-

2Q

J

„Rdeč/ Prapor*1
izhaja redno vsako S r 8 d 0 in soboto
in velja za ivztro - ogrske kraja za celo
leto 10 K *0 vin., za pel leta 5 K SO vin.,
za četrt leta 1 K 60 vin., mesečno 90 vin.
Za feačljo za celo leto 12 K, za pol
leta 6
za četrt leta 3 K.
Za Aaerlko za celo leto 14 K, za pol
leta 7 K.

i,

Was zbor.
Le kratek Cas nas še loči od našega rednega
strankinega zbora, ki se shaja po določilih stran
kinega Statuta vsako drugo leto. Od zadnjega zbora,
ki se je vršil v Trstu, se je pri nas zgodilo mar
sikaj, kar je vplivalo na razvoj stranke; z rezultati
razvoja se bo moral baviti zbor, da določi z ob
zirom na sedanji položaj in na dejanske potrebe
bodočemu delu smer.
Prvo vprašanje, preden se more razpravljati
in sklepati o bodočih rečeh, je to, če je stranka
napredovala ali ne. Kdor je sodeloval in opazovali
delo, ne more dvomiti, kakšen je odgovor. Jugo
slovanska socialno-demokratična stranka je tekom
zadnjih dveh let razmeroma bolj napredovala, nego
ves čas pred tržaškim zborom. Naše organizacije
so se pomnožile in povečale; tiste, ki so obstojale
že prej, so se pa tudi poglobile. Ni še davno tega,
ko je mogla strenka samo na Kranjskem in v
Trstu nastopati z relativno močjo. V vseh drugih
deželah je mogla le od slučaja do slučaja gostovati.
Danes ima po vseh slovenskih deželah postojanke
in povsod lahko kolikor toliko aktivno posega v
politiko.
Seveda položaj stranke še ni tak; da bi mogli
biti zadovoljni. Izza tržaškega zbora smo imeli
mnogo političnih volitev, ne da bi bili dosegli kaj
pozitivnih vspehov. V državnem zboru in v de
želnih zborih nima jugoslovanska socialno-demo
kratična stranka še nobenega mandata. Kdor smatra
parlamentarno posest za edino merilo strankine
moä, je lahko melanholičen zaradi tega neveselega
dejstva. Nemilo pa je to vsakemu članu stranke,
«kaj osvojitev politične moči je glavno sredstvo,
s katerim hoče socialistično delavstvo doseči svoj
dlj. la navidezno nismo storili na poti k temu
olju te nobenega koraka.
Tod* nevspeh je le navidezen. Ker je bila
leta 190"« prva volitev na podlagi splošne in enake
— rsaJ približno enake — volilne pravice, nimamo
objekta za primerjanje, da bi mogli s številkami
določiti napredek ali nazadovanje. Toda nekoliko
izkušenj so nam dale volitve v prejšnji splošni ku
riji, povrh pe tudi splošni položaj ni skrivnosten.
Objektivnemu opazovalen je število glasov, ki so
jih dobili naši kandidatje pri državnozborskih vo
litvah, pričalo, da je stranka napredovala. Ce bi
nas bile enake volitve zatekla dve leti prej, bi se
bili morali s kandidaturami omejiti na mnogo manj
okrajev kakor leta 1907 in brez vsakega 'dvoma bi
bili dobili tudi mnogo manjše število glasov.
Trajni politični položaj naše stranke je v
nnogih ozirih težaven. Za socialno demokracijo je
lelo med malimi narodi mnogo težje nego med
relikimi, dokler se ne razširi in poglobi spoznanje,
ia je prav malim narodom socializem še bolj po

Reklamacije so poitnln« prtili.
Nebanklrana plama se ne ipnjsssaje. Rokopisi se ne vreseje,
laanaH. bestepne petit-nstisi
(Širina 88 en) n enkrat 10 ria.,
.sikni pe defOTern.
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treben kakor velikim, ker je zanje tudi v narodnem ljenje, ojačiti in okrepiti slovensko narodno indi
oziru rešilno sredstvo. Dokler ne zmaga to spo vidualnost, ojačiti in očistiti si slovenski ježik.
znanje, kar se mora pač zgoditi prejalislej, je pa
Ako povzamem rezultat svojega večletnega
nasprotstvo proti socialni demokraciji tem ostrejše, jazlkovnega učenja, sem prišel do sledečega. Znanje
čim manjši je narod in šovinizem ovira socialistično francoskega in angleškega jezika in čitanje teh
delo na vseh potih.
literatur mi je odprlo oči, kako se je germanska
Slovenski narod je prav sedaj v Stadiju na literatura le vcepila na višjo in večjo zapadno kul
cionalistične mrzlice in umovanje je proti tej bo turo, kako je ena kultura odvisna od druge in da
lezni slabo zdravilo. Kajti šovinizem sploh ne trpi ni skokov pri napredovanju človeške kulture, da
umovanja. S tem se že precej razlaga težava so se vsikdar vceplja druga na drugo in vsaka poleg
cialističnega boja na Slovenskem. Drugi razlog tiči tega privede nov močan tok po svoji narodni indi
v pomanjkanju industrije, zlasti v pomanjkanju vidualnosti in da, kadar se narodna literatura pomočnih industrialnih središč. To se pokazuje pri vspne do viška, ta zopet vpliva na druge tudi
vseh volitvah. Na vsem Slovenskem ni ne enega višje kulture. Učeč se slovanskih jezikov pa sem
volilnega okraja, v katerem bi prevladalo industri- prišel do prepričanja, da je govoriti o mogočnem,
alno prebivalstvo. Zaraditega je organizatorično docela individualnem toku slovanske literature in
delo otežčano, naletava agitacija na zapreke in so kulture edinole pri velikem ruskem narodu. Dobil
volilni vspehi še nemogoči. Končno ima jugoslo sem zase kot Slovenca novih elementov edinole v
vanska socialna demokracija razmeroma ogromno ruščini. Srbščina je vplivala name le lingvistično,
delo v narodno mešanih okrajih, kjer ostanejo njeni t. j. postajal sem sposoben ločiti tuje elemente v
rezultati skriti v vspehu sodrugov druge narod slovenščini od pristno slovenskih. Novo naziranje,
nosti. Tako je nemogoče s točnimi številkami do novih idej, docela tujih od zapadnih literatur in
ločiti, koliko slovenskih socialističnih glasov so do kultur, pa sem našel kot mogočen zaklad v ruski
bili pri državnozborskih volitvah kandidatje itali literaturi in samostojni kulturi. S poznanjem
janske socialne demokracije v Trstu in v Istri ali ruskega jezika sem jel šele spoznavati
pa nemške na Štajerskem. Zato se more celotno moč in lepoto svojega materinega slo
število slovenskih socialističnih glasov le približno venskega jezika.
oceniti, ne pa točno prešteti.
Učenje romanskih, germanskih in slovanskih
Vse te težave pa ne smejo nikomur v stranki jezikov je bilo zame torej razširitev kulturnega
vzeti poguma, kajti čeprav so velike, niso nepre horiconta, opredelitev in zvišitev svoje slovenske
individualnosti. Vrnivši se po končanih vseučiliških
magljive.
Šovinistična sapa, ki piha zdaj po Slovenskem, študijah v domovino, sem stopil v praktično živ
ne bo trajna, ker ne more biti. Šovinizem nima ljenje ter me je usoda zanesla v sodno uradniško
stvarne vsebine in prejalislej ga morajo premagati službo, Praktičnega pomena znanje vseh navedenih
gospodarske potrebe ljudstva, ki so močnejše od jezikov zame ni bilo. Danes po preteku 23 let
vsake ideologije. Na podlagi boljšega spoznanja nisem rabil praktično izven italijanščine, ker sem
gospodarskih interesov se mora popolnoma pre se naselil na Primorskem, nobenega. Čitanje sve
obraziti politična razvrstitev med Slovenci in so tovnih literatur mi je dajalo le možnost, širiti si
cialno demokracijo kot predstavnico delavskega izobrazbo in imel sem mnogo ur čistega veselja in
ljudstva, torej najmočnejšega dela naroda, zadene zadoščenja pri čitanju izvirnikov. V tesni dotiki s
pri tem važna naloga. Tudi industrializirale na slovenskim plemenom se mi je pri tem seveda do preduje in pomnožitev industrialnega delavstva godilo, da sem češčino, poljščino, ruščino, srbščino
vpliva tudi na mišljenje maloobrtnega ter polje pozabil v govoru skoraj popolnoma. Koustatiral
delskega delavstva, pa tudi na mišljenje tistih kro sem namreč na sebi, da se v mehaničnem spominu
gov, ki so navidezno samostalni, pa se vendar po ohranijo mnogo bolj besede docela tujega jezika
svojih življenskih pogojih nič ne razlikujejo od nego pa one sorodnega. Manj sem pozabil an
gleščino nego ruščino, tako da mi je bilo po pre
delavcev.
Proti puhlemu nacionalnemu radikalizmu, ki teku 24 let, ko sem zopet po slučaju rabil an
ne rešuje ničesar, ampak samo opaja, mora soci gleščino, bilo ložje govoriti in sem bil tudi bolj
alna demokracija postaviti resni boj za rešitev na razumljen nego, ko sem čez približno 20 let zopet
rodnega vprašanja, t. j. za narodno avtonomijo. Za bil v položaju rabiti praktično ruski jezik, ker mi
ta boj in za vse drugo delo pa mora zbrati vso je jezik skoraj docela odrekel. To navajam posebno
svojo moč in najti najboljšo obliko, da pride do zaraditega, ker jasno kaže, koliko pomena ima
veljave. S tega stališča bo organizacija najvažnejša učenje raznih slovanskih jezikov za praktično živ
točka letošnjega strankinega zbora. Dosedanji na ljenje, to se pravi : znanje jezika za prak
predek nam kaže, da je vredno bojevati se. Da tično življenje, ima le pomen, če ima
se moremo čim vspešnejše bojevati, pa moramo človek dejansko praktično dotiko, in to
predvsem spopolniti organizacijo v vsakem oziru. velja za romanske, germanske, kakor tudi za slo
Zaupniki, ki pridejo na strankin zbor, morajo biti vanske jezike.
Celo učenje slovanskih (za vse Slovane v prvi
pripravljeni, da se vrnejo kot organizatorji domov.
vrsti ruskega, za Slovence pa srbskega) jezikov
ima torej le značaj sauoizobrazbe, višje izobrazbe
0 učenju Jezikov.
lastnega slovenskega jezika. Po sebi trdim, da
(Kratek prinos novoslovanski ideji.)
Konec.
Poudarjam, da me je k učenju francoščine, noben Slovenec ne razume docela slovenščine, ako
se ni učil vsaj še enega slovanskega, v prvi vrsti
angleščine in italijanščine gnalo stremljenje, osvo
boditi se nemške kulture ter prisvojiti si občno srbskega ali ruskega jezika.
S tem sem utrdil pomen znanja drugega slo
svetovno kulturo — torej reakcijo proti vsiljenemu
vanskega jezika le za samoizobrazbo. Ker nam
germaniziranju.
znanje ruskega jezika omogoča polno znanje last
K učenju slovanskih jezikov, katere kulture
sem takrat imel po vplivu avstrijskih šol In po nega jezika, je torej za vsakega izobraženega
udarjam, po prepričanju nemških in slovenskih Slovenca kulturna zahteva, učiti se
ruščine. Kdor torej govori o panslavizmu, ali žj
profosorjev, za inferijorne, pa me je gnalo strem

stare ali nove struje, mora kolikortoliko vladati
ruščino, ker se brez drugega lahko veli : nimaš
pravice govoriti o slovanstvu, dokler nisi absolviral
ruske azbuke, in ves tvoj panslavizem je gorostasen
švindel, samo prazno besedičenje. V celem svojem
veličastvu in kulturnem pomenu za Slovane se
pokaže ruski jezik, ko čitaš dela Gogolja, Gončarova, Dostojevskega in Tolstega. Tu se pred
stavlja nov slovanski kulturni element, visok ali
višji nego romanski in germanski. Zato je s tega
kulturnega stališča predpogoj vsakemu Slovencu,
ako trdi, da je Slovan, da je čital v ruščini dela
ruskih duševnih velikanov. In zopet lahko oči
tam našim akademikom, da je vse njih
slovanstvo goli švindel, ako se niso
izobrazili ob tem čistem viru ruske kul
ture.
Prihajam do zaključka: 1. učenje slovanskih
jezikov, ki so se razvili v obročju in območju ger
manske in romanske kulture, nima za Slovence
posebnega kulturnega pomena, jo pa predpogoj
slovanski izobrazbi znanje ruskega jezika in poznanje
ruske literature; 2. praktični pomen ima znanje
slovanskih jezikov le po praktični dotiki, t. j. ali
v ekonomičnem ali političnem življenju; ako je ta
stik mogoč in dan, potem se je učiti dotičnega
jezika, sicer pa je za Slovenca brez pomena, ali
le osebna zabava, prav tako kot drugi tuji jeziki.
Ako zavzamejo to stališče Čehi, Poljaki i. t. d.,
ako se naslanjajo in okrepljajo ob veliki ruski lite
raturi in velikem ruskem jeziku, potem je kulturni
stik vseh Slovanov dan po sebi. Organizacija tega
kulturnega stika je torej mogoča le po eni in
enotni poti.
Kako malo resnosti je do tega kulturnega
stika vseslovanske kulture, pa kaže vsakdanje pro
padanje ruskih kružkov in okolnost, da se siste
matično ne poučuje ruščina pri nobenem slovan
skem plemenu, ako izvzamemo Bułgarsko, kjer so
dani politični torej praktični stiki.
Ako je torej ekonomična dotika slovanskih
plemen vprašanje tehnike, trgovine in industrije in
ako je po drugi strani znanje ruščine kulturna
zahteva za vsakega Slovenca, potem je mogoča le
ena novoslovanska struja: učiti se imajo vsa slo
vanska plemena ruščine v svrho razširitve lastne
slovanske kulture, iskati pa je ekonomičnih in po
litičnih stikov ie med plemeni, kjer so dani za to
tehnični predpogoji. Vse, kar gre preko tega, je
prazno delo in so prazne besede.
Dr. Henrik Tuma.

Poiitični odševi.
Nevarnost vojne je minila. Turška vlada je
izjavila, da sprejme ponudbo Avstrije, ki ji hoče
plačati 54 milionov kron za državno posest v
Bosni in Hercegovini. Stvarno ima pač o ponudbi
Odločati še turški parlament, toda zatrjuje se, da
je vladi zagotovljena večina. To je po dolgi dobi
prvi vspeh Aebrentalove diplomacije in tudi ta je,
če ga ogledamo pri svetlobi, prav klavern. Štiriin
petdeset milionov niso mačje solze in če se pravi,
da jih ne bo plačala Avstrija, temveč Bosna sama,
je tolažba le majhna. Bosna sama. Avstrija nima
preveč denarja, a Bosna ga ima še manj in bo v
svojem gospodarstvu kaj težko pogrešala debele
milione. In vse le zato, da se je okupacija spre
menila v aneksijo, torej da se je spremenil na
slov.
Državni zbor ima prihodnjo sejo dne
Na dnevnem redu je: 1. Poročilo že’
odseka o stavbi železnice Hartberg—
2. Razprava o odgovoru domobranskega
na interpelacijo; 4. Poročilo odseka o
vem jubilejnem predlogu.
Po proporcionalnem ziatemn so bo v
kem prvič volilo v Avstriji in sicer za gor
atrijski deželni zbor, kjer je proporcionalna 1
pravica vpeljana za prvi volilni okraj sph
volilnega razreda. Na Gorenjem Avstrijskem
mogoče. Na Dunaju je celo splošna volilna p
brez kurij mogoča. Samo na Kranjskem n
mogoča prav nobena druga volilna reforma,
tista pokvečena splošna kurija, ki vpeljuje r
izzivajočo pluralitetol Radovedni smo, če se
kranjskem deželnem zboru sploh in kdaj kdo
ml, da se popravi vnebovpijoča krivica lai

,
, Hrçatrtem zopet nekaj poka. Iz hrva
srbske koalacije je izstopil poslanec Zagora
ž njim baje še 4 drugi poslanci. Zagora
že nekaj časa napadal koalicijo in z
val, da izstopi iz nje hrvatska stranka p
“.naj h* se združila z ostalimi takozvanimipr;
ačeviča.
J- / SraBkovci 'n s Pristaši drja. Mile
Nova prvaška stranka bi imela podi
Raucha tako kakor ga podpirajo Frankovci žt
slej. S hrvatsko srbsko koalicijo je sploh križ
kaj stranke, ki so v njej združene, so si po polit

načelih do skrajnosti nasprotne «Hrvatska na
predna pučka stranka» (t. zv. Pokretaši) so radi
kalno svobodomiselni, hrvatska stranka prava je
na do kosti klerikalna. Ta nasprotja so se že več
krat kazala in so postala včasi prav nevarna. A
vselei so se razpoke še zamašile. Zdaj je pa ven
dar prišlo do tega, da je nekoliko članov izstopilo
iz koalicije in drugi jim bodo morda še sledili. Je
pač tudi na Hrvatskera meščanska politika precej
L.fnina in zato se lahko drže take kreature ka
kor Rauch.
Proti srbskim «veleizdajalcem» v Zagrebu
bo baje začetkom svečana glavna obravnava. Ker
se jim je to obljubilo, so prenehali stradati.
Na Angleškem išče parlament sredstev zoper
brezposelnost. V debati o tem predmetu je govoril
tudi državni tajnik zaklada. Nad njegovim govo
rom bodo avstrijski ministri gotovo prav tako ma
jali z glavami, kakor slovenski «rodoljubi». An
gleški minister je dejal:
«... Nobena dežela na svetu ne more
zahtevati, da bi jo smatrali za civilizirano, če iz
roča delavca, ki sodeluje z dušo in s telesom pri
stvarjanju blagostanja, lakoti. Prišel bo dan — in
ni več daleč — ko se bo taka dežela zgrozila ob
misli nad preteklost, ko se je valjala v blagostanju,
za tiste pa, ki so vsled nesrečnih razmer oropani
prilike za zaslužek, pa — razven navadnega hlad
nega dobrotništva — ni imela srca in zmisla. Kar
se tiče deželnega bogastva, n. pr. premogokopov,
rudnikov, bi moral imeti svoj delež od njih vsak
delavec, ki je tam vposlen. Na vsak način bi mo
rala biti prva in najvažnejša naloga deželnih za
kladov, obvarovati delavca in njegovo družino v
težkih dneh na dostojen način lakote in bede.
Noben resnično pošten človek ne more
zagovarjati sedanjega zislema. . . Pri tej
priči bi lahko naštel dvanajst davkoplačevalcev, ki
imajo tudi v slabih časih toliko dohodkov, da bi
najmanje 50 000 delavskih družin lahko mesec dni
prijetno izhajali. Naravna bogastva dežele bi mo
rala v prvi vrsti služiti nalogi, da obvarujejo de
lavce in njih družine strahot brezposelnosti In če
se odgovarja, da kapital ne bi nosil teh bremen,
ampak bi izven dežele iskal dobička, tedaj pravim:
Nobena jasna glava ne bo zjokala ne ene solze za
tem kapitalom, kajti ničesar se nima kapital tako
bati, kakor obupa množic. Vrhutega bi bila menda
težava, presaditi bogastva tal pod drugo nebo... >
Štiriindvajset ur ne bi bil minister, kdor bi tako
govoril v Avstriji.
0 nemškem cesarja Viljema se zopet poroča,
da boleha. Včasi se zapre in nihče ne pride do
njega. V takih časih je duševno potlačen. Odkar
mu je državni zbor povedal svoje mnenje zaradi
njegove samoglavne politike, ni čudno, da se po
navljajo taki napadi.
Na Francoskem je kakor znano, zbornica skle
nila, da ostane smrtna kazen v veljavi. Vsled tega
so začetkom tega tedna v mestu Betbune obglavili
štirji roparje. Eksekucija je zopet pokazala, kako
živinsko vpliva smrtna kazen na ljudi. Celo noč
je bila množica na nogah pred ječo. Zjutraj so
žandarji komaj ohranili nekaj reda. Ljudstvo je
kakor divje pozdravljalo krvnika in mu je hotelo
prirediti veliko gostbo. Izza vsakega obglavljenja
je množica aplavdirala, kričala in se vedla kakor
blazna.

Kranjski deželni zbor.
V četrtek je imel kranjski deželni zbor zopet

sejo.

utemeljeval predlog in je kolikor mogoče ubiral
nacionalne struje, da bi ž njihovimi glasovi od
vrnil pozornost od klerikalnega duhs, ki pre
veva načrt. Predložil je resolucije, katerih prva
protestira proti imenovanju profesorja Belarja za
deželnega šolskega nadzornika, druga zahteva da
se odda Kalteneggerjev referat Slovencu, tretja na
laga deželnemu odboru, da izdela do prihodnjega
zasedanja načrt o izpremembi šolskega
zakona; s četrto se zahteva izpremeab*
realčnega zakona.
Poslanec dekan Lavrenčič je mnogo govorii
o izpremembi šolskega zakona; naravno, da želi
reforme v klerikalnem duhu.
Poslanec grof Barbo 3e strinja z odsekovim
predlogom, želi pa, da bi se volili zastopniki dežele
za šolski svet v deželnem zboru, ne pa v deželnem
odboru in sicer po kurijah.
Poslanec dr. Triller izjavlja, da bodo libe
ralci glasovali za predlog in za resolucije. Zahteva
izpremembo, da bi Ljubljana dobila dva zastopnika
v deželnem šolskem svetu, ker nosi 40 odstotkov
vseh šolskih stroškov v deželi.
Poslanec Gangi zahteva, naj dobi ljudsko»
šulsko učiteljstvo dva, srednješolsko pa enega za
stopnika v deželnem šolskem svetu in naj si dobijo
učitelji sami svoje Zastopnike.
Deželni predsednik polemizira z nekaterimi
govorniki.
Poslanec dr. Eger zagovarja imenovanje tret
jega šolskega nadzornika.
Poslanec dr. Pegan zavrača Barbotov
predlog in odgovarja drju. Egerju.
Poslanec dr. Lampe govori v enakem zmislu.
Poslanec grof Barbo zagovarja svoj predlog,
češ, da je njegova politika odkrita.
Poslanec dr. Šušteršič zavrača Barbotov
predlog, češ, da bi s tem dobili veleposestniki nov
privilegij, česar klerikalci kot «demokratična (!)
stranka ne morejo dovoliti. Dalje polemizira z
drjem. Tri ller j em; denar donaša v Ljubljano
kmetsko ljudstvo. Od državnega doneska za šolstvo
dobi Ljubljana največ.
Poročevalec Jarc priporoča še protest proti
A xmanno v em u predlogu v dunajskem deželnem
zboru (da bi bila nemščina edini učni jezik na
Nižjem Avstrijskem).
Pri glasovanju se sprejme načrt in re
solucije odseka, vsi drugi izpreminjevalni pred
logi se pa odklonijo.
Pri razpravi o slovenskem vseučilišča
izjavlja poslanec baron Schwegel, da se strinja
z ustanovitvijo vseučilišča v Ljubljani, ne pa s
tem, da bi bil učni jezik na univerzi izključno
slovenski.
Poslanec Planta n zagovarja, da se ustanovi
vseučilišče v Ljubljani za slovenska predavanja.
Med poslancem dr. Eg er jem in dr. Krekom
se vname ostra polemika, ker je Eger bagatelizira!
slovensko literaturo in znanost.
Poročevalec Jarc priporoča predlog odseka,
protest proti ustanovitvi italijanske univerze v Trstu
in protest proti rektorjema dunajskega in graškega
vseučilišča.
Pri glasovanju se sprejme »oglasno predlog
za ustanovitev slovenskega vseučilišča v Ljubljani,
protestni predlogi se sprejmejo z glasovi klerikalnih
in liberalnih v odsotnosti nemških poslancev.
Deželni odbornik Jaklič poroča o izpremembah cestnega zakona, ki se po kratki debati
sprejmejo.

Po otvoritvi ob ’/jll, dopoldne se deželni
glavar Šuklje spominja rajnega deželnega po
slanca Lavrenčiča. Poslanci poslušajo stoječ.
Prečita se zapisnik zadnje seje.
Vložen je:
Nujni predlog poslanca grofa Barbota o
častni nagradi deželnemu glavarju;
Nujni predlog liberalnih poslancev zaradi od
dajanje krme;
Nujni predlog klerikalnih poslancev o deželnem
prispevku za nujne cestne zgradbe;
Interpelacija liberalnih poslancev zaradi ne Domače vesti.
katerih konfiskacij;
Danaioji iteyilkl smo priložili čeke. Vse na
Prošoja deželne vlade, da se izvrše v tem za ročnike, katerim je potekla s 1. januarjem naroč
sedanju volitve v osebno dohodninsko komisijo.
nina, prosimo, naj blagovolijo isto ponoviti.
Deželni odbornik Jarc poroča o predlogu
Zaupnike at Borilke® se prosi, da v krati««
šolskega odseka, tičoča se sestave deželnega šol za list odračunajo.
Užaljena občiaika mtovaica. Pri Jjnrijanskega sveta. Predlagani načrt se glasi:
skera okrajnem sodišču je bila pred kratile: obrav
«Deželni koliki svet obstoji: Iz deželnega
nava zaradi tožbe, katero sta vložila gotpoda ob
načelnika ali od njega določenega namestnika kot činska svetovalca Turk in Bon čar prati trgovcu
predsednika; iz štirih zastopnikov dežele, ki jih gosp. A. Hauptmanu zaradi žaljenja časti, čeč,
določi deželni odbor; iz enega poročevalca za da ju je v nekem pogovoru imenoval «barabe».
upravne in gospodarske šolske zadeve; iz deželnih Ko je bil vprašan, zakaj ne hodi reč r neko go
šolskih nadzornikov; iz dveh katoliških du stilno, je dejal, da zato ne, ker zahajajo tja take
barabe. Oba gospoda sta bila “1° huda zaradi
hovnikov; iz dveh udov učiteljskega stanu ; iz tega in sta šla h kadiju. Poravnava, katero je
enega odposlanca občinskega sveta ljubljanskega.» nekdo posredoval, se je razbila, ker sta gospod
Debata o tej točki je pokazala, da se tudi s poslanec in svetnik zahtevala od gospođa Haupt
tisto prisiljeno naglico, ki so jo vpeljali klerikalci, mana žrtve za razne družbe, kš so se mu zdele
ne dajo sipati zakoni po deželi kskor sneg iz prevelike. Mobilizira! se je torej paragraf in gospod
Hauptman je bil obsojen na 100 kron globe. To
oblakov. Dasi hoče večina forsirati «delo», se je se je zdelo gospodoma tožiteljema premalo za tako
razvila precej obširna debata. Poslanec Jarc je hudo reč, pa sta rekurirala. Gosp. Hauptman

m

je p« menda mislil: Će se že lekurira, pa rekurirajmo še mi, ter je vložil priziv zaradi previsoko
odmerjene kazni. V sredo je bila pred vzklicnim
sodiščem obravnava o obeh rekurzih. Toženčev za
govornik je ponujal dokaz, da gospod Turk in
Bončar nista bila imenovana «barabe», temveč da
je gosp. H. dejal: Obnašata se kakor barabe
Toda priča, ki je bila na njegov predlog zaslišana’
je potrdila, da je dejal «barabe». Na to je sedišče
zavrnilo oba priziva in g. Hauptman plača sto
kron globe.» Pravda je s tem seveda končana.
Deželai odbornik Lampe jezi «Slovenski Na
rod». Sloga je, a gospod Lampe vendar «heca».
In «Narod» ne trpi tega, ker hoče slogo. Za vsako
ceno. Ostal bo slogaški, tudi če gospod Lampe heca,
ampak prijetno mu to seveda ni, zakaj sam ne
sme «hecati». Ce bi začel, bi sloga lahko spla
vala po Ljubljanici, kajti klerikalci so gospodarji
v deželi, volitve so končane, mandati so brez boja
pod streho in klerikalcem ni več mnogo do sloge.
A liberalci niso v večini, liberalce veže krasni po
slovnik, zanje je sloga to, kar voda za ribo. Zato
uljudno prosijo, da bi gospod Lampe ne hecal. Ga
pa bo, bodo pa — molčali.
Kranjski deželni zbor V sredo ni imel seje,
ker je bil ta dan pogreb poslanca Lavrenčiča.
Goriiki deželni zbor leži na smrtni postelji.
Za sedaj je odgoden, a skoraj ni dvoma, da bo
kmalu razpuščen in se razpišejo nove volitve. Za
davili so ga pravzaprav slovenski klerikalci v zvezi
z italijanskimi liberalci, ki so vpeljali najobširnejšo
obstrukcijo. Na /X. seji dne 11. t. m. je bil dnevni
red sledeči: I. Utemeljevanje 142 nujnih predlo
gov slovenskih klerikalcev in italijanskih liberalcev ;
2. Konstituiranje deželnega odbora; 3. Volitev deželnozborskib odsekov. Razume se, da sta bili
točki 2 in 3 le pro forma na dnevnem redu, ker
bi se 143 nujnih predlogov lahko utemeljavalo
cele mesece. Razume se pa tudi samoobsebi, da
je v 143 nujnih predlogih samo norčevanje, ker je
slepcu jasno, da se tak kup predlogov sploh ne
more nujno rešiti. V taki obstrukciji je lahko ne
kaj duševnega truda, pač pa ne duhovitosti. Po
napovedbi bi se bila morala seja začeti ob 5. po
poldan. Glavar je vstopil pol ure pozneje v zbor
nico, i njim obenem slovenski klerikalci in laški
liberalci. Takoj po vstopu pravi glavar, da ne
more otvoriti seje, ker ni sklepčna in da prečitati pismo, ki mu ga je poslal «Slovenski klub».
V tem pismu je rečeDO, da je šel «Slovenski klub»
v svoji spravljivosti tako daleč, da je ponudil eno
odborniško mesto slovenskih klerikalcem, a kljub
tenu ni prišlo do sporazuma. Z ozirom na to in
z ozirom na dnevni red, ki je bil vročen poslan
cem par minut pred sejo in ki so na njem sama
utemeljevanja obstrukcijskih predlogov, slovenski
klub naznanja, da se današnje seje ne udeleži in
tudi ne nobene prhodnje, ki bi bila sklicana pod
enakimi razmerami. Glavar pravi, da naznani pri
hodnjo sejo na dom, na kar zapusti z navzočimi
poslanci zbornico ob 5 40. Odsotni so bili tudi
italijanski klerikalci. Tako se izpolni usoda tega
deželnega zbora, ki je bila pravzaprav že lani za
pečatena. Glavni razlog te klaverne mašinerije pa
tifi te v volilnem redu, za katerega so klerikalci
in liberalci odgovorni v enaki meri. Deželni zbor
bo razpuščen. A kaj bo potem? Razpisane bodo
nove volitve, seveda na podlagi sedanjega volil
nega reda; toliko se pa v deželi ni izpremenilo,
da bi se dal pričakovati od novih volitev bivši veno
drug rezultat Ce se pa vrnejo stranke z enako
močjo in z enako trmo v zbornico, se najbrže po
novi sedanja ljubka igra. Ia doklej bo to trajalo ?
.— Edino zdravilo gonškemu deželnemu zboru bi
dala reforma volilnega reda v zmislu splošne in
enake volilne pravice, ki bi iabko izpremenila
konstelacijo v zbornici. Seveda ni pričakovati toliko
spoznanja in toliko zmisla za ljudske potrebe od
imeščanskih strank.
Klerikalni nameni glede na slovensko vseučiišče so se morali ob zadnjih debatah v kranjskem
deželnem zboru razkrinkati tudi najbolj zaupljivim
dušam. Nacionalno navdušeni Slovenci mislijo, da
ie klerikalcem res kaj za slovensko vseučilišče v
Ljubljani. V resnici jim gre pa za nekaj povsem
drugega: Oni špekulirajo na klerikalno univerzo
v Ljubljani. To je čisto jasno. V deželnem zboru
zahtevajo ustanovitev juridične in teološke
fakultete, Svoj lemeuat, ki ima z znanostjo toliko
opraviti kakor tele z zvezdami, hočejo izpremeniti
▼ fakulteto. Tam bo seveda vse klerikalno. Potem
ni treba nič drugega, kakor da dobe še par kle
rikalnih prefesorjev na pravoslavno fakulteto, pa
imajo večino, dobe senat v svoje krempeljce In
vladajo na naj višjem učnem zavodu slovenskem. Kaj
to pomeni za naš politični razvoj, si je lahko se
šteti na prstih. Škof JegUe ima par takih profe
sorskih kandidatov že v rezervi, To je pravi razlog,
da
klerikalci navdušujejo za vseučilišče in da ga
hočejo imeti prav v Ljubljani. Klerikalno narod
njaštvo je vedno matematičen problem rimske po
litike*
. LI L 1 .
Kmetski «hod sklicujejo klerikalci na svečnico
v Ljubljano. Razpravljati ima o starostnem zava
rovanju za kmete in obrtnika*_______________

Sodrngll Odpirajte to
foapor“. Pridobite novih naroggtoglLff*

tM» u

centralno glasilo stranjo

VABILO
na

ljubljansko okrajno konferenco
ki bo

v nedeljo, dne 17. t. m. ob V- 9. url zjutraj
v levem salonu hotela , Ilirije “
v Kolodvorski ulici.
DNEVNI RED:
Poročila.
Letošnji zbor jugoslovanske soc. demokracije.
Volitev odbora.
Raznoterosti.
Sklicatelj :
Okrajni cdbor.

t Sodruge opozarjamo, da se vrši konferenca po
§ 2. zbor. zakona in da imajo pristop v smislu
strankinega štatuta le zaupniki naših organizacij,
ki se skažejo z redno izpolnjenimi mandati. Kjer
Ie. dvorana na razpolago le do 2. ure popoldne,
pričakujemo, da se zbero zaupniki pravočasno in
se omogoči začetek v omenjenem času. Vstopnice
oziroma vabila dobe se v pisarni del. tisk. družbe
na Dunajski cesti št. 20.

Sodtmi, somišljeniki!
KaVarnc in brivnice, Ijjer je na razpolago Vale

nwea pr8p#r..J

«Delavska tiskovna dražba» opozarja vse sodruge-delavce po Slovenskem na brošure, ki so izšle
v njeni založbi. Posebno opozarja na brošure: «Ne
varni socializem», «Strahovi», V dobi
klerikalizma», «Primož Trubar in slov.
ljudstvo». Prosi se vse kolporterje, da obračunijo
za prodane brošure radi letnega zaključka.
«Konsnmno društvo za Ljubljano in okolico».
Organizacija pod tem naslovom prav lepo vspeva.
Par mesecev je komaj, kar se je ustanovila, pa
inta že odprto eno prodajalno in druga se tudi že
kmalu otvori. Priporočamo zato delavcem, naj vsto
pajo v to organizacijo, ki je zanje velike važnosti.
Znižane vožnje na Bled in v Bohinj. Ces.
in kr. železniško ministrstvo je vpeljalo za le! tošnjo zimsko sezono, to je do 30. aprila 1909
za zveze Trst—Bohinj, Trst—Bled, Gorica—Bohinj,
Gorica—Bled in Ljubljana—Bled (čez Jesenice) ter
Ljubljana—Bohinj povratne vozne listke II. in III.
razreda za poštne vlake in brzo vlake za zni
žano ceno. Listki veljajo za tri dni in
se že izdajajo. Vendar se pa smejo izdajati ti
listki samo ob nedeljah in praznikih in na pred
večer k nedeljam in praznikom. Ti listki dajejo
pravico za vporabo vsakega rednega poštnega
vlaka, odnosno brzovlaka, ki vozijo na te dni. Ce
kdo hoče prestopiti v višji razred ali se poslužiti
boljšega vlaka, doplačati mora navadno pristoj
bino. Dovoljeno znižanje znaša okoli 20% popusta
od navadnih cen. Tako se plača za vožnjo iz Trsta
v Bohinj 11 K 40 h za II. in 6 K 30 h za III, raz.
poštnega vlaka, odnosno 14 K 20 h za II. razred
in 9 K 40 b za III. razred brzovlaka. Za vožnjo
iz Trsta na Bled se plača 13 K za II. in 7 K 20 h
za lil. razred poštnega vlaka, odnosno 16 K 20 h
za II. in 10 K 80 h za III. razred brzovlaka.
Vožnja iz Gorice v Bohinj tja in nazaj stane po
tem znižanju 5 K 60 h za II. in 3 K 20 za
III. razred poštnega vlaka, odnosno 7 K za II. in
4 K 80 za III. razred brzovlaka, vožnja iz Gorice
na Bled in nazaj pa 7 K 40 h za II. in 4 K za
III. razred poštnega vlaka, odnosno 9 K 20 za II.
in 6 K za III. razred brzovlaka. Glede vožnje
Ljubljana—Bled (čez Jesenice) veljajo sle
deče cene: 6 K 60 za II. in 3 K 70 h za III. raz.
poštnega vlaka za tja in nazaj. Ako se
vporablja brzovlak, stane vožnja 8 K 20 h v II.
in 5 K 50 b v lil. razredu. Za vožnjo iz Ljub
ljane— v Bohinj in nazaj pa so nastavljene
le-te cene: 8 K 20 za II. in 4 K 50 b za III raz.
poštnega vlaka. Ako pa se vporablja na progi
Jesenice—Bistrica—Bohinjsko jezero brzvolak, se
plača 10 K 20 h za II. in 6 K 70 h za III. raz.
5 tem je storjen prvi korak, da se začne lahko
tndi naše ljudstvo zanimati za zdravi zimski šport,
ki se ravno v prikladnih gorenjskih krajih lahko
izborno goji, in gospodi, ki se zanima za zimski
šport, je s tem gotovo mnogo uvstreženega.

Umetnost in književnost.
Za križem je naslov novi Cankarjevi knjigi,
ki je pred božičem izšla v Schwentnerjevi založbi
v Ljubljani. Knjiga obsega več povesti in črtic, ki
kažejo vse vrline Cankarjevega peresa. Nekatere,
n. pr. naslovna «Za križem», «Pozdravljeni», «Oj
domovina, ti si kakor zdravje», so našim čitateljem
že znane in po njih lahko najbolje razsodijo, kako
lepe proizvode obsega tudi ta knjiga. Najlepša vseh
povesti se nam zdi «Kovač Damjan», ki se.da v
nekaterih ozirih primerjati s «Hlapcem Jernejem».
Krasote Cankarjevega jezika so znane, a v «Ko
vaču Damjanu» so prav na vrhuncu in pripovedna
tehnika je tu zares nedosežna. Predaleč bi nas vo
dilo, če bi hoteli poročati o vseh posameznih po

glavjih, brez strahu pa lahko pravimo, da stoji
tudi ta najnovejša izdaja povsem na višku Can
karjevih knjig in da jo mora čitati, kdor hoče po
znati Cankarjevo umetnost. Cena broširani knjigi
je 3 krone, po pošti 10 vin. več. Zlasti našim
knjižnicam jo toplo priporočamo.
Prijateljem krasot naže domovine. Javlja se
nam: Z dejanjem in z besedo deluje «Slovensko
planinsko društvo» nele v prospeh slovenskega
planinstva, ampak v prodiranje zmisla za krasoto
prirod sploh ter v dejansko spoznanje, pripoznanje
m ščitenje lepote naše domovine. Stisk med širšo
slovensko javnostjo in med «Planinskim društvom»
posreduje društveno glasilo «Planinski vestnik»
že štirinajst let. Z bodočim letom stopi pred naše
občinstvo «Planinski vestnik» preurejen, povečan
in polepšan ; razkazoval bo Slovencem domovinske
krasote tudi s slikami, in sicer z umetniškimi
prilogami in s podobami v tekstu. — Ker ja izšla
prva številka že z novim letom, naj se oglase novi
člani «Planinskega društva» (letnačlanarina K 6’—)
pravočasno, da se jim bo moglo postreči s «Pla
ninskim vestnikom», ki ga dobivajo kot člani zastonj.
(Naročnina 1 e na «Vestnik» znaša K 4*— na leto).
Listu je oskrbljena boga!a, zabavna in poučna vsebina.
«Plastik.» Strokovno časopisje delavskega
ljudstva v Avstriji se je zopet pomnožilo. Organi
zirani podobarji in sorodne jim stroke so začele
izdajati svoj organ «Plastik» v nemškem in češkem
jeziku.

Za mladinsko organizacijo so prispevali na shodu kro
jačev pri Perlesu dne 10. januarja na polo štev. 5. : Val. Sa
jovic, Jos Papne, Iv. Brozovič, Fr. Jalen, Gregor Verhovnik,
Anton Benegalija, Fr. Klun, Iv. Kovič, J. Herman, Anton Smi
raje, Mita Lukič, Jos. Falle, Jernej Zupan, Fran Istenič, Fran
Zupančič, Ivan Plešk po 20 vin., Josip Stergel 40 vin. in
Franjo Koviušek 30 vin. Skupaj 3 krone 90 vin.

Ceno perje za postelje I
En kilogram sivega, osmukanega 2 K, napol belega K 2'80,
belega K 4-—, prima puhastega K 6’—, najboljšega
prima, opukanega, najlepše vrste K 8'—, puh siv K 6-—,
bel K 10 —, prsni puh K 12’—, od 5 kg naprej franko.

Gotove postelje
iz gosto tkanega, rdečega, modrega, rmenega ali belega
inleta (pavolnine — nankinga), tuhent, 170 : 116 cm
velik in dve blazini, 80 : 58 cm veliki, napolnjeno z
novim, sivim, očiščenim, izdatnim in trpežnim peljem
K 16*—, z napol puhom K 20—, s puhom K 24'—, tuhent
sama K 12*—, K 14'—, K 16’—, blazinice K 3'—, K3’50,
K 4’—, razpošilja proti povzetju, ne vračunši zavojnino,
franko od K 10’— naprej.
52—15
Maka Berger, Desohenltz, 228 (Böhmerwald).

Ce Ulago ne ugaja, se zameni ali pa vrne denar. — Cenik zastonj in franko.

10 zapovedi
za zdravje
ično tiskaae, vpošlje poštnine prosto in zastonf
lekarnar
24—6

Trnkóczy v Ljubljani.
Dobijo se tudi osebno v njegovi lekarni.

i Svoji k svojim!
?

v

- -

Lud. Cerne
zlatar in trgovec z urami
ter zapriseženi sodnijski cenilec

I Ljubljana, Wolfove ulice 3.

Izborna zaloga briljantnega blaga,
zlatnine, srebrnine In raznih ur.

Častna delavnica
za popravila in nova dela,

postrežba.

LJUBLJANA
Mestni trg št. 10.
Zaloga manufakturnega blaga na debelo

= in drobno. =

Izhaja v Ljubljani vsako
sredo in soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraja
za celo leto 10 40 K, za pol leta
5'20 K, za četrt leta 260 K, me
sečno 90 vin.; za Nemčijo za celo
leto 12 K, za pol leta 6 K, za četrt
leta 3 K ; za Ameriko za celo leto
14 K, za pol leta 7 K.
Poiinuni ttavllka 10 v.

Reklamacije so počtnia« pr.it«,
Nebankirana pirata s. a. ipr«{•■aji. Bokopisl s. a. mula,

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
6. štev

V Ljubljani, v sredo, dne 20. januarja 1909.

NASPOVà: Za dopise in rokopise za list: Uredništvo
‘Kdecega Prapora*. Ljubljana. — Za denarne pošiljatve,
naročila na list., reklamacije, inserale i. t. d.: Upravništvo
«Kaeeega Piapora», Ljubljana. Dunajska cesta štev. 20.

„Rdeči Prapor“
izhaja redno vsako sredo in Soboto
in velja za avstro-ogrske kraje za celo
leto 10 K M vin., za pel leta 5 K SO vin.,
za četrt leti 1 K 60 vin., mesečno 90 vin.
Za Meačljo za celo leto IS K, za pol
leta 6 K, za četrt leta 3 K.
7a

AaerikO za celo leto 14 K, za pol

leta 7 K.

Klerikalizem.
Navidezno ima socialna-domokraeija na Slo
venskem v sedanjem Sasu toliko nasprotnikov, ko
likor jih ni imela še nikoli. Navidezno stoji na eni
strani mogočna zveza vsega, kar je nesocialistično,
na drugi pa mala, osamljena socialno-demokratična
stranka. Zlasti na Kranjskem, v osrednji deželi se
danjega Slovenstva je videti, kakor bi bilo tako ia
kdor je kaj pristopen strahu, bi celo mislil, da je
položaj socialne demokracije vsled tega posebno
nevaren. Septemberski dogodki so porodili slogo
liberalizma in klerikalizma; nekdanji «radikalci» so
neslavno vstopili v službo liberalne stranke; na
njenem levem krilu se snuje «Narodna Delavska
Organizacija». Vse proti socialni demokraciji.
Toda strah za našo, edino resnično delavsko
stranko, je popolnoma nepotreben, zakaj slika je
v resnici vse drugačna nego se pokazuje v ljub
ljanski megli. Edini resni nasprotnik socialne demo
kracije na Slovenskem je dandanes klerikalizem,
vse drugo pa je sicer sitno, a v političnem boju
bodočnosti nima resnega pomena.
Klerikalna stranka na Kranjskem je danes na
vrhuncu moči. Dosegla je cilj, ki se je zanj boje
vala, odkar je nastal v deželi politični razkol. Ce
bi bil liberalizem vsled tega potlačen v opozicijo,
bi bilo dobro zaaj ; tudi opozicija ima važne na
loge, v marsikaterem oziru celo važnejše nego vla
dajoča stranka. Toda liberalna stranka je doživela
žalostnejšo usodo: Izgubila je vsako stališče in
visi v zraku, tako da ne more ne na zemljo, ne
T nebesa.
Klerikalci so šli z zavestjo za svojim ciljem.
Njihova politika ni bila lepa, ni bila koristna na
rodu, a bila je dosledna. Zmagati je morala prej
vb slej. Toda klerikalna zmaga ne bi bila mogla
Bin« spraviti liberalcev v tako klaverni položaj
kak« jih je, če ne bi bili sami zakrivili svojega
propada.
Zadnjo politično neumnost so storili liberalci,
ko so se podih v slogo s klerikalci. Po dvajsetem
septembra n taisiiH, da je ta zveza rezultat po
sebne politične modrosti. Viharne dogodke lanjskega leta so pozdravili kakor Izraelci v puščavi
mano. Kajti v prirodni razburjenosti, ki so jo po
rodili streli na Pogačarjem trgu, je bilo naravno,
pričakovati, da pozab* ljudstvo na politične grehe
preteklosti in polpreteklosti ia račun, da klerikalci
ne bodo mogli meninič tebinič odbiti slogaške
roke, je bil zelo razumljiv» Toda klerikalci so znali
od nekdaj bolje računati. Vsa njih politika je bila
vedno matematična. Po septembarskih dneh so
ravnali kakor najbolj premeteni diplomatje. Vse
namigavanje v «Slovenskem Narodu», vse pismene
ponudbe niso nič zalegle. Tavčar je moral osebno
priti k Šušteršiču in prositi ga za sporazum. p0.
tim se je sešel klerikalni »vet in je milostno skle

nil, da se dovoli liberalcem, pobasati liberalna na
čela v koš ter nositi klerikalizmu vlečko.
Oblastno je bilo posvetovanje in uvaževanje
in sklepanje klerikalcev; a liberalci niso razumeli
tega. Srečni so bili, da je klerikalna stranka pri
znala vsaj »jih ekzistenco, da za deželnozborsko
volitev v Ljubljani ne dobe klerikalnega protikandi
data in da se jim po deželi ni treba bojevati.
Mislili so, da so jih klerikalci sprejeli za brate,
verjeli so v slogo.
A komaj nekoliko kratkih mesecev je minilo, pa
se že kaže njih velikanska blamaža; prostituirali
so se, a namesto plače jim klerikalna stranka
kaže — osle. V deželnem zboru, kjer bi se imela
izkazati praktična vrednost sloge, se kaže na
sprotno, da nimajo klerikalci prav nič zmisla za
potrebe svojih zaveznikov in da jim ne pride niti
na misel, ozirati se kaj nanje.
Kratko je zasedanje kranjskega deželnega
zbora, a liberalcem je prineslo toliko bridkih izku
šenj, da bi lahko imeli dovolj za celo leto. Že prvi
dan so popili kelih grenke pijače. S svojim na
stopom proti deželnemu predsedniku Schwarzu,
kjer so jih klerikalci popolnoma pustili na cedilu,
so morali zaigrati ulogo, ki je bila zamišljena kot
heroična, pa se je končala kot operetna. Morda se
je takrat komu vsilila misel na «rimljansko zve
stobo». A karo je moralo biti liberalcem šele pri
srcu, ko so morali uvideti, da jih zapuščajo kleri
kalci ob vsakem koraku in da jih izročajo žalostno
komičnemu kismetu?
Liberalci so zahtevali za Ljubljano dva za
stopnika v deželni šolski svet ; klerikalci so to odklo
nili. Liberalci so predlagali davčen popust za ljub
ljanske hišne posestnike ; klerikalci so odklonili. Li
beralci so se zavzemali za Idrijo; klerikalci so jih
zasmehovali. Liberalci so z vso vehemenco na
padli deželnega predsednika; Šušteršič ga je zago
varjal kakor advokat. Še več: Na Schwarzovo
mesto je postavil — Hribarja in vanj je spuščal
švoje puščice.
Ne — o slogi ni govora in «harmonija» je
pač taka, kakor med struno in med prsti, ki
brenkajo po njej. Liberalna stranka je izgubila
sama sebe in zdaj si v brezkončnem čudu menca
oči, ker ne ve, kam je prišla in kam se je bila
napotila.
Nasprotno pa stopa klerikalizem z največjo
oblastnostjo na vrhunec in že napoveduje, da se
bliža rimski zistem. Ce dobi dežela dva zastopnika
v šolskem svetu, bosta oba klerikalca. Za jesen pa
napoveduje nov šolski zakon, ki ga hoče izpretneniti po mračnjaških vzorih.
Tukaj je nasprotnik, močan in zateleban v
svoje cilje. Njemu mora politično biti namenjen
glavni boj. In ker se liberalizem ne upa za no
beno ceno, se bo morala socialna demokracija
tem bolj energično polotiti tega boja, ki je v po
litičnem oziru zdaj najvažnejši.

t*za v Trstu.

Dalj°-

uska, jako omikana kraljica Loiza, je pisala
dozziju: «Citam ®edai Pestalozzijevo knjigo
in Jera. Dobro se počutim v tej švicarski
ako želi ta mož vse dobro človeštvu! Ako
svoj gospodar, peljala bi se k Pestalozziju,
nu zahvalim v imenu človeštva. Da, v
Človeštva se mu zahvaljujem.»
otestantovski škof na Danskem Nikolaj
?ie (1783-*-!872) je bil danski Pestalozzi;
i za razvoj svobodnega in krepkega ljudstva ;
i je posvetil svojo veliko delavnost osnovanju

luwaU. b.stcpa* paUl-mUes
(lilia» 88 mm) u takrat 10 ria.,
. v«Sknt p. âuç.rera.

Leto XII.

ljudskih šol in pozneje ljudskih vseučilišč. Na Angle
škem seje pred vsemi drugimi deželami razvilo kapita
listično gospodarstvo. Tam najdemo tudi prve socia
liste, ki jih je izcimilo gospodarstvo med ondotnimi pro
testanti : Maurice, Ludlow, William Gobbet, Kingsley,
Neale in Robert Owen ter Fourier, St. Simon na
Francoskem. Ti so napotitelji prvih konsumnib za
drug na Angleškem. Ti so učili delavstvo, da si
mora samo pomagati.
Na te socialiste so se ozirali danski prijatelji
kmeta in delavca in Grundtvig je glavni delavec,
ki uravnava mej kmeti tla za pozneje tako veli
kansko zadružno gospodarstvo danskih kmetov. Se
veda so dale proizvajalne razmere na kmetiji temu
povod. Tlakarski kmet je postal prost. Moral si je
zdaj urejati proizvajanje tako, da dela tudi za trg.
Kot tlakar je pojedel vse sam, kar mu je pre
puščal grajščak, zdaj je moral odračunavati davke
kralju, plačevati rokodelca, zdaj je moral pridobiti
več. Žito proizvajati ni kazalo, ker ga je Amerika
metala ceno na evropski trg, ko so začele vo
ziti železnice in parobrodi. Mestno prebivalstvo je
zahtevalo dosti več pridelkov kmetije; trgovina,
fabrika sta zahtevali vrtnarsko delo na kmetiji.
Danski kmet je spremenil svojo produkcijo, ki je
bila poprej povečjera proizvajanje žita in začel
rediti živino in proizvajati produkte živine; krav,
svinj, kokoši, tudi za eksport. Protestant Grudtvig
je učil: Samopomoč je božja pomoč, kdor si po
more sam, temu pomaga bog. Torej nič voznih
kart več kupovati za vožnjo na drugi svet, tukaj
na zemlji je že dobro živeti. Na Angleškem so
uvežbali delavce in druge v uvedbi konsumih za
drug, to uvedbo si je ugledal danski kmet, ozi
roma Andersen, absolvent višje kmetijske šole,
organizator danskih proizvajalnih zadrug, mlekarn,
zadružnih mesnic in zadružne prodaje jajc in kurentnine. «Še ni 30 let preteklo in danska kme
tija je organizirana na principu zadružne samopo
moči in je danes največji svetovni trg za živalske
produkte in dansko ljudstvo je skoziinskoz demo
kratizirano, asociirano, kmetijsko in zraven bogato.
Danski kmet zdaj ni le svoboden človek, ampak
on tudi vlada. Dansko trgovsko brodovje v vzhodni
Aziji je največje sveta in Danska zraven Angleške
relativno najbogatejša dežela na svetu.» — Neki
statistik je našel, da porablja industrijelno ljudstvo
veliko mesa. Pri Saksoncih, največjih nemških
industrijalcih pride 82 funtov mesa na leto na
človeka, na Danskem 98 funtov. Človek je, kar je.
Zraven proizvajalnih zadrug so se razširile na kme
tiji in v mestih konsumne zadruge. Pastor Sonne
je bil začetnik; bral je o angleških «pionirjih» v
Rochdale — (28 ubogih delavcev je leta 1828 v
Rochdale ustanovilo prvo, zdaj velikansko konsumno društvo) in delal je v tem smislu.
Leta 1905. je bilo na Danskem 1064 zadruž
nih mlekarn in 30 zadružnih mesnic. Uravnava 1013
mlekarn leta 1898 je stala devetindvajset milijo
nov in šeststo tisoč mark. Te zadruge so imele
842.000 krav in mleka se je proizvajalo na leto
1802 milijonov kilogramov. Uravnava ene zadružne
mlekarne z vsemi stroji stane enajst tisoč do štiriinštirideset tisoč mark. Zadruge so v zvezi. Ena
zadružna zveza na pr. je imela leta 1899 prometa
9,600.000 mark ; ta zveza je razdelila 336.000 mark
profita svojim članom ; rezervni zaklad je 448.000
mark. Poslopje v Kopenhignu, ki služi tej zvezi
za prometno hišo, je stalo 480.000 mark. Vele
posestniki, ki so še ostali pri življenju, so seveda
tudi zadrugarji. Oni imajo mlekarno «Trifolium»
v Havlevu, ki porablja na leto okoli 20 milijonov

kilogramov mleka. Ta zveza šteje samo 60 čla
nov. Tako so si rešili nekateri danski veleposest
niki svoje grajščine in predobro žive.
Te zadruge vzdržujejo kmetijske šole, tudi
višje. Że v ljudski šoli se začne s poukom v kme
tijstvu in v glavnih delih rokodelstva in fabrik.
Danci so prodali leta 1900 mleka, surovega masla
za sto milijonov kron, svinjine, slanine klobas za
oseminpetdeset milijonov, jajc za šestnajst in pol
miliona kron. Nakupujejo žita, koruze na leto za
kakih 56 milijonov mark. Živinoreja rabi dosti
koruze. Leta 1898 je bilo na Danskem en milijon
osemsto tisoč glav goveje živine. Tri milijone
osemsto tisoč hektarov meri danski rodovitni svet,
od teh je porabljenih en milijon štiristo tisoč hek
tarov samo za proizvajanje živil za živiuo. In 40%
hlevov je majhnih, z 1—3 kravami, 29°/0 z 4—9
kravami, 27% z 10—29. Manjši gospodarji so naj
boljši zadrugarji. Zdaj je 30 zadrug za razpeča
vanje svinjine. Svinjereja je na Danskem veli
kanska. Leta 1900 se je odposlalo iz Danske stošestindvajset milijonov tuntov svinjine v vrednosti
devetinpetdeset milijonov kron.
V največih mesnicah se zakolje na leto do 60
tisoč svinj. Uredba mesnice stane do 170.000 kron;
mesnica v Odense je stala 1,750.000 kron. Vred
nost leta 1903 zaklanih 927.000 svinj je bila
50,400,000 mark. Zadružna mesnica računa po
2 E 50 vin. stroškov od svinčeta.
Slov. Štajerska in Dolenjska proda na leto
gotovo % milijona rejnih svinj, % milijona reje
nih. Rejeno svinče vrže našemu človeku 80—100 K.
Ko pride na mize konsumentov, je vrglo 40—50 K
več. 50 kron vzame prekupec in drugi posredo
valci. Danski zadrugar plača le 2 K 50 v zadružni
mesnici. Seveda ne more tako procvitati in bogateti
naša kmetija! Kmet dobiva iz zadružnih mesnic
po ceni meso, klobase zase, lahko se dobro hrani.
Slov. Štajer, Dolenjska, Gorenjska bi lahko zredili
toliko svinj kakor Danska. Zdaj prodaja naš kmet
polovico svinj živih za rejo za male kupnine, pri
rejenih zgubi. Kaj pa zredi Hrvaška teh ščetinastih
živali ! — Saj je bila Hrvaška že davno zaradi teh
ščetin znana po svetu. Kopenhagen ima 25 zadruž
nih mesnic. Koliko bi jih lahko bilo v Trstu!
— Zdaj za Trst dobavljajo mleko in surovo maslo
tudi od daleč. Sramota, da slovenske dežele ne pre
morejo toliko mleka in surovega masla!
Reja in prodaja kuretuine in prodaja jajc je
na Danskem tudi zadružna. Leta 1903 se je pro
dalo 477,200.000 jajc za približno 30 milijonov
mark. Za rejo kuretnine dobe kmetje tudi odpadke
od zadružnih mesnic.
Več statistike teh danskih zadrug sem priob
čil v tem časopisu pred leti. Seveda je vse polno
denarnih zavodov-zadrug na Danskem. Šolstvo je
dobro razvito, kakor nikjer drugod. Na visoki šoli
za kmetijstvo posluša, kdor hoče. Na Danskem se
šteje med neumneže, kdor nič, ali dosti ne ra
zume o kmetijstvu. Vseučilišč za ljudstvo je 26.
O teh visokih šolah prihodnjič enkrat kaj več.
Danes le toliko:
Danski industrijelni delavci so danes po večjem
soc. demokratje in organizirani v strokovnih dru
štvih. V danskem državnem zboru, v katerem je
113 poslancev, so imeli leta 1906. soc. demokratje
24 poslancev, v takozvani gosposki zbornici 4 po
slance. V občinskih zastopih imajo svoje zastop
nike. Zdaj je v vseh danskih mestih 155 soc. de
mokratov občinskih odbornikov, na deželi pa sede
tudi v vsakem občinskem zastopu.
Na Danskem velja izrek Friderika Maurice,
angleškega kršč. socialista; Vsak, ki pripoznava,
da je proti principu konkurence princip asociacije
močnejši in opravičenejši, sme zahtevati čast ali
sramoto, — da ga zovejo socialista. Danski časo
pis <Socialni demokrat» šteje 50 tisoč naročnikov.
Vseh soc. demokratičnih časopisov na Danskem je
18. Danski kmet glasuje liberalno ali socialistično.
Ljudski učitelj je bil že naučni in kmet kmetijski
minister. In ti ljudje so bili še pred 30—40 leti
povečjem analfabeti in pijanci. Danes nimajo
analfabeta in pijancev, danes so danski kmetje
omikani ljudje, njihovo ženstvo ravnotako in bo
gati so,
dobro žive — in industrijalni delavec
je omikan, organiziran, ter si leto za letom prido
biva večji zaslužek, koristi in nastopa tudi že sam
v proizvajalnih zadrugah.
Konec prih.

Kranjski deželni zbor.

V petek je imel deželni zbor svojo politično
debato, ob kateri je doseglo zanimanje za njegove
razprave svoj vrhunec. Vsega, kar se je pričako
valo od te debate, ni prinesla. Moglo se je priča
kovati, da pride zadostno in avtentično pojasnilo
tistih dogodkov, ki so lani meseca septembra raz
burili vso deželo in tudi ljudstvo izven mej vojvo
dine Kranjske, a to je izostalo. Položaj je celo v
marsikaterem oziru bolj nejasen, nego je bil pred
zasedanjem. Pač pa je prinesla razprava mnogo
presenečenja. Poslanec dr. Tavčarje navedei o
septembrskih dogodkih dosti detajlov, ki v širših
krogih niso bili znani. Deželni predsednik je v
svoji polemiki, kar je umevno, skušal varovati
oblasti in vojaščino, pri tem pa ja, četudi ne v
senzacionalni obliki, vrgel v zbornico Senzacijo s
povestjo, da je župan Hribar zahteval vojaško
asistenco. Temu presenečenju se je pridružilo
drugo: Klerikalni vodja dr. Šušteršič je nastopil
kot zagovornik deželnega predsednika, katerega je
prav klerikalno časopisje najsrditeje napadalo, ko je
bil profesor Belar imenovan za deželnega šolskega
nadzornika. «Slovenec» je takrat zapisal baronu
Schwarzu na uvodnem mestu: «Pojdite v penzioni»
Štirinajst dni pozneje ga je branil in zagovarjal
vodja tiste stranke, kateri je «Slovenec» glavno
glasilo. — Vsled govora deželnega predsednika je
nastal med njim in ljubljanskim županom Hri
barjem konflikt, o katerem poročamo na drugem
mestu.
*
Pri debati o proračunskem provizoriju se je
oglasil za besedo
poslanec dr. Tavčar,
ki je začetkom svojega govora izvajal, da je
bilo jubilejsko leto Slovencem leto krvi in solza,
ker je nemški nacionalizem obhajal orgije suro
vosti in pobalinstva v Ptuju. Vlada, je dejal, dela
z vsemi močmi na to, da se uresničijo nemškonacionalne sanje. Baron Schwarz je nemški pro
konzul v deželi ; njegova vladna modrost tiči v
tem, da 20.000 Nemcev deli 95 odstotkov pravic,
Slovencem, katerih je skoraj pol miliona, pa pičlo
5 odstotkov. Furor teutonicus je danes naš vladar
in vladi in dvora je to všeč. Meseca novembra se
je deželni odbor poklonil cesarju in deželni glavar
je pel visoko pesem o vdanosti, pokornosti in
neomajni zvestobi slovenskega naroda. Ali ta vda
nost, pokorščina in zvestoba mu komaj daje jam
stvo za gomilo v stari zemlji. Vladar nas je ne
prikrito radi ljubljanskih dogodkov obložil z ostrim
ukorom, tako, da smo odhajali kakor bi nas bil
kdo z mokro cunjo pretipal. Ko pa je bilo spre
jeto zastopstvo dežele Štajerske, kjer je nemštvo
y Ptuju, Mariboru in Celju še mnogo huje divjalo,
ni cesar spregovoril nikake pomirljive besede. Oficialna Avstrija meni, da smo Slovenci zategadelj
na svetu, da nam Nemci po glavah plešejo. S tega
stališča je presojati septembrske dogodke v Ljub
ljani, v prvi vrsti postopanje vojaštva, kateremu
smo bili izročeni na milost in nemilost. Lojalna
navada je, da se obsojajo in obžalujejo take de
monstracije. Vse prav ! A da narod dostikrat nima
druzega orožja kakor demonstracije, je kriv avstrij
ski vladni zistem, ki nam odkazujo v tej omajani
državi položaj helotov, dasi je v ustavi teoretično
tako lepo zajamčena enakopravnost vsem naro
dom. Kar nas je vse pretreslo ter v nas razvnelo
zadnjo strast, je bilo to, da so dne 20. septembra
v Ljubljani pokale ces. kr. puške in da sta v ce
sarjevem jubilejskem leta morala umreti dva mlada
človeka, sedem jih je pa bilo razmesarjenih in po
habljenih. Streljalo se je na nedolžne, bodi iz za
bitosti, bodi iz hudobije. Na kratko: Dokazano je,
da se je morilo. V tem pogledu je sodna pre
iskava dala vsa potrebna pojasnila; izpoved vlad
nega policijskega svetnika se je zajedla kakor črna
pega v rmeno zastavo pešpolka kralja Belgijcev.
Vojaške oblastnije žive po zastarelih nazorih, od
katerih ne odnehajo in naj pogine pri tem ves
svet. Med stare grehe avstrijskih generalov spada
tudi oni, da ti stari in dostikrat obrabljeni gospodje
nočejo nikdar pripoznati, da so kaj grešili. Tako
vojaška avtoriteta tudi v Ljubljani na noben na
čin ni hotela pripoznati, da zadene vojaštvo 27.
pešpolka kakšna krivda. Lajtnant Majer in njegovi
vojaki, ki so potem pisali bestialne karte domu,
Sodrugi ? Podpirajte ia širite „Rčeči so bili nedolžni kakor ovčice. Vojni minister se je
Prapor“. Pridobite novih naročnikovi Na v delegacijah zagovarjal, da je moštvo tiste čete,
kateri je 20. septembra zapovedoval lajtnant Majer,
delo za centralno glasilo strank»
! streljalo prej nego mu je bilo dano povelje. Pri

tem ni občutil, kako je s tem izgoyorom osmešil
sebe in avstrijsko armado pred celo Evropo.
Njega ekselenca ni zaukazal niti najmanjše pre
iskave in polkovnika, ki ima tako disciplino v svo
jem regimentu, ni niti za trenotek poslal v kasernski arest. Tistega ki je sprožil tri strele, je po
hvalil njegov lajtnant: «Also Sie waren es, der
das Schnellfeuer unterhalten bat. Bravo ! So Gott
will, werden wir noch schießen.
Pri naših avstrijskih razmerah se prav nie ne
čudim, da se lajtoantu Mayerju ni nič zgodilo;
čudim se samo, da dne 2. decembra n* postal
oficir Josipovega reda, seve «mit der Kriegsdecoration»! Vojni minister je g. dr. Šušteršiču oblju
bil, da se bo nanovo preiskavalo. A preiskuje se
nič. Samo lajlnanta Mayerja so poslali na blazniško opazovalnico, pa se pravzaprav ne ve, zakaj.
O ti vojaški ekspediciji v blaznico se pripoveduje
pikantna dogodbica, katera bi, če je resnica, za
kar pa jaz ne jamčim, v bengalični luči razsvetlila
disciplino pri 27. pešpolku. Govori se, da je lajt
nant Mayer s svojimi «tovariši» v takozvani
«Offiziersmesse» nekaj popival. Njegov kompanijski
komandant je potreboval njegove službe in po
ordonanci mu je poslal takozvani «službeni list»,
s katerim ga je v službo poklical. Gospod lajt
nant pa je vpričo svojih tovarišev ta list strgal,
rekoč: «Was soll mir der Wisch!»
Naj je že lajtnant Mayer blazen ali ne, nika
kor se mu ne more dopustiti njegovo provokatorično postopanje po 20. septembru! Naravno je,
da je Ljubljana, ko so bili ubiti ljudje, v hipu
stala v plamenu. Bilo nas je mnogo, k: smo sma
trali demonstracije za nekaj takega, kar daje
orožje v roko političnemu nasprotniku. Ko pa se
nam je povedalo, da je tekla človeška kri, zavrelo
nam je v glavi, in najmirnejšemu meščanu so se
krčile pesti.

V tem nevarnem položaju je lajtenant Mayer
svojo s človeško krvjo zamajano pest dvignil proti
mirnemu človeku. Prežal je nanj, in ko ga je za
vohal v Prešernovih ulicah, ga je napadel iz za
sede ter ga pretepel. Lajtoantu Mayerju se ni ni
česar zgodil, in Potiorek je imel svoje dopadajenje, da je mogel neznaten oficir celo Ljubljano
na nečuven način izzivati. Sicer pa recite kar ho
čete, ako pet do glave oboroženih oficirjev za
hrbtno napade neoboroženega meščana, ne vidim
jaz v tem ničesar junaškega, ničesar častnega I
Take reči uganjajo pretepači. Skoraj bi človek
mislil, da bi kaj takega, kakor je bil lajtnanta
Mayerja eksces v Prešernovih ulicah, v normalni
državi ne smelo biti mogoče. Zlasti od strani vo
jaštva ne, ki je glavno breme preobloženega davko
plačevalca.
Vojaško upravo zadeva še drugo očitanje.
V te stvari se je namreč tudi vtaknil korni
poveljnik general infanterije gospod P otiorek !
Vedel je polkovnik 27. pešpoika, da je poročnik
Mayer nemogoč pri 27. pešpolku r Ljubljani, in
zato ga je poslal v Gradec, a od tamkaj ga je
zopet Potiorek poslal nazaj v Ljubljano, da se je
ta človek potem nalašč kazal po ljubljanskih ulicah
ter posedoval pri odgrnjenifa kazinskih oknih vsak
dan in prezirljivo gledal na tiste ljudi, na katere
je prej streljal. Poročalo se je v Gradec, da je
lajtnant Mayer tudi dne 19. septembra napravil
«Bajonettangriff» na občinstvo. In kako se je potem
izrazil feldcajgmojster Potiorek? «Ein Bajonett
angriff, wobei keine Verwundung stattfmdet, ist
für mich kein Bajonettangriff!» To je krvoločnost,
ki sramoti vsakega oficirja, posebno pa takega,
kakor je general Potiorek. Bojim se, da bodeta
ležala ta dva mrliča tudi med nami in našo di
nastijo !
Govorili so na to poslanci dr. Vilfan, Turk,
dr. Eger, dr. O raž e n in Gangi.
Na to je odgovarjal
deželni predsednik baron Schwan Glede na izvajanja gospodov predgovornikov
o septembrskih dogodkih hočem razložiti celo
zadevo. Zaradi agitacije pred shodom dne 18. sep
tembra in zaradi agitacije na shodu samem se je
bilo bati neredov, zato je vlada koncentrirala v
Ljubljani orožništvo jn pripravila vojaštvo ter do
ločila za opazovanje dogodkov državna policijska
uradnika, 18. septembra je vprašal policijski svetnik
Wratschko ljubljanskega župana, ali bo treba orož
niške asistence, a župan je zanikal to, in popoldne
je župan pri meni rekel, da misli, da bo lahko
vzdržal mir in red s svojimi lastnimi policijskimi
organi. Zvečer je svetnik Wratschko sporočil saesi-

priloja „Rdetemu praporju" z d„e 20.
aemu policijskemu svetniku Lauterju, da mu da
lahko na razpolago 30 orožnikov ; ta je vzel to na
znanje, pa rekel, da misli, da bo izhajal s svoiimi
mestnimi stražniki. Zgodilo se pa je, da jenJbc
rovanju prodrlo veliko ljudi skozi policijske kor'
done, da je bil prostor pred Kazino kmalu Qa_
polnjen z ljudmi in so se zgodili izgtedi Tedaj je
vladni policijcki uradnik Fink opO2orU mestnega
policijskega svetnika Lauterja, da jt orožniška po
moč silno potrebna, a svetnik Lauter jo je zopet
odklonil. Deželno predsedništvo je odpos’alo orožniâtvo in vojaštvo. Žal, da so medtem izgredniki
že izvršili svoje že dolgo pripravljene naklepe. Dne
19. septembra je župan Hribar predru
gačil svoje stališče in je sam zahteval
vojaštvo! (Dr. Šušteršič; «Alije to res, gospod
baron?» — Narodnonapredni poslanci odločno
ugovarjajo. — Dr. Tavčar; «Glavno je, da se je
streljalol» — Dr. Šušteršič; ‘Kdaj je to bilo?»)
Popoldne. Prišlo je tudi dne 19. do silovitosti in
so morali vojaki in orožniki napraviti mir in red.
Dne 20. septembra je bilo pripravljeno enako in
vkljub temu, da ljudstvo ni moglo dvomiti o
resnosti položaja, se je zopet obnašalo izzivajoče
in grozeče, iar je ’mel° žalostne posledice. Dne
21. sept. popoldne so pohajale gruče ljudi po mestu
in zahtevale od trgovcev in obrtnikov, da od
stranijo nemške napise in so jih mnogim tudi sami
odstranili- Mestna policija ni bila zmožna niti tega
zabranit'. (Klici : «Ali je 20. september že končan ?
Ali o 20. septembru ne veste nič povedati?»)
Mestna. policija je celo pustila razširjevanje hujska
jočih letakov. Odločno zavračam napade na vo
jaštvo. Zavračam najodločneje napade na kornega
poveljnika Î Padle so besede, kakor «morilec».
Morilec je tisti. . . (Klici: «Vojaki, ki so streljali,
so morilci!» — «Tisti, ki v hrbet strelja!» — Dr.
Tavčar: «Tisti, ki so «Schnellfeuer» dajali!») Mo
rilec je tisti, ki z namenom uničuje človeško živ
ljenje. Ta trditev je tako strašanska, da se obsoja
sama po sebi! (Klici: «Vhrbet so streljali! Za be
žečimi so streljali!») Kar se tiče očitanj vojaštvu
zaradi uporabe orožja, se je že v delegacijah iz
javil vojni minister Schönaich in obljubil, da bo
podal na podlagi nadaljnih poizvedb nadaljna po
jasnila: (Dr. Tavčar: «Na sodnji dan popoldne ob
polu štirih!») Poslanec Hribar in tovariši so vložili
tozadeven nujni predlog v državnem zboru. De
želni zbor zato ni pristojno mesto . .. Orožništvo
in vojaštvo je postopalo popolnoma pravilno. Ne
kemu žandarmerijskemu častniku se je očitalo, da
je rekel : «Noch einmal živio schreien, so wird ge
schossen!» Tega izreka ni storil, rekel je tedaj:
«Jetzt schreien sie živio, wo doch geschossen
wurdel» (Klici: «To ni res! To ne bo držalo!»)
Končno so neupravičene pritožbe proti vladi in
njenim organom. Pravi krivči so bili, ki so izgrede
uprizorili in jih pripravili, in vsi tisti, ki so s svojim
vedenjem posredno ali neposredno ljudstvo raz
burjali in zavajali v misel, da se sme nekaznovano
poškodovati tujo lastnino. Govorilo se je o nekem
izrazu, ki sem ga baje storil v kabinetni pisarni v
izredno sovražnem smislu proti slovenskemu na
rodu. Izjavljam, da tega izraza nisem storil niti v
kabinetni pisarni, niti kje drugje 1 Pod vprašanjem
«GermanisieruDgsbestrebungen» se mi očita po
sebno sprejem Nemcev in pripadnikov drugih na
rodnosti v politično službo, da pa odbijem slo
venske. Nikdar se še ni pripetilo, da bi se kakega
prosilca odbilo zaradi narodnosti. Med 19 konceptnimi praktikanti je 8 Slovencev, 9 Nemcev in
2 Ceha. Pred 10 leti je bilo na Kranjskem v po
litični službi samo 9 Slovencev, danes jih je pa 26.
Očitalo se mi je, da sem v nekem poročilu baje
trdil, da je preveč Slovencev v politični službi.
Tega nisem trdil nikdar. Res je pa, da se oglaša
malo slovenskih kompetentov. Poročal sem, da je
želeti, da stopi več juristov v politično službo. Ko
sem v zadevi svetnika Laschana dobil obvestilo,
sem ga pozval naj se opraviči. Laschan je po
ročal, da je parkrat dobil v neki privatni zadevi
slovenske sodnijske odloke, dasiravno je znano, da
je po rodu Nemec. To da ga je toliko razjezilo,
da je strgal sodnijski odlok, s čimer pa ni imel
namena žaliti sodnije. Iz Laschanovega postopanja
ni razvidno, da bi bil hotel žaliti slovenski narod,
zadeva je popolnoma internega značaja. Spoznal
sera, da se je stvar napačno tolmačila. Nikdar
nisem protežiral nezakonitosti in sovražil naroda,
vršil le svojo službeno dolžnost po načelu pra
vičnosti. Sodbo o svojem delovanju prepuščam
trezno in objektivno sodečim ljudem in bom
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vztrajal, ne da bi se dal morebiti motiti od ne
opravičenih napadov.
Za deželnim predsednikom je govoril poslanec
dr. Šnšteržič :
Jaz imam morda nekolike drugačno stališče
napram položaju, nego marsikdo drugi. Osemnajst
let sem v političnem življenju in mislim, da se mi
lahko ta čas šteje kot vojna leta, torej dvojno.
Ljudstvo me je postavilo na naj višje mesto,
katero ima v deželi oddati, in sicer že opetovano.
Ne smatral bi se vrednim tega zaupanja, če bi ne
imel poguma, v vseh okolščiuah vsakemu nasproti
resnico povedati. Včasi je veliko bolj popularno,
dati duška ljudski razburjenosti, ljudski strasti.
Dolžnost moža pa je, brzdati ljudsko strast. Ako
se ne brzda, lahko zaide na napačna pota in ost
se obrne zoper lastni narod, zoper tiste, ki so se
vdali strasti. Besede dr. Tavčarja so mi bile v ve
likem delu simpatične, ampak obžalujem in bom
obžaloval vedno, da se krona uvaja v debato. To
je nekonstitucionalno, neparlamentarno.
Cin iajtnanta Mayerja in Djegovega oddelka
je popolnoma neopravičljiv; na ljudstvo se je stre
ljalo, kakor strelja lovec na divjačino. Izvajanja
vojnega ministra Schönaicha v vojnem odseku so
bila zelo poučna. Na podlagi lastnih poizvedb je
moral priznati, da se je na bežeče ljudstvo stre
ljalo. Vse objektivne priče se strinjajo v tem. Prvi
strel je padel, ko so ljudje že bežali. To je umor.
To se ne da opravičiti. Nujno potrebna je re
forma asistenčnih predpisov; dispozicije nad vo
jaštvom naj ima civilni organ. V Pragi so trajali
mnogo hujši izgredi tedne, ne da bi se rabilo
orožje.
Ako imajo Nemci v Ptuju mob ali zahteva
naša narodna čast, da ga tudi mi moramo imeti?
Mi najodločneje obsojamo tiste izgrede; za nje so
odgovorni samo tisti, ki so se jih udeleževali. Ako
se pa za te izgrede dela odgovoren slovenski narod,
slovensko ljudstvo v deželi, proti temu odločno in
jasno protestiramo.
Nemški listi so zelo pretiravali, poro Čila o
ljubljanskih izgredih so bila silno pretirana. Kdor
je to bral, je moral misliti, da je Ljubljana pravo
roparsko mesto, da bi se človek ne upal na ulico.
Ptujski izgredi so bili bistveno hujši, kakor ljub
ljanski. Ce naj izbiram med tem, ali naj se me
napade telesno ali mi razbije okna, sem za okna.
Jaz sem izgrede takoj obsojal z vso odločnostjo,
vendar pa nisem slišal tovariša dr. Egerja, da bi
bil tudi le z eno besedo obsodil ptujske izgrednike.
Vladni sistem se mora reformirati z vstrajnim
in sistematičnim delom. Kriv temu sistemu pa ni
sedanji deželni predsednik, temveč baron Hein.
Danes so samo še ostanki tega zistema. Vzlic temu
pa so Heina svoj čas zagovarjali celo nekateri go
vornikovi pristaši. Sedanji predsednik je žrtva Heinova in tistih ljudi, ki so ostali po Heinu v pred
sednikovi bližini. Baron Schwarz je vpeljal vse drug
duh pri okrajnih glavarstvih, kakor pa je bil za
časa Heina, da so uradi sedaj veliko kulantnejši
napram ljudstvu, kakor pa so bili prej.
Baron Schwarz ni nikakor zakrivil septemberskih dogodkov. Odgovornost ima lajtnant Mayer
in njegov oddelek. Za vojaško asistenco ni bilo
nobenega povoda. Smešno je bilo videti post festum, dne 19. septembra stražiti vsako ubito ka
zinsko okno po enega orožnika.
Danes smo čuli, da je isti dan zahteval župan
Hribar vojaško asistenco. Stvar naj se dožene med
baronom Schwarzom in županom Hribarjem. Vsak
ima pravico verjeti in ne smemo se postaviti na
stališče, da ni nič res, kar reče deželni predsednik.
Vemo, da se bo pričela vsled tega vojska med
županom Hribarjem in deželnim predsednikom in
potem bo prišla resnica na dan. Sicer pa tudi ne
obsojam župana Hribarja, če bi bil tudi zahteval
vojaško asistenco, kajti tedaj je bil lahko razburjen,
ko je imel tako veliko odgovornost na sebi.
Vsekako je pripisovati krivdo obenem županu
Hribarju in baronu Schwarzu, prvemu ker ni pre
skrbel za dne 18. septembra zadostno za vzdrže
vanje miru iu reda, drugemu pa zato, ker je zaupal
županu Hribarju.
Res je, da slovenski narod na Kranjskem še
ni dosegel enakopravnosti, čemur pa je kriv naš
zistem v zvezi s splošnim zistemom v državi, po
katerem se s Slovenci ne ravna tako, kakor z dru
gimi narodi. Res pa je tudi, da so pritožbe na
Štajerskem in Koroškem še večje. Kaj nam je sto
riti proti temu?

S pobijanjem oken in psovanjem ne dosežemo
ničesar, pač pa s zistematičnim, složnim delom za
napredek iu blagor ljudstva. Kompas Avstrije kaže
proti slovanskemu jugu. Roko v roki z našo di
nastijo bomo delali z realnim delom. Z vsemi na
šimi močmi za uresničenje tega našega ideala, tudi e
ako mi ne doživimo tega uresničenja, pač pa naši
potomci, da bo mogočno zaplapolala zastava jugo
slovanske države pod žezlom habsburške dinastije.
Potem sta govorila še posl. baron Schwegel
in poročevalec dr. Krek.
Pri glasovanju so bili sprejeti vsi predlogi
finančnega odseka in resolucija drja. Kreka, da se
izplačajo deželnim uslužbencem že dovoljene mi
loščine za leto 1909.
#
O ostalih važnejših sklepih poročamo zaradi
pomanjkanja prostora v prihodnji številki.

Politični odsevi.
Državni zbor ima v sredo svojo prvo sejo po
božičnih počitnicah. Zi začetek ni napovedano nič
posebno zanimivega razven verifikacije doslej še ne
odobrenih mandatov, katerih je še vedno precejšen
kupček. Zavlekla se je stvar gotovo že dovolj. Me
seca maja 1907 so bile volitve in dasi je bil z vo
lilno reformo sprejet tudi zakon, ki zahteva, da
morajo biti po šestih mesecih rešeni vsi ugovori
proti volitvam, se to vendar še po preteku pol
drugega leta ni zgodilo. Poslanci, ki imajo zaradi
izvolitve slabo vest, upajo tudi v novem parlalamentu najboljši vspeh od zavlačenja. Vendar se
pa menda sme pričakovati, da se bo vsaj o naj
večjih volilnih sleparijah povedalo, kar se mora
povedati, če že ni upanja, da bi se razveljavili
tisti mandati, ki so pridobljeni s samo sleparijo.
Tega upanja seveda ni, ker branijo krščanski so
cialci gališko metodo, brez katere tudi sami ne
morejo živeti.
Čožki socialni demokratje na Dunaju so pri
redili v sredo pet protestnih shodov proti AiBann o vemu predlogu, ki so ga krščanski socialci
in nemški uacioualci sprejeli v nižeavstrijskem de
želnem zboru. Predlog zahteva, da bodi nemščina
izključni učni jezik na vseh javnih šolah na Nižjem
Avstrijskem. Vsi shodi so bili jako dobro obiskani.
Poročali so v desetem okraju poslanec T o m a š e k,
v Ottakringu sodrug Stein, v Brigiteuavi sodrug
Fran Dvorak in poslanec Modrdček, v Floridsdorfu sodrug Bechyné v Inzersdorfu sodrug
Olbrih Dvofak. Na vseh shodih je bila sprejeta
resolucija, ki pravi :
«Ta sklep je očitna kršitev pravic, ki so nam
zajamčene z državnimi osnovnimi zakoni in za
smehuje kulturo in razum. Ta sklep je pa danes
še bolj kakor prej provokacija, ki lahko prepreči
vsako stremljenje po narodnem miru in lahko
vnovič izzove izbruhe šovinizma, ki zaduše vsako
čisto kulturno šolsko stremljenje. Zato sodi shod
da je nemogoče in izključeno, da bi se ta sklep
predložil cesarskemu potrdilu. Češko - socialno - de
mokratično delavstvo izjavlja, da bo nadaljevalo
boj za češke šole na Dunaju z vso močjo, dokler
se ne izpopolni njegova zahteva.»
Ogrski državni zbor se je v ponedeljek zopet
sešel na redno zasedanje. Vlada mu je predložila
zakon o normalnem kontingentu rekrutov za leto
1909. V torek je zbornica sklenila, da darujejo
diete poslancev enega dne za žrtve potresa v Južni
Italiji in na Siciliji.
Ogrska vlada je, kakor se poroča iz Budim
pešte, v nevarnosti. Polonyi ima v koaliciji vedno
več pristašev. Mogoče je, da poda Wekerle še
tekom tega meseca demisijo. V tem slučaju bi bil
bivši finančni minister Lukas poklican, da sestavi
novo vlado.
Baron Rancb je bil zopet v Budimpešti in je
poročal, da se hrvatsko-srbska koalicija gotovo raz
pade. Za ta slučaj upa, da se mu posreči kom
promis ś «pravaši», ki bi potem postali vladna
stranka. To je že stara Rauchova in Frankova
špekulacija in po zadnjih dogodkih v koaliciji se
ne more reči, da bi bila nemogoča.
V Pragi so bile v nedeljo zopet velike rabuke
pri «bumlu» nemških dijakov na Pfikopih. Mno
žica je bila tako velika in tako razburjena, da je
policija ni mogla razgnati, pa so poklicali žandarje,
ki so izpraznili in zaprli Prikope.
Čehi na Nižjem Avstrijskem žugajo, da stopi
25.000 čeških otrok v šolsko stavko, če se sank
cionira Axmannov predlog o nemškem učnem
jeziku.
Srbska sknpžtina se je zopet sešla.
Srbsko ministrstvo je vnovič vložilo demisijo.
Pravijo, da sestavi novo vlado Protić, kije pristaš

0 veljavnosti dnhovniikega zakona je sodilo
te dni okrožno sodišče v Ogrskem Gradišču (na
Moravskem.) Profesor Bogoljub Paulus, ki je bil
prej katoliški duhovnik, je prestopil na starokatoliško vero in se je oženil. Škofijski konzistorij v
Brnu je pobijal zakon kot neveljaven. Sodišče je
izreklo, da je zakon po avstrijski postavi ve1 i a v 0 n»
Proti aneksiji Krete je bilo na Turškem zopet
več velikih protestnih shodov.

Sodrugi!

Našim naročnikom. Vse naročnike, katerim je
potekla s 1. januarjem naročnina, prosimo, da bla

govolijo isto ponoviti.
.
Prošnja. Vse politične organizacije vljudno
prosimo, da čimprej pošljejo poročila za strankin
zborna na slov: Uprava «Rdečega Prapora» v Ljub
ljani. Poročila naj bodo kratka, naj obsezajo le
podatke o važnejših dogodkih, štsvilo akc j in
vspehe.
Mlinar.
Konflikt med Hribarjem In Schwarxem je
poslal jako resen. V deželnem zboru je deželni
predsednik baron Schwarz odgovarjal na očitanja
zaradi septembrskih dogodkov ter je pravil, da je
deželna vlada, pričakujoča nerede, ponujala županu
Hribarju in mestnemu policijskomu svetniku
na dni 31. prosinca, 1. in 2. Lanterju orožniško asistenco, katero sta pa oba
odklonila. Potem pa, ko je bila policija
::
svečana 1909
:: večkrat
nezmožna, da bi bila preprečila izgrede, je župan
Hribar sam od deželne vlade zahteval vojaško
asistenco. Na ta izvajanja, ki obsegajo nedvomuo
obdolžite? župana, odgovarja «Slovenski Narod» v
Provizorično predlagamo sledeči dnevni red:
pondeljek sledeče:
«Župan Ivan Hribar je v posebni vlogi opo
1. ■oročila, podaja tajnik sodrug Ivan Mlinar
2. ■olitični položaj, poroča sodrug Etbin Kristan. zoril ministra notranjih del, dr. Haertla na to,
3. ) organizacija, poroča sodrug Ivan Kocmur. S da je deželni predsednik baron Schwarz v svo,) Taktika, poroča sodrug dr. Tuma.
! jem govoru o ' ljubljanskih septembrskih dogodkih
E v petkovi seji deželnega zbora izkrivljal dej
4. ?isk, poroča sodrug Anton Kristan.
r
olitev
izvrševalnega
odbora.
stva, zamolčal marsikaj važnega, mestoma
5.
pa govoril naravnost neresnico. Kakor smo
6. laznolerosti.
Poživljamo vse organizacije, ki imajo po stran informirani, bo baron Schwarz dobil od župana
kinih določbah pravico do udeležbe na strankinem Hribarja jutri tak odgovor, da mu bo šumelo
zboru, da pravočasno izvolijo svoje zastopnike in po ušesih».
Vsled te izjave je postal položaj nedvomno
jih naznanijo izvrševalnemu odboru. Predlogi, ki
kritičen. Soditi o stvari sami bo seveda šele
naj pridejo na razpravo na strankinem zboru, naj tedaj mogoče, kadar se bosta slišala oba zvona in
se vpošljejo izvi Sevalnemu odboru najkasneje do kadar bodo na razpolago dokazi za obojne trditve.
O konfliktu se pa že danes lahko pravi, da sega
20. januarja 1909.
Vse deželne, okrajne in krajne organizacije pregloboko za mirno rešitev. V nedvomno važaih
vprašanjih si nasprotujeta deželni predsednik in
ter strokovne skupine in ženske organizacije va
župan glavnega mesta tako, da dolžita drug dru
bimo, naj se poslužijo svoje pravice in odpošljejo gega indirektno neresničnosti. Položaj je tak, da ne
na zbor svoje zastopnike. Mnogoštevilna udeležba moreta oba imeti prav. Kdor bo v tem dvoboju
je v interesu razvoja stranke in zato naj ne izostane premagan, je za svoje mesto izgubljen. Zahtevati
nobena organizacija. Vsak delegat se mora na zboru se mora, da se rešitev te važne zadeve ne pre
izkazati z mandatom svoje organizacije. For preči s nobenim operacijskim rezom, ampak po
klicane kompetence morajo storiti vse, da se izka
mularji za mandate se lahko dobe pri izvrševainem že objektivna ressnica. V soboto je bila stvar le
odboru.
neprijetna; po županovi izjavi je postala skrajno
resna. Rešitev je mogoča samo z dokazom resnice.
Sodrugi !
Kranjski deželni zbor je v soboto zaključil
Zbor stranke ima izvršiti važne naloge. Stranka svoje zimsko zasedanje.
napreduje in izpopolnitev organizacije je naravna
Šušteršičev politični govor v deželnem zboru
posledica razvoja. Dobra organizacija je predpogoj je napravil v zbornici in v javnosti vti3k, kakršnega
vsakemu delu in vsakemu vspehu; tesno združeno menda tudi njegova stranka ni pričakovala. In
pa je z organizacijo vprašanje taktike. Prevažna reči se moia, da je bila slika klerikalne stranke v
je pa tudi ureditev naših tiskovnih razmer. Tudi petek res čudna. Tudi njeni nasprotniki so smatrali
to stranko za zelo spretno in politično. A če pri
v tem oziru nam nalaga razvoj stranke dolžnosti, haja vodja stranke v tako nasprotje s svojim ofio katerih mora strankin zbor resno razpravljati in cielnim glasilom in z večino svojih članov, kakor
sklepati, da se potem sklepi lahko tuđi izvrše. Pa je prišel dr. Šušteršič, tedaj mora zelo pobledeti
tudi politični položaj v državi sploh in v slovenskih tisti nimbus, ki je doslej obdajal klerikalce. Kajti
deželah posebej je tak, da mu mora stranka po to je gotovo, da ni bila klerikalna stranka v zadnjih
časih samo nasprotna baronu Schwarzu, temveč
svetiti vso pažujo. Zaraditega pričakujemo, da se
je nastopala proti njemu naravnost sovražno. Dr.
udeležite zbora v največjem številu.
Šušteršič je pa govoril v deželnem zboru prav ka
kor njegov advokat. Po tem nastopu in upošte
V LJUBLJANI, v božiču 1908.
vajoč zveze, ki jih ima dr. Šušteršič na Dunaju,
Izvrševalni odbor.
bi se dalo soditi, da Schwarzevi dnevi niso tako
šteti, kakor je trdilo liberalno iu klerikalno časo
pisje. Zakaj dr. Šušteršič je že tako previden, da
Za zbor stranke.
Vsi sodrugi, ki pridejo kot delegatje na zbor ne podpira padajočih veličin. Ce bi se pa vendar
stranke v Ljubljano, se prosijo, da naznanijo uprav- zgodilo, da bi baron Schwarz zapustil dežel noništvu «Rdečega Prapora», s katerim vlakom se vladno palačo, tedaj se lahko verjame, da dr. Šupripeljejo, da jih tukajšnji sodrugi lahko sprejmejo šteršičeve visoke zveze vendar niso tako zanesljive,
kakor klerikalci radi trdijo. Ce bi se pa moglo z
in jim postrežejo.
*
Röntgenovimi žarki videti tudi kar se godi v srcih,
Vsi delegatje, ki žele, da se jim preskrbi sta bi bilo moralo biti nadvse zanimivo, pogledati,
novanje ob času strankinega zbora, naj to čimprej kako je bilo klerikalnim tovarišem pri duši, ko so
naznanijo upravništvu «Rdečega Prapora». Povedo slišali govoriti svojega voditelja.
naj tudi približno ceno.
Tudi zaradi vevške stavke, katero so vpri♦
zorili klerikalci, je dr. Šušteršič navdušeno hvalil
Ljubljanski sodrugi, ki bi mogli ob strankinem barona Schwarza, ki je bil takrat razsodnik. V za
zboru sprejeti kakšnega zunanjega delegata na sta devo je prišel deželni predsednik približno tako,
novanje, naj se oglasijo v «Delavski Tiskovni kakor Pilat v «Credo». Ko klerikalci niso več ve
Družbi», Dunajska cesta štev. 20.
deli, kod in kam s svojo zavoženo stavko, so po
♦
klicali razsodništvo, da le dobe povod za konec
Za zunanje delegate so se odposlali obrazci stavke. V celi stvari je posredovanje deželnega
mandatov v vse kraje, a povsod po enem zaupniku. predsednika zelo postranska reč. Toda dr. Šušteršič
Kdor je v kakšnem mestu sprejel mandate, naj jih je hotel porabiti priliko, da bi položil klerikalni
razdeli delegatom. Na strankinem zboru se mora stranki lovorjev venec na glavo za njene delavske
vsak delegat izkazati z mandatom.
zasluge. A če so bile vse Sušteršičeve besede tako
«
utemeljene kakor tista o vevški stavki, tedaj ves
Ljubljanski sodrugi, ki žele kot gostje pri- njegov govor ai bil vreden piškavega oreha. Vevška
sostovati strankinem zboru, naj se oglasijo v «De stavka je bila izgubljena in še danes so delavci
lavski Tiskovni Družbi».
zaradi tistega poraza vsi potrti. Zato bi bilo bolje,
če se ne bi bil Šušteršič o stavki nič zmenil. Bil
Vse organizacije se opozarjajo, da je po stra
bi se vsaj prej pozabil žalostni poraz.
kinem statutu voliti delegate za strankin zbor
«Slovenska iilharmonija» je, kakor slišimo,
zaupnem shodu in da se mora volitev potrditi
v hudi krizi. Prvi vzrok je ta, da je kapelnik,
mandatu. Vsaka krajevna, okrajna in deželna oro
gospod Talich, odpovedal. To pa je storil največ
mzacija lahko pošlje po dva, vsaka strokovna sk
zato, ker so ga napadali razni obiskovalci koncer
pina po enega delegata. Organizirano žene lah
tov in so mu celo pošiljali grozilna pisma. Gospod
pošljejo svoje lastne delegatke.
Talich je nedvomno spravil koncerte slovenske
filharmonije na višino, ki je bila doslej v Ljub
Domače vesti.
ljani nedosežena. Toda mnogo obiskovalcev ni
znalo ceniti tega. Pri najintimnejših točkah sa pa
• X Dnnažnjo številko poslali smo mi
dale žlice po tleh, rožljali so krožniki, gostje so si
jateljem svobode in napredka na ogled,
na glas pripovedovali ljubljanske novice, tako da
misli naročiti, blagovoli naj to naznani
je šum zadušil največe glazbene lepote. Pri neki
upravništvu,
taki priliki je gospod Talich najprej prosil za mir

V smislu strankiaih določb iu sklepov zadnjega
zbora razpisujemo

v Ljubljano.

in ko prošnja ni izdala, je ustavil glazbeno točko
Gostje se postavljajo na stališče, da so plačali
vstopnino in zato lahko počenjajo kar hočejo. To
»e na ne vjema popolnoma. Po taki. logiki bi
lahko tudi obiskovalci gledališča razgrajali med
igro. Filharmonični orkester je imel bridke izkušnje
s svojima 1 lharmoničnima koncertoma, ki sta bila
takorekoč pTed prazno dvorano, baje največ zato,
ker se nista vršila pri pogrnjenih mizah A če se
je to hotelo, se ni imela ustanoviti filharmonija,
ki ima umetniške naloge; za «Bierkonzerte» je
bila tudi prejšnja godba dobra. Tudi to ne velja,
da se pri pogrnjenih mizah ni treba ozirati na
godbo. V Monakovem n. pr. prireja znani Chaimov
orkester koncerte, pri katerih se pije; a nihče ne
zahteva piva in ne govori, dokler se igra. To se
opravi v pavzah, med ptodukcijo je pa absoluten
mir; tako je mogoče, da m izvrše visoko umet
niški programi pri pogrnjenih mizah. Ce zaradi teh
in podobnih razlogov res propade slovenska filhar
monija, je pokopan velik kulturni uspeh, pa za dolgo!
Poslanec Gaugl je v deželnem zboru podal
več predlogov zaradi idrijskih razmer, a imel je
slabo srečo. Predlagal je sledeči resoluciji: «L De
želni zbor skleni: Prošnja mesta Idrije, vložena
1. 1905 na deželni zbor kranjski za podporo vzdr
ževanja mestne realke se reši tako, da se dovoli
mestu Idriji naknadno za 1. 1905 do 1909 podpora
v znesku 40,000 K. JI. Deželni zbor skleni: De
želnemu odboru se nalaga: a) da dovoli mestni
občini idrijski prezidavo rasstnega poslopja št, 109
po načrtih arhitekta Holinskega v proračunjenem
znesku 38.169 K 12 vin.; b) da razveljavi odlok
g. gerenta, ki je ž njim odslovil mestnega tajnika,
ker ta odlok direktno nasprotuje določilom služ
bene pragmatike za uradnike in sluge mestne ob
čine idrijske ; c) da porpeši napravo načrtov za re
gulacijo potoka Nikave, ki jo je dal lansko leto
po svojih inženirjih premeriti, da se bo moglo s
to regulacijo obenem rešiti za Idrijo prepotrebno
kanalizačno vprašanje; č) da pošlje ob ugodnem
času v Idrijo deželnega strokovnjaka, da izdela regulačni načrt mesta.» Pri glasovanju je pa večina
najprej odklonila predlog zaradi prezidave mest
nega poslopja, prav tako tudi predlog zaradi taj
nika. Sprejela sta se samo predloga o regulaciji
Nikave in o mestnem regulacijskem načrtu.

Po zaključku lista.
Konflikt Schwarz—Hribar. Ljubljana, 19. ja
nuarja. Nocoj je imel občinski s»et sejo, na kateri
je bil navzoč kot zastopnik vlade svetnik Kre
me n še k. Župan Hribar je dal izjavo proti go
voru deželnega predsednika Schwarza v dežel
nem zboru. V bivstvu je župaa izvajal, da dne
18. septembra sploh ni bilo govora o vojaški asi
stenci; dne 19. septembra je pa deželni predsednik
z vojaškimi poveljniki že sklenil vojaški nastop,
preden je prišel k vladi župan, ki ni mo
gel storiti nič več, kakor vzeti sklep na
znanje. Zahteval je pa, če nastopi vojaštvo, da se
vzamejo domači vojaki in le v ta namen, da
se napravi kordon okrog kazine. — Vladni svetnik
Kremenšek je zastopal stališče, katero je bil
zavzel deželni predsednik v deželnem zboru, čemur
so člani občinskega sveta ugovarjali.
Izjava deželnega predsednika in župana si torej
nasprotujeta v važnih momentih. Konflikt je zdaj
akuten.
V javnosti se mnogo komentira nastop drja.
Trillerja na sobotni seji, ko je imel izjavo župana
Hribarja v rokah in je to celo povedal, pa je ni
prečita!.
Ša več se govori o čudnem nasprotju, ki je
med prvim in drugim Šušteršičevim govorom v
zbornici. Po prvem govoru je «Slovenec» napisal:
«Šušteršič je popolnoma obglavil Schwarza». S
petkovim govorom mu je posadil glavo zopet na
rame. To se zdi tudi klerisalcem zelo čudno.

Društvene vesti.
Odbor iknpine lenih delavcev v Ljubljani
sklicuje na nedeljo dne 24. januarja 1909 XIII.
celoletni redni občni zbor skupine Ljubljana
s sledečim dnevnem redom: 1. Poročilo funkcijonarjev. 2. Volitev predsednika, predsednikovega na
mestnika, desetih odbornikov in petih namestnikov,
dalje petih članov nadzorstva ter dveh namestni
kov. 3. Program za prihodnje društveno leto.
4. Raznoterosti. Prostor zborovanja je salon go
stilne pri «Levu» na Marije Terezije cesti. — Za
četek ob 9. uri dopoldne. Vse tovariše porivamo,
da se zanesljivo udeleže zborovanja.
Idrija. V podružnici Unije avstrijskih rudarjev
se vrši v soboto dne 23. januarja ob 9, uri
zvečer javno predavanje o predmetu: Kako je
nastala gospodarska in umstveD* kul
tura. Predava prof, dr. Drag. Lončar. Rudarji,
udeležite se predavanja polnoštevilno/

Dopisi.
Idrija. V soboto, dne 9. L m. ob 8. uri zvečer
je bil sklican od socialno-demokratične in narodno«
napredne stranke v Idriji javni ljudski shod z
dnevnim redom: občinske razmere v Idriji in ime
novanje tretjega šolskega nadzornika. Vsled grozno
slab?ga vremena ter nobene objave v naših listih
ni bil shod tako obi-kan, kakor so po navadi obis
kani shodi socialno-demokratične stranke v Idriji,

Afi «Slovencu» na ljubo m resnici na čast povemo
da bi-ï Iv f te“U?ad !50 navzočih, ne pa 70
t*» p.še škofov lažnjivec. Shodu sta predsedovala
«oiiruga Brus in Uršič, poročal pa je pri točki ob:,D=ke razmer? g. Tavzes. Njegov govor je bil glavno
naperjen proti postopanju deželne vlade in eerentn
Zasuli, ki je odpustil iz službe nepostavnim potom
tajnika Novaka. Vznak protestuje stavil tozadev“
resolucijo, ki jo je shod odobril. Referentovega „„
ročila se je udeležil za socialno-demokratično
stranko sodr. A. Kristan, ki se je ravno pri 0.v °
ritvi shoda pripeljal v Idrijo. Naslikal je liberalno
postopanje v Ljubljani napram socialni demokraciji
ter predstavil v znak liberalno klerikalne sloge kot
žrtev tajnika Novaka iz občinskega odbora v Idriji
ter omenil, da tako postopanje liberalne stranke ni
zaupljivo, da bi socialno-demokratična stranka v
Idriji nastopala skupno s stranko, ki snuje razpor
po Kranjskem z ustanovitvijo N. D. O. m da ee'°
isti tajnik, za kojega naj se danes protestira, snuje te
stavkokazne organizacije, dasi nima liberalna stranka
in «Slovenski Narod» nobene obrambne besede
za svojega človeka, kateri je vržen iz službe. Gosp.
Tavzes je hotel dokazovati, da so idrijski liberalci
čisto drugega mnenja kot ljubljanski, je pa mnenja,
da so opravičena snovanja A B. O., ali v Idriji se
na to še ni mislilo,
K drugi točki poroča sodr. I. Straus m pravi,
da je imenovanje tretjega šolskega nadzornika Da
Kranjskem politično mešetarjenje strank, ki se ne
vpraša, ali je mesto tretjega nadzornika potrebno
ali ne, temveč se s tem le blati osebo Belarjevo,
ker je ponemčurjen Slovenec. Ge bi bilo saj res
nosti v tem, kar listi zdaj pišejo proti imenovanju,
bi bili lahko to preprečili poslanci v delegaciji, ker
so mogli vendar videti v proračunu stavljeno svoto
za tretjega nadzornika. Nato je stavil govornik sle
dečo resolucijo:
«['zožujoč, da mora šolstvo služiti le kulturnim
potrebam posameznih narodov in se ne sme diri
girati za politično mešetarjenje, protestuje shod
proti temu, da se je pri imenovanju prGf. Alb.
Beiarja za tretjega šolskega nadzornika za kranjske
šole zgoraj imenovano načelo kršilo, dasi morajo Slo
venci na Koroškem in v Trstu prositi celo ljudskih
šol.»
K temu izvajanju je vtemeljeval stališče so
cialne demokracije napram imenovanju Beiarja še
sodr. A. Kristan ter pokazal v pravi luči politiko
meščanskih strank in njihovih poslancev, ki kričijo
v listih proti temu, kar vlada stori, tam pa, kjer
je mesto zato, so pa vladni kimovci. Nato je shod
enoglasno sprejel predloženo resolucijo.
Liberalcem pa, ki jim od srca izrečene besede
niso bile všeč, kakor je tožil nekaj dni pozneje
«Slovenski Narod», svetujemo, uaj obsojajo najprej
postopanje kompanjonov v Ljubljani, ki se ne bri
gajo za ljudi, ki so glavna opora njih stranke v
Idriji, pač pa poljubujejo dr. Šušteršičeve čevlje.

Besede državnega pravdnika.
Lani je izšla v Draždanih zanimiva knjiga.
Naslov ji je: «Psychologie des Verbrechers» (Dušeslovje zločinca.) Spisal jo je državni pravdnik dr.
Erich Wülffen. Veliko delo je to, ki je zanimivo
zato, ker kaže tako moderne, še vedno nenavadne
nazore, da bi jih človek najmanje pričakoval od
državnega pravdnika, torej od člana stanu, čegar
velika večina presoja ves svet le s stališča brez
srčnih paragrafov. Za primer navajamo nekatera
mesta iz velezan>mivega dela.
V uvodu, stran XVIII pravi pisatelj :
«Bivstvo zločinca pojmujemo preveč iz pre
teklosti in sedanjosti. Zločinci imajo pa tudi pra
vico do pojmovanja s stališča bodoče nravnosti.
Preden ne spoznamo, da ne more sedanji lastninski
red, razdelitev dela in prilika izobrazbe več od
govarjati zahtevam zvišane nravnosti, bomo s se
danjim merilom prekruto sodili vse zločince, ki
postanejo zločinci vsled teh faktorjev.»
V uvodu, stran XXIII:
«Samo ena vrsta ljudi je. Nobenega razloga
nimamo, obsojati ali pa celo zaničevati zločinca.
Ampak socialno sočutje, najzrelejši plod kulture,
hodi Djegov delež.»
V prvem zvezku, stran 396:
«Gospodarska beda je brez vsakega dvoma
.ud; razlog zločinov. Ce se pravi, da je želja za
užitkom glavni faktor v lastninskem zločinu, je to
pač resnično; le da se mora izključiti neka prav
omejena želja za užitkom, ki sicer presega «naj
nujnejšo» življensko potrebo. Nikakor se ne more
človeku kategorično zapovedati: «Odreči se moraš
vsakemu užitku'» To jjj Jjjiq zej0 napačno vzgojevalno sredstvo. Kulturni človek sedanje dobe, ki
se mora odreči gotovim, življenja potrebe pač ne
koliko presegajočim užitkom, je tudi v gospo
darski bedi.»
V drugem zvezku, stran 61:
«Gospodarsko močnejši izkorišča njemu služeče
moči gospodarsko slabejšega pogostoma s tako
brezobzirnostjo, da ima že pečat nepravnosti na
sebi. To se ne godi le v industriji, kjer se po
gostoma delavcu ne dovoljuje ne čas ne sredstva
za življenje, ki bi bilo dostojno človeka in so ženske
osobe ob pičlosti odmerjene plače naravnost od
każane na nenravnost. To se ne godi le v trgovini
»n obrti, kjer se stavijo delu zlasti mladih, telesvarstva še potrebnih ljudi, nezmerne zahteve,
fc uito v nobenem razmerju z odškodnino, ampak

godi se tudi v ožjem hišnem krogu, kjer so ženski ,
posli glede osebne svobode tako omejeni, da se
sicer ne more govoriti o omejitvi svobode v zmislu
kazenskega zakona, pač pa . o moralni omejitvi
svobode. Telesno in duševno izkoriščanje prizadene
takim ljudem več škode, kakor p i zakonu kažnjiva
telesna poškodba.»
V drugem zvezku, str. G7 in 68:
«Pogled na zgodovino kaže, da so sedeli skoraj
v vseh časih nemoralni in zločinski značaji na pre
stolih, ki so imeli prav tako nemoralne in zlo
činske može za svetovalce. Kako je prejšnja država z vso močjo izkušala preprečiti nravnostni
razvoj! Kako se je z vsemi močmi upirala duševni
prosveti, tako da si jo je moral narod priboriti
šele v krvavi kt pelji revolucije.»
V drugem zvezku, str. 69 do 79:
«Kazenskega, zakona, kazenskega procesa in
izvrševanja kazni tudi danes država ne reformira
vedno po etičnih in praktičnih potrebah, predvsem
zato ne, ker ni za take reči časa in denarja . . .
Tudi moderna država_ je še celo oddaljena od
nravnostnega ideala. Še vedno se vprizarjajo —
vojne. Še vedno gre slej kakor prej za brutalna
nasilstva, za egoistično zasužnjevanje slabejšega. . .
Primer, ki ga daje država z vojno, vzgajajoč dr
žavljane v orožju, na noben način ne vpliva mo
ralno proti kriminaliteti . . . Nravnostno tudi ne
deluje država, če pod pretvezo, da nosi divjim
narodom krščanstvo in kulturo, zaseda njihove de
žele in si z bolj ali manj izbranimi sredstvi pri
svaja Djihovo last ... Ce nastopa država in ob
čina kot podjetnik, vpoštevata tudi edino nemo
ralno merilo ponudbe in iskanja za delo in od
škodnino.»
V drugem zvezku, str. 83 in 84:
«Upam, da pride socialna država, ki bo vsa
kemu za delo sposobnemu priznala pravico in
dolžnost dela ter pravico do popolnega, za življenje
zadostnega plodu dela, s čemer pač ne izginejo
vsi zločini, vendar se pa kriminaliteta prav te
meljito oblaži.»
V drugem zvezku, str. 12? :
«Manjka pa blagoslov pravilnega dela, ker
proletarec v neštetih slučajih nima dela. Odkazan
na štirinajstdnevno, osemdnevne ali pa nikakšno
odpoved, je vedno v nevarnosti, da izgubi delo.
V takih razmerah ne more delo prinašati blago
slova . . . Jasno je, da so pogoji za etični razvoj
značaja zelo ugodni, če je človek v zagotovljeni
socialni in denarni poziciji. Mi, ki imamo kot po
sedujoči svoj mnogoletni kontrakt takorekoč v žepu,
naj bi bili le enkrat postavljeni pred štirinajst
dnevno ali osemdnevno odpoved I Višina naše etike
bi grozovito padla!
Na zaključku:
«Spoznali smo nenravnost in zločin kot psi
hološko in socialno potrebo v kulturi in zgodovini.
Kot psihološko potrebo zato, ker se more nrav
nostni razvoj človeštva po psiholoških zakonih du
ševnih nasprotij vršiti le ob nasprotju nravnosti
in nenravnosti . . . Spoznali smo zločin tudi kot
socialno potrebno dejstvo. Nepopolnosti, ob katerih
mora trpeti človeški družabni red, povzročajo in
vstvarjajo zločin. Bodoči družabni red bo boljinbolj premagoval nepopolnosti sedanje države . . .
Kazni so spričo psihološke in socialne nujnosti
zločina brezuspešne in zato nepravične. V splošnem
ne morejo zastrašiti ali poboljšati, čeprav dosežejo
v posameznih slučajih prvo večkrat, drugo pa včasi.
Zločin gre vendar dalje svojo pot. Kar učinkujejo
kazni z zastraševanjem in poboljšanjem dobrega,
toliko uničijo zopet z drugim učinom: Z ogor
čenjem kaznovanega . . . Tužno bo spoznanje boTločih stoletij, če bodo spričo te resnice pogledali
na barbarične kazni sedanjega časa tako, kakor
gledamo mi zdaj na preteklost.»

Odločbe obrtnih sodišč.
D.
XV. Tožitelj je delal v predilnici tožene tvrdke
skozi več časa kot mlajši delavec.
Mlajši delavci te predilnice pa niso bili več
zadovoljni z dosedanjo mezdo in so sklenili, prositi
za povišanje mezde ali pa odpovedati.
Tožitelj je sestavil pismeno peticijo, v katero
je bil sprejet ta sklep, pobiral podpise svojih to
varišev delavcev in izročil peticijo, podpisano od
vseh mlajših delavcev, šefu tvrdke.
Ta pa je mislil, da je tožitelj ostale delavce
nahujskal proti tvrdki, da jih zapeljuje k nepo
korščini in upornosti, in je smatral razlog odpu
stitve po § 82. lit. f, obrt. r. za opravičen v tem
slučaju in je tožitelja odpustil.
Tožitelj je zahteval po § 84. obrt. r. povračilo
mezde za 14 dnevno odpovedno dobo.
Tožbi se je ugodilo.
Razlogi: Po § 82. lit. f, obrt. r. se delavec
lahko predčasno odpusti, ako druge pomožne de
lavce skuša zapeljevati k nepokorščini, upornosti
proti obrtovalcu ali k protizakonitim dejanjem. V
tem slučaju pa se tožitelju ne more očitati ni eno
ni drugo. Tožitelj ni storil nič druzega, nego da je
hotel govoriti v imenu vsega mlajšega delavstva,
sprejel njegove sklepe v peticijo, pobiral za to pe
ticijo podpise in jo potem izročil kot zaupnik svojih
tovarišev.
. ,. •
V ti peticiji ni bilo nič nedovoljenega, kri
vičnega ali protizakonitega; kajti poglavitni namen
petentov je bil, da obvestijo tvrdko, kaj bi se zgo
Priobčuje dr.

dilo nadalje, ako bi njihovo zahtevo odbila. Ni šlo
za grožnjo s stavko, ampak za pravilno, po § 77.
obrt. r. utemeljeno odpoved, do katere pa ni prišlo
in m moralo priti.
Tožitelja delati odgovornega za celo akcijo in
kaznovati ga s takojšnjo odpustitvijo, je bilo tedaj
postavno neopravičeno; zato se je moralo po § 84.
obrt. r. tožitelju priznati mezdno odškodnino ža celo
odpovedno dobo.
.. r?VI' Tož‘teli ie bil sluga v krojaškem obrtu
M. Dne 6. aprila l9O7 mu je bilo pravilno odpo
vedano na 14 dni. Dne 15. aprila si je hotel po
iskati nove službe ; vsleg tega je po opravljenem
jutranjem delu ob 8. zjutraj prosil svojega šefa za
dovoljenje, da sme oditi; povedal je tudi, zakaj
da odide.
Dobil je dovoljenje z opombo, naj se takoj
zopet vrne.
Ker je tožitelj prišel šele ob 10. dopoldne,
torej šele čez 2 uri, nazaj, je bil odpuščen.
Tožitelj zahteva po § 84. obrt. r. povračilo
mezde za ostalih 5 dni.
Tožbi se je ustreglo.
Razlogi: Ako se je tožitelj zakasnil, tega
še ni mogoče razlagati tako, da je brez dovoljenja
zapustil delo, kakor pravi § 82. lit. f, obrt. r. To
žitelj je dobil dovoljenje, da sme zapustiti za nekaj
časa delo ; njegov šef je vedel, iz kakšnega namena
je tožitelj odšel, in si je torej lahko preračunil, da
mu je nemogoče «takoj» se zopet vrniti, ampak
da se lahko zakasni. Ako je tedaj tožitelj verjetno
opravičil svojo dvourno zakasnitev, toženi pa na
sprotno ni imel dokaza, da ni tega časa porabil za
iskanje slušbe, potem ni bilo razloga, da ga je
takoj smel odpustiti.

Četrti zbor avstrijski bolniških blagajn,
ki se je vršil 7., 8. in 9. t. m. na Dunaju, pomeni
impozantno manifestacijo, ki mora napraviti velik
vtisk na vse prizadete kroge. Zbor je imponiral že
s svojo udeležbo. Navzočih je bilo 689 delegatov,
ki so zastopali več kakor poldrug milion zavaro
vanih članov. Se bolj kakor s tem obiskom je pa
zbor učinkoval z nepričakovanim soglašanjem vseh
zastopnikov in s soglasnimi sklepi o najvažnejših
točkah. Bolniške blagajne v Avstriji imajo različne
uprave ; zastopane so bile na Dunaju tudi nekatere
prometne blagajne, ki so večinoma nalašč usta
novljene proti socialnim demokratom. Bili so torej
na zboru člani najrazličnejših strank, izvzemši krš
čanske soci a’ce. In vendar ni bilo o važnejših točkah
nobenega nasprotja, vse resolucije pa so bile spre
jete s polnim soglasjem. To je pač najboljše iz
pričevalo za socialno demokracijo, kateri so s svojim
glašovanjem tudi načelni nasprotniki priznali, da
najbolje zastopa interese delavstva.
Glavna naloga zbora je bila, da se določi sta
lišče bolniških blagajn spričo zakonskega načrta,
ki ga je vlada predložila državnemu zboru o so
cialnem zavarovanju. Da je predlog dogo
tovljen, je prav. S tem se seveda predvsem stri
njajo socialni demokratje, ki so se najbolj dosledno
in krepko bojevali za starostno zavarovanje. Ne
more se pa delavstvo strinjati z važnimi določbami
nameravanega zakona in razprava na zboru je
jasno pokazala, da je delavstvo razočarano in
skrajno nezadovoljno.
O starostnem in in vali dit et nem zava
rovanju delavcev in o starostnem zava
rovanju samostalnih je poročal poslanec so
drug S m i t k a. Resolucija, katero je predložil k tej
točki, obsega sledeče zahteve:
1. Financielno in organizatorično naj se loči
zavarovanje samostalnih od zavarovanja delavcev;
2. Namesto kapitalne odpravnine naj se do
ločijo za vdove in srote rente vsaj tako visoke, kakor
so ustanovljene v zavarovanju o nezgodah;
3. Rente naj se zvišajo toliko, da postane
oskrba revežev nepotrebna. Temeljne rente naj se
računajo tako kakor v načrtu bivšega ministrskega
presednika Koerberja.
4. Odpravi naj se vsaka starostna in plačilna
meja za zavarovalno obveznost; pomnože naj se
plačilni razredi, da se lahko zviša rentna mera.
6. Omogoči naj se dobivanje rent tudi tistim,
ki postanejo v prehodni dobi nesposobni za delo
in tistim, ki so prekoračili 65. leto.
6. Zniža naj se rok za uveljavanje zakona na
eno leto po razglasitvi.
Zbor bolniških blagajn pričakuje od parla
menta, da bo popolnoma vpošteval te v interesu
zavarovancev predložene zahteve in sodi, da se le
tedaj lahko izdela poraben in koristno zavarovalni
zakon, če se odpravijo vsi navedeni nedostatki
vladnega načrta.
O reformi bolniškega zavarovanja
je poročal poslanec sodrug Eldersch, ki je ostro
kritiziral nameravano popačenje zavarovalne orga
nizacije. Kritika je močno učinkovala; ne eden
izmed navzočih meščanskih zastopnikov ni vstal,
da bi zagovarjal izkaženi načrt vlade s famoznimi
«okrajnimi mesti». Resolucija, ki je bila predložena
k tej točki, je zelo obširna In našteva vse nedo
statke vladnega načrta ter izreka sledeče zahteve:
1. Zavarovanje samostalnih naj se loči iz financielne in organizatorične zveze z delavskim za
varovanjem. Odpravijo naj se tiste določbe, ki
omenjajo ustanovitev «okrajnih mest».
2. O vseh zadevah bolniškega zavarovanja naj
se postavno določi popolna samostalnost bo Iniško

Izhaja v Ljubljani vsako
sredo In soboto.
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Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
à o štev._______________V Ljubljani, v soboto, dne 23. januarja 1909.
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»Bdečega Prapora^, LjuMI»* — Za denarne pošiljale
naročila na Ust, reklamacije
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Przavnt sbor.
V sredo se je po izdatnih božičnih počitnicah
sešel državni zbor — kakor je bilo lahko napove
dati — v znamenju provizorija. Ne le Bienerthova
vlada, ki ni ne parlamentarna, ne uradniška, temveč
še marsikaj druzega je provizorično. Baron Bienerlh
se trudi, da bi spravil Cehe in Nemce do sloge,
kar smatra za predpogoj, da se more izpremeniti
sedanja vlada v parlamentarično in tedaj v Irajuo.
Toda premirje na Češkem, ki je nastala po nagli
sodbi v Pragi, je tudi provizorično in vlada v tej
uri še ne ve, ali se ji posreči sestaviti anketo, ki
bi imela razpravljati o jezikovnem zakonu za Češko.
Nemški radikalci odklanjajo udeležbo prav tako,
kakor češki radikalci. Druga nemške meščanske
stranke hočejo čakati, kaj odredi vlada v češkem
poštnem vprašanju. To je namreč korflikt posebne
vrste. Pri praškem poštnem ravnateljstvu je bil
imenovan za podravnatelja višji uradnik Svoboda
in sicer na zahtevo Nemcev kot nekak zaupnik
nemških strank. Svoboda je bil v zvezi z nemškimi
poslanci in jim je redno dajal poročila o urado
vanju pri pošti. To je razjezilo Cehe in vlada je
suspendirala Svobodo, obenem pa izdala izjavo,
da ne ho trpela takih reči. «Ministri-rojaki so po
trebni, uradniki-rojaki niso dopustni», je dejala
vladna izjava. Svoboda je pa seveda smatral, da je
on tak uradnik - rojak. Na Češkem je torej zopet
ogenj na strehi ln to se je pokazalo takoj po prvi
seji državnega zbora.
Na razpravi sta bila dva nujna predloga čeških
poslancev, ki sta zahtevala na nekih lokalnih že
leznicah dvojezične napise, nasprotno pa nemški
predlog, ki je zahteval izključno nemške napise.
Razprava je bila zelo živahna, ker so se nekateri
govorniki obdelavah s priimki in govorili včasi v
tonu, ki je primeren komaj beznicam. Zlasti se je
v tem oziru odlikoval nemško «radikalni poslanec
pl. Stransk j.
«
V četrtek je bila zopet seja, na kateri se je
glasovalo o nujnih predlogih glede železniških na
pisov. Nujnost je bil* odklonjena. Nemški socialni
demokratje so se vzdržali glasovanja.
Poten se je razpravljalo o nujnem predlogu
poslanca Kaline glede na podpore vojaškim
vdovam io sirotam.
*
Novoizvoljeni podpredsedniki so bili v četrtek
od cesarja sprejeti na avdijenci. Med njimi je bil
tudi sodrug Pernerstorfer.

Med jugoslovanskimi in češkimi poslanci je
nastal konflikt zaradi konstituiranja posebnega od
seka, kateremu je odkazan zakon o aneksiji Bosne
in Hercegovine. Jugoslovani so hoteli, da bi bil
predsednik izvoljen izmed njih, češ, da so na anek■ji najbolj interesiram. Izvoljen je pa bil za pred- '
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sednika Mlado čeh dr. Paca k, za podpredsednika
pa krščanski socialec dr. E b e n h o c b. Mlado Čehi
obljubujejo Jugoslovanom, da bo izmed njih iz
voljen poročevalec in sicer dr. Krek ali pa
dr. L a gin j a.

Piece de resistence te seje je bila seveda
omenjena izjava. V glavnih delih je
župan Ivan Hribar
izjavil sledeče:
Slavni občinski sveti
♦
V seji kranjskega deželnega zbora dne 15. t.
Med nujnimi predlogi, ki so še na dnevnem
m., je gospod deželni predsednik Teodor baron
redu, je tudi Hribarjev zaradi lanskih ljub
Schwarz podal izjavo, ki potrebuje deloma po
ljanskih dogodkov. Ploj in Roblek sta vložila
jasnila in dopolnila, deloma pa popravila. 'Gospod
nujne predloge zaradi dogodkov ua Spodnjem Šta
deželni predsednik priznava, da je dal koncentrovati
jerskem. Nasproten predlog je pa podal Nemec
v Ljubljani orožništvo ter da je odredil vse po
Markhl.
trebno
za vojaško pripravljenost. Razume se, da
*
bi
bil
moral
o tem mene kot načelnika mestne
Vlada je predložila državnemu zboru zakonski
policijske
oblasti
obvestiti; konštatujem pa, da se
našrt o ustanovitvi italijanske pravne fakul
mu
ni
zdelo
potrebno
stopiti z mano glede ome
tete na Dun a ju, ki bi se otvorila v jeseni.
njenih
odredb
v
kakršnokoli
dotiko ter da se je
Med drugimi vladnimi predlogami je tudi re
do
.21.
dne
septembra
dosledno
obnašal, ko da bi
forma rudniškega zakona iz leta 1854.
mene v Ljubljani ne bilo, ali kot da me ne pri
Konflikt Schwarr-Hrlbar.
znava za načelnika mestne policijske oblasti. Res
Posledice lanskih septemberskih dogodkov v je sicer dne 18. septembra dopoldne poslal k meni
Ljubljani so oživele. Ko je bil sklican kranjski de policijskega svetnika Wratschka vprašat, če se opaža
želni zbor, je bilo gotovo, da pridejo tedanji slučaji kaj sumljivega, na kar sem mu odgovoril, da mestni
v kakršnikoli obliki v razpravo in splošno so se policijski organi niso ničesar takega javili. On je še
pričakovali pri tej priliki burni ali pa razburljivi pristavil, da tudi organi državne policije niso ni
prizori. Toda gotovo je bilo najmanj upanja, da česar sumljivega naznanili iri da misli, da ne bode
se zgodi to, kar se je faktično zgodilo: Da se iz potreba nobene posebne priprave.
cimi iz zadeve konflikt med deželnim predsednikom
Popoldne sem bil pri deželnem predsedniku,
in mestnim županom v taki obliki, da si bosta da se domenim o odkritju cesarjevega spomenika.
nasprotovala v trditvah o dejanskih dogodkih.
Gospod deželni predsednik je bil ob tej priliki
V deželnem zboru se je v proračunski debati poln hvale o postopanju mestne policijske straže
oglasil za besedo deželni predsednik baron Schwarz, prejšnjega dne. Le tako mimogrede mi je omenil,
da reagira na očitanju in napade raznih govor da pričakuje, da bode mestna policija tudi današnji
nikov. Senzacionalna točka njegovega govora je večer svoji dolžnosti v polni meri zadostila. Jaz
sem mu odgovoril, da me ta večer glede na raz
bila ta:
«Hiebei möchte ich bemerken, daß der Herr burjenje, ki se je zaradi dogodkov v Ptuju polotilo
Bürgermeister in Abänderung seiner Haltung vom vsega slovenskega ljubljanskega prebivalstva, zelo
Vortage, am 19. September selbst die Verwendung skrbi, da pa mislim, da se mir ne bo kalil in da
hočem osebno na oba govornika vplivati, dä podes Militärs in Vorschlag brachte.
zoveta zborovalce, naj se mirno in dostojno raz
To se pravi:
«Pri tem bi opomnil, da je gospod župan, idejo. Popolnoma neresnično Je, da bi bil gospod
spreminjajoč svoje ravnanje s prejšnjega dne, sam deželni predsednik meni nasproti izražal kakšno
skrb glede tega večera in ako je to v deželnem
predlagal porabo vojaštva.»
Ne more se tajiti, da je bil vtisk teh besed zboru trdil, tedaj ne bodem izrekel, da je govoril
velikanski. Zlasti vodja klerikalne stranke dr. Šu vedoma neresnico, temveč pripisujem to le okol
šteršič je bil od njih kakor elektriziran in je po nosti, da se je ves ta pogovor vršil v slovenskem
novno vprašal: «Gospod predsednik, ali je to jeziku in da se ga tedaj on, ki se je tega jezika
res F» Gotovo je to znamenje, da je pripisoval učil šele v svrho svoje uradniške karijere, ne more
Schwarzovim besedam veliko važnost. In pripisovali spominjati tako dobro, kakor jaz, ki sem že v
so jim jo tudi drugi. Mnenje, ki so ga porodile citirane nežni mladosti srkal sladke zvoke tega jezika iz ust
besede, ni moglo biti drugo kakor to, da je župan svoje matere.
Gospod deželni predsednik mi ni niti z be
Hribar prvi dan odklanjal vojaško asistenco, dru
sedico
omenjal, da je dal koncentrovati orož
gega dne pa šel sam k vladi in jo zahteval. Da
ništvo
s
kmetov
v Ljubljano. Saj to sam priznava,
niso mogle predsednikove besede učinkovati dru
ko
se
izgovarja,
da ni bilo potreba mojega soglasja
gače, je razvidno tudi iz celote njegovega goyora,
za
uporabo
orožništva,
češ, da ima § 3. orožniškega
ki smo ga v zadnji številki objavili skoraj v po
zakona
pred
očmi
le
slučaj, v katerem občinska
polnosti.
oblast
sama
v
podporo
mestne varnostne straže
Ko so župana Hribarja informirali o trditvah
pokliče
orožništvo
na
pomoč.
Ta trditev pa ni nič
deželnega predsednika, je spisal izjavo, katero je
izročil poslancu drju. Trillerju s prošnjo, naj jo drugega, kakor poskus sofističnega raz
prečita v deželnem zboru. V soboto je dr. Triller laganja določb § 3. orožniškega zakona.
Res je, da sem se v očigled protestnega zbo
prišel do besede in se je skliceval na županovo
rovanja
dne 18. septembra zanašal na mestno po
izjavo, prečital je pa ni, kar se je splošno smatralo
licijo,
katero
sem do zadnjega moža postavil v
za pogreško, ali pa vsaj za nerodnost.
službo;
to
stališče
zavzemati sem bil kot vesten
V torek je imel ljubljanski občinski svet sejo
čuvar
občinske
samouprave
tudi dolžan in se
in to priliko je porabil župan, da je sam podal
mestni policiji nisem varal. Ne more biti pa moja
izjavo. Na sejo je deželna vlada odposlala svojega
zastopnika, deželnega svetnika Kremenška. Tudi to krivda, ako ni mogla preprečiti vseh izgredov;
je bil za Ljubljano nenavaden dogodek in dokaz kajti število 50 policijskih stražnikov je gotovo
važnosti, ki jo je pripisovala seji tudi deželna vlada, preslabo, da bi moglo z uspehom zabraniti ekscese
morda samo zaradi županove izjave, morda pa tudi večtisočglave množice. Kar najodločneje in z vsem
ogorčenjem pa zavračam izjavo gospoda deželnega
iz drugih razlogov, katerih za danes ne maramo
predsednika, da so po končanem zborovanju mnopreiskavati.
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gofitevilni oddelki v zborovališču in pred njim
zbrane množice brez zadržka predirali skozi po
licijski kordon. To je aatoleoYU|e, katero moram
kot načelnik mestne policijske oblasti energično za
vrniti; policijski stražniki, ki so tvorili kordon v
Wolfovih in Šslenburgovih ulicah, so se z nape
tostjo vseh svojih sil, takorekoč ruraje se s pre
dirajočo množico, borili za vzdržanje svoje pozicije
in so ravno pri tem nekateri od njih zadobili rane.
Trditev, da je mestni policijski svetnik I. Lauter,
ko je bil trg pred kazino napolnjen z ekscedujočo
množico, odklonil orožniiko asistenco, kakor je iz
rekel gospod deželni predsednik Teodor baron
Schwarz, ne odgovarja resnici; res je marveč, da
je policijski kancelist Fink orožniiko asistenco po
nudil že tedaj, ko pred kazino Se ni bilo zbranih
posebno veliko ljudi ter se mu zato ni zdelo, da
bi bilo kaj povoda za orožniško asistenco. Kasneje
policijski svetnik Lauter ni imel več prilike go
voriti s policijskim kancelistom Finkom.
Gospod deželni predsednik konstatuje sam, da
je vojaštvo on poklicati dal že 18. septembra,
tnknj po telefoničnem poročilu kancelista Finka;
jaz pa moram s svoje strani dodati, da se je to
zgodilo, ne da bi me bil o stvari obvestil, Se manj
pa, da bi me bil glede te odredbe vprašal za
mnenje, kar bi se bilo lahko telefonično zgodilo.
Dalje konstatuje gospod deželni predsednik, da je
za 19. dan septembra odredil pripravljenost orožniitva in vojaštva v bližini onih objektov, proti
katerim se jé poglavitno vršil napad prejšnjega
večera; jaz pa moram dostaviti, da je tudi
to bilo odrejeno brez predidočega iporanma
I ZBBBOj in da sem se moral, ko sem 19. sep
tembra popoldne prišel h deželnemu predsedniku,
zato da čuvam avtonomijo mestne občine, prav
odločno in dolgotrajno zavzemati za to, da je de
želni predsednik končno privolil v to, da je vsako
orožniško patruljo spremljal mestni policijski stražnik.
Gospod deželni predsednik, ki je bil dan pred tem
Se poln hvale o mestni policiji, napadel me je ob
tej priliki jako vehementno zaradi mestne policije,
češ, da so demonstrantje celo njemu pobili okna,
dasi so pred vladnim poslopjem stali trije policijski
stražniki. Razorne se samoposebi, da sem ta ne
opravičeni napad odločno zavrnil ter opozoril, da
bi razbijanja oken popolnoma preprečiti ne bilo
moglo ne orožnistvo in bržkone tudi ne vojaštvo.
Videč silno razburjenost gospoda deželnega pred
sednika in nepristopnost njegovo za razloge z moje
strani, izvedevii dalje iz njegovih ost, da misli za
večer 19. septembra celo obilnejšo uporabo vo
jaštva, sem gospodu deželnemu predsedniku pred
lagal, naj se samo kazina zastraži z vojaštvom na
ta način, da se potegne kordon čez Šelenburgovo
ulico, ter od kazinskega vrta do Radeckega spo
menika in od ondot do nunskega poslopja. De
želni predsednik na moj nasvet ni pristal, temveč
je dal zapreti ves Kongresni trg, pastil poleg tega
vojaške oddelke hoditi tudi po dragih krajih mesta
ter končno, ne da bi me bil o tem le besedice
omenil, poklical na ulico tudi oddelek dragoncev.
Ako torej sedaj nekako želi krivdo za poklicanje
vojaštva zvrniti na me, je to, da ne rečem kaj
drngega, vsaj neokusno.
Neokusno jo pa tudi, ako gospod deželni pred
sednik pripoveduje, da mestna policija ni nič opi
kako so se po Ljubljani razdeljevali listki z
razburjajočo vsebino, kajti mestna policija je r
taWh listkov nasla in konfiskovala; razširjenja
dobnih listkov pa ni v stanu zabraniti nobena i
Da se gospodu deželnemu predsedniki
zdelo potrebno glede varnostnih odredb stopi
mano v dotiko, dokaznje najbolje dejstvo, da
v nedeljo, dne 20. septembra, ko sem pris
deželno predsedstvo, na svoje začudenje od p
sedstvenega sluge izvedel, da je pri gospodu
želnem predsedniku že dalje časa posvetovanje,
terega se udeležujejo general Cherardini, oroži
polkovnik pl. Riedlinger, vladni tajnik dr. Mat
m vladni predsedstveni tajnik grof Künigl.
sem si, da sem k temu posvetovanju dobro d
ter sem se dal takoj naznaniti. A gospod dei
predsednik mi je dal sporočiti, da naj nekoliko
čakam. Ko sem čez četrt ure vstopil, zdelo se
je, da sem opazil na obrazih zborovalcev, di
imeb v resnici važna posvetovanja in da so ne
jetno iznenađeni, da sem se vendar javil kot <
ex machina.
Zvečer tega dne padli so tta„i
streh m od prihodnjega dne 21. septeml
bilo je obnašanje gospoda deželnega pi
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nasproti meni naenkrat čisto izpremenjeno. V tem,
ko se namreč prej ni čisto nič zmenil zame, na
prosil me je tega dne, naj pridem k njemu na po
svetovanje glede daljnih odredb in nastopilo je od
tedaj naprej tisto normalno razmerje, katero bi
bilo moralo tudi prej vladati.
Vladni komisar KroBSBiek je polemiziral z
županom o nekaterih točkah, ki so manjše važnosti.
O glavni točki nasprotja je dejal!
«Sicer je pa gospod župan prej sam rekel,
da je dne 19. septembra popoldne um
prosil za vojaitvo.»
Nato je odgovoril župan Hribar:
«Ker sem vedel, da misli predsednik ta večer
povabiti še več vojaštva, kakor prejšnji večer, sem
zato, da omejim uporabo vojaštva, predlagal
kordon pri kaslal.»
In v daljši polemiki je dejal:
«Kar se tiče trditve, da sem jaz prosil dne 19.
za vojaško asistenco, pripomnim, da je bilo vo
jaštvo že 18. na ulicah iu je ljudstvo razburjalo.
Ker je deželni predsednik sam izjavil dne 19., da
misli ta večer povabiti še več vojaštva, sem zato,
da omejim uporabo vojaštva, da se ne bi ljudstvo
še bolj razburjalo in prišlo do novih izgredov,
predlagal uporabo vojaštva samo zato, da se zapre
dohod h kazini. Omejiti sem hotel vojaštvo na

majhen prostor.»
*

Ne more se reči, da bi bila stvar sedaj mnOgo
jasnejša, nego je bila pred sejo. Vprašanje, ali je
bilo umestno, poklicati vojaštvo, ali ne, spada na
drugo stran. Konflikt je nastal zaraditega, ker je
deželni predsednik trdil, da je župan dne 19. sep
tembra sam predlagal vojaštvo. Tega župan prav
zaprav ni ovrgel, temveč — z raznimi omejitvami
pač — priznal. Ne dvomimo, da je imel deželni
predsednik že pred županovim prihodom odločen
namen, porabiti zopet vojaštvo in da bi bil to storil
tudi, če bi bil župan ugovarjal. Ampak vse se vrti
vendar le okrog vprašanja, če je župan dne 19.
septembra sam predlagal vojaštvo ali ne. In zdi se
po vsem, da ga je.

«

Od tega popolnoma neodvisno je drago vpra
šanje, če je bilo vojaštvo potrebno. V nekaterih
momentih je skoraj gotovo bilo potrebno, ker ni
dvoma, da varstvena sila mesta ni zadostovala.
Ampak o nastopanju vojaštva in o načinu porabe
se ima lahko vse drugo mnenje nego oficielno. Na
tem mestu ne bomo govorili o tistem nesrečnem
streljanju. Pač se pa lahko pravi, da je vojaška
asistenca le tedaj oportuna, če se nastopi tako, da
imponira in da splošno prepriča o resnobi po
ložaja. In dvoma ni, da zna ta način včasi na
vaden civilist veliko bolje zadeti, nego razni sa
lonski komandantje, ki poznajo ljudstvo, njegovo
mišljenje in njegove čute komaj iz kakšnega ča
sopisa, nikakor pa ne iz življenja. Taktike za take
nastope se seveda ne nauči iz Exerzier-Regiementa.
•
Konflikt med županom in deželnim predsed
nikom pa tudi z izjavo in s polemiko ni rešen. In
tudi ni verjetno, da bi ga oba prizadeta dela sma
trala končanega.

Kranjski deželni zbor.
V soboto je bil deželni zbor zopet visoko po
litičen. Kot glavno točko je imel namreč na dnev
nem redu nnjni predlog o
aneksiji Bone is Hercegovine,

katero odsekovo poročilo pozdravlja.
Prvi je govoril
poročevalec dr. Janez Krek:
Stališče, s katerega razmotrivamo aneksijo
Bosne in Hercegovine je drugačno kakor stališče
nemških žurnalistov. Svoj čaa so nemški nacionala
s finančnega stališča obsojali politiko Andrassjja,
danes pa sodijo drugače, ker vedo, da pelje preko
«domovine ubogih svinjskih pastirjev» pot njiho
vega kapitala, njihove dobičkaželjnosti. Mi se pa
zavedamo, da znači geografično združenje teh dveh
dežel z našimi še kaj več, da govorimo o naši
domovini, ko govorimo o teh deželah ; ljudstvo, ki
biva v Bosni in Hercegovini, ni tuje, temveč so to
naši ljudje. Vse naše gospodarstvo in naša trgo
vina teži proti tem zemljam, geografska znanost
mora to ozemlje smatrati za celoto. Enako govore
za nas tudi jezikovni oziri, kajti eden je jezik, ki
se govori od Zile do Črnega morja; so le različni
dialekti. Da tu pri nas rubi ljudstvo avstrijski eksekutor, tam pa hrvaški pandur, to ne more ločiti

naroda. Ni se torej čuditi, ako izjavljam, da po
zdravljamo aneksijo!
V desetem veku je Karantanija segala od Du
nava do Pada — Karantanija z vsemi markami —
in vemo, da je slovenski živelj imel v njej glavno
besedo. Potem, ko so prišli Habsburžani in se je
meja znova spremenila, vidimo Kranjsko, katere
meja sega dol do Pazina ter obsega Trst in tržaško
ozemlje do Reke. Svoj čas se je kranjska dežela
imela deliti. Takrat so se kraojski stanovi tako
uprli, da se niso hoteli pokoriti, dokler se cesar
ni udal in zagotovil, da ostane cela dežela samo
cesarju Karolu V. Ce se Madžar, ker se je kralj
Bela imenoval tudi rex Rama, upa zahtevati
Bosno in Hercegovino, odprimo zgodovinski arhiv
in na tej podlagi zahtevajmo, da je Trst naš, da
je Reka naša, da je cela primorska dežela naša in
nikogar drugega! Kasneje vidimo, da «o celjski
grofje zvezo Jugoslovanov hoteli zopet doseči:
Herman, Urh III. Od leta 1406. so šla. ta priza
devanja. Oai so bili z zadnjim kraljem Bosne in
Hercegovine v svaštvu. Na tej podlagi so zahte
vali, da se zveže ves veliki kompleks pod njiho
vim žezlom. Doli v naši zapuščeni Belokrajini—
Zumberk, Kostel in dalje ob Kolpi še mnogo vasi
spričuje, da so naši Bosanci in Hercegovci, ko so
bežali pred Turki, našli pri nas varno zavetje. Za
nas govori tudi interes monarhije, interes di
nastije.
Srbski narod, to so naši NeapolitancL Živahni
so, govore veliko, govore vse, kar jim čuti duša.
Po vsem se vidi, da prevladuje v njih poezija,
Sami sebi so si Srbi priborili to, kar imajo, in če
so si ustvarili ideale, ki niso dosegljivi, kdo bi jim
to zameril? Tak nedosegljiv ideal je velika Srbija.
Konstatiram hladno in kratko, da bi ta ideal bil
tudi za splošnost, ne samo za Avstrijo, poguben.
Upam, da se bo posrečilo, po čemer stremimo, in
da previdnost božja dà jugoslovanskim narodom
priliko, da se bodo maščevali nad Košutom in nje
govo svojatjo. Kakor je leta 1848 predrzni oče
sedanjega voditelja avstro-ogrske politike izrekel
besede: «Kje je Hrvaška? Jaz je ne morem najti!»
— tako upam, da pride čas, ko bo Jugoslovan
vzel v roke zemljevid in Madžarom rekei: «Kje je
Madžarska? Jaz je ne morem najti I»
Potem je govoril
poslanec dr. Triller,
ki je najprej polemiziral z deželnim predsednikom.
Potem je nadaljeval:
Narodno-napredna stranka smatra zrelega za
blaznico vsakega Slovenca, ki išče bodočnost našega
naroda kjerkoli drugje, kakor v pravični Avstriji.
Toda odvadili smo se, da bi poljubovali šibo, ki
nas tepe! Ker videvamo tudi mi v aneksiji Bosne
in Hercegovine v prvi vrsti krepko ojačanje jugo
slovanskega življa v naši državi, pozdravljamo tudi
mi aneksijo.
Toda znamenja kažejo, da se hoče izriaiti nas
Slovence iz bodoče jugoslovanske skupine. Radi
kalno nemška struja bi rada žrtvovala tudi še
Dalmacijo, da bi še bolj oslabila slovanski ele
ment v Gislajtaniji, ker vodi preko slovenskih de
žela pot germanskemu drangu do Adrije in mislim,
da je tudi v tej zbornici zastopana ta struja. —
Druga strnja je pa tista, ki upa spraviti tudi Bosno
in Hercegovino v okvir takozvane Veieavstrije s
prikrito nemško hegemonijo. In tej struji stoji
na čelu tovarišem od slovenske ljudske stranke
jako simpatični dunajski župan dr. Lueger. Nehoté
se spominjam tistega momenta, ko je dr. Lueger,
če se ne motim v deželni zbornici nižjeavstrijski,
očital nemškim liberalcem, da ne znajo germani
zirati. Bodočnost celega slovenskega naroda za
more in sme biti le ena in ista 1 V tem pogledu
ne poznamo takozvanih «historičnih provincijalnih
meja», temveč edinole jezikovno in narodno mejo.
Ce pa pozdravljamo dejstvo aneksije, tedaj
pa s tem nikakor nisem hotel reči, da odobra
vamo tudi obliko, v kateri se je izvršila. V tem
pogledu uvidevamo v postopanja avstrijske diplo
macije usoden faux pas, ki je že dosedaj imel
žalosten efekt, da se je prvotna zveneča naša
fanfara izjalovila v ponižno šamado. In to zaradi
tega, ker nismo iskali pravočasno stika in soglaša
s prizadetimi državami.
Poslanec dr. Šušteršič
polemizira z dr. Trillerjem. Ce bi biia Avstrija prej
vprašala Crno goro in Srbijo, ne bi nikdar prišlo
do aneksije. Zgodila se ni nikomnr krivica, torej
tudi ni treba kompenzacije, Turčija jo je že do-
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.Avstriia umaknila vojaštvo iz Sandžaka.

reL al je postopal popolnoma pravilno.
Aneksijo je pozdravljati s stališča trializma
a ers je težak, a vendar dosegljiv Izrekli so se
zanj nemški krščanski socialci, toda ne v širšem
vemveč v ožjem pomenu, ki je za nas škodljiv’
ker bi nam odtrgal slovansko Dalmacijo. 2a na’
sma pomen samo trializem v širšem pomenu m
združi Jugoslovane od Trsta do Donave. Tes»"
zahteva samo naš, temveč tudi vitalni interes
narhije.
.
mo“
Poslanec baron Scbwegel
^OvarJ'a ^ijo in predlaga resolucijo, ki
Kr^ejIk03đ
V Zumberkai° Marindola s

Poslanec dr. Tavčar
govori proti trozvezi in za evropsko konferenco ter
želi, da bi je tudi Srbija in Crna gora ne pustili
s kakšno krvavo rano.
Po zaključni besedi drja. Kreka se sprejme
njegov predlog in resolucija barona Schwegla, od
nosno se oboje odkaže ustavnemu odseku.
Po običajnih zahvalah se na to odgodi za
sedanje deželnega zbora na nedoločen čas.

Politični odsevi.
Jezikovni riłoo se baJe približuje uresničenju.
Vlada razglaša, da namerava povabiti nekatere Cehe
in Nemce, da jih zasliši o raznih nasvetih,, preden
predloži zakon parlamentu. Narodnost ostane torej
v Avstriji glavna točka pri reševanju nacionalnih
vprašanj. Vlada noče sklicati formalne spravne kon
ference, ker ima ž njimi že preveč slabih izkušenj.
A to, kar namerava, ni nič drugega, kakor v drugi
obliki in ne more imeti drugega vspeba, nego da
se vsa stvar še nekoliko zavleče.
Preosnova državnozborskega opravilnika je
zdaj med najvažnejšimi vprašanji centralnega par
lamenta. Odseku je predložen načrt poslanca Stein
wend er j a, ki je včasi veljal za naprednega moža,
česar pa v svoji osnovi ni pokazal. Gospod Stein
wender menda misli, da nima opravilnik druge na
loge, kakor preprečiti obstrukcijo. Po tem mišljenju
bi imel služiti interesom vlade in vladajočih strank,
ne pa interesom državnega zbora. V tem tiči kar
dinalna zmota Steinwenderja in vseh tistih, ki kriče
po strožjih določbah opravilnika. Posebne pregla
vice jim delajo nujni predlogi, katere bi radi
'Dtežčali na ta način, da zahtevajo zanje sto
podpisov. Ako hi obveljala ia zahteva, ne bi mogla
nobena stranka sama vlagati nujnih predlogov, ker
v državnem zboru ni frakcije, ki bi štela sto članov.
Že to označuje absurdnost take zahteve. Zanimivo
je pa to, da nameravajo v Nemčiji prav sedaj
vpeljati nujne predloge, ki jih doslej še niso imeli.
Pričakovati je pa, da bo Steinwenderjev predlog
itak odklonjen.
Diete avstrijskih državnozborskih poslancev
mislijo pavšalirati. Vsak poslanec bi dobival na
leto 6600 kron, podpredsedniki 12 do 15.000,
predsednik pa 20 do 30.000 kron.
0 bodočem bosenskem deželnem zbora po
ročajo, da bo imel 90 do 100 poslancev, ki se vo
lijo po kurijah in po veri. Volilno pravico bodo
imeli približno tisti, ki jo imajo za avstrijske de
želne zbore. Na štiri katoliške mandate bi prišlo
6 mohamedanskih in 7 pravoslavnih. Delavci bi
dobili 2 do 3 mandate. Poslovnik bo izdelan po
vzoru dunajskega opravilnika za občinski svet.
Vpeljala bi se tudi določba, podobna § 14. av
strijskega osnovnega zakona.
Jezikovno vpražanje sa jugu menda nie ne
vanima Bienerthove vlade. Izdelala je zakon, s
katerim naj bi se uredile jezikovne razmere na
Češkem. Ne vidi pa, da so jezikovne razmere sko
raj v celi državi babilonske in da je več kakor
nezmiselno, reševati jih z jezikovnimi zakoni za
posamezne vasi. Dočim zakrpa vlada luknjico na
enem koncu, se raztrga suknja na desetih drugih
krajih in mizerija se vleče do sodnega dne. Kar
«e godi zdaj po južnih deželah, bi moralo še slepi
vladi odpreti oči ter jo poučiti, da je rešitev jezi
kovnega vprašanja, zlasti tam, kjer so Slovani po
mešani z Nemci ali pa z Italijani, prav tako nujna
kakor aa Češkem. In če pogleda na vzhodno stran,
mora spoinati, da tudi poljsko-rusinsko razmerje
ne more za večnost ostati nespremenjeno. Tedaj
bi pa morala tudi razumeti, da se mora jezi
kovno vprašanje smatrati kot celota, ne pa kot
sto posameznih vprašanj in da se mora tudi re
šiti v celoti. V ničemer se ne kaže klaverna ne
sposobnost avstrijskih vlad tako kakor y diletantičnem krpanju narodnih razmer. Se bolj žalostno
pa je, da trpé stranke to impotenco, ki jemlje
vsem narodom zmožnost razvoja m krepkega

Ł'ljevatójeaviWfik«n deželnem zbora se je

zopet pokazala strahovita gniloba krščansko-soaalnega gospodarstva. Dežela je sezidala na tako»
zvanem Steinhofu pri Dunaju novo blaznico, a
zdaj se je izkazalo, da je prekoračila proračun za
celih deset milionov kron, ne da bi bil deželni
odbor jasno povedal, o čira so utemeljeni tako
velikanski stroški. Naravno je, da je prebivalstvo
uradi takega gospodarstva zelo razburjeno.

Na Hrvatskem se je končno v pondeljek za
bela sodnijska razprava proti Srbom, ki s j obto
ženi zaradi veleizdaje. Državno pravdništvo toži
53 oseb najrazuovrstnejših stanov in je sestavilo
celo knjigo kot obtožtrco. Očita se obtožencem,
da so hoteli odcepiti Hrvatsko, Slavonijo in Dal
macijo ter Bosno in Hercegovino od Avstro-Ogrske
in pridružiti te dežele Srbiji pod vlado Karagjorgjevcev. Obtožnica pripoveduje, da je bila po vseh
omenjenih deželah revolucionarna orgamzacija ki
je pripravljala krvavo revolucijo. Razlogi obtožnice
kažejo, da so jo sestavili pravi pristni Starčevičjnci tistega šovinističnega kova, ki sploh noče
priznavati Srbov Vse tiste nore fraze, ki so jih
leta m leta trosi i Frankovci, so zbrani v obtožnici
kot junstični razlogi. Ta prečudna obtožnica kvasa,
da na Hrvatskem m Srbov, da tisti, ki se imenujejo
Srbe, niso nikdar prišli iz Srbije, ampak da so po
starem rodu Hrvati ali pa «Vlahi». Tako torej
niso obtoženi samo zaprti in v obtožnici imeno
vani obtoženci, temveč sploh vsi Srbi na Hrvat
skem. Gela srbsko-pravoslavna cerkev stoji po
trditvah obtožnice y propagandi za velikosrbsko
idejo; pisanje s cirilico je znamenje velikosrbske
veleizdaje. Osrednje vodstvo revolucionarnega gi
banja pripisuje obtožnica društvu «Slovenski Jug»
v Belemgradu. O društvu «Srbski Sokol» pa trdi,
da je oborožen s puškami in organiziran kot tero
ristična vojska. Za «duševnega» vodjo revolucio
narne organizacije imenuje srbskega prestolo
naslednika Jurja, za pravega vodjo pa srb
skega častnika Jaša Nenadoviča in pravi, da so
srbski častniki pod tujimi imeni potovali po Hrvat
skem in organizirali revolucijo. Tudi Slovenci da
so bili zaponadeni v revolucionarni organizaciji.
O glavnih obtožencih pravi, da sta brata P ribi
če vié a v sporazumu s poslanci Budisavljevičem,
Banjaminom, Svctozarom Pribičevićma, Stojano
vičem, Markovičem in Pelešom leta 1907. na seji
«Slovenskega Juga» v Belemgradu poročala o re
volucionarni organizaciji na Hrvatskem in da se
je tam sklenilo, izdelati razstrelivo za Hrvatsko,
Bosno in Novi Pazar. Po priporočilu princa Jurja
da so dobili v vojnem arzenalu v Kragujevcu
bombe. Za vse obtožence predlaga obtožnica po
rabo paragrafa 58 kaz. zak., sl. c., ki določa za
zločin veleizdaje kazan smrti. O razvoju tega ten
dencioznega procesa bomo poročali.
Tnržki odbor, ki je vodil bojkot proti Avstriji,
je sklenil z ozirom na odškodnino, ki jo dobi Tur
čija za Bosno, ustaviti bojkot.
Bolgarski očitajo turški časopisi, da dela ob
sežne priprave za vojno.

Domače vesti.
V uradni «Laibaober Zeitung» se nadaljuje
boj o vprašanju, kdo je 19. septembra predlagal
porabo vojaštva. Uradni list prinaša, sicer v ured
niški obliki, a nedvomno po nalogu deželnega
predsednika polemiko s Hribarjevo izjavo, katero je
podal v občinskem svetu. Komunike vladnega lista
najprej pojasnuje manj važna vprašanja glede na
porabo orožništva dne 18. septembra; potem iz
vaja, da županu ni bilo treba pregovarjati dežel
nega predsednika, da bi se dodali orožniškim pa
truljam mestni stražniki, kar je bil že pred pogo
vorom župana z deželnim predsednikom izdan ukaz
deželne vlade v tem zmislu. «Glede na vojaško asi
stenco» — pravi komunike — «je gospod župan
pozabil navesti, da je dne 19. septembra davno
pred popoldanskim razgovorom z dežel
nim predsednikom, približno ob 2. popoldne, iz
lastnega nagiba telefonično predlagal, naj
se postavi vo j aš t v o z večer v b ližin i nem ške kazine in kako naj se razpostavi vojaštvo.
To je utemeljeval s tem, da bo nemara zvečer ži
vahnejše po ulicah in da ni izključeno, da bi se
kaj pripetilo. Ko so se določalo varnostne odredbe
za večer 19. septembera, se je jemal primeren
obzir na telefonični predlog župana. Ob večkrat
omenjenem popoldanskem pogovoru z deželnim
predsednikom je župan ponovil- svoj telefonični
predlog, nakar je bil opozorjen, da se v slučaju
nevarnega zbiranja te odredbe ne morejo omejiti
ne nemški kazino, temveč se morajo razširiti tudi
na ostala poslopja, ki so bila na predvečer v ne
varnosti.»
Očitno je, da ta izjava bivstveno nasprotuje
besedilu in zmislu županove izjave. Stvar je sedaj
še bolj komplicirana.
V deželno pridobnlnsko komisijo je deželni
zbor izvolil sledeče člane: Anton Kobi v Borov
nici. Alojzij Pavlin v Podbrezju, Anton Belec
v ŠL Vidu pri Ljubljani; namestniki so Franc
Demšar s Crešnjice in Karel Polak iz Ljubljane.
0 ustanovitvi obrtnega sodišča v Ljubljani
je sklenil kranjski deželni zbor:
1. «Za nujno in neodložno potrebo smatra
deželni zbor ustanovitev c. kr. obrtnega sodišča za
Ljubljano in okolico.
2. Visoka c. kr. deželna vlada se poživlja, da
ustanovitev tega sodišča čim najbolj mogoče
pospeši.»
Glede na najetje deželnega posojila v znesku
desetih milijonov kron je kranjski d želni zbor
izdelal sledeči zakon :
§ 1. Za izvedbo vodovodnih zgradb, za urav
navo rek, potokov in hudournikov, za osuševanje
močvirnih zemljišč, za namakanje travnikov in

drugih suhih zemljišč in sploh za strogo kmetijske
melioracije, dalje za izboljšanje planin in pašnikov
ter končno za ceste in pota se sme najeti deželno
posojilo do desetih milijonov kron.
§ 2. Obresti od v § 1. navedenega posojila
smejo znašati največ 4 %% in posojilo se ima vrniti
najkasneje v 50 letih.
Potrebščino za obresti in anuitete prevzame
deželni zaklad.
Deželni odbor sme sam najeti to posojilo ali
pa poveriti kak kreditni zavod, da izvede najem z
odkazom obrestnih in odplačilnih anuitet.
§ 3.. Izvršiti ta zakon, ki stopi v veljavo z
dnem razglasitve, je naročeno Mojim ministrom za
notranje reči, za finance in za poljedelstvo.
Finančni odsek je predlagal sledeče resolucije :
L 77. 1* Za slučaj, da se najame posojilo de
setih milijonov kron potom izdaje obveznic in ako
se to izvrši po deželnem odboru samem, se c. kr.
vlada prosi, da izposluje državni zakon sledeče
vsebine :
Zadolžnice, ki se izdajo v smislu § 2. zakona,
se smejo uporabljati za plodonosno nalaganje
glavnic ustanov, pod javnim nadzorstvom stoječih
zavodov, poštno-hranilnega urada, dalje pupilarnih,
fidejkomisnih in depozitnih denarjev ter po borznem
kurzu, toda ne čez imensko vrednost za službene
in poslovne varščine.
2. Deželnemu odboru se naroča, da radi uprave
tega posojila in njega porabe potrebne prehodne
in druge odrodbe pravočasno pripravi ter predloži
deželnemu zboru v potrjenje.
II. — 1. G. kr. vlada se nujno naprosi, da v
svrho pravilnega in uspešnega odvajanja poplavnih
voda, osuševanja, izboljševanja in namakanja zemljišč
v notranjskih in dolenjskih dolinah in kotlinah po
izvedencih države in dežele ter drugih strokov
njakov izdela podroben načrt.
2. G. kr. deželna vlada naj v ta namen izpo
polni, oziroma preustroji hidrografsko in hidro
loško službo na vsakem kraškem ozemlju.
III. — Ustanovi se 5 ustanov po 700 K za
visokošolce na tehn!ki, ki se morajo zavezati, da
bodo po dovršenih študijah vstopili v deželno službo
vsaj za 10 let.
Načrt se je na predlog poslanca Schwegla
vrnil finančnemu odseku.
Iz «Delavske tiskovne dražbe v Ljubljani».
Naznanja se vsem članom družbe, da se vrši redni
občni zbor 1. februarja ob 6. uri zvečer v go
stilni Br. Novakovič v zadnji sobi (Sodnijske ulice
poleg prostorov «Delavske tisk. družbe»). Dnevni
red: 1.) Poročilo računov. 2) Poročilo nadzorstva.
3.) Volitev načelstva. 4) Volitev nadzorstva.
5.) Sklepi o daljšem delovanju. — Prosi se člahe,
da pridejo točno na občni zbor.
Za načelstvo: Anton Kristan.
Pevovodja: «Delavska pevska zveza v Ljub
ljani» išče dobrega pevovodjo. Oglasiti se je takoj
v prostorih «Delavske tiskovne družbe» ter tam
vložiti ofert.
Odbor.
Zabava na lanski priredbi, oziroma med
narodni maškaradi tobačnega delavstva je bila iz
borna; tako so trdili celo taki, ki sicer s pohvalo
niso posebno radodarni. Tudi postrežba je bila
točna, in kar je glavno, jedila in pijača dobra in
poceni. Letošnja priredba gotovo ne bo zaostajala
za lansko, bodisi glede na število krasnih mask,
bodisi na druge zabave. Neplesalci, ki hočejo ujeti
prijeten in miren kotiček, naj pridejo v soboto, dne
30. januarja zvečer še pred 8. uro v «Narodni
dom». Vstopnice se dobe pri upravi «Rdečega
Prapora».
Zunanjim delegatom na strankin zbor dovoli
«Strokovna zveza tobač. delavcev» prost vstop na
svojo veselico v soboto, 30, januarja ob 8. Uri
zvečer v «Narodnem domu» v Ljubljani, ako se
izkažejo z legitimacijo.
Ljubljanski občinski proračun izkazuje konč
nega primanjkljaja 138.384 kron. Po poročilu
svetovalca Milohnoje se je proračun sestavil tako,
da so se v.anj vzele vse stvari, katerih napravo je
skenil občinski svet. Zvišale so se plače uredništvu,
slugam, strežnikom. Doklad ne kaže zvišati, pač se
bo pa mislilo na diferencirane doklade, pritegnili
se bodo denarni zavodi, železnice. Do zaključka
letošnjega leta bomo shajali s 25% no doklado.
Finančni odsek je marsikaj črtal, tako da ostane
končni primanjkljaj le 49.070 K. Primanjkljaj se
bo pokril s prihranki in pa s posojili pri kakem
drugem mestnem zakladu.
Javen park napravijo ob glavnem Lattermannovem drevoredu v Ljubljani.
Število ljubljanskih stražnikov hočejo povečati
leta 1911 za dvajset mož. Za sedanje s službo pre
obložene stražnike je to slab up.
Povišanje za šolske singe je ljubljanski ob
činski svet odklonil.
Regulacija učiteljskih plač je v Kranjskem
deželnem zboru padla pod mizo.
Slovenski filharmoniji je ljubljanski občinski
svet dovolil 20.000 kron podpore, ki se izplačuje
v mesečnih obrokih nazaj. Občinski svet je združil
s to subvencijo razne pogoje. Glasbeni vodja gosp.
Talicb je umaknil svojo demisijo. Upati je torej
zopet, da se ohrani ta umetniška institucija. In
upamo, da ostane umetniška.
Samoslovenske ulične tsblloe za Ljubljano
bodo veljale 2000 kron.

Izhaja v Ljubljani vsake
sredo in soboto.
Nasočnlna za avstro-ogrske kraje
za celo leto 10’40 K, za pol leta
5-20 K, za četrt leta 2 60 K, me
sečno 90 vin.; za Nemčijo za celo
leto 12 K, za pol leta 6 K, za četrt
leta 3 K ; za Ameriko za celo leto
14 K, za pol leta 7 K.
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Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
8. štev.

V Ljubljani, v sredo, dne 27. januarja 1909.

^Bdečega Praporal^Łlnwi rokoPise ’8 J“1 : Uredništvo
naročila na
i " ^.^Wana. — Za denarne pošiljatve,
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nRdeči Prapor"
uhaja redno vsako sredo in soboto
iu velja za avstro-ogrske kraje xa celo
leto 10 K 40 vin., za pol leta 5 K 20 vin.,
za četrt leta Î K 60 vin., mesečno 90 vin*

Za. ^sačijo za celo leto 11 K, za pol
leta 6 K, za četrt, leta 3 K.
Za Äaerlko za celo leto 14 K, za pol
leta 7 K.

Resna politična naloga.
V narodnjaški zmedenosti, ki vlada na Slo
venskem, je bila doslej socialno - demokratična
»franka edina, ki je korakala ravno in zavedno
jasnemu cilju napoti. Obe meščanski stranki sta
storili doslej za zmedo in za razvnetje strasti, ko
likor sta le mogli; upijanili sta duhove, da je med
njunimi pristaši in med indiferentnimi sloji izginilo
vsako jasno spoznanje političnega in narodnega
vprašanja, a dali jim niste niti teoretičnega pro
grama za rešitev narodnega vprašanja. Leta in leta
se vznemirja slovensko ljudstvo s posameznimi
narodnimi zahtevami, prepornimi točkami, pritož
bami in tožbami, a kako si zamišljajo narodni vo
ditelji bodočnost slovenskga naroda, to je tajnost,
katere še sami ne znajo razvozljati. Sliši še včasi
pač beseda o «Zedinjeni Sloveniji», a vsebina be
sede je tako nedoločena, tako nepojasnjena, da si
vsakdo lahko misli, kar si zna in hoče.
Jasnost ima v tem oziru resnično samo so
cialna demokracija, edina politična stranka v Av
striji sploh, ki ima tudi stvaren in strogo določen
naroden program. Nobena stranka ne more pokazati
kaj podobnega kakor brnski program avstrijske so
cialne demokracije.
Jedro tega programa je narodna avtonomija
in demokratično načelo. Na Slovenskem je vodila
doslej socialno - demokratična stranka takorekoč
edina boj za te cilje in zlasti «Rdeči Prapor» je
storil za propagando te ideje, kolikor je največ
mogel.
Ko je bil maja meseca leta 1907. izvoljen prvi
državni zbor na podlagi demokratizirane volilne
pravice, smo rekli, da bo ena njegovih najvažnejših
nalog ureditev narodnega vprašanja. Ge bi bilo v
tej državi kaj politične logike, bi se bile morale
prav meščanske stranke, ki nastopajo, kakor da so
vzele narodnost v zakup, lotiti tega vprašanja.
Toda že ob prvem sestanku novega državnega
zbora smo povedali, da čaka ta naloga na socialno
demokracijo, ki bi imela kot razredna in eminentno
gospodarska stranka največ pravice, prepuščati
•krb za ureditev narodnih razmer nacionalnim

sklep. Usoda njenega dela je odvisna od spoznanja
m od volje drugih strank.
pogledamo na položaj v državnem zboru,
lahko konstatiramo, da imajo sedaj Slovani svojo
bodočnost v svojih rokah. Pokazati se mora, ali
hočejo res narodni mir na podlagi narodnih pravic,
ali pa žive edino od narodnih prepirov. Slovani
imajo v državnem zboru tako številno moč, da s
pomočjo socialnih demokratov, drugih nenemških
narodov in tistih Nemcev, ki stoje na stališču na
rodne avtonomije, lahko privedejo ne le predlog
socialnih demokratov, ampak tudi načelo narodne
enakopravnosti do zmage.
Brez pritiravanja se lahko pravi, da je za
avstrijske narode zdaj zgodovinski trenotek. So
cialni demokratje so jim pokazali pot; dali so jim
sredstvo v roko. Od njih pa je odvisno, če ga
bodo hoteli in znali prav porabiti. Ge zdaj ne
store tega, ne bo živ krst več verjel njihovim na
rodnjaškim deklamacijam.
Pazili bomo!

Državni zbor.

Beklamacije so poJtniae prost».
Nefranktran* pluma s» n» sprejaasüjie. Kekcpisä
vračaj«,
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glašati, da se socialno-demokratična stranka načelno
bojuje in se bo bojevala zoper militarizem.
Brambovski minister pl. Georgi
je polemiziral z Malikom in je dejal, da poda o
Djegovih trditvah natančnejša pojasnila. Že zdaj
pa pravi, da je pri vojaštvu vse eno, katere vere
je kdo. Kar se tiče predloga, pravi minister, da
zakon o vojaški preskrbi iz leta 1907 že obsega,
kar zahteva predlog. Pokojnine za vdove so pač
zelo nizke, ampak če se računa, da pade na veliki
vojni 20 do 30.000 mož, je svota za pokojnine
zelo visoka.
Poslanec sodrug Höger
pravi, da bodo socialni demokratje glasovali za
predlog. Od leta 1848. se ni izdala ne ena na
redba, ki bi se bila ozirala na vdove in sirote
padlih vojakov. Kar se je zgodilo, je zahtevati
edino privatnemu dobrodelstvu. Vojne zadnjih
desetletij kažejo, da se pomnožujejo žrtve od vojne
do vojne. Sedanje vojske, ki štejejo na milione
vojakov, so opremljene z najbolj rafiniranimi stroji
za umor v velikem. Tudi vdove, katerih edini
sinovi so padli na vojni in nezakonski otroci padlih
vojakov bi morali biti deležni preskrbe. Ge se z
novimi bojnimi sredstvi, s strojnimi puškami in z
novimi topovi, ki so tako konstruirani, da se z
njimi takorekoč lahko okrog ogla strelja, uničuje
na tisoče več ljudi, je tudi država dolžna, za padle
več storiti kakor doslej. Seveda bi bilo socialnim
demokratom najljubše, če sploh ne bi bilo več
vojne. Ker se pa zdi, da sedanji družabni red ne
more živeti brez vojne, se mora računati s posle
dicami ter jih oblažiti kolikor se da. Če se ima
denar za vojno, se mora imeti tudi denarja za
žrtve. Odškodnina pa mora biti postavna pra
vica, ne pa nekakšna miloščina, kakor v naredbi
iz leta 1907. Ge je brambovski minister danes iz
javil, da ostane pri tem, kar se je vpeljalo leta
1907, se mora obžalovati tako govorjenje vlade,
kateri so dnevi šteti. Vlada ne more eno
stavno ukazovati poslancem, kaj imajo
storiti. Za žrtve militarizma se mora zadostno
poskrbeti, sicer se lahko zgodi to kar na Ruskem,
kjer so tako dolgo prezirali one, ki so prišli vsled
vojne v bedo, dokler si niso z velikansko ustajo
priborili svojih pravic,

V četrtek je imela zbornica pikantno razbur
jenost. Ko se je glasovalo o nujnosti dr. Kinde rmannovega predloga, ki zahteva za neko lo
kalno železnico na Geškem samonemške napise, so
nemški socialni demokratje zapustili dvorano in
tedaj se jim je zgodilo to, česar so najbolj vajeni
slovenski socialni demokratje. Nemški nacionalci so
jih namreč jeli obsipavati z narodnimi izdajalci in
s podobnimi priimki. Kraval je bil precejšen, pa
nt našim nemškim sodrugom prav nič imponirah
Ko se je polegla rabuka, je prišel na dnevni
red nujni predlog poslanca Kaline, ki zahteva
zakon za podporo in oskrbo vdov in sirot v vojni
padlih vojakov.
Poslanec Kalim
je vtemeljeval svoj predlog s stališča človečnosti.
Statističnih podatkov ni mogel dobiti od vojaške
uprave, misli pa, da 9 do 10 milionov kron za
dostuje za uresničenje njegove zahteve.
Poslanec Halik
je dejal, da je navada, če umre vojak, prodati
njegovo malenkostno lastnino za pokritje pogrebnih
stroškov. Dalje pripoveduje o petih gojencih vo
jaške akademije v Dunajskem Novem Mestu, ki so
*
i. '
prestopili od katolicizma na protestantizem pa so
V petek so se zopet producirali nemški «ra
bili zaradi tega izgnani.
dikalci», ki prekašajo v surovosti vse. Ze davno
Poslanec sodrug Pik
pred počitnicami so vložili nujni predlog zaradi
tolmači načelno stališče socialne demokracije.
tistih dogodkov na dunajski univerzi, pri katerih
Stranka mora predvsem protestirati z vsemi sred
so italijanski dijaki streljali. Takrat je bila stvar
stvi proti vojni in proti neodgovorni politiki di
še sveža, pa je bil nujni predlog kolikor toliko
plomacije. Ker mora stranka vpoštevati dejanske
razumljiv. Danes so se strasti ohladile, dijaki so v
razmere, soglaša s predlogom poslanca Kaline,
sodnijski preiskavi, zato je bil nujni predlog ne
dasi se s tem predlogom ne izpolnjujejo vse pra potreben. Še bolj nepotrebne pa so bile psovke
vice vojaških oseb in njihovih družin. Socialno- nemških radikalcev, ki so vsemu parlamentu na
demokratična stranka zahteva popolno zagotovilo sramoto.
teh
pravic ne le za slučaj vojne, temveč tudi za
strankam.
„
Začetkom seje se je nadaljevala in zaključila
Zredilo so j«- tak" ™ Mporedali. »Mi- mirno dobo. Ia ker je vojna uprava že uravnala
razprava o Kalinovem predlogu zaradi vojaških
OMtaa napetost s državi se je od otrentwiprtto- pokojnine vojaških gažistov ter njihov vdov in sirot,
vdov in sirot ter je bila sprejeta nujnost in na
a>.nta Se povečala? »eSSamke narodne starte so je njena sveta dolžnost, zagotoviti tudi družinam
to tudi predlog.
znašale polena na Mpe m so potopie. Za »Mar padlih delavcev pokojnine. Socialno-demokratična
Potem je prišel na razpravo Mühlwertov
stranka bo zahtevala, da se reši to vprašanje tudi
narodnega vprašanja se n. oglašala nobena
predlog,
ki zahteva od vlade garancij, da se taki
Zdaj so nastopili .breznarndm. socato. de- v prid onim aktivno služečim, ki so v mirnem času
dogodki
kakor
lani, ne ponove več in da se bo
mokratie V državnem zbore so vložil, nujni pred- izgubili zdravje ali življenje, na ta način, da se
varoval
nemški
značaj
dunajskega vseučilišča.
mokratje. v
drugem mestu, namenjen določi zaostalim primerna renta. To zahteva stranka
Poslanec dr. MühlWerth
log, ki ga objavljamo na
tudi za nadomestne rezerviste in za tiste vojake,
rešitvi nacionalnega problema.
ki so prišli vsled slabega ravnanja ob zdravje ali je «utemeljeval» predlog z neslanimi napadi na
Socialno-demokratična zveza f®8 d°J®Qj0V °dJ
življenje. Glasovali bomo za predlog, ker bo to Italijane ter je nagovarjal Nemce, naj ne dajo nič
da vloži predlog. Sama pa nima toliko dano da
morda povod za reforme; vedno pa moramo na- podpor žrtvam potresa y Kalabriji in Siciliji I
bi s svojimi glasovi lahko izpremenila predlog

Poslanec sodrug Mtesnak
mu je zaklical: Sram Vas bodi takega stališča!
Spričo take nesreče pa tako govoriti!
Zdaj se je vmešal še Vseneœec Stransky
in je začel pobalinsko napadati sodruga Niesnerja.
Poslanec Bugatto
je govoril proti predlogu.
Poslanec sodrug dr. Rennor
je imel potem jako temeljit govor po kateremu
posnemamo najvažnejše misli:
Trajnih garancij za mir so ne bo doseglo z
nujnim predlogom, temveč le potom zakona in le
v zvezi s cel otnim narodnim vprašanjem.
Socialno-demokratična stranka obžaluje dogodke na
vseučilišču in obsoja zlasti rabo samokresov, mora
pa konstatirati, da je marsikaj razumljivo vsled
velikanskega vnetja v narodnih vpra
šanjih. Najmanje se smejo pritoževati tisti, ki
sami največ store za prenapetost v nacionalnih
rečeh. Glavni krivci so na vsak način avstrijske
vlade, ki ravnajo v vprašanju italijanskega vse
učilišča brez zmisla. Strah pred italijansko fakulteto
v Trstu izvira iz največ malenkostne strahopetnosti in
dvorsko-klerikalnih obzirov. Socialni de
mokratje stoje na stališču, da ima vsak narod
pravico do izobraževalnih zavodov in
sicer tam, kjer so njegova kulturna središča. Krš
čansko socialna stranka je v zadnjem času slavno
stno in demonstrativno izrekla, da smejo biti na
Dunaju izobraževalni zavodi samo z nemškim učnim
jezikom. Najbrže torej premodri gospodje ne bodo
par tednov pozneje glasovali za italijansko vse
učilišče na Dunaju. — Kjer se razvijajo narodi na
tesnem prostoru, so konflikti neizogibni. Zato pri
znava socialna demokracija jasen naroden program,
ki zahteva za vsak narod državno enoto, svobodo
in pravico svojega odlcčevanja, bodisi v samo
stalni narodni državi, ali pa kjer to vsled zgodo
vinskih in dejanskih razmer ni mogoče, v okviru
zvezne države. Ne ogibamo se torej narodnemu
vprašanju, ne moremo pa dovoliti, da bi narodni
boj oviral vse naše javno življenje. Pogum imamo,
biti žago vorniki narodnega m i r u ! Praktično
naj se začne z rešitvijo narodnega vprašanja in
nikomur naj se ne pusti izgovor, da bi se mogel
odtegniti potrebi narodne sprave. Pri tem mirovnem
delu smo pripravljeni, sodelovati z vso močjo.
Nikakor pa ne moremo trpeti, da se zapostavlja
gospodarstvo, socialna politika in kultura v tej
zbornici, kakor se godi že desetletja. Kar se tiče
nemškega značaja vseučilišča, bodi povedano, da
po avstrijskih zakonih ni nemškega naroda, ni
nemškega vseučilišča, ampak po postavi so sami
Avstrijanci in avstrijski zavodi in vse, kar je v
Avstriji, je skupna lastnina vseh. Sele če se enkrat
postavno določi narodna last glede na vseučilišča,
se bo tudi lahko zahtevalo izvrševanje zakona. So
cialni demokratje bodo glasovali proti nujnosti.
Pri glasovanju je bila nujnost odklonjena.
Potem je prišlo pet nujnih predlogov obenem
na razpravo in sicer:
Wolf o nevarnosti, v kateri žive nemški di
jaki v Pragi;
Fr es 1 o preganjanju čeških manjšin na severozapadnem češkem;
Lisy o preganjanju čeških manjšin na severo
vzhodnem češkem;
Choc o odstranitvi češkega namestnika grofa
Coudenhova;
Sternberg, da se prepove po vsej Avstriji
dijakom nositi barve (čepice in trakove.)
Prvi govori poslanec Wolf,
ki razmetava na vse strani svoje surovosti in ne
slanosti.

Za narodno spravo.
Socialni demokratični poslanci Selige
Soukup, Daszyński, Tittoni in Vitij
vložili v državnem zboru nujni predlog.
«Težka industrialna kriza, naraščajoča bi
selnosl, draginja živil in stanovanj obremen,
delavstvo. Z največjo nevoljo vidi delavstvo
narodov, da se tako v resnem času ljudske
stopstvo z neplodnim narodnim bojem 05
delu za nujne gospodarske in socialne prob
Z bojem za posamezna vprašanja, z 1
za same simbole narodne moči in časti
more ustanoviti narodu mir. Meščanske stran
pustile v desetletja trajajočem narodnem bon
važnejše narodno vprašanje nerešeno- Z
rovanje narodnih pravic z zakoni,
vice narodov počivajo danes na aaredbab, ]
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vsak čas razglase za neveljavne, na šegah ki «e
vsak čas ovržejo, na sodnijskih razlagah ki
vedno mažejo. Noben narod ni varen svojih pavic. Narodni mir se samo z zakoni lahko u e“eJ* ’
zagotoviti se more le s pravnimi uredbam'»
govarjajo potrebam vseh narodov; sočasno s s
cialnim zakonodajstvom se mora torej izvršiti e 0
za vstvarjenje pravnih določb in pravnih ured , s
katerimi se utemelje pravice narodov. Ti zakon«
morajo zagotoviti vsakemu državljanu pravico,
priznavati in izražati svojo narodnost;
te pravne uredbe morajo vsakemu narodu za
gotoviti pravico samoodločevauja.
Tudi za vprašanje narodnih manjšin se
mora končno najti zakonita rešitev. Manjšine se
morajo zavarovati pred vsakim nasilstvom.
Boja med narodnimi večinami in manjšinami ne
smejo vlade, katerih nesposobnost in nedelavnost
je soodgovorna za nacionalno gonjo, zlorabljati
za tlačeča policijska sredstva.
Uvažuje, da morajo vsi predlogi, ki posegajo
samo po posameznih vprašanjih iz celote na
rodnega problema ostati neplodni in da odtegujejo
le parlament njegovim socialnim in gospodarskim
nalogam ;
uvažuje dalje, da se zakoni in pravne usta
nove, s katerimi se imajo uresničiti narodne pra
vice, samo v soglasju zastopnikov vseh narodov
lahko vstvarijo, da je torej potreben skrben pre
gled in posvetovanje, predlagajo podpisani:
Zbornica poslancev naj sklene:
Izvoli se odsek dvainpedesetih članov, ki dobi
nalog, poročati o predlogih, ki so na razpravi ter
o predlogih in vladnih načrtih, ki so pričakovati o
podobnih predmetih ter predložiti zbornici
zakonske načrte o uravnavi narodnih
razmer, zlasti o pravicah narodnih
manjšin.«

0 narodnem boju.
Znani nemški pisatelj Peter Rossegger piše v
svojem listu «Heimgarten» o nacionalnih bojih.
Njegov članek je namenjen v prvi vrsti nemškim
hujskačem, a njegova vsebina je primerna vsem
šovinistom. Rosegger piše:
«Kakšna nesreča, ta boj narodov, ki smo ga
doživeli, ki tako surovi in greni naše življenje in
mu jemlje vse dostojanstvo! Rasa! Kri! Kdo iz
med nas bi mogel reči: Moja kri je čisto ger
manska. Mi pa: Moja kri je čisto slovanska? Če
bi se mogle kapljice naše krvi kemično preiskati,
bi doživeli kuriozna presenečenja.
Ostane torej samo razlika jezikov, kakor so
se, dejal bi, bolj slučajno ohranili v raznih krajih.
Ali ni. to večinoma boj za črke, ki se vodi z
blazno okrutnostjo?
V glavnem so interesi ljudi in narodov vza
jemni. Pravi konflikti tiče v gospodarskem življenju
in sicer v posameznem narodu prav tako kakor
med raznimi narodi. Čemu torej boj zaradi jezi
kov? Prava pregrešna vojska je to.
Boj za duševno blago naroda, to bi bilo ne
kaj. A na taki moralni višavi niso naši sedanji
nacionalni boji.
Nizki interesni boji so to, ki jih vodijo osebna
sovraštva. Delo zapeljevanja je večinoma ta boj.
So ljudje, ki hočejo boj za vsako ceno.
Ne, odkrito moram reči: Zvestobo do last
nega naroda sem si drugače zamišljal. Kakšen na
cionalizem je to, ki gre vedno le za tem, da bi }
napravil svojemu narodu in drugim narodom čim
več sovražnikov?
Rosegger in socialni demokrat. Nemški narod
njaki so ga vedno prištevali sebi. A če bi socialni
demokrat zapisal kaj takega, bi mu rojaki - narod
njaki kmalu vrgli izdajstvo v obraz.

Univerza v Trstu.

Konec.

Ali najlepše je to, da se zdaj, ko je vendar
povsod skrb za ljudi iz mase, za njih omiko in
boljše izhajanje prva skrb mož in žen, ki čutijo v
sebi nagon, pomagati rojakom, — na Slovenskem in
Hrvaškem o naših rojakih-delavcih govori in piše,
kakor bi bili inferiorna rasa. Neka aristokracija se
hoče pojavljati, ki pa izhaja vsa iz mase, vsaj po
starših. Seveda je je treba, ker je grajska in urad
niška vneta za tujino. «Kdo mi bo škornje snažil !»
— Na Danskem imajo že dalj časa visoke šole za
mase, pri nas pa v novejšem času pišejo tudi slov.
liberalci o tem malem številu naših ljudskih uči
teljev, kakor bi bili še ubogi mežnarji prejšnega
stoletja, ali pa tlakarski kmetje pod kakim grofom.
To je pač kaj groznega, taka dohtarija! — Na
Nemškem živi neki Bebel, je živel neki Auer in
žive drugi soc. demokratje, ki so postali voditelji
pisatelji prve vrste, pa so bili rokodelci in fabrični
delavci.

Slovenci, Dalmatinci, Hrvati imajo do leta
1848 isto zgodovino, kakor Danci. «Jahrtausendlang ist die gläubige Herde wirklich blos Füllsel
von Staatsformen, oder richtiger, willenloses Macht
objekt herrschender Priesteroügarchien gewesen.»
__ Toliko nas je Slovencev z Dalmatinci, kakor
Dancev, zemljo imamo pa. boljšo, ugodnejše pa
podnebje. Imamo dosti krme za govejo živino,
lahko pridobimo krme po osušenju dolenjskih trav
nikov še več, imamo polja za krompir, peso, ko
ruza uspeva pri nas. Mlekarne — velika svinjereja
_ _ reja kuretine bi nebeško lepo uspevala ; imamo
pa tudi vsakovrstnega sadja. Vinograde smo obHovili, to je res, in morebiti je to krivo, da zaostajamo. Gotovo dosti je vzroka za zaostajanje v
vinogradu, pa tudi v nas samih. «Narod», «naroda
čitalnice, sokol, plesi, nabiranje za Ciril Metoda i,
t. d. za vzgojo našega kmeta in delavca pa ne sto
rimo nič, skoro nič ne storimo za povzdigo našega
gospodarstva; tujci prihajajo, tujci žanjejo. Pa ni
težko dandanes kaj prida započeti v gospodarskem
oziru, ko so Švicarji, Danci, Angleži, Nemci že po
kazali, kako je treba delati, da se narod obogati
in postavi tako na lastne noge. Bog ve, ako je
10 Slovencev bralo Pestalozzija, ali izborne knjige
o zadružništvu, ali kaj, kar so delali in povzročili
dobrega za svoje narode socialisti!
Advokatov, duhovnikov imamo vse polno. To
so naši fabrikanti, to so naši učitelji in gospodarski
vodniki. Kmet je priden, v Ameriki zasluži toliko,
da popravlja stara poslopja, zida nove cerkve,
plačuje nekaj dolga, ali zadolžen je vendar le
grozno. Kaj je zadolžena kmetija! — Doig se pododuje naprej, kmet se zadolžuje nanovo, ako ni
večjih dohodkov za dote dedičev.
Kaj bi kmetija na vsem avst. slovanskem jugu
ne stvarjala premoženja, ako bi bila le količkaj
vravnana po danskem vzgledu ! Maloštevilni Danci
so v 30 letih vstvarili veliko industrijo, veliki
promet produktov svoje kmetije in industrije po
daljnem svetu. Ali smo Slovenci, Dalmatinci, Hr
vatje in avst. Srbi tako neumni ljudje, da ne pre
moremo nič? Danci so si pomagali sami, države
niso prosili milodarov, bila je revna. — Prosim
gospodje, ki mislite, da nas bodo rešile dekla
macije o vseslovanstvu, ta majhna Danska je za
čela po vzgledu Pestalozzija, po izgledu angleških
zadružnih socialistov najprej z delom omike mas
in izboljšanja gospodarstva. Veliko milionov denarja
so ti danski kmetje porabili za nredbo svojih za
drug in danes so že plačali vse dolgove in so že
tudi aktivni kmetje in industrialci in tudi že bogati.
Danci so protestanti in mi Slovenci smo trdi ka
toliki, ki so inferiornejši po vsem svetu napram
protestantu iu Židu v vseh ozirih, posebno pa v
gospodarstvu, ali tako hudo zabiti Slovenci in južni
Slovani vendar nismo, da bi nič ne premogli 1
Slovenci smo imeli doslej le par slabo obiskanih
realk, dosti pa gimnazij, katere so le vzgsjale ju
riste in teologe. Še to malo inženirjev, hrez katerih
sploh ne moremo biti, moramo importirati iz Češke
in iz nemških krajev; brez laških zidarskih moj
strov in zidarjev se pa ne postavi pri nas ne ena
večja hiša. Kar je fabrik, je po večjem v nemških ali
laških rokah. Velika kupčija ua morju je po večjem
v laških rokah.
Brati je bilo, da so avst. dinastični krogi za
to, da se politično združi avst. slovanski jug.
Stavim kaj, da se bodo našli Slovenci, ki bi se
protivili zedinjenju avst. slovanskega juga, zaradi
tega, ker bi nemara Čehi potem bili bolj osamljeni
v dunajskem parlamentu, ali tudi nemara zaradi
tega, da katolicizem ne bi trpel v ostali cislitaniji
po Nemcih, ki vlečejo v mestih v protestantizem.
Gotovo bi bilo najti tudi nekaj Slovencev-vo®teljev, ki bi ne hoteli privoliti, da se tako
venstvo reši, rajši naj ga zaduše Lahi in Nate.
Vzel sem gospodarski razvoj na Danite0 kot
predmet tega spisa, da razkažem, kaj /e &
narod, prebivalec ob morju, storil tekom komaj
pol stoletja — in kje smo mi Jugoslovani, kje mi
mejaši Nemcev in Lahov, Slovenci i° Dalmatinci.
Nas je približno toliko, kolikor Dancev, toliko
imamo zemlje. V najugodnejše® podnebju živimo.
Kaj vsega ne bi mi pridelavah na naši zemlji, kaj
bi ne mogli storiti kot rokodelci, industrialci I Le
štejrao fabrike v naših kronovinah in celo tiste, ki
so last naših rojakov in poglejmo, kako naš roko
delec izumira. Poglejmo v naša mesta, trge ! Go
stilničar in kramar, to je po večjem vse; to pa
je lahko vsakdo v takih malih razmerah. In kmetJ
Nekaj se giblje proizvajalnih zadrug na kmetijstvu
r

Prilog „Rdečemu praporju“ t dn(, „ jan
Bog daj srečo’ — Naši duhovniki so krščanskT
socializem Angležev Maurice, Ludlow, Neale
Kinsley razumevali kot bojno sredstvo proti slov.
liberalizmu.Ta liberalizem je imel za spremstvo tudi
naše trgovstvo. To se je hotelo ubijati s konsumnimi za
drugami. Merodajni liberalci niso smeli kaj ziniti o
zadrugah, da ne ujete naših trgovcev in tako smo
pač zaostajali. Vzeti je bilo kat. duhovništvu vod
stvo zadrug iz rok iu začeti s proizvajalnimi za
drugami. Veliki čas je našel majhne ljudi! Tako
je edino rešilna zadružna misel prišla na naši kme
tiji ob kredit. Seveda z duhovnikom gre vse
lažje. Dobro, pa bi se v dosego tega namena bojeraoje ž njimi ustavilo; - le ta aamen bi bil
toliko zatajevanja vreden. Slovenstva ne bo v se
danjem času rešil trgovec, meščan, ozreti se mo
ramo samo na maso. In tedaj vprašam, koliko je
storil protestantovski škof Grundtvig za dansko
maso. za ljudstvo in koliko naš kat. Slomšek in
drugi, ki so se pozneje izigravali kot kršč. socia
listi ? Posojilnice! — To je vse. Ali zadruge, ki
pomagajo vzdrževati posojilnice, katerih denar služi
uživljanju industrije, zadružne kmetije, ki daje obema
denar za večja podjetja, take so kaj vredne, ali
manj take, ki le pomagajo zadolžiti se in teh proizva
jalnih zadrug je pri nas res veliko.
V času živimo, v katerem je treba vsakemu
narodu in posebno vsemu Jugoslovanstvu jako omi
kanih mož in tudi žen, obče in strokovno dobro
omikanih, da spravijo naš v blatu tičoč voz na
gladek tir. Fisoke šole nam je treba v domačem
kraju, visoke šole pa, ki ne druži samo teh tride
set slov. juristov akademikov, ampak visoke
šole v mestu, kjer se lahko zbira in uči veliki del
južnoslovanske mladeži. Na taki šoli bo veselo
tekmovanje, zanimanje za širšo našo domovino,
zanimanje za vse, kar se dogaja, drugod med raz
vitejšimi narodi. Ta visoka šola more biti le v
Trstu. Na visoki šoli le v tem mestu bodo tudi
učitelji imeli več pomena, se bodo morali učiti in
izvežbati za omikanejše poslušaleljstvo in fantje
bodo živeli v velikem mestu, kjer se bodo igraje
naučili več jezikov in prišli na krušna mesta z
večjim duševnim obzorjem. S.ovanski jug je velik,
pa je zanemarjen. Delo za ta slov. jug zahteva,
da se tisoč dobrih glav vsake 4 leta poda ven v
ta svet ledino orat Trst naj bo jugoslovanski
Kopenhagen v vsakem oziru. Možje, ki so poma
gali vslvarjati veliko gospodarstvo na Danskem, so
si stavili velike naloge in predvsem so pomagali
ustvariti delavce, ki 6e boje tujine. Še teh kolov
nismo podrli, ki nas ločijo Slovence mej sabo. Se
veda, kder misli na Ljubljano, Trst pa prepušča
Lahom, ta ne bo izbil teh kolov. Da le ima Ljub
ljana kaj vatlov žameta v trgovinah in nekaj šam
panjca za plesne veselice, pa je že vse dobro.
Ako hoče rešiti naša dinastija Trst, Primorje,
jadransko morje, nas ne sme prepuščati Lahom
ali Nemcem ; mi smo glede Trsta najvažnejši ljudje;
nas je treba jemati predvsem v poštev. Ako
imamo možgane v glavah in ne žaganja, bomo z
vsemi močmi delali na to, da se izvrši politično
zedinjenje vsega avst. slovanskega juga; v institut
za bebce v Kainbacb pa se morajo poslati tisti, ki
bi se protivili temu.
Vseslovanstvo ! Bežite no, v svoji hiši na
pravimo prej red, uredimo si tu dobro gospo
darstvo. Naj se ne glasi vedno: vseslovanska be
račija! — Lahko imamo toliko renegatov, ker ne
skrbimo za procvit gospodarstva; z reveži se ne
brati rad kdo ; lahko upravljajo politično in ura
dujejo kot justični uradniki nemški ljudje, lahko
tujci mej nami nosijo glave po koncu. V bogatem
našem gospodarstvu bodo tujci taki, da jih ne bode
razločevati od rojakov,
la tedaj zopet slovanska univerza v Trstu s
tega stališča; s stališča razširjenja, povzdige gogpodaratva moramo stremiti za tem, da dobimo
yjjjyerzo v Trstu! — Kopenhagen ima univerzo,
ne pa kako manjše dansko mesto. V Kopenhagnu
imajo industrij0, majo kmetske zadruge in svoje
centrale za promet. Ob morju je veliko gospo
darstvo ia tam dobe mladeniči, ki kaj vidijo v
»velu, misli ta ««" 4
, p„ktio,em fiv
iienju. y«eučiliSIMi utW
teomtao
J
delu; kje drugod zamore jugo-,
pota k prat i
sta^ boljši učitelj naše mladeži,
slovanski učenjak Pitati
kakor v Trstu, k}er m
čniž0njkui In po.
motivov in tako mladem ,
Trstu. Na vsepolne visoke šole zamorejo
obeno
«ta naj tal.
dvora.,
ostiko, da pregleda tudi lahko v na
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^düüiuiih disciplin. Pregled vseh disciplin
J velevažen v vzgoji za praktično življenje. In
, ro, tukaj v Trstu pokaži Jugoslovan, ako si
vreden kot vseučiliščnik, bodisi kot profesor,
odisi kot učenec, tukaj tekmuj z Lahom, nauči
se laščine, poglej veliko laško literaturo, pokaži,
ako si kaj vreden! Ako tukaj ne zmagaš, tudi
drugod ne bodeš izpodrinil Nemca in njegovo po
nemških vladah podprto moč v naših krajih.
Dr. Slane.

Sodrngii Podpirajte in širite „Rdeči
Prapor“. Pridobite covih naročnikovi Na

delo za centralno glasilo stranke.

Politični odsevi.
0 razpusta državnega zbora se je zopet go
vorilo zadnji čas. Viada izjavlja, da so vse take
govorice neosnovane. Bilo bi tudi težko razumljivo,
kako bi vlada utemeljila tak korak, zakaj držav
nemu zboru se ne more očitati, da ne dela toliko,
kolikor mu vlada omogoča. Seveda je vedno ne
koliko takih gospodov, ki žele razpust parlamenta
tako kakor častniki žele vojne.
Spravna konferenca radi češkega vprašanja je
padla v vodo, največ zaradi tega, ker so nemški
nacionalci odklonili sodelovanje. Vlada prikriva svojo
blamažo na ta način, da razglaša, da se je konfe
renca — odložila. Pa menda bo sklicana spet o
— sv. Nikolu.
Štajerski volilni red za deželni zbor, ki je
bil sprejet v zadnjem zasedanju, ni predložen v
sankcijo, temveč ga je vlada vrnila deželnemu od
boru z zahtevo, da se izpremeni neki paragraf,
ker so po zakonu dokumenti prosti pristojbin. Po
sklepu deželnega zbora ima deželni odbor pravico,
da sam izvrši take male izpremembe, tako da se
bo zakon, čeprav z zakašnjenjem, lahko predložil
v sankcijo.
«Bumei» nemških študentov je še vedno po
vod trajnemu razburjenju v Pragi. V nedeljo so
bile zaradi dijaškega sprehoda zopet velike rabuke,
ki so se končale s tem, da je policija z žandar
merijo razgnala ljudstvo. Za resnobo življenskih
pojmov sodobnega človeštva je res slabo zDamenje,
da take neumne trakarske afere lahko cele tedne
in mesece vznemirjajo mesta, dežele in .narode.
Zagrebško sodišče, odnosno hrvatska vlada, je
zahtevala od ogrskega državnega zbora izročitev
srbskih poslancev Pribičevića, Banjanina in Budisavljevića, ki jih toži državno pravdništvo zaradi
«veleizdaje». Izročitev se je odklonila, ker material,
ki ga je priložilo sodišče, ne dokazuje nobene
krivde. To je nova blamaža za Rauchovo vlado.
Proti obtožnici zaradi veleizdaje so srbski
obtoženci vložili ugovor, ki ga je sestavil znani
odvetnik dr. Hinković Ugovor pobija obtožnico
juridično in stvarno ter ostro kritizira trditve in
razloge državnega pravdnika glede na posamezne
obtožence, ki jih samo pavšalno sumiči, ne da bi
se za ta sumničenja navedli kakršnakoli fakta. Dr.
Hinkovič pravi, da bo predsednik sodnega dvora
pri obravnavi vsakemu osumljencu posebej šele
moral povedati, česa ga dolže. Nadalje ironizira
obtožnico, ki zatrjuje, da so obtoženi Srbi hoteli
Bosno in Hercegovino iztrgati iz «edinstvene dr
žavne zveze» ; ta pa je obstajala do 1. 1865 in se
je zvala «der deutsche Bund». Državni pravdnik
torej toži Srbe, da so hoteli Bosno iztrgati iz tiste
«edinstvene državne zveze», ki se ji pravi «der
deutsche Bund» in ki je že 1. 1866 prenehala eksi
stirati. Nadalje naglaša, da je cirilici, ki se v ob
tožnici tudi proglaša za «veleizdajstvo», z zakonom
iz leta 1887, podpisanim od kralja, priznana enako
pravnost z latinico. Glede Nastičevih «razkritij»
naglaša ugovor, da nimajo v stvarnem oziru no
bene veljave, ker je Nastič pri vseh akcijah, ki jih
je «razkril», sam sodeloval, torej bi tudi on spadal
med obtožence, ako bi bila dotična «razkritja»
resnična. Končno se omenja tudi «revolucionarni
Statut».
Ogrska volilna reforma je odložena. V torek
je bil njen oče, Andrassy, sam na Dunaju in je
prosil cesarja za dovoljenje, da se sme razprava o
volilni reformi odgoditi. To dovoljenje je dobil.
Andrassy je imel za svojo prošnjo dva povoda;
prvič je madžarska koalicija izgubila že mnogo nek
danjega ugleda pri volilcib, pa bi se rada zopet pri
kupila šovinistom. To upa doseči z nacionalistični
mi zahtevami pri vojaštvu in s samostalno ogrsko
banko. Drugič so pa postala vladi tla pod nogami
prav zaradi volilne reforme vroča. Strankina di
sciplina je zlasti med «neodvisBjaki» od dne
do dne slabejša, tako da hoče baje tudi zbornični
predsednik Justh nastopiti proti pluraliteti. Na ta
sačin nima vlada nič gotovosti, da bo njen sra
motni načrt sprejet, pa bi rada odložila nevarnost,
kolikor se da.
Položaj ogrske vlado je res postal kritičen.
2e dolgo se opažajo nesoglasja med vlado in po
sameznimi strankami in skupinami koalicije. Zadnji
Čas se je pa to razmerje skrajno poostrilo. Na
mesto volilne reforme je zdaj na dnevnem redu
davčna reforma. A tudi to razpravo namerava
vlada pretrgati in spraviti zakon o rekrutih na

dnevni red. Zaradi tega je neodvisna stranka silno
ogorčena ter napoveduje, da ne dovoli ne enega
rekruta, dokler ne bo bančno vprašanje tako re
šeno kakor hočejo neodvišnjaki. Vlada hoče baje
še ta teden počakati, kaj se zgodi; če bi se za
čela obstrukcija, misli pa demisionirati. Za to je
itak že davno zrela.
Srbija je nakupila zopet 1200 konj na Ruskem.
Bivši ministrski predsednik Pašič, vodja staroradikalne stranke, se hoče umakniti iz političnega
življenja.
V srbski skupščini je socialni demokrat
Kazlerović interpeliral vojnega ministra zaradi ve
likih nerednosti pri vojaški upravi in minister je
priznal, da so se res zgodili velikanski škandali.
Začelo se je že takrat, ko so se naročili novi topovi.
Visoki častniki so se dali podkupovati, poneverili
so velikanske svote eraričnega denarja, s kratka v
manjšem merilu je tako, kakor je bilo na Ruskem
ob času japonske vojne.
Bolgarska je poklicala trinajst letnikov rezer
vistov osme obmejne divizije v Stari Zagori na
«orožne vaje». S tem je divizija postavljena v
vojno stanje. Vlada pravi, da je morala storiti to,
ker se kaže v drinopoljskem okraju sumljivo turško
vojaško gibanje.
Na plenarni seji francosko socialistične
Stranke je sodrug Vaillant na podlagi dopisov
iz Avstro-Ogrske, Srbije, Bosne in Hercegovine
dejal, da bi Rusija s spletkarjenjem rada nagnala
Srbijo in Craogoro Da vojno. Naglašal je potrebo
sloge vseh socialistov, da se ohrani mir.

Domače vesti.
Konflikt Schwarz - Hribar. V uradni «Laibacher Zeitung» je, kakor smo že poročali, zavzel
deželni predsednik baron Schwarz še enkrat sta
lišče proti županu Hribarju. Oficiozni komunike
i je v glavnem trdil, da je bilo županu nepotrebno,
zahtevati, da se dodajo žandarskira patruljam me
stni redarji, ker je to vlada že sama odredila ; dalje
pa, da je župan dne 19. septembra sam telefonično
predlagal, naj se zvečer porabi vojaštvo. Na to oficiozno izjavo odgovarja župan Hribar v «Poslanem»
v «Slovenskem Narodu» :
1.Glede pogovora z gospodom policijskim
svetnikom Wratschkom vzstrajam pri tem, kar sem
povedal. Uradno poročilo, spisano 17 dni kasneje,
ne more za presojo stvari biti merodajno.
2. Kar se tiče pridodaje mestne policijske straže
orožniškim patruljam, priznavam, da sem se zmotil
glede datuma. Dokaj dolgotrajno moral sem se
namreč za mešane patrulje zavzemati meseca maja
1907 leta, ko se je prvič pod sedanjim gospodom
deželnim predsednikom rabilo na ulicah orožništvo.
Pomoto, ki se mi je vrinila, obžalujem: ne more
se mi pa preveč šteti v greh, ako se pomisli, da
sem ravno v usodepolnih dneh meseca septembra
imel vsak dan celo vrsto razburljivih konferenc in
važnih pogovorov.
3. Dne 19, septembra sem bil skoro nepre
stano pri telefonu. Ko bi me kdo danes vprašal, s
kom in s čem sem govoril telefonično, ne mogel
bi se ga spominjati. In tako se tudi telefoničnega
pogovora z deželnim predsedstvom glede zastraženja kazine po vojaštvu prav nič ne spominjam. Ker
pa to trdi gospod deželni predsednik in ker sem v
popoldanskem ustnem pogovoru isti predlog stavil,
ne dvomim, da se je med ostalimi telefoničnimi
pogovori vrš 1 tudi ta. To pa seveda prav nič ne
izpremirja mojih navedeb, kakšen povod sem imel
predlagati uporabo vojaštva samo pred kazino.
Ta izjava, če se le nekoliko pazno čita, vse
buje vendar odstop gospoda župana glede na tisto
točko, zaradi katere je bilo največ hrupa. Deželni
predsednik je, kakor znano, v deželnem zboru tr
dil, da je župan dne 19. septembra izpremenil
svoje pivotno mnenje in sam predlagal vojaštvo.
To je hitro pograbil dr. Šušteršič in ostentativno
vprašal, če je to res. V občinskem svetu je podal
župan dolgo izjavo, ki je v bivstvu izrekala, da to
ni res, češ, da je bila poraba vojaštva že skle
njena, ko je on prišel k deželni vladi in da ni
mogel storiti nič druge ga, kakor vzeti sklep na znanje
in vplivati, da se poraba vojaštva omeji na kordon
pred kazino. Tej izjavi je deželni predsednik deci
dirano nasprotoval, češ: Gospod župan je pozabil
povedati, da je že pred tem, spontanno, t. j.
iz lastnega nagiba, telefonično predlagal pcrabo vojaštva za večer. In na to ogovarja župan.
«Ne dvomim, da se je med ostalimi telefoničnimi
pogovori vršil tudi ta.» To se pravi: Gospod župan no
dvomi, da je sam predlagal, naj se za večer porabi
vojaštvo ... Naj se obrača stvar kakor se hoče, to
je vendar povsem jasna retirada. In če je s to iz
javo končana polemika, se mora reči, da je ta boj
izgubil župan. Morda ga ne bi bil, če ne bi bili prav
njegovi pristaši označevali poziv vojaštva za naj
večji zločin.
0 raznašanju časopisov je izreklo ljubljansko
deželno sodišče v vzklicni obravnavi upravitelja
«Narodne Tiskarne» sodbo, ki se ne strinja s
prakso in po našem mnenju tudi nasprotuje zmislu
zakona. Sodišče je namreč izreklo, da se sme za
četi z raznašanjem časopisov šele tedaj, kadar so
dolžnostni iztisi oddani državnemu pravdništvu
in varstveni oblasti. Splošno velja načelo, da se
oddajo dolžnostni iztisi takrat, kadar se začne z
razpečavanjem. Ca bi obveljala razsodba deželnega
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sodišča, bi se skoraj približali preventivni c zuri. Proti razsodbi se vloži tožba za varstvo
kona pri generalni prokuraturi.
Mestno zastavljalnico ustanovi ljubljanska ob
čina. Na zadnji seji je občinski svet
.
1. Sklene se ustanoviti mestna zastavljalnica z
namenom, da nudi siromašnemu občinstvu pomoč
s posojili na zastave in da event. prometne pre
bitke izroča mestnemu ubožnemu zakladu.
2, Magistratu se naroča, da za ustanovitev
izposljuje potrebno dovoljenje.
Ljubljansko veteransko društvo je zadela
huda nesreča. Ne, to je premalo. Zadel ga je cel
kupček nesreč. Najprej je izgubilo cesarjevo pokro
viteljstvo, potem pravico, da sme imeti avstrijskega
orla na zastavi in končno je bilo razpuščeno, ter
je dovolilo 200 kron za žrtve 20. septembra. Kr
vavo ironična zna biti včasi zgodovina in zdaj se
je pokazala prav tako. Ubogi veterajnarji! Ni jih
na svetu bolj lojalnih, monarhističnih, avstriakantovskiih ljudi nego so veteranci in zdaj —- kaj bo
zdaj ? Kdo se bo zdaj ob pogrebih postavljal s pe
telinovim perjem? Kdo bo pri vojaških paradah
defiliral s predolgimi koraki in s prešibkimi koleni r
In kaj bodo počeli tisti, ki so smeli celo koman
dirati? Seveda bodo proti razpustu rekurirali. Zakaj
to se mora že priznati, da se človek zaradi uteme
ljitve razpusta kar za glavo prime. Ge ne sme
društvo, ki ima 23.000 kron premoženja, žrtvovati
borih 200 kron v tak namen, tedaj niso avstrijska
društva pod državnim nadzorstvom, ampak pod
kuratelo. Seveda je na drugi strani resnično, da
je bilo marsikatero delavsko društvo razpuščeno
zaradi še bolj malenkostnih reči. Tako je na pri
mer nekdanje tržaško izobraževalno društvo storilo
smrt zaradi par Aškerčevih pesmi. Ampak da se
zgodi kaj takega veterancem, je že prehudo. Le
pozabiti se ne sme, da ima ta razpust prav pre
cejšen vzgojevalen pomen. Ge že organizirana lojal
nost ni varna takih udarcev, čemu jo potem sploh
organizirati, uniformirati, registrirati i. t. d. ? In še
nekaj prihaja človeku na misel. Veteranci so pač
nekaj kolikor toliko vojaškega; saj imajo celo v
črni vojski posebno nalogo. In kdo ve — če je
vlada začela razpuščati veteranske kore, morda še
doživimo, da razpusti ves militarizem.
Ljubljanske zizibambule so v nedeljo v Šiški
klaverno pogorele in zdaj kriče po vseh listih, ki
so jim dostopni, kakor da bi jih kdo drl. Ge bi
človek smel verjeti «Slov. Narodu», «Narodnemu
Dnevniku i. t. d., bi moral misliti, da se je zgodila
zizibambulam res kdove kakšna krivica. Pa kaj je
bilo? Ribnikarjeva četica je hotela zopet izvršiti
majhen švindel, pa se ji ni posrečil. Sklicala je v
Šiško «ljudski shod». Ko so pa zborovalci zahtevali,
da se voli predsedstvo, je Ribnikar naenkrat trdil,
da je to — društven shod. Vprašanje je, če imajo
«Narodni Delavci» (!) socialne demokrate za tako
nevedne, ali pa so sami taki ignorantje, da ne znajo
ločiti ljudskega shoda od društvenega. Ge mislijo,
da je vsak shod, ki ga skliče društvo, društven
shod, se morajo še temeljito učiti zborovalne po
stave. Ljudski shod je ljudski shod, pa ga naj skliče
kdorkoli. In na ljudskih shodih je bila od nekdaj
taka navada, da se je volilo predsedstvo. Na shodih,
ki jih sklicuje «Narodna», je pa to že zaradi tega
priporočljivo, ker sicer ni nobene garancije, da dobi
besedo, kdor ni všeč Ribnikarjevim. Na shodu je
bilo okrog 180 socialnih demokratov in 23 narodnjakarjev, ki so pa hoteli na vsak način terorizirati
večino. O tem ne more biti nobenega dvoma, ker
so je na shodu ponovno dokazalo, da so socialni
demokratje v ogromni večini. Sodrug Kocmur, ki
si je pridobil največje zasluge, da se ni zgodilo nič
hujšega, je podajal Ribnikarju najkulantnejše pred
loge. Zagotavljal je,- da dobi Ribnikar prvi besedo,
potem socialist, potem pa zopet narodnjakar. Ampak
Ribnikar je odklanjal vse in bilo je očitno, da
mladoliberalci sploh nočejo zborovati, če se ne mo
rejo nemoteno lagati. Ge bi bili socialisti pripustili
narodnjakarsko predsedništvo, bi danes zizibambule
trobili urbi et orbi, da so imeli ogromno večino
in da je cela Šiška njihova. Vse, kar čenčata «Narod»
in celjski «Dnevnik» o surovosti socialnih demo
kratov, je pa prav tako onemogla laž kakor «Na
rodova» bajka, da je žandarmerija izpraznila salon.
Res je le to, da je po poldrugournem prepiru na
rodnjaška četica pobrala kopita in odšla v čital
nico, kjer je potem 23 njenih junakov «zborovalo»
in se «konstituiralo». Posebno debelo laž ima «Slo
venec», ki pravi, da sta bila dva mladoliberalca
ranjena z noži. Knjigovez Feldstein, ki je od nekdaj
znan rabukaški agitator liberalcev, je bil nekoliko
opraskan po obrazu, a ker je bil korenito «na
vdušen», je prav lahko mogoče, da se je sam
opraskal. Da se zizibambule jeze, je umevno ; ampak
kar so skupili, naj pripišejo sami sebi. Šišensko
delavstvo si pa prav nič ne želi njihovega
«reševanja».
.
hsdzornik Ribnikar je v nedeljo
šišenskem hasku dejal, da garantira, da ne d
socialni demokratje «Mestnega Doma» za no:
shod več. To je zelo zanimiva izjava. Radi bi
deli, odkdaj disponira Ribnikar za dvorano «Mi
nega Doma? Doslej smo mislili, da je to kom
tenca mestnega župana. Govorilo se je sicer
da misli gosp. Ribnikar zasesti Hribarjev stol
rotovžu; a da izvršuje že danes županske prt
gative, m še nikomur znano.
P

Liberalno-klerikalna harmonija producira že
čudovito disonančne akorde. Ob deželnozborskih
volitvah, kc je bilo za enkrat gotovo da ne mo
rejo drugi drugim izmakniti nobenih manda v, je
bilo koraodno. Dekretiralo se je enostavno : o de
želi klerikalce, v Ljubljani liberalce, pa Je
pn'
hranjen boj in vse, kar je v boju neprijetnega,
prišle so volitve za trgovsko-obrtno zbornico m
je harmonija nekam taka, kakor če se bonna
počen lonec. Komaj združeni bratje so si y lasen,
kakor da ni bilo nikoli sloge in pobratinstva.
«Narod» očita klerikalcem celo, kakor v pozablje
nih dneh, nelojalnost in hinavščino. Liberalci so
klerikalcem ponujali kompromis, s katerim bi se
število klerikalnih prisednikov v zbornici pomno
žilo. Hinavščina je pa v tem, da niso rekli kleri
kalci ne «da» ne «ne», dokler niso bili popolnoma
pripravljeni. Naenkrat so začeli z agitacijo za
svoje kandidate in so zvalili krivdo za razbiti
kompromis na — liberalce. Zdaj pa naprednjaki
debelo gledajo in «Narod» že govori o skrajni ne
varnosti. In čudijo se. Kakor da bi bili klerikalci
že kdaj kaj storili, od česar niso pričakovali pro
fita! Ge bo sloga ali «harmonija» trajala še ne
kaj časa, se bodo čudili še bolj.
Žlehta na Slovenskem je kakor slavna staro
grška kača, s katero se je ukvarjal Herkules. Od
biješ ji eno glavo, pa ji zrastejo tri nove. Neko
liko je ta istorija že znana iz preteklosti in pol
preteklosti, Še ni vse iz prejšnjih časov definitivno,
pa se že vzdigujejo novi gospodje. Zdaj se je pri
čelo to lepo gospodarstvo v deželnem dvorcu v
Ljubljani, kjer je gospod pl. Šaklje glavar, ki ima
srce za svoje ljudi. Tako se menda izkazuje hva
ležnega usodi, ker ga je postavila na visoko mesto,
kjer se izpolnjujejo njegove najsmelejše nade. Pra
vijo, da imajo klerikalci kremenite demokrate med
seboj ; seveda se ne ve, kaj da pravijo o tej kama
rili, ki se zbira v deželnem dvorcu. Ge jo pre
bavljajo, jim želimo dober tek. Nas ne boli glava
za to. A ljudje, ki niso v žlahti, naj študirajo Dan
tejev napis nad peklom. Lasciate ogni speranza — vi,
ki bi radi vstopili v internum deželnega dela.
Ne igrajte ae s orožjem! V ponedeljek teden
popoldne se je zgodila v Ljubljani smrtna nesreča
zaradi neprevidnega ravnanja z orožjem. V čev
ljarski delavnici na Starem trgu št. 22 je med
delom 19 letni čevljarski pomočnik Fran Mohorič,
rodom iz Kranja, pokazal poslovodji Alojziju
Kinku samokres, v katerem so bile 4 patrone.
Ta je samokres izpraznil ter mu dal patrone s sa
mokresom vred nazaj. Mohorič je nato dal tri
svojemu prijatelju Kavčiču, enoi pa je dejal zopet
v samokres ter ž njim v svoji lahkomišljenosti po
meril v svojega tovariša, 22 letnega čevljarskega
pomočnika iz Metlike, Rudolfa Kifnarja. Pri tej
skrajni neprevidnosti se mu samokres sproži ter je
krogla zadela Kifnarja v čelo, ki se je takoj zgrudil
mrtev na tla. Ker je imel v roki takrat baš čev
ljarski nož (knajp), se je pri padcu obrezal tako
hudo, da je bila cela mlaka krvi okrog njega. Na
lice mesta došla policijska komisija je odredila, da
so ponesrečenca odpeljali v mrtvašnico k Sv. Kri
štofu, Mohoriča pa, ki se je bil tako ustrašil, da
je hotel skočiti skozi okno, a so ga domači še
pravočasno obdržali, so aretirali. Bil je ves iz sebe
in je kakor blazen vpil, da naj mu dajo samokres,
da bo še sebe ustrelil. Pred hišo se je bila zbrala
velika množica ljudi, ki jo j'e skoraj poldrugo uro
oblegala in se razšla že pozno potem, ko so mrt
veca in Mohoriča odpeljali. Drugi dan so ga iz
pustili iz preiskovalnega zapora. Mohorič je nesrečni
revolver pred tremi tedni kupil od nekega dijaka
in se je vedno igral z revolverjem. Ustreljeni
Kifnar je bil organiziran sodrug in je obiskoval
tudi delavsko šolo.

Ljndsko-žolakl sakoa je klerikalcem od ne
kdaj trn v peti in kjer imajo kaj moči, silijo z
vsemi štirimi, da bi se preosnovai, seveda na
slabše. Tudi v kranjskem deželnem zboru je bilo
pričakovati kakor amen v očenašu, da pridejo s
takim predlogom, čim bodo imeli večino. Io prišli
so že. Deželni odbor je dobil nalog, da predloži
zboru do prihodnjega zasedanja izpreminjevalni
načrt. Pričakovati imamo torej v prihodnjem za
sedanju kaj lepega. Tudi nam bi bilo prav všeč,
če bi se izpremenil šolski zakon, ako bi bilo pri
čakovati izboljšanja. A kam merijo klerikalci,
je vsaj deloma pokazal dekan Lavrenčič, ki
je govoril o predmetu v deželnem zboru. Kleri
kalni poslanec se je pritoževal, da je «učni načrt
odmerjen po enem kopitu za deželo, mesta in
industrialne kraje, isti za otroka uradnika, isti za
otroka kmeta, za otroka obrtnika in delavca ...
Ljudska šola obklada otroke z raznimi in takimi
predmeti, ki nimajo za življenje veljave .. . Šola
vzbujaj ljubezen do boga in domovine ter povdarjaj pogosto imenitnost in važnost nižjih stanov, da
bodo otroci pozneje v svojem kmetskem, obrtnem
in delavskem stanu za d o v olj n i, veseli in srečni...»
To so znani glasovi, katerim slede v klerikalnih
govorih redno stare nazadnjaške zahteve. Delavčemu otroku ni treba toliko znati kakor gospodskemu, na deželi naj otroci pomagajo staršem, ne
pa da bi hodili v šolo i. t. d.» Poslanec dr. T r i 11 e r
je sicer nekaj omenjal o kulturnih zahtevah; a če
bo boj proti poslabšanju šole prepuščen samo libe
ralcem, bo malo vspeha. Klerikalci se pripravljajo
na naskok na šolBtvo ; torej se ne sme spati, 4 4
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Predavanje o potresa je imel v sredo večer
profesor Grošelj v «Mestnem Domu». Bilo je
zanimivo in jako dobro obiskano. A ko je bilo
končano, so obiskovalci doživeli še posebno prese
nečenje. Na oder je namreč stopil — Ribnikar in
se je zahvalil za mnogobrojno udeležbo v imenu
— «Narodne Delavske organizacije». V njeno korist
se je namreč priredilo predavanje. Obiskovalci so
debelo gledali; zdaj so namreč šele spoznali, da jih
je Ribnikarija speljala na led s čisto navadnim
švindloin, Predavanje je bilo naznanjeno, ne da bi
bil označen ali podpisan prireditelj; pač pa je bilo
rečeno, da se vrši v «dobrodelen namen». Nekateri
so mislili, da prireja predavanje «Akademija», do
brodelen namen je pa večinoma navajal na misel,
da je dohodek nsmenjen žrtvam potresa, pa se je
sodilo, oa prireja predavanje posebni odbor, ki se
je ustanovil v Ljubljani za nabiranje doneskov za
ponesrečence. Na »n d 0.» ni nihče mislil in da
je «N. D. 0.» s tem izvršila prav surov švindl, ne
bo povečalo simpatij, ki jih itak nikjer ne uriva.
Seveda je bil švindl nameravan in vedama izvršen ;
na firmo «N. D. 0.» ne bi bila prišla najbrže niti
desetina onih poslušalcev, ki je bila tam. A po
gostoma ne bo pomagala taka sleparija.
Starostno zavarovanje v ivstriji je še Dačrt
in precej vode bo še izteklo prod Črnemu in Ja
dranskemu morju, preden dobi prvi ostareli in one
mogli delavec par kronic rente. Tako je v Avstriji.
Na Kranjskem se lahko ponašamo, da marširamo
na čelu in država se pride labko «les učit». De
želni zbor je že praktčno uveljavil načelo starost
nega zavarovanja in sicer na predlog veledemokrata, milostljivega gospoda grofa Barbota. Sa
enkrat seveda niso mogli preskrbeti vseh dninarjev,
poslov, služabnikov; pa ta družba lahko čaka, saj
zna stradati. Za sedaj je prišel le eden na vrsto,
bivši pisar, ki je svoje dni po notranjskih posta
jah markiral hlode. Seveda tudi ne bi danes uži
val penzije, če bi bil s svojo ljudsko šolo in eno
realko ostal pri tem poslu. Ampak ker so na
Kranjskem od nekdaj vpoštevali pridne, inteligent
ne in šolane ljudi, je postal deželni glavar; v sa
moti na Ažmanovem gradu zdaj premišljuje svoja
slavna dela Oton pl. Detela in si viba brke, ker
mu je kavalir Barbo preskrbel neznatno starostno
podporico 4000 kron. Edino skrb mu pa dela
vprašanje: Zakaj in čemu?
Is Delavske tiskovne dražbe v Ljubljani.
Opozarja se vse one člane, ki se jih tiče, na § i»
zadružnih pravil, ki pravi med drugem: «Kdor
zaostane s svojimi obroki tri mesece za seboj in
na tozadevni opomin ne stori svoje dolžnosti, iz
gubi članstvo.» — Današnji opomin je že drugi.
Kdor izmed tistib, ki se čutijo prizadeti 30. t. ra.
ne stori svoje dolžnosti, oz. se ne opraviči, izgubi
članstvo. — Odbor.
247 milijonov je šlo v zrak. Iz statističnih
podatkov o avstrijskem tobačnem monopolu v letu
1907 je razvidno, da se je po aba tobaka v vseh
deželah mnogo povišala. V primeri z letom 1900
se je prodalo 1907 tobaka za 5,622.702 K, skupni
dohodki so pa znašali strašno svoto 247,764.510 K.
Tobaka se je spečato 465.570 kg manj od 1. 1906.
Iz tega sledi, da se je vsled boljšega gospodar
skega stanja prebivalstva kadil boljši tobak. V av
strijskih kronovinah se je pokadilo 1.228,518.583
smodk. Najhujši kadilci so na Nižjeavstrijskem,
kjer znaša tobačni konsum povprečno 7 K 66 vin.
na glavo. Štirikrat tako velika kot poraba cigar je
poraba cigaret, ki se jih je pokadilo leta 1907
4.497,333.802 komada. Država je dobila od njih
80,529.052 K. Cigaret se je pokadilo 19318 mili
jonov več od leta 1906, pri čemer so na prvem
mestu šport, damske in memfis-cigarete. Manj se je
prodalo dram in ogrskih cigaret, kakor tudi vrste
«sultan», ki je šlo 8 milijonov komadov manj. Tudi
konsum specijalitet se je zvišaL Skupiček za ciga
rete je 6*4 odstot. večji nego leta 1906. Od ve
likanskega dobička, ki ga daje tobačna industrija
državi, imajo najmanje tisti, ki ga ustvarjajo: to
bačni delavci in delavke.

Dopisi.
Sorica. Gibanje soc. dem. organizacij je vz
budilo naše «liberalce», da so začeli z __ «na.
rodno delavsko organizacijo», ki naj sedaj da
Gabrščeku tisto meso, ki ga mu je Frankom«
«agrarna» stranka odvzela. Razume se da de
lavcev ta narodna delavska organizacija ne ho
imela. Gabrščekov faktor Hrvat Fabčič pač « bc!
imel tiste privlačne sile, da bi polnil cirius narodnjakarjev. No, pa bodi že kakorkoli, liberalci z
Gabrščekom vred se bližaju s hitrimi koraki žalost
nemu koncu! Tudi «N. D. 0.» jim ne bo služila
za vspešen medikament. Naše organizacije se namreč
prav lepo razvijajo. Železničarji °beb zelezaæ, južne
in državne, imajo že lepe podružnice, ki se vsaki
mesec zboljšujejo. Tudi druge stroke gredo za
njimi. Tako tudi mora biti. — Južni železničarji
so imeli due 25. t. m- shod pri Jeranu, ki bo
gotoyo prav veliko koristil tej organizaciji. Govorila
sta sodr. Josip Kopač in Anton Kristan. — Tudi
druge organizacije delajo tako. Seveda je še obilo
polja, ki ga je obdelati treba. Pot, po kateri hodi
sedaj organizacija, je prava in jamči za povoljne
uspehe delavskemu ljudstvu v Gorici.
Podgora. V naši papirnici vbadajo razmere, ki
na silijo, da se začnemo s malo bolj brigati zve
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vanje o socialnem zavarovanju. Oficielno poročil
ki se je izdalo o tej seji, pravi:
Predmet razprave je bil vprašanje zavarovalne
organizacije. Na predlog predsednika Bärnreitherja
se je najprej razpravljalo o razmerju med okraj
nimi uradi in bolniškimi blagajnami. Predsednik je
razlagal kompetence okrajnih uradov in bolniških
blagajn, kakor so določene v zakonskem načrtu in
_
®ra®^nik, Dne 24. t. m. don se ie vrsu
je naglašal težave upravno-tehničnega značaja, ki
nas lepo obiskan shod, na katerem sta anvr , pn
lahko nastanejo, če obstoje oboji zavodi.
namenih dobre zadružne organizaciie ddaJv* °
Minist. svetnik Kaan je utemeljeval razloge, iz
ljudstva sodrug Anton Kristan iz I mir n ?7skeSa
Miha Cobal iz Z„„r°.
£ doÄ “
katerih namerava vlada ustanoviti okrajne urade.
m ga sklicujemo
Odločevalo je lokalno središče za upravo vseh za
vršil izvanredni obšni zbor konsumnega drâstra
Ä: Srar±ik' ?°' 1U °JSlrc- >3voliuT« na dni 31. prosinca, 1. in 2. varovalnih panog v vsakem okraju. Težave, ki bi
morda nastale, bi se lahko odpravile s primerno
v načelstvo m nadzorstvo naši sodruei rudari, ki
uravnavo poslovanja pri okrajnih uradih.
Sor^ ir 50/,0?'“?’0 S"”W *Ä£ svečana 1909
::
Dr. Kienböck se je bavil z različnimi obli
uv« .g e o aPeUa^ dosedanji odbor. Dela bo vekami zavarovalne organizacije in je dejal, da je
uso. ati z zadolženimi močmi se bo vse naredilo.
taka rešitev, kakršno predlaga zakonski načrt, naj
bpau je, da se Hrastnik polagoma povzdigne
bolj primerna. Bolniške blagajne bi dobile hvale
Provizorično
predlagamo
sledeči
dnevni
red:
tako kot je treba.
vredno podporo v okrajnih uradih, ki bi jim od
vzeli razna sitna dela. Misel, da bi bilo vse soci
Trbovlje. 24. t. m. so se naši rudarji zopet 1. Poročila, podaja tajnik sodrug Ivan Mlinar.
spomnil, nesrečnih žrtev z dne 26 jan. 1905. V 2. Politični položaj, poroča sodrug Etbin Kr ist an. alno zavarovanje utemeljeno na bolniških blagaj
lepem velikem izprevoda so šli na pokopališče na 3. a) organizacija, poroča sodrug Ivan Kocmur, nah, kar zahteva velika skupina delavskih zastop
h) Taktika, poroča sodrug dr. Tuma.
nikov, se mora odkloniti z ozirom na posebno se
grobove svojih tovarišev, ki so padli kot žrtve cestavo blagajniških predstojništev.
nas.tmga kapitala. Scdrug Mhael Cobal iz Zagorja 4. Tisk, poroča sodrug Anton Kristan.
m Anton Kristan iz Ljubljane sta se spomnila v 5. Volitev izvrševalnega odbora.
Dr. Karpeles je izražal strah, da bo name
primernih nagovorih težkih dnij iz leta 1905. __ 6. Raznoterosti.
ravana organizacija delala z velikimi upravami
Poživljamo vse organizacije, ki imajo po stran stroški. Okrajni uradi, katerih predstojništva ne
rn našem rudniku so nesreče vsak dan na dnevnem
^eđu. Danes doleti tega, jutri drugega. ŽHve dela kinih določbah pravico do udeležbe na strankinem bodo sestavljena iz delavcev in podjetnikov, tem
paoajo — ,n konca videti ni! O, da bi se delavstvo zboru, da pravočasno izvolijo svoje zastopnike in več tudi iz samostalnih, bo vrhutega uničila avto
vse bolje oklenilo organizacije nego je to doslej. jih naznanijo izvrševalnemu odboru. Predlogi, ki nomijo bolniških blagajn, ki se je v praktičnem
Delavski trboveljski — v unijo rudarjev!!
življenju izkazala koristno. Govornik je padal pred
naj pridejo na razpravo na strankinem zboru, naj log, naj delovni svet vztraja na tena, da mora
„ IR SP°dnJ* Šiika. V petek 22. t. m. je bil peg?eD umrle S. N., žene nadsprevodnika drž. žel. se vpcšljejo izvrševalnemu odboru najkasneje do socialno zavarovanje temeljiti na bolniških bla
gajnah.
AO se pripelje krsta mimo prodajalne g. Tom. 20. januarja 1909,
Vse
deželne,
okrajne
in
krajne
organizacije
Bubnik je izjavil, da češko narodno soci
A Usarja, stopi Tušar pred vrata in reče: «No al’
* sla hudiču v r—, prekleta coprnca.> Tušar je ter strokovne skupine in ženske organizacije va alno delavstvo ne bi ugovarjalo ustanovitvi okraj
pristen narodnjakar, član izobraževalnega društva v bimo, naj se poslužijo svoje pravice in odpošljejo nih uradov, če se obrani dosedanja samostalnost
iu>pod. Šiški in odbornik šišenskega Sokola. Pred na zbor svoje zastopnike. Mnogoštevilna udeležba bolniških blagajn glede na upravo in podpiranje
članov in če se poskrbi zato, da se reševanje bla
par leti je prišel v Šiško in si zidal na puf hišo,
sedaj pa ima take izraze za železničarje, ki so mu je v interesu razvoja stranke in zato naj ne izostane gajniških opravil ne bo otežčavalo in zadržavalo.
Dvorni svetnik Filipovič je zagovarjal pred
do eksistence pripomogli. Železničarji, vzdramite se, nobena organizacija. Vsak delegat se mora na zboru
vsak naj postane možak, ki se svoje vrednosti za izkazati z mandatom svoje organizacije. For log dija. Karpeles a, predlagal je pa dodatek,
veda, da je koristen član človeške družbe in da je mularji za mandate se lahko dobe pri izvrševalnem da se morajo v organizaciji bolniških blagajn va
rovati državni in podjetniški interesi.
tudi zmožen otresti se parasitov, kateri se redijo odboru.
Dr. Kienbök je v nasprotju s Filipovičem
od njegovega dela. V politični, strokovni in gospo
Sodrugi!
predlagal, da naj se označijo okrajni zavarovalni
darski organizaciji imate moč, katera lahko strmo
Zbor stranke ima izvršiti važne naloge. Stranka uradi za primerno nižjo stopnjo organizacije, če se
glavi ves razred pijavk. Ribnikarjevo N. D. O. pa
napreduje in izpopolnitev organizacije je naravna vpoštevajo v njih sestavi interesi vseh prizadetih,
opozarjam, naj gg. Tušarju preskrbi sedež
vodstvu, kadar bo okrajna skupina za Šiško usta- I posledica razvoja. Dobra organizacija je predpogoj tudi interesi velike industrije.
Predlog drja. Karpelesa z dodatkom dvor
no vijena, da pride ta biser izobrazbe k popolni ? vsakemu delu in vsakemu vspehu ; tesno združeno
veljavi. O zmožnosti, da prekosi v surovosti še j
je z organizacijo vpîaganje taktike. Prevažna nega svetnika Filipoviča se je odklonil, sprejel
tržaške narodnjakarje, je prinesel javen dokaz.
:
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~ ,. pa se je predlog drja. Kienböck a.
J
je pa tudi ureditev naših tiskovnih razmer, Tudi
V daljši razpravi se je razmerje med blagaj
v tem oziru nam nalaga razvoj stranke dolžnosti, nami za starostno in invaliditetao zavarovanje ter
Is Spodnjega Roža na Koroškem. Splošno je
znaao, da je imel naš kmet v minulem letu kaj o katerih mora strankin zbor resno razpravljati in med deželnimi uradi in rentnimi komisijami, ki so
slabo letino. Toča mu je pobila, polje mu je sklepati, da se potem sklepi lahko tudi izvrše. Pa nameravane v zakonskem načrtu, pojasnil
obiskala suša, podjed in potem še celo huda tudi politični položaj v državi sploh in v slovenskih
Predsednik je izražal pomisleke, če bo enotna
zgodnja slana. Ali za bedo, kateri je vsled tega deželah posebej je tak, da mu mora stranka po rentna blagajna zmožna, odgovarjati vsem v po
izročeno kmetsko ljudstvo, se ne briga črna garda. svetiti vso pažnjo. Zaraditega pričakujemo, da se sameznih deželah obstoječim različnostim.
Od marsikatere setve ni kmet namlatil niti kaj
Ko je podal ministerialni svetnik Kaan po
jasnila v tem vprašanju, se je razpravljalo o vpra
prida dvojnega semena, tako da večinoma ljudje udeležite zbora v največjem številu.
V LJUBLJANI, v božiču 1908.
ne vedo, kaj početi. Vendar ga črnosuknježi ne
šanju, če naj se obligatorično uvede zistem znamk
za vplačila.
puste pri mira, ampak beračenje jim je tako
Izvrševalni odbor.
Obširna debata se je razvila o razmerju med
prešlo v kri in meso, da ga tudi y najbujši stiski
socialnim zavarovanjem in zavarovanjem privat
še sami pritiskajo. V pozni jeseni je stikala tukaj 3
nih uradnikov. Predsednik dr. Bärnreither je
okoli nuna, v začetku minulega tedna jo je pa prilo- ; Za ZDOr Stranke.
mastil gosposki človek, kateremu je soditi
30c
Vsi sodrugi, ki pridejo kot delegatje na zbor izražal mnenje, da se tudi slabše plačanim privat
nim uradnikom ne bo mogel trajno odrekati dr
let in je prav lepo rejen in zdrav ter je videti, da ■! stranke v Ljubljano, se prosijo, da naznanijoupravbi bil prav sposoben za koristno delo, - če bi le ništvu «Rdečega Prapora», s katerim vlakom se žavni prispevek. Po daljši debati se je sprejel pred
hotel delati. Pametni mož si je pa znal izbrati pripeljejo, da jih tukajšnji sodrugi lahko sprejmejo log drja. Kienböcka, da naj se zavarovancem,
za katere velja zakon o pokojninskem zavarovanju
poklic, ki je gotovo bolj prijeten. Že ime se kaj in jim postrežejo.
z dne 16. decembra 1906, dovoli 90 kron držav
lepo sliši : Usmiljeni brat mu pravijo. A kako se
Vsi delegatje, ki žele, da se jim preskrbi sta nega prispevka pod enakimi pogoji, pod kakršnimi
vjerna to ime z njegovim ravnanjem ra z njegov mi dejanji, pokaže le en primer. V neki hiš. slu- novanje ob času strankinega zbora, naj to čim p rej je nameravan v zakonskem načrtu o socialnem za
čaino ni bilo gospodarja doma in zato se mu naznanijo upravništvu «Rdečega Prapora». Povedo varovanju. Odsek se je izrekel tudi zato, da naj
S“Anje. » -ta»*’-. °»
se ob preosnovi pokojninsko-zavarovalnega zanaj tudi približno ceno.
zakona spravijo zavodi za zavarovanje privatnih
mislil da se je gospodar nalašč skril, da mu ne bi
Z treba dati. Mcgoče ima izkušnje v tem Cez
Ljubljanski sodrugi, ki bi mogli ob strankinem uradnikov v okvir socialnega zavarovanja.
no? se je možakar tako obrabil, da je prihitel z,u- zboru sprejeti kakšnega zunanjega delegata na sta
Živahna razprava se je razvila o vprašanju,
?, • kr/ se ie komaj zdanilo, s trdimi koraki v novanje, naj se oglasijo v «Delavski Tiskovni kako naj se uredi razmerje med socialnim zavaro
tisto h°šo in se je razkoračen postavil sredi sobe, Družbi», Dunajska cesta štev. 20.
vanjem in oskrbo revežev. Dvorni svetnik dr. Fi
*
lipovič je opozarjal, da se po izkušnjah v Nemčiji
vsakega povoda je začel vpiti: «Nesramni m
zagrizeni ljudje ste tukaj!» Obenem pa je dvignil
Za zunanje delegate so se odposlali obrazci stroški za oskrbo revežev po vpeljavi delav
mandatov v vse kraje, a povsod po enem zaupniku. skega zavarovanja niso znižali, ampak zvišali.
«voie» soriačo a še preden je zavihtel, se je ven
dw previdno ozrl in je ugledal, da prihajajo do Kdor je v kakšnem mestu sprejel mandate, naj jih Govornik je predlagal, naj se v § 108 zakonskega
mači ljudje ki jih je njegovo vpitje privabilo gle- razdeli delegatom. Na strankinem zboru se mora načrta določena dohodninska meja 2400 kron, ob
kateri odpade državni prispevek, zniža na 1200 kron.
S? ka? £ godi v sobi- Le temu slučaju se je to- vsak delegat izkazati z mandatom.
A valiti * da se je posrečilo, postaviti pobesnePredlog je obveljal.
♦
Sa“SÏ’brez
nasledkov na prosto. Zunaj
H koncu se je razpravljalo o upravnih stroških,
Ljubljanski sodrugi, ki žele kot gostje pri
- kričal: «To ni nič! Ene hiše se bom sostvovati strankinemu zboru, naj se oglasijo v «De ki jih utegne zahtevati socialno zavarovanje. Pred
J® P® ? *nîl, Kar od poklicane oblasti
«Filači, ni
jnij kaj pn
pnsednik jih ceni na 50 do 60 milionov kron. Minilavski Tiskovni Družbi».
sterilni svetnik pl. Kaan je obširno razpravljal
lahko
‘ je oa socialno-demokratičrnh po
po♦
rešijo te toče, ki pobije tudi po
Vse organizacije se opozarjajo, da j’e po stran razmere, ki pridejo v poštev ter je sklepal, da
slancev, oa »a» • *
kinem statutu voliti delegate za strankin zbor na morajo biti upravni stroški pač visoki, naj se že
zimi.
zaupnem shodu in da se mora volitev potrditi na uravna organizacija kakor koli, da je pa cenitev
mandatu. Vsaka krajevna, okrajna in deželna orga predsednika vsekakor previsoka.
Delavni svet ima plenarno sejo dne 8. sve
nizacija lahko pošlje po dva, vsaka strokovna sku
čana in bo tedaj razpravljal o odsekovih pred
pna po enega delegata. Organizirane žene lahko logih.
* «.i
Cena 40 v. V časib,
pošljejo
svoje lastne delegatke.
«V dobï klerik*
slovenskem, neomejeno
JtO začenja pri nas
zej0 <tobro jn poStrokovni pregled.
rladati črni k,®nlkah.ze®L<Àî0 klerikalizem in da- Socialni pregled.
trehno, da se delavci ogle
dobi klerikalizma», Delovni svet in socialno zavarovanje.
Strokovne organizacije po Slovenskem pro
Zavarovalni odsek delovnega sveta je imel v sim ponovno, naj mi vrnejo izpolnjene dopolne
b^sm, Cen, j, sredo na Dunaju sejo pod predsedmštvom drja. pole v svrho statistike. Rabim jih nujno. — A.
K?„,““.?!« »ir je koaeal sveje po„eto- i Kristan, strokovni tajnik.

v Ljubljano.

Umetnost in književnost.

'S

i”

Izhaja v Ljubljani vsako
sredo ln soboto.
Na očnlna za avstro-ogrske kraje
za celo leto 10 40 K, za pol leta
5 20 K, za četrt leta 2'SO K, me
sečno 90 vin.; za Nemčijo za celo
leto 12 K, za pol leta 6 K, za četrt
leta 3 K ; za Ameriko za celo leto
14 K, za pol leta 7 K.

Posa itiasna Alavllha 10 v.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
9. štev »

Reklamacije to poštnim preiti.
Nehankiiana plama it
ipn
liBaji. Rokopisi se at vriitji,
InsoiaU. lantipai pitlt-mtiu
(tiri« 88 aa) n takril 10 vi«.,
vičkrat pa dogovora.

Leto XII

V Ljubljani, v soboto, dne 30. januarja 1909.

Pot iz narodnostne zmede.
Narodna sprava v državnem zboru.
Socialna demokracija za na
rodno pomirbo.
V temi se je zasvetil žarek velike luči. V mo
rečo debato o nujnih predlogih nacionalističnih prorokov, praznih in pustih, da bi človek obupal ob
brezplodnem ravsu, je posegla socialna demokra
cija s svojim predlogom, da pokaže zbornici z jasno,
krepko besedo pot iz Šovinističnega delirija k iztreznenju in k stvarnemu, plodonosnemu de'u. V
času, ko se kaže vlada enako slabotna, kakor
meščanske stranke, je socialna demokracija izrekla
edino rešilno besedo ter spomnila zbornico, da je
njena, prav njena naloga, napraviti red v blaz
nem nacionalističnem dirindaju, ki razjeda moči
vseh narodov in peha delavstvo brez razlike je
zika v obupno bedo.
Narodno vprašanje v Avstriji je že staro in
stari so narodnostni boji. A dočim vstajajo povsod
na svetu vprašanja zato, da se rešijo, se je za
grizlo nacionalno vprašanje v avstrijsko državo
zato, da postane večno, da daje tucatu demago
gov politično hrano in da ovira ves razvoj osmerifa narodov, ki imajo v osrčju Evrope najlepše pri
rodne pogoje za najvišji razvoj. Prebivanje raznih
narodov na eni zemlji, združevanje različn h last
nosti, mešanje krvi bi lahko spapolnilo v habs
burški monarhiji živeča plemena tako, da bi bili
s svojimi močmi kos tekmovanju vsakega drugega
naroda in bi se iz njih razvili zgodovinski vzori.
A namesto tega stremljenja po vzajemni opori in
spopolnitvi, ki bi lahko vstvarilo brezprimerno du
ševno in materialno bogastvo, se je rodila iz dr
žavne skupnosti raznovrstnih rodov kletev nacio
nalnega sovraštva, ki ovira vsp, kar bi se moralo
pospeševati, in ubija, kar bi bilo najbolj sposobno
za življenje.
Kdo je kriv?
Tam, kjer se jih mnogo prepira, ne bo lahko
enakega odgovora na tako vprašanje. Drug podtika
krivdo drugemu, a vsakdo je sam nedolžen. Ali v
resnici so krivi vsi, zakaj nhče noče, nihče ne
išče sprave in rešitve. V boju vseh proti vsem
ne veseli nikogar lastna pridobitev toliko kolikor
klofuta, ki jo dahi nasprotnik. In zato je bilo živ
ljenje tistib, ki so mogli dajati klofute, vedno
prijetno.
Vse avstrijske vlade so videle narodno vpra
šanje, ki ni moglo ostati nikomur skrito; vse so
slišale viharno bobnenje, ki se ni poleglo nikdar.
Toda vse so se vdajale fanatizmu; če bog da, da
se kdaj reši veliki problem, je prav, kako obrani
vlada svoj obstanek. Nekoliko veselja je treba
včasi napraviti onim, ki se prep rajo, a to je bilo
najcenejše na ta način, da se je danes podtaknila
noga tema, jutri pripeljala zaušnica onemu. Ime
noval pa se je ta zistem «fortfretten» in prakti
cirale so ga vse vlade od Taaff-sjeve do B enerthove.

Slabost avstrijskih vlad in njih netočnost
spričo narodnega vprašanja je nepreporna, ne pa
neutemeljena. Končno je bila Avstrija vendar od
67. k ta sem kolikor toliko konstitucionalna država
in vsaka vlada, tudi tista, ki je ponosno izjavljala,
da je njen poklic «voditi», se je lahko izgovarjala,
da delajo politiko parlamenti in meščanske stranke.
Ia tako bi res moralo biti, če bi bila Avstrija
skozinskoz ustavna država in če bi bile meščanske
stranke razumele svojo nalogo.
Na nje pada prav toliko krivde kolikor na
vlade in če včasi ta ali ona nacionalna stranka
zastoka nad škodo, ki jo povzrokuje narodni boj,
je obžalovanje vseskozi hinavsko, ker bi bil tisti
divjaški nacionalni boj, kakršnega ni nikjer več na
svetu, sploh nemogoč, če ga ne bi podpihovale
prav te stranke.
Skodo od njega pa so imeli in še imajo vsi
narodi. Kajti zaradi njega zaostaja socialno delo;
zaradi njega je gospodarsko življenje v mlakuži;
zaradi njega je gmotna beda širokih slojev tako
velika, kakor da živimo še pred revolucijo.
Tudi Slovenci imajo od njega neprecenljivo
škodo, zakaj če je narodni prepir povzdignil ne
koliko v demagogiji izurjenih, sicer pa z dušev
nimi darovi prav skromno blagoslovljenih kričačev
na ugledna in prijetna mesta, so gospodarske po
sledice večnih rabuk pognale na tisoče zmožnih in
delavnih Slovencev na Nemško, v Ameriko, v
Egipt in na vse strani sveta, tako da je izselje
vanje bolj zmanjšalo slovenski narod kakor kolera
in koze.
V starem parlamentu, kjer so bili fevdalni
plemenitaši s klerikalci odločilna moč, je bilo to
popolnoma umevno. A že je kazalo, da zaide tudi
novi parlament na stara pot in da zaduše narodni
prepiri tudi v ljudski zbornici vsako koristno delo.
Dogodki na Češkem, na Štajerskem, v Ljubljani
so dali demagogom dovolj gradiva in skoro štiri
najst dni je moral parlament poslušati same puste,
prazne, umetno nališpane deklamacije, ki so pre
tile, da zapeljejo zbornico v zagato, iz katere ni
povratka.
A v najbolj kritičnem momentu je posegla
socialna demokracija vmes. Narodno vprašanje je
na svetu; narodni boji so nevarni; a prav zato
se jih mora latiti ona korporacija, ki je dobila
pooblastilo od vseh narodov, s pooblastilom pa
tudi nalogo, da dela v prid vsem narodom. Soci
alna demokracija, ki združuje v sebi vse narode,
je bila najbolj poklicana za ta memento. In svojo
dolžnost je izvršila tako kakor jt primerno prevažnemu momentu. Pozvala je parlament, da se
stavi svoj odsek, ki naj izdela zakon pravice
ga vse narode. Zbornica se nima zanašati na
vlado, na ankete in kcnference,temveč s svojo av
toriteto ima izvršiti, kar je njena zgodovinska dolž
nost.
S sijajnimi govori so socialno-demokratični
zastopniki utemeljili stališče svoje stranke in osta

lim pokazale pot Vsa živa moč proletariata vseh
narodov je odmevala iz teh govorov in če se zbor
nica zaveda svojega pomena, mora sprejeti socia
listični predlog ter na ta način storiti prvi, naj
važnejši korak, da pridejo narodi do svojih pravic,
do življenja I
*
Razprava se je vodila v državnem zboru
skupno o vseh predlogih, ki se tičejo narodnih pre
pirov. Socialno-demokratični predlog, ki zahteva,
da se voli odsek s 53 člani, ki ima pregledati ves
material in izdelati jezikovni zakon za celo državo,
je utemeljeval sodrug Seliger. V razpravi je go
voril prvi sodrug dr. S o uku p, po zaključku de
bate pa je imel besedo kot generalni govornik so
drug dr. Renner. V izvlečku objavljamo te zna
menite govore, katerih velikanski pomen je danes
jasen delavstvu, pa bo jasen vsem, kadar bodo av
strijski narodi že uživali blaginjo narodnega miru
in kadar nastopi na mesto divjaških pobojev kul
turno tekmovanje.
*

Ne naredbe, temveč zakon.
(Govor poslanca sodruga Seligerja,)

Naša stranka je sklenila, vložiti ta nujni predlog,
ker je hotela dati zbornici priliko, da odstrani
narodno zatiranje, nad katerim se že leta in
leta glasno stoka, ter da ustanovi narodno
pravico v Avstriji. Ta predlog kaže pot, da
se pride
Iz neplodnega Ianientiranja
f

i

na polje praktičnega narodnega spravnega dela,
edinega, ki more vstvariti podlago za narodno soživljenje v Avstriji. Če imajo glasniki v narodnem
boju kaj resnobe, če hočejo res nastopiti proti na
rodnemu zatiranju, tedaj mora zbornica soglašati
z našim predlogom. Noben narod v Avstriji ni
dovolj močan, da bi zmanjšal moč drugega naroda,
kajti vsak narod v Avstriji ima toliko sile, da od
bije vsak napad na svojo narodno last in vsak
poskus, potlačiti ga pod narodno tujo voljo.
Doslej vloženi nujni predlogi so popolnoma
brez vrednosti za Nemce in za Čehe ter ne po
menijo nič drugega, kakor demonstracijo brez
vsebine, To vedo stranke same. Živ krst ne bere
teh predlogov, ki nimajo namena, priboriti kakršno
koli korist za dotični narod. Naša stranka ne more
nikdar glasovati za take predloge. Narodni boj je
padel na nižavo pustega narodnjaškega pre
pira; to ni resničen boj za resnične koristi na
rodov in za možnost neomejenega narodnega in
kulturnega razvoja. Zato so tudi govori o teh nujnih
predlogih same prazne deklamacije, brez
koristi za narode. (Zvahno pritrjevanje.)
Takozvane narodne pridobitve z naredbami in
ukazi so za narode brez vrednosti, ker nimajo
značaja trajnosti. Samo Če se odloči ta zbor
nica, da izvede

narodno »pravo z zakoni,
pridejo narodi lahko do svojih pravic, do svoje

svobode in do nedotakljivosti svoje narodne po
sesti. (Odobravanje pri socialnih demokratih.) Dokler
se to ne zgodi, si bodo narodi v zbornici in izven
zbornice pretili, čutili se bodo negotove glede na
svojo posest in v večni bojni pripravi ne bodo
imeli časa za svoje
ragnščno kulturno življenje.
Dokler traja nacionalno vojno stanje, je pa
tudi obstanek te zbornice v nevarnosti in jo ovira
v izvrševanju listih dolžnosti, ki so jih poslanci
prevzeli spričo svojih volilcev in spričo vseh av
strijskih narodov. (Živahno pritrjevanje in ploskanje.)
Tako ovira narodni boj tudi državo v izvrševanju
njenih dolžnosti napram tistim razredom vseh
narodov, ki, vzdržujejo gospodarsko in politično
moč te države. Ta položaj je neznosen predvsem za
delavski razred v Avstriji,
ki ima pravico in dolžnost, zahtevati od tega par
lamenta socialne reforme in pametno go
spodarsko zakonodajstvo. (Burno soglašanje.)
Zbornica ima pred sabo velike naloge: Socialno
zavarovanje,podržavij enježelezni c, pro
račun, varstvene zakone za delavce,
reformo hišnonajemninskega davka, pomnožitev političnih pravic in svobod za
prebivalstvo vseh narodov. A ta parlament nima
časa za to. Baviti se mora z brezpomembnimi de
monstracijami o čeških manjšinah v nemških krajih
Češke in o nemških manjšinah na češkem ozemlju.
Ne, da vprašanje varstva manjšin ne bi bilo
važno, ampak pokazati se mora, kako votle so te
debate, ki imajo vedno le eno posledico: Več
tepenih nemških dijakov v Pragi in več
razbitih čeških šip v nemških mestih.
V težkem času živimo.
Velika gospodarska beda
trka na naša vrata. Tukaj se pa stranke prepirajo
o železniških napisih. Ali je kdaj rekla le ena teh
slrank: Zdaj prisedimo k svojim nasprotnikom, pa
rešimo ta boj? S tem bi si ukradli kruh, od ka
terega žive. V tem, ko strme neprenehoma v že
lezniške tablice in napise, postanejo slepi za to,
kar se v resnici godi okrog njih. Kakor vsaka go
spodarska kriza, se bo tudi ta končala s težko iz
gubo nemškega naroda. Nemci so v tej državi narod
industrije in zato trpé vsled takih kriz še bolj
kakor drugi narodi; v okvirju naroda pa seveda
najbolj trpi delavstvo. Pošast bede gre po de
želi. Za več mesecev stoji veliko število porce
lanskih tovarn. V tekstilni industriji se zmanjšuje
proizvajanje od tedna do tedna. V industriji stekla
in kovin razsaja kriza in že prihaja tudi v
rudništvo. Podjetja odpuščajo delavce,
praznuje se; nevarnost je pred nami, da bo v
kratkih tednih na Češkem 26.000 rudarjev z družinami izročenih lakoti 1 (Klici pri socialnih demo
kratih: Čujte 1 Čujte!) Tu pa moramo poslušati
prazne deklamacije o praškem bumlu! Kriza bo,
kakor vsaka dosedanja, pognala tisoč in tisoč
nemških delavcev čez mejo v Nemčijo, odkoder se
jih vrne le par sto. Potem bodo pa nacionilci

PODLISTEK.
Francka.
Spisal E^Kristan.

IV.
Naenkrat, kakor da se je zabliščal
oblake, je Francka občutila nekaj, česar n
prej. Kakor temna živa podoba je vsta
znanje pred njenimi očmi, da je sama n:
Nikogar nima. Bog ve, koliko je ljudi na
kdo bi jih preštel? Gotovo jih ni man
zvezd na nebu v jasni noči in teh ne
nobeno oko. A med milioni živih ni nihč
In nobena zvezda na nebu ne sveti nji.
Zjutraj, ko se je zbudila, jo je'obš
n aJi T B*!
ze dan> a listi hip se je vrn
Dekietu.se je zazdelo, da se je
tmlL
11 ne; iZ zemlie Je vstala črn
S
Je Pa razP°čila’ tla so se ji odi
izpod nog in v temi je plavala kakor
čudnih sanjah, ko človek leta visoko, vise
vodo, nad brezdnom. Samo trenotek tra
groza a človeku se zdi, da so ure. Tudi 1
n vedela kako dolgo je bila v čudni in
motici, ki jo je tako napolnila z grozo
zamrle vse m,sli. Ko se ji je vrnila zav«

meščanski nujni predlogi ne pomagajo prav nič
rešitvi narodnega vprašanja in le dragoceni čas
češki delavci iz okrajev bede.
_
.
Socialni demokratje vas vabijo s svojini nujn m parlamenta se trati ž njimi.
Narodnost ne more biti nič druzega, kakor
predlogom, da se lotite
plod svobodnega razvoja narodnihmoči
kulturnega narodnega dela,
in socialni demokratje nočejo tega razvoja ne pred
da opustile prazno stokanje in deklamiranje ter da
pisovati, ne ovirati, temveč ga morajo pospešiti.
sedete skupaj z resnim namenom, končati narodni
V Avstriji gre danes za proces velike izpremembe
boj >n omogočiti zbornici rešitev njenih gospodarskih
sedanje države v
in kulturnih nalog.
le derati vn o zvezno državo.
Kakor doslej, ne more ostati v tej državi. Vlada
Kar
hočejo
socialni demokratje za sedaj in po
barona Bienertha je že pred tedni napovedala je
zikovni zakon. Ministrski predsednik pravi, da čemer mora stremiti ves parlament, je pošteno in
je ta zakon gotov. Kje pa je ostal? če ima lojalno premirje v narodnem vprašanju. Vsled tega
ministrski predsednik gotov načrt,, tedaj je njegova morajo socialni demokratje nastopiti proti vsem
naloga, da ga predloži. Ce pa nima poguma, obstrukcijskirn predlogom. Obstrukcija ni zdravilo,
tedaj naj prepusti to stvar drugim. Bie- temveč izraz onemrglosti. Skrbeti moramo, da se
nerthova vlada je pokazala, da je nesposobna za odstrani vsaka možnost obstrukcije in da nestane
možnost za delo. Prvi pogoj lojalnega pre
reševanje narodnega vprašanja in zato mora
mirja je
parlament sam vzeli stvar v roke.
demokratična volilna reforma
Ce tudi parlament ne zmore tega, tedaj stoji
pred svojim bankrotom. Ta parlament je najbolj za deželne zbore in za občine. Gospodje morajo
meščanski na svetu. Splošna 7olilna pravica ga je pomisliti, da pomeni avtonomija demokracijo.
očistila fevdalnega razreda in kot zadnji odsev nje Samouprava narodov v Avstriji se samo na pod
gove nekdaDje moči in duševne veličine sedi tam lagi samouprave v občinah, v deželi in v državi
doli grof Sternberg. (Veselost.) Rešitev narodnega lahko orgsnično razvije. Z nazorom, da so za na
rodna vprašanja samo deželni zbori kompetentni,
vprašanja se more izvršti edino na podlagi_
rie morejo soglašati socialni demokratje.
samoodločevanja in samovlade narodov
V parlamentu se morajo izdelati okvirni
na zakonitem zavarovanju pravic vseh državljanov,
zakoni za celo državo, kajti v parlamentu je
izražati in izvrševati svojo narodnost. Naša želja je,
zastopan vsak avstrijski narod kot
da bi se avstrijski narodi tukaj združili za skupno
večina in manjšina.
delo in zato pričakujemo, da pritrdi zbornica na
Narodni mir mere biti samo delo kompromisa
šemu predlogu. (Burno odobravanje in ploskanje.)
in
dovolj
je predmetov za izravnanje v takem kom
*
promisu. Socialni demokratje zastopajo načelo, da
Za zvezo svobodnih narodov.
mora vsak narod to, kar zahteva zase kot večina
(Govor poslanca sođruga dr. Soukupa )
in manjšina, priznati tudi drugemu narodu kot
Vidni izraz velikanske kul tu r ne in p o li - večini in manjšini. Socialni demokratje ne poznajo
lične revolucije, ki se zdaj izvršuje v Avstriji, državo vzdržujočih narodov, temveč stoje na sta
je ljudski parlament. Ali ta parlament trpi lišču, da
vsi narodi vzdržujejo državo
ob podedovanem grehu narodnostnega vprašanja,
katerega ni mogla doslej rešiti ne avstrijska aristo s svojo krvjo in s svojim delom. Narodna sprava
kracija, ne avstrijska buržoazija. In zato je postal se mora izvršiti od naroda do naroda ia se
rešitev tega vprašanja
ne sme omejevati naposamezno deželo.
Glede na jezikovno vprašanje ima Avstrija
naloga socialne demokracije.
pravzaprav
eno
Vse izražanje javnrga življenja v Avstriji do

stokali, , da pridejo na njih mesto po končam krizi

edino zakonito določbo,

kazuje, da to, kar se kaže zadnji čas po vseh de
želah, zlasti pa na Češkem, ni nič druzega, kakor
odkriti meščanski boj, nacionalna gverilja z
grozami posledicami gospodarskega nazadovanja,
ob katerem so postale šola, pravosodje in uprava
predmeti boja, ob katerem se vsa ustavna vpra
šanja izpreminjajo v vprašanje narodne moči. Kar
so v drugih parlamentih vprašanja tehnke, narod
nega gospodarstva in uprave, so pri nas politična
vprašanja. V zbornici vlada občutek absolutne ne
gotovosti in nihče ne more vedeli, če se ne zgodi
danes ali jutri kaj, kar uniči delavnost parlamenta
in spravi njegov obstanek v nevarnost. Ce stojimo
danes pred
narodnim bojkotom
na Češkem, je to samo predigra narodnemu raz
voju v drugih deželah in zato je potrebno, upreti
oči v skupnost narodnih vprašanj. Vložeti

njo prišle misli, meglene in žalostne. Za hip so
se pojavile kakor dišava pogrebnih vencev, ki jo
zanese veter kdove odkod, pa jo odnese spet.
In v njej je ostalo vse prazno.
Po ulici so že drdrali vozovi; v sobo je
Francka slišala odmev konjskih kopit in pokanje
biča tako kakor odmeva človeku v sanjah res
ničen ropot. Dan je silil skozi okno, a Franckine
oči niso razločevale teme in svetlobe. Bdela, je a
bila je brez misli in brez občutkov kakor da spi.

namreč § 19. državnih temeljnih zakonov. Ampak
ta paragraf absolutno nima moči, da bi rešil vso
svoto narodnih vprašanj. Kar je še poleg paragrafa
19, so naredbe in ukazi, o katerih se ne ve, če
pravno veljajo ali ne, tako da se pravzaprav nihče
ne spozna v avstrijskem jezikovnem Ba
bilonu. Notorično je, da nima notranji
nemški uradni jezik zakonite podlage.
Poštene narodne posesti noče Nemcem v tej dr
žavi nihče odrekati, nepoštena posest se mora pa
sama ob sebi zrušiti. Nemci v Avstriji imajo vse
drugo svetovnozgodovinsko nalogo, kakor je tista,
ki jo predstavljajo gospodje Kroy, Wolf in Stransky,
Narodu, ki stoji kulturno tako visoko kakor nemški,
ni treba pasti na tako nizko stopnjo, na kakršno
bi jo rada potlačila nemško-nacionalna demagogija,
Naša stranka mora zahtevati, da lahko vsak
1

Prišel je paznik po gotovo blago in tedaj
je Francka spoznala, da dela. In njena misel je
dobila tedaj toliko življenja, da se je zavedla.
— Čemu to delo? Za koga?
Za mater — pijanko? . . .
Včasi
a to je bilo morda že davno __ je
delala za mater in za svojo hvaležnost. Takrat
' je bila še otrok in je mislila, da je mati s svojim
1 srcem deležna njenih upov in njene ljubezni. A
| to je minilo in že davno, davno ni več matere
Prišel je čas, da skuha sebi in materi zajtrk in ■ Doma je stara, tuja žena, ki ne zna čitati'v njenih
da se napoti v tovarno, pa ni vedela. Na postelji očeh in ne pozna nobene steze do njenega srca.
je sedela in nič druzega ne. Dolgo je sedela, j Skupno je njiju življenje, ker tako ukazuje ne
samo sedela — zelo dolgo. Pa se je vendar !
znana, a nespremenljiva dolžnost. Pod eno streho
oglasil glas: Čas je. Slišala je, pa ni mislila morate spati, za eno mizo jesti. In dalje?
nič. In končno je odšla v tovarno, ne da bi bila
Glasan krohot je zadonel nekje za Francko.
vedela, kje da hodi in pokaj da hodi in sploh, ISmejala se je Meta, ker je najbrže katera delavka
da hodi. Prišla je zadnja v tovarno, prav tisti hip, 1 jpovedala kaj zelo smešnega. Francki se je zdelo
ko je vratar hotel zapreti.
| ;
zoprno, kajti njene misli so bile žalostne, a
Pri delu se ji je polagoma ogrela kri. Oči ’ ivendar je bilo v njih nekaj nežnega, kar je žalil
so polagoma zopet začele sprejemati različne (surovi smeh.
slike in po čudnih potih, ki jih nihče ne ugane
Prav ta hip se je Meta oglasila:
in ne razloži, so prihajale misli v možgane. Roke
Zakaj pa ne? Jaz bi bila še ljubosumna,
so mehanično opravljale svoje delo, katerega so ce
i bi bila mlajša.
bile že vajene kakor voda svojega toka; ušesa
— Oho, ti! jo je zavrnila druga; čemu da
so poslušala pogovore tovarišic; misli so hodile bi bila mlajša? Saj nisi stara in še teh let, ki jih
svoja pota po drugih, povsem drugih krajih.
imaš, ti ni poznati.

priloga „Rdečemu praporju“ z dne 30. januarje» 1909.
prebivalec dežele išče in najde svojo
pravico v materinskem jeziku gor do
centralnih uradov.
Vse
pravice manjšin

zbornica, k' se je tako težko priborila in ki ima
že zdaj upanje množic za seb j Da ima parlament
za to več sposobnosti kakor vlada, je dokazano.
Parlament je izvršil z volilno n formo kompromis
narodov, ki se je dolgo zdel nemogoč.
se morajo tako zavarovati, da ne bodo odvisne
Ob nemško-češkem boju trpe vsi narodi dr
od volje večin. Razmere na češkem se ne morejo žave. Vsa politika Avstrije in vseh njenih razredov
vzdržati. Nemogoče je, da obstoji upravni teritorij, se ne more dati pribiti
ki obsega šest milionov prebivalcev. Zime je vpra
na križ nemško-češkega prepira.
šanje upravne reforme vprašanje
Če bi bil to prepir, ki bi res zadeval oba na
demokratiziranja vse uprave.
roda, vse njune sloje in vse interese njunega živ
Okrožna zastopstva naj se uvedo na podlsgi ljenja, bi se to še razumelo. Ampak glavno gre
splošne in enake volilne pravice, ki pa naj imajo boj za urade in za uradnike. To se ne more večno
ne le samoupravne, temveč tudi politične kompe trpeti, da bi si dalo 26 milionov ljudi predpiso
tence. Kar se tiče šol za manjšine, omenjam, vati vso politiko z napisnimi tablicami. Še manj
da ni storila država še
se more trpeti, da bi zapostavile množice delav
skega ljudstva svoje gospodarske skrbi spričo teh
nič za ljudske šole.
Zahtevati se mora, da se občine sploh rešijo vprašanj. Kako se gospodje brigajo za gospodarsko
šolskih bremen in da prevzame država pokritje bedo ljudstva, kažejo njih nepotrebni nujni predlogi.

stroškov za manjšinske šole.
Socialna demokracija predstavlja načelo
mednarodnosti, ki pomeni, da se da drugim
narodom to, kar se zahteva za svoj narod. Iskati
se ne sme naiašč tega, kar nas loči, ampak to, kar
nas združuje. Sprava se mora iskati v interesu
delavskega ljudstva, v interesu vseh na
rodov. Narodna sprava se ne more ukazati,
temveč mora biti posledica popolnega razvoja vseh
narodnih sil. Narod ne živi samo od narodnega
vprašanja, ampak čaka nestrpno na drugo delo.
Zikoni se morajo izvrševati, ampak najprej mo
ramo imeti porabne zakone.
*

Razkrinkana demagogija.
(Govor poslanca sodruga dr. Eennerja.)

V razpravi, v kateri igra nemško-češki razpor
tako veliko ulogo, se ni oglasil ne en govornik
vlade. Vlada stoji brez pomoči in nesposobna
pred temi vprašanji in prepušča usodo parlamenta
samovolji nacionalnih strank, ki se koljejo. Deset
letja je češko-nemško vprašanje eno najvažnejših
državnih vprašanj v Avstriji, in če le kje, mora
imeti vlada v tem vprašanju
svoje mnenje m resno voljo.

Baron Bienerth pa hodi po zbornici kakor
angel nedolžnosti; ne briga se za razpravo, ne
briga se za usodo parlamenta. Napovedana je bila
spravna konferenca. Pravijo, da imajo načrt in da
ga predlože konferenci. Ampak zdi se, da imamo
vlado, katere načelnik ima svoj dekret in kot
glavno pomožno sredstvo načrt, druzega pa
ni č. In tako se pristopa v Avstriji k najvažnejšim
vprašanjem 1 Prav tako čudno je ravnanje ene
največjih strank, namreč krščansko-socialne. Pred
stavljali so se svetu in bodočnosti kot vsedržavna
stranka, v narodnih vprašanjih pa cepljajo brez
misli za Wolfom in za nemškimi kričači s Češkega,
ne da hi si mogli napraviti svojo sodbo. Vendar
ne more hiti nobena druga instanca poklicana, da
odločuje v narodnih vprašanjih, kakor ta ljuiska

Tretja se je vmešala:
— Kaj pa, kaj pa. Mela ima hudičevo mazilo.
Vsak petek po noči se namaže z njim in zato
ostane vedno mlada.
Meta je prav dobro vedela, da se tovarišice
norčujejo, a pazila je, da ne vzroji. Francka je
bila ves čas gluha, a zdaj je morala poslušati
kakor da ji je ukazano. Nikoli ni marala teh po
govorov, a zdaj se niso mogla rešiti njena ušesa,
čeprav je hotela po sili odvrniti posluh.
Meta je nadaljevala:
— Ne, ne. Trideset let je v moji pratiki ; jaz
fe vem, koliko je to.
Na drugi strani so si dekleta šepetala, da se
je zlagala vsaj za šest let, Meta pa ni pazila na
to, česar ni slišala. Govorila je dalje:
— Postavim se že še in se bom, ampak
čemu bi si dopovedovala, kar ni? Sploh nisem
nikdar marala za fante, a zdaj celo ne sme no
bena misliti na kaj takega.
— Zakaj pa ne? se je odrezala Pavla, ki je
bila na glasu, da je ne le za^a ’n mlada, temveč
da je tudi njen jezik najbolje namazan.
Meta jo je poučila:
•— Ti že, ti, Pavla, če bi bil drug fant. Vsak
mora v tvpjo past, če le hočeš. Ampak Andrejca
le pusti pri miru tudi ti.

rodnega razvoja in narodne veličine v napisih na
uličnih tablicah in v aktih, ampak v velikih dejstvih
gospodarskega življenja.

Mi se bojujemo za to, da ne pomrejo ne
nemški, ne češki otroci v prvih letih, da vsak član
naroda lahko živi brez nevarnosti, da najde vsakdo
življenje v syoji deželi, da se ne goni v tujino,
bogatiti tuje narode. Tu se prepirate o bumlu di
jakov, v tem pa «bunda» na tisoče brezpo
selnih delavcev čez mejo in toliko časa ne
boste verjeli v to, dokler ne pridejo vsi
brezposelni delavci iz čeških industri
alnih krajev pogledat ta buml v Prago,
Zi Vas je šolsko vprašaje le vseučiliško; nam
je ljudska šola veliko bolj važna. Mi želimo
učvrstitev narodov in v ta namen narodno spravo.
Mi zahtevamo resnično narodno delo, ki je v prvi
vrsti socialno. Naš predlog daje priliko zbornici,
da pokaže svojo dobro voljo in svojo moč ter pri
poročamo nujnost svojega predloga. (Viharno odo
bravanje.)

Brez jezika
se ne more živeti in jezikovna pravica nam je
prav tako sveta pravica osebe in naroda, kakor
vsaka druga. Ampak ob samem jeziku se g®âra®âï
tudi ne more živeti. Zato moramo iti za
V smislu strankinih določb in sklepov zadnjega
vedno za pametno spravo gospodarskih in na
zbora razpisujemo
rodnih interesov in se ne smemo neprenehoma
posvetovati ob edinem vprašanju, kaj se je zgodilo
temu ali onemu dvornemu svetniku.
Spričo tisoč in tisoč ljudi, ki žive danes na če
škem v bedi in ne vedo, od česa bodo živeli
prihodnje tedne, so s:cer važna vprašanja jezi
kovnih simbolov prav postranska. V boju najbolj
izpostavljenem nemškem mestu na Češkem, v
in ga sklicujemo
Trutnovu, so nemške družine tkalcev stoletja de
lale, ko so pa poskusile, nastopiti proti gospo
darskemu pritisku z organizacijo, so volilci go
spoda Wolfa pognali te nemške delavce
v LjnÄljsum@o
z sistematičnim preganjanjem čez sak
sonsko mejo in prišli so češki delavci, če mi
Provizorično predlagamo sledeči dnevni red:
slite, da nam imponira Vaše nacionalno govoričenje,
1. Poročila, podaja tajnik sodrug Ivan Mlinar.
se zelo motite. Iz vas govori zavest narodnega 2. Politični položaj, poroča sodrug Etbin Kristan.
grthal (Živahno odobravanje.)
3. a) organizacija, poroča sodrug Ivan Kocmur,
Značilno je, da ima tisti nemški volilni okraj
b) Taktika, poroča sodrug dr. Tuma.
na Češkem, ki je poslal enega največjih nacionalnih 4. Tisk, poroča sodrug Anton Kristan.
kričačev v parlament med vsemi čtško-nemškimi 5. Volitev izvrševalnega odbora.
6. Raznoterosti.
okraji največjo umrljivost otrok.
Sodrugi!
V prvih petih leth pomrje tu polovica nem
Zbor stranke ima izvršiti važne naloge. Stranka
ških otrok. Take rane seka nemškemu narodu vaše
napreduje in izpopolnitev organizacije je naravna
fabrikantovstvo, vaš kapitalizem. (Živo odobra
posledica razvoja. Dobra organizacija je predpogoj
vanje.)
vsakemu delu in vsakemu vspehu; tesno združeno
Dr. Michl: Zakaj pravite to samo nam, pa
pa je z organizacijo. vprašanje taktike. Prevažna
ne Čehom?
je pa tudi ureditev naših tiskovnih razmer. Tudi
Dr. Renner; Zato skrbe v avtonomnem de
v tem oziru nam nalaga razvoj stranke dolžnosti,
lokrogu izvrstno sodrugi Nemec, Soukup i. t. d.
o katerih mora strankin zbor resno razpravljati in
Kakor se je zgodilo pri volilni reformi, se mora
sklepati, da se potem sklepi lahko tudi izvrše. Pa
zgoditi tudi tukaj. Rezvoj narodov je
tudi politični položaj v državi sploh in v slovenskih
stvar zgodovine;
deželah posebej je tak, da mu mora stranka po
proti temu ne opravi nič država in državna sila. svetiti vso pažnjo. Zaraditega pričakujemo, da se
V petdesetih letih niso Čehi imeli ne uradnikov, udeližde zbora v največjem številu.
ne uradov, ne sodnikov, ne vseučilišč, pa so se
V LJUBLJANI, v božiču 1908.
razvili in so prišli k višku, ker ne tiče zakoni na-

na dni 31. prosinca, S. in 2.
::
svečana 1909
::

Szvrševalni odbor.

Pavla je vprašala z nedolžnim glasom dva
najstletnega dekliča, ne da bi se bilo opazilo
njeno glumaštvo:
— 1, zakaj pa Andrejca ne, če mi je všeč?
Na to vprašanje je Meta že čakala.
— Pavla, Pavla, pusti pri miru tuj zelnik.
Ali bi rada, da bi ti Francka izgrebla oči? —
Kakor neviden udarec silne roke je ta be
seda zabolela Francko. Vročina jo je obšla od
temena do prstov na nogah in zdelo se ji je, da
se je zgodilo nekaj strašno grdega, ostudnega.
Njenim mislim so bile še popolnoma tuje take
reči, a hipoma je občutila tako kakor občuti
človek zelo senzitivnih živcev kadar stopi v blato.
Najrajša bi bila zbežala daleč proč; ali oditi ni
smela in ni se mogla geniti. Ne da bi se bila
ozrla, je vedela, da so vanjo uprte oči vseh to
varišic. A molčala je.
Tedaj se je podvojil, potrojil pogum deklet,
ki so tekmovale z dovtipi. Francka pa je morala
poslušati, kako jo dražijo in se ji rogajo, go
voreče o fantu, ki ga ne pozna in ga morda
nikoli ne bo poznala. Težko je dihala, pot ji je
silil na čelo, roke so se ji začele tresti, tako da
tudi dobro delati ni mogla. Zbala se je že, da
ji šine vsa kri naenkrat v srce ali v glavo in da
jo ubije. Ko ji je bilo naj hujše, je pozvonilo. Bila
je rešena.
Dalje prih.

Za strankin zbor.
Delegatom in gostom na strankinem zboru naj
služi na znanje, da se vrši zborovanje v salonn
hotela pri SSaličn, vhod iz Šelenburgovih
ulic, pa čez dvorišče.
Zborovanje se začne v nedeljo ob 9. dopoldne
in so dekgatje naprošeni, da pridejo pravočasno,
ker bo treba zelo varčiti s časom.
*
Hrvatsko socialno - demokratično stranko bo
zastopal na zboru jugoslovanske socialne demo
kracije sodrug Evgen Demetrovič iz Zagreba.

♦
Delegatom na strankinem zboru priredi ljub
ljanska krajna organizacija v nedeljo, 31. januarja
zvečer komers y «Meščanski pivovarni» (gostilna
Dekleva) na Sv. Petra cesti.
♦
Sodrugi, ki žele prisostvovati zborovanju kot
gostje, dobe vstopnice lahko v «Delavski Tiskovni
Družbi», ob zborovalnih dnevih pa v hotelu «pri
Maliču».
*

O strankinem zboru izide Btenografični za
pisnik z govori, predlogi in sklepi, na kar že sedaj
opozarjamo vse sodruge.

Organizacijski pravilnik
jugoslovanske socialno = demokratične
stranke.
(Poroča Ivan Kocmur.)

Ime etanke.
1. Stranka se imenuje «Jugoslovanska soci
alno-demokratična stranka», je organičen, a
popolnoma enakopraven in samoupraven del celo
kupne «Avstrijske socialno - demokratične delavske
stranke» ter je po tozadevnih določbah zastopana
v njenem skupnem zastopu na Dunaju. Stoji na
temelju revidiranega hainfeldskega in narodnostnega
programa, sklenjenega na zboru avstrijske socialne
demokracije v Brnu leta 1899.
Obseg stranke.

2. Obseg stranke se razteza na vse južne po
krajine avstrijske državne polovice, kjer dela in
prebiva slovanski živelj, bodisi posamezno ali v
kompaktnih masah.
Pripadniki stranke.
3. Stranki pripada vsaka oseba, ki priznava
njen program in se po njem ravna, ga razširja in
stranko duševno in gmotno podpira ter ne stori
ali dela česa nečastnega.

Vstop v stranko.
4. Vstop v stranko se izvrši na priglasitev pri
krajevni organizaciji, oziroma njenih zaupnikih; pri
politično posebno razglašenih osebah odloča o spre
jemu okrajni, odnosno deželni in v zadnji stopnji
izvrševalni odbor stranke. V potrdilo pripadništva
prejme sprejeti izkaznico.

Dolžnosti sodrngor.
5. Dolžnosti vsakega sodruga so v splošnem
označene pod točko 3. tega pravilnika; zlasti pa je
vsak sodrug dolžan:
a) brezpogojno varovati ugled stranke, pokoravati
se veljavnim odredbam in sklepom njenih
zborov, shodov, odborov in zastopov ter nikdar
in v nobenem oziru kršiti ne discipline;
b) redno plačevati strankin davek;
c) biti plačujoči naročnik najmanj enega, od
strankinega zbora, odnosno od izvrševalnega
odbora pripoznanega političnega glasila stranke,
iü to brez ozira na list, ki mu ga daje nje
gova strokovna organizacija.
6. Dolžnost vsakega sodruga je nadalje, da je
član pristojne, pri «Strokovni komisiji» na Dunaju
včlanjene strokovne organizacije, če pa za njegovo
stroko ne obstoji, tedaj one, ki se nahaja v do
tičnom kraju, oziroma rau jo priporoča krajevni
odbor.
7. Sodrug ne sme pripadati nobeni meščanski
politični stranki ali organizaciji, oziroma delovati
zanjo ; ali naj taka oseba še pripada Jugoslovanski
socialno - demokratični stranki, razsoja razsodišče,
v katero imenujejo polovico predlagalci izključitve,
polovico pa oni, ki se predlagajo v izključitev.
Razsodiščniki morejo biti le sodrugi.
8. Razsodišče sklicuje deželni odbor in mu
imenuje predsednika; v slučaju, daje deželni odbor
sam zapleten v zadevo, stopi na njegovo mesto
izvrševalni odbor stranke. Sklepa z absolutno ve
čino glasov.
9. Izrek razsodišča je naznaniti izvrševalnemu
odboru stranke z vsemi razlogi in podrobno vtemeljitvijo. Izvrševalni odbor lahko razveljavi sklep
razsodišča.
10. Zoper izključitev je pritožba na strankin
zbor. Vzklic je vložiti pri izvrševalnem odboru naj
manj sedem dni pred začetkom zbora. Izključeni
sme biti navzoč na zboru le med njegove zadeve
se tičočo obravnavo in se osebno zagovarja, lahko
pa to stori pismeno, odnosno si imenuje zastop
nika, ki pa more biti le sodrug. Glasuje se ob
nenavzočnosti izključenega.

Pravice sodrngor.
11. Sodrugi imajo pravico voliti in voljeni biti
v vse strankine odbore in zastope ter se udeleže
vati strankinih priredb, v kolikor to omogočuje or
ganizacijski pravilnik stramre in niso izdane po
sebne določbe. Sodrugi, ki so v vsem zadostili
svojim dolžnostim, imajo, kadar utrpe pri političnem
delu za stranko kako škodo, pravico do moralne
m gmotne podpore iz strankinih sredstev.

organizacija itruke.
12. Jugoslovanska socialno-demokratična
sestoji iz;
a) krajevnih (lokalnih) organizacij 3 kri
(lokalnim) odborom na čelu ;

b) okrajnih organizacij z okrajnim odborom na
čelu ;
c) deželnih organizacij, z deželnim zastopom. od
nosno odborom na čelu, katere vse skupaj
tvorijo njeno celoto, ki jej načeluje izvrševalni
odbor celokupne jugoslovanske socialno-demokratične stranke;
Krajevna organizacija.
13. Krajevno organizacijo tvorijo vsi org ioizovani sodrugi enega kraja (mesta, občine).
14. Obsežnejše krajevne organizacije, zlasti v
mestih, se lahko dele še v odseke, ki obsegajo vse
v enem mestnem okraju ali sekciji stanujoče sodruge, ter cestne organizacije, obsegajoče vse v
eni ulici stanujoče sodruge, In po krajevnih raz
merah tudi v hišne organizacije, obsegajoče vse
sodruge, ki bivajo v eni hiši.
15. Na čelu krajevne organizacije stoji kra
jevni odbor, sestoječ po obsegu organizacije od
3 do 7 sodrugov, izvoljenih na zaupnem shodu
vseh sodrugov dotičnega kraja in če je organiza
cija obsežna, na zboru ali konferenci zaupnikov.
16. Zaupnike krajevni organizaciji podrejenih
oddelkov izvolijo prizadeti sodrugi, ali pa jih ime
nuje krajevni odbor.
17. Zaupniki z odborom vred tvorijo zaupniški zbor krajevne organizacije.
18. Krajevni odbor je podrejen neposredno
okrajnemu, in če tega ni, odnosno če razmere to
zahtevajo, naravnost deželnemu, oziroma izvrševal
nemu odboru celokupne stranke.
19. Krajevni odbor, in če obstoje, tudi zaup
niki podrejenih oddelkov, imajo nalogo:
a) izvrševati veljavne sklepe in odredbe stranke ;
b) organizirati ter pobirati strankin davek in
morebitne druge, veljavno sklenjene prosto
voljne ali obligatorčae prispevke;
c) organizirati in razširjati kolportažo strankinega
tiska;
d) sprejemati nove pristaše;
e) voditi agitacijo sploh in o položaju ter do
godkih redno poročati okrajnemu odboru, v
važnejših zadevah ali na zahtevo pa tudi de
želnemu, odnosno izvrševalnemu odboru;
f) posredovati v vseh zadevah med člani in
okrajnim, odnosno deželnim ali izvrševalnim
odborom.
20. Krajevni odbor vodi natančen seznam so
drugov svojega okraja po obrazcu, ki ga sestavi
tajništvo, ki se ustanovi pri izvrševalnem odboru.
Seznam bodi tako urejen, da lahko služi kot vo
lilen imenik za vse zastope.
21. V normalnih razmerah se shaja krajevni
odbor najmanj po enkrat na mesec na sejo, v važnih
trenotkib (na pr. ob volitvah) pa, kadar razmere
to zahtevajo, odnosno na zahtevo okrajnega, de
želnega ali izvrševalnega odbora.
22. Namestnike izstopit Šim odbornikom določi
odbor in poroča o tem na zaupnem shodu so
drugov, odnosno na konferenci zaupnikov, ki pa
lahko ukrenejo drugače.
23. Izkaznice in potrdilne znamke naroča kra
jevni odbor pri okrajnem odboru. Okrajnemu od
boru je obračunati mesečno najkasneje do 15. v
mesecu za pretekli mesec. Obračunati je vse pri
spevke v višini, ki jo je sklenil strankin zbor, odštevši samo troške za poštnino. Pristojbine za list
je vposlati naravnost njih upravam po dogovoru.
24.. Za manjkajoče znamke je prejemnik od
govoren dotič dku, od katerega jih je prejel,
25. Vsak sodrug mora imeti izkaznico o vpla
čanem strankinem davku ; brez te vstop na zaupne
priredbe ni dovoljen. Nihče ne sme zaostati čez
dva meseca; kdor ni izpolnil vseh pogojev, ne
more biti voljen.
26. Predpogoj za vstop na zaupna zborovanja
je vabilo, izpolnjeno po zadevnih določbah zborovalnega zakona.
27. Zaupni shod sodrugov, odnosno konfe
renca zaupnikov krajevne organizacije se vrši naj
manj po enkrat vsakega pol leta, ah pa če to
zahteva vsaj tretjina sodrugov ali zaupnikov. V
ostalem veljajo določbe točke 21.
28. Krajevni odbor je voljen za dobo dveh
let na zaupnem shodu sodrugov, odnosno na kon
ferenci zaupnikov, sklicani najkasneje mesec dni po
predidočem strankinem zboru,
29. Imena in naslove odbornikov in zaupnikov
je v teku sedmih dni naznaniti okrajnemu odboru.
30. Zaupna zborovanja sodrugov ali zaupnikov
je pravočasno javiti okrajnemu odboru, da lahko
odpošlje zaupnika, ki ima posvetovalen glas.

31. V področje zaupnega shoda sodrugov ali
konference spada:
a) odobrenje poročil krajevni ga odbora;
b) volitev odbora in odposlancev na strankin zbor
in druge strankine priredbe;
c) morebitno zvišanje strankinega davka, oziroma
uvedbe prostovoljnih prispevkov za krajevne
potrebe ;
d) imenovanje kandidatov v razne zastope, od
nosno njih priporočanje nadrejenim odborom,
izvzemši, če je to pridržano strokovnim orga
nizacijam ;
f) organizacijska in taktična vprašanja za dotični
kraj sploh.
Okrajna organizacija.

32. Okrajno organizacijo tvorijo vse krajevne
organizacije v obsegu enega voldnega okraja za
državni zbor.
33. V okrajno organizacijo se združijo lahko
tudi krajevne organizacije raznih volilnih okrajev,
če so ti razkosani in so prometne razmere za agi
tacijo primernejše. Obseg takim okrajnim organi
zacijam določi deželni, odnosno izvrševalni odbor
stranke.
34. Na čelu okrajne organizacije stoji okrajni
odbor, sestajoč iz 5 sodrugov, izvoljenih na okrajni
konferenci za dobo dveh let.
35. Sedež okrajnemu odboru določi deželni
odbor, člani okrajnega odbora morajo bivati na
sedežu okrajnega odbora ali vsaj v njega nepo
sredni bližini.
36. Okrajni odbor z načelniki krajevnih orga
nizacij ali njih namestnikov tvori okrajni zastop.
37. Okrajni odbor je podrejen neposredno de
želnemu, odnosno izvrševalnemu odboru stranke.
38. Okrajni odbor ima nalogo :
a) izvrševali veljavne sklepe in odredbe stranke
ter čuvati, da se krajevne organizacije ravnajo
po njih;
b) vsako četrtletje odračunati od krajevnih orga
nizacij vposlani strankini davek neposredno
izvrševalnemu odboru, ia sicer najkasneje do 25.
aprile za preteklo četrtletje; nadalje julija,
oktobra ia januarja, in to brez odbitka, izvzemši poštnino;
c) s pomočjo krajevnih organizacij poiskati in
določiti zaupnike ter ustanavljati nove kra
jevne organizacije;
d) izboljševati v svojem okraju organizacije in
pospeševati razširjanje strankinega tiska;
e) voditi agitacijo sploh in o položaju redno po
ročati deželnemu odboru, v važnejših zadevah
ali na zahtevo pa tudi izvrševalnemu odboru
stranke;
f) posredovati v vsi h zadevah med krajevnimi
organizacijami in deželnim, odnosno izvrše
valnim odborom stranke.
39. Okrajni odbor posreduje eventualno s
pomočjo deželnega, odnosno izvrševain ga odbora
stranke, pri spojitvi, oziroma rekonstrukciji kra
jevnih organizacij v volilne skupine pri volitvah,
katerih volilni okraji se na vjemajo z državno
zborskimi.
40. Okrajni odbor vodi natančen seznam vseh
podrejenih mu organizacij in Djih zaupnikov ter
ga v prepisih izroča tudi deželnemu in izvrševalnemu
odboru in pravočasno naznanja tadi vsakojake iz
premembe.
41. V normalnih razmerah se shaja okrajni
odbor najmanj po enkrat na mesec na sejo; sicer
pa tudi večkrat, za kar veljajo določbe točke 21.
42. Namestnike izstopivšim članom določi za°
časno odbor in poroča o tem na okrajni konfe
renci, ki lahko ukrene drugače.
43. Izkaznice in potrdilne znamke naroča
okrajni odbor pri izvrševalnem odboru in je za
manjkajoče znamke, v kolikor ga zadene krivda,
njemu odgovoren.
44. Seje okrajnega odbora se vrše najmanj
po enkrat na mesec, sicer pa. kadar razmere to
zahtevajo, odnosno deželni oziroma izvrševalni odbor
stranke.
45. Okrajne konference se vrše najmanj po
enkrat vsakega pol leta, ali pa Se to zahteva
tretjina krajevnih organizacij, odnosno deželni, ozi
roma izvrševalni odbor stranke.
Okrajni zastop se sklicuje po potrebi in pa
če je le malo časa na razpolago.
Okrajna konferenca se mora sklicati po vsa
kokratnem strankinem zboru, kakor hitro so se
vršila zaupna zborovanja, odnosno konference za
upnikov vseh podrejenih krajevnih organizacij,

46. Imena in naslove izvoljenih odbornikov je
sedmih dni naznanili deželnemu in izvrše
valnemu odboru stranke.
47. Ssjo okrajnega zastopa in konferenco je
pravočasno naznaniti deželnemu odboru, da lahko
odpošlje zastopnika ki ima posvetovalen glas.
48. V področje okrajnega zastopa spada zlasti
izpopolnitev in izboljšanje organizacij in zadeve, ki
niso pridržane okrajni konferenci.
49. V področje okrajne konference spada:
a) odobrenje poročil okrajnega odbora in kra
jevnih organizacij;
b) volitev odposlancev na strankin zbor in druge
strankine priredbe;
c) morebitno zvišanje strankinega davka, oziroma
uvedba prostovoljnih prispevkov za okrajne
potrebe ;
d) imenovanje kandidatov v razne zastope, od
nosno njih priporočanje deželnemu, oziroma
izvrševalnemu odboru, izvzemši, če je to pri
držano, strokovnim organizacijam ;
e) organizacijska in taktična vprašanja dotičnega
okraja sploh.
Deželna organizacija.
50. Deželno organizacijo tvorijo vse krajevne
in okrajne organizacije v obsegu dežele.
51. Na čelu deželni organizaciji stoji deželni
odbor, sestoječ iz 5 sodrugov, izvoljenih na de
želni konferenci za dobo dveh let.
52. Deželnih organizacij je sedem, in sicer:
a) kranjska s sedežem v Ljubljani,
b) spodnještajerska z začasnim sedežem v
Trbovljah ;
c) slovenjekoroška z začasnim sedežem v Pli
berku ;
d) tržaška s sedežem v Trstu;
e) goriška s sedežem v Gorici;
f) istrska s sedežem v Pulju;
g) dalmatinska, kateri določi sedež dalmatinska
deželna konferenca.
53. Deželni odbor z okrajnimi načelniki ali
njih namestniki tvori deželno strankino zastopstvo.
54 Deželni odbori so podrejeni izvrševalnemu
odboru stranke.
55. Deželni odbori imajo nalogo:
a) izvrševati sklepe in odredbe strankinega zbora
in izvrševalnega odbora ter čuvati, da se pod
rejene jim organizacije točno ravnajo po njih;
b) sodelovati pri sestavi in izpopolnitvi okrajnih
organizacij ;
c) voditi agitacijo sploh in o položaju redno po
ročati izvrševalnemu odboru stranke;
d) posredovati v vseh zadevah med podrejenimi
organizacijami in izvrševalnim odborom stranke.
56. Deželni odbor posreduje pri rekonstruk
ciji krajevnih organizacij v slučaju potrebe, kakor
je to označeno pod točko 39.
57. Deželni odbor vodi natančen ęeznam vsth
podrejenih mu organizacij in njih zaupnikov ter ga
v prepisu izroči tudi izvrševalnemu odboru stranke
in pravočasno Daznani vsakojako izpremembo.
58. Deželni odbor se shaja najmanj po enkrat
na mesec k seji, sicer pa večkrat, odnosno kadar
to zahteva izvrševalni odbor stranke.
59. Namestnike izslopivšim članom določi za
časno deželni odbor sam in poroča o tem na
okrajni konferenci, ki lahko drugače ukrene.
60. Seja deželnega zastopa se vrši, kadar
spozna deželni odbor to za potrebno, odnosno,
če to zahteva tretjina okrajnih načelnikov.
61. Deželne konference se vrše najmanj po
enkrat na leto, ali če to zahteva tretjina krajev
nih organizacij, odnosno izvrševalni odbor stranke.
62. Deželna konferenca se mora sklicati po
vsakokratnem strankinem zboru, čim so se končale
konference vseh podrejenih okrajnih organizacij.
63. Imena in naslove izvoljenih odbornikov je
v teku sedmih dui naznaniti izvrševalnemu odboru
stranke.
64. Deželno konferenco ali sejo deželnega
strankinega zastopstva je pravočasno naznaniti iz
vrševalnemu odboru stranke, da lahko odpošlje za
stopnika, ki ima posvetovalen glas.
65. Deželnemu odboru pripada vodstvo agi
tacije in organizacije v deželi in sploh vse zadeve,
ki niso pridržane izvrševalnemu odboru stranke.
66. V področje deželne konference, oz. dežel
nega strankinega zastopstva spada :
a) odobrenje poročil krajevnih in okrajnih orga

t teku

nizacij ;
. ,
b) volitev odposlancev na strankin zbor in ruge
strankine priredbe;

c) morebitno zvišanje strankinega davka, oziroma
uvedba prostovoljnih prispevkov za deželne
potrebe ;
d) imenovanje kandidatov v razne zastope, od
nosno njih priporočanje izvrševalnemu odboru
stranke, če to ni pridržano strokovnim orga
nizacijam ;
e) organizacijska in taktična vprašanje dotične
dežele sploh.
Izvrševalni odbor.
67. Strankin zbor voli izvrševalni odbor 14
članov. Pet jih tvori ožji izvrševalni odbor, ki
opravlja strankine posle, eden zastopa stranko v
skupnem zastopu «Avstrijske socialne demokracije»
na Dunaju. Ostalih osem članov tvori strankino
kontrolo. Vsaka deželna organizacija ima pravico
do enega zastopnika v izvrševalnem odboru.
68. Sedež ožjega izvrševalnega obora in dveh
članov kontrole je v Ljubljani.
69. V kontrolo se ne more voliti parlamen
tarnih zastopnikov.
70. Celotni strankini zastop se mora sestati
vsaj vsako leto, skliče ga ožji odbor.
71. Člani skupne eksekutive smejo prihajati
na seje izvrševalnega odbora.
72. Tajnik stranke in blagajnik ne smeta biti
nastavljenca pri listu.
73. Glavni urednik strankinega glasila ima biti
s posvetovalnim glasom na sejah izvrševalnega
odbora.
74 Izvrševalni odbor mora poročati vsakemu
strankinemu zboru o svojem delovanju in o iz
vršitvi sklepov, ki so mu bili naročeni na prej
šnjem zboru.
Strankin zbor,
75. Redni strankin zbor je vsako drugo leto.
Izredne strankine zbore skliče izvrševalni odbor,
če ga zahteva tretjina organizacij, ali če ga smatra
izvrševalni odbor nujno potrebnim.
76. Zastopnike na strankin zbor imajo pra
vico odposlati:
a) vsaka krajevna organizacija po 2
b)
» okrajna
»
» 2
c)
» deželna
»
» 2
Krajevne organizacije, ki tvorijo ebenem okrajno
organizacijo (ki obsegajo državnozborski volilni
okraj) odpošljejo toliko zastopnikov, kolikor jih
povprečno odpade na eno izmed ostalih okrajnih
organizacij v dotični deželi.
Uredniki listov imajo na strankinem zboru
sedež in — v zadevah časopisja le posvetovalen glas.
Parlamentarni zastopniki stranke in izvrševalni
odbor morajo na strankin zbor in imajo na njem
sedež in glas, ki je v zadevah, tičočih se njihovega
delovanja le posvetovalen.
Organizirani sodrugi posameznih industrijskih
skupin imajo pravico poslati iz vsake okrajne or
ganizacije po enega zastopnika: volitev teh od
poslancev posreduje okrajni odbor.
Kraji, kjer so ženske organizirane, smejo poleg
sodrugov voliti tudi sodruginje za zastopnike.
77. Strankin zbor se mora razpisati vsaj šest
tednov prej v glavnem strankinem glasilu z na
vedbo provizoričnega dnevnega reda. Poročilo iz
vrševalnega odbora se mora naznaniti v glavnem
I strankinem glasilu vsaj 14 dni pred zborom.
78. Predloge je vposlati vsaj 14 dni pred
zborom izvrševalnemu odboru, da jih priobči v
glavnem strankinem glasilu vsaj osem dni pred
zborom; to velja tudi za predloge izvrševalnega
odbora.
79. Strankin zbor pregleda vabila udeležnikov
in določa sedež izvrševalnemu odboru.
80. Strankin zbor voli glavnega urednika in
upravnika glavnemu strankinemu glasilu.
Strankin tisk.
81. Strankino časopisje bo le takrat sposoben
pomoček pri agitaciji in v boju, ko bo izvrševalo
svojo najvažnejšo nalogo: Vzgajalo delavstvo raz
redno, če se bo pazilo strogo na to, da ne bo v
njem tujih vplivov in da se zabrani, da ni objekt
osebne spekulacije. Glasilo stranke je «Rdeči Prapor»,
in mu je na čelu izvrševalni odbor. Dohodki iz
strankinih glasil se porabljajo v strankine namene.
Izvršilne določbo.
Strankin zbor skleni : Na sedežu izvrševalnega
odbora se ustanovi tajništvo s honoriranim tajni
kom, h katerega vzdrževanju naj prispevajo vse
polit, organizacije. Tajnik, ki ga določi in izvoli
zbor, bo imel nalogo reorganizirati in izvesti orga
nizacijo v zmislu predstoječega statuta.

Politični odsevi.
Nujnost socialno,- demokratičnega predloga
zaradi narodnega vprašanja je odklonjena! Za
Dujnost je glasovala večina, ampak ne dvetretjinska,
ki bi bila potrebna.
0 razpusta ali zaključenja parlamenta se
razširjajo zadnji čas zopet vsiljive vesti, ki se po
navljajo vkljub oficioznim izjavam, da ni na njih
nič resnice: Značilno je, da izhajajo te vesti glavno
po listih, ki dobivajo svoje informacije od Pijeve
družbe. Med njimi je seveda tudi ljubljanski «Slo
venec». A ne le, da se priobčujejo take notice,
temveč klerikalno časopisje jih tudi «utemeljuje».
V tem načinu objavljanja se izraža želja klerikalcev,
da bi se razbil parlament. Nova ni ta željica, a
zato ni nič lepša in boljša. Razganjanje parlamenta
ne more imeti nobenega čednega namena, zakaj
v sedanjem času se ne bi z novimi volitvami izpremenilo nič bivstvenega. Dva, tri, pa tudi pet
ali deset mandatov, ki jih ta ali ona večja stranka
pridobi ali izgubi, ne pomeni za sestavo državnega
zbora nič. Tudi morebitno klerikalno upanje, da bi
dobili ob novih volitvah večino, je sezidano na
pesku. M'sel, da bi izginile male stranke, ki de
lajo v zbornici zgago, je psihologično napačna.
Ako bi se razpustil parlament zdaj, ko so šovi
nistične strasti najbolj razgrete, bi se vrnili veči
noma vsi kričači vanj. Vlada, ki bi v takih razme
rah razpustila državni zbor, bi že z razpustom po
kazala, da ima absolutistične, protiparlamentarne
namene, zakaj le če bi se hotela iznebiti parla
menta, bi bilo v razpustu kaj zmisla. Mogoče je,
da sanjarijo klerikalci tudi o tem. A bilo bi pa
metnejše, če bi opustili take fantazije. Od Bienerthove vlade resda ni pričakovati kdove kaj;
a tako junaška še ni, da bi poskuša’a z absolu
tizmom, s katerim se še močoejši ne bi smeli
igrati. Ampak za spoznanje klerikalnega «dušeslovja» je to večno razpuščanje parlamenta zani
mivo.
Jezikovni zakon, seveda samo za Češko, na
merava Binerth, kakor trdijo «Narodni Listy, .v
dveh tednih predložiti zbornici z obrazloženjem in
obenem naznaniti, kakšne načrte predloži vlada
češkemu deželnemu zboru.
Češki jezikovni zakon je minister Žaček
predložil nekaterim češkim poslancem na vpogled.
Ministrskemu svetu predloži baron Bienerth to
osnovo in načrt zakona o okrožnh zastopih v so
boto, parlamentu pa v sredo.
Na Moravskem sta se združili mlado češka in
naprednjaška stranka. Spomniti se je treba, da je
nastala «naprednjaška» stranka iz opozicije proti
Mladočehom. Ce se zdaj sovražnika združujeta, je
to znamenje, da sta oba slaba.
Berlinski socialni denokraije so v nedeljo
priredili velikanske demonstracije za splošno in
enako volilno pravico v pruski deželni zbor. Mno
žica, ki je štela več kakor 50.000 ljudi, se je spo
padla s policijo, a zgodila se ni nobena nesreča.
Za saksonskimi sodrugi prihajajo sedaj pruski.
Tudi nemški deželni zbori se bodo morali odpreti
ljudstvu.

Domače vesti.
Sedmi redni zbor jugoslovanske socialne demo
kracije se vrši v Ljubljani v salonu hotela pri
Maliču (Stadt Wien) dne 31. januarja, 1 in 2. fe
bruarja 1909. NB. Zbor je sklican v zmislu zborovalnrga zakona § 2 in ima pristop samo imetnik
vabila.
Izvrševalni odbor.
Volitve v kranjsko trgovsko in obrtno zbor
nico so se končale s sledečim rezultatom : V mali
obrti so izvoljeni klerikalni kandidatje Iv. Kregar

(z 2192) Jernej Ložar (2191) Tomaž Pavšlar
(2189), Jožef Hafner (z 2189 glasovi). L’beralni
kandidatje so dobili 2133, 2131, 2128 in 2130
glasov. V mali trgovini sta izvoljena liberalna kan
didata Ditrich in Fürsager (699) glasov; kle
rikalca sta dobila 603 glasove. V osrednji obrti
sta izvoljena liberalca Lenarčič in Majdič s
725 glasovi, klerikalca sta jih dobila 332, oziroma
318. V srednji trgovini sta izvoljena liberalca Me
jač in Hren s 379 glasovi, klerikalca sta dobila
po 142 glasov. V veliki obrti je (z žrebom) izvoljen
nemški kandidat P a m m e r, v veleindustriji nemška
kandidata S a m a s s a in dr. A m b r o s i t s c h, v velik
trgovini pa liberalna kandidata Hribar in Knez.
Graški socialni demokratje so v sredo ime
nitno posvetili nemškim šovinistom v občinskem
svetu. Ker naši domači narodnjafcovci pri vsaki
priliki trdijo, da le slovenski socialisti «niso dovolj
narodni», dočim so baje nemški sodrugi skozinskoz
nacionalni, je tudi za Slovence zanimivo, kakšno
lekcijo so dali graški sodrugi svojim nacionalnim
kričačem. Društvo «Bund der Deutschen in Nieder
österreich» je prosilo za podporo; večina jo je
priporočala, socialisti so jo odklanjali. Sodrug
Jodlbauer je utemeljeval socialistično stališče in
je dejal: «Kaj je to društvo doslej storilo? Nič
druzega ne, kakor da so njegovi udje razbili ne
koliko čeških zabavnih sestankov na Dunaju. Kaj
pa pravite Vi, če se prepreči Nemcem v Ljubljani
kakšna prireditev? Tedaj kričite o zatiranju
in tožite o «surovi nasilnosti in kulturni zaostalosti
Slovencev». Će storite sami natančno to, pa trdite,
da je prav, Taka je vaša logika. Kam pa pri-

demo, če pojde tako dalje V V
živimo in treba je, da izhajamo z drugimi narodu
Ce bi odobravali tako ravnanje kakor na Dunaju
in še podpirali taka društva» bi se Nemcem lahko
vrnilo v enaki meri. V osmih deželah smo y manj
šini in že zato bi se morali varovati politike so
vraštva
Prav na Nižem Avstrijskem je vaše rav
nanje neopravičeno. Će zvabijo nemški fabnkantje
in obrtniki na tisoče slovanskih delavcev na Dunaj,
da bi jim ceneje delali kakor nemški, tedaj morajo
tem nenemškim delavcem, ki jim vstvarjajo vrednosti,
že dovoliti, da se zabavajo y svojem jeziku.
(Odobravanje pri socialistih ) S svojim ravnanjem
ne koristite prav nič nemškemu narodu, temveč
le sramotite nemštvo. (Tako je!) Prav tako se
sramoti nemštvo, če preprečite pevcu koncert, ker
je imel češko mater. Tako ravnanje nas osmešuje
pred vsem svetom.»
Ljubljanski zizibambule se še nikakor ne
morejo potolažiti zaradi šišenskega shoda in «Slov.
Narod» bi rad poučeval socialne demokrate o do
stojnosti. V «Narodu» je tak nauk posebno ko
mičen. A če že čuti v sebi pedagoško nagnenje.
tedaj naj ga rajši posveti svojim zizibambulam, ki
so ga najbolj potrebni. Socialni demokratje so v
Šiški enostavno protestirali proti nedostojnemu
švindlu, da se naznanja s plakati ljudski shod, v
zborovalnici se pa naenkrat napravi eskamotacija
in se hoče otvarjati društveni shod. Protestirali so
pa dovolj dostojno in spričo provokacij narodnjakarjev so kazali naravnost angelsko potrpežljivost.
Kako bi se godilo socialnim demokratom, če bi jih
23 prišlo med 180 zizibambul? Seveda bi bil zdaj
kdo rad mučenik, ampak tako kakor želi n. pr.
Feldstein, se ne pride do mučeniškega venca. Trdil
je resda vse popoldne, da je bil t°pen, a vsakih
pet minut je dolžil druzega, da ga je. . Na shodu
je najprej dolžil nekega mizarja, potem je preklical,
pa kazal na druzega. Ko je prišel iz Čitalnice v
gostilno, je dolžil zopet druzega. Najbolj verjetno
pa je, da se je sam popraskal, a če tega ne ve,
se ni čuditi. Saj je bil tako «navdušen», da bi bilo
pravo čudo, če bi bil sploh mogel razlikovati fi
zionomije in se spominjati, kaj se je godilo in kaj
je sam uganjal. — Z i obstanek socialne demo
kracije naj pa «Slov. Narod» nič ne skrbi; če ima
preveč nagrobnih vencev, naj jih kar shrani za
«N. D. 0.» pa jih bo kmalu rabil.
čudno skrivnosten je kmetski shod, ki ga
sklicuje klerikalna stranka za nedeljo zaradi sta
rostnega zavarovanja kmetov. Tajnik stranke je v
«Slovencu» priobčil izjavo, v kateri pravi: «Če se
kmetje izreko zoper predlogo, je samoobsebi
umevno, da se noben poslanec S L. S. ne bo zanjo
potegoval ali pehal, temveč vsi se bodo zopersta
vili kmečkemu zavarovanju, če ga kmetje sami no
čejo. Pa še več! Tudi vlada ne ba prav nič silila
kmete s starostnim zavarovanjem, če sami ne bodo
hoteli, nasprotno, vlada bo še prav zelo zadovoljna,
zlasti posebno še fnančni minister, ki bo na ta
način prihranil mnogo milionov na leto . . . Shod
ni imel namena, postavo zagovarjati ali jo celo
priporočati, temveč jo pretresti od vseh strani...»
Da se bolje razume to mačje lazenje okrog
vrele kaše, naj omenimo, da pravi «Slovenec» v
isti številki na drugem mestu tole : «Socialnemu
zavarovanju za kmete so (socialni demokratje) na
sprotovali.. . Kakor kaže, ne bo nobene postave
za kmeta, ki bi ji socialni demokratje ne naspro
tovali.»
Druga notica pravi, da je socialno zavarovanje
postava ga kmete, torej kmetom koristna in
šteje socialnim demokratom v grozen greh, da so
bili zoper to zavarovanje, kar pa sicer ni res. V
tajnikovem članku pa prisega, da klerikalni poslanci
niso nič vneti za zavarovanje in ostentativno do
poveduje kmetom, da bo vlada zelo zadovoljna, če
kmetje odklonijo zavarovanje. Če se le nekoliko
pogleda med vrstice, pa se vidi, kako bi rad pri
poročil kmetom, da naj zavrnejo zavarovanje. Kaj
je torej res in prav? Ali je zavarovanje koristno
ali ne? AH je prav ali greh, zagovarjati ga? Enkrat
Prayi «Slovenec» da, enkrat pa ne. Katera duša v
Klerikalnih prsih je torej prava?
Se najmanj dve leti — pravi «Slovenec» —
bo trajalo, predno postane zavarovalni načrt zakon.
Ubenem se laže, da še ni predložen zbornici. V
resnici pa je že po sklepu zbornice odkazan po
sebnemu odseku za socialno zavarovanje in prav
nobenega vidnega razloga ni, zakaj se ne bi rešil
ysaj v prihodnjem zasedanju parlamenta. Če kleri,
govoričjo, da bo stvar trajala najmanj dve
j al i° hočejo oni zavlačiti. Prepričani pa
naj bodo, da delavci ne bodo mirno gledali, če se
o poskušalo kaj takega. Ako je zavarovanje saosUlnh še nejasno, se prav lahko pomaga; loči
««L»?-0 we . kega zavarovanja pa naj se rešuje
f
6 ’ ker
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demokratie hn?° je resn,ca’ da zahtevajo socialni
kakor tisto v za. sam°stalne boljše zavarovanje
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silo pravi, da so socialni demokratje prot. izpre
membi postave za živinske bolezni, pa izvaja, da
hočejo škodovati živinoreji. Da se <S‘°ye“ec> °
takih vprašanjih rad laže, je stara reč. Žalostno
je le, da mu nekateri ljudje še yena“^°-.
j
konom o živinskih bolezni je pa tako, da bi agrarci
radi z novim zakonom preprečili vsak uvoz živine.
Kužne bolezni so postale zaradi zlorabe agrarcev
že glasovite. Kadar se je n. pr. avstrijska vlaiaa
kaj skregala s srbsko, je bila naenkrat v Srbiji
živinska kuga. ln če bi odločevali sami agrarci, bi
bila neprenehoma po vsem svetu živinska kuga, le
doma ne, kjer bi prodajali meso po deset kron
kilogram. Socialni demokratje so prav zavzeti za
izpremembo zakona, ampak za pametno izpre
membo, ne pa za tako, ki bi dajala samo oderuhom
pretvezo za podraževanje mesa.
Ker ie za kmeta klerikalci tako zavzemajo
in zlasti za kmečko živinorejo, naj bi vendar enkrat
razložili, zakaj niso hoteli v jeseni 1907 glasovati
za Rcnnerjev nujni predlog, ki bi bil najbolj po
spešil domačo živinorejo? Zakaj n:so glasovali za
njegov p-edlog o planinah in pašnikih? Zakaj ne
za njegove predloge o izboljšanju domačih živinskih
pasem? Zakaj ne za predlog, da se revidirajo
zemljiške pravice aristokratičnih in cerkvenih veleposestij ?... Odgovora nam seveda ne bodo dali,
pa jim ga lahko damo mi: Zato ker jim je kmet
dober, da ga vodijo za nos in izrabljajo proti de
lavstvu, pa za nič druzega ne.
Prav lego ¥ laseh so si že liberalci in kle
rikalci. Začeli so si že vzajemno očitati nelojalnost.
A boj postaja smešen. Zakaj če se «Slovenec» to
goti nad besedo «klerikalci», se mora človek res
smejati. Pa se bodo že še skregali za resnejše reči.
Draška «Akademija» v Ljubljani je izobra
ževalno in kolikortoliko nestrankarskega značaja.
Vsekakor se pa v njegovem delovanju izraža na
preden duh. Bilo bi torej zelo naravno, če bi mu
naklonili liberalci nekoliko simpat j. Toda za take
reči nimajo liberalci zmisla, zlasti ne, če imajo
kakšno osebno jezico. Svojčas si je omenjeno dru
štvo izposodilo par sto kronic pri nekem liberal
nem denarnem zavodu za nabavo skioptikona in
drugih potrebščin. Da se rok za tako menjico prezre,
se je že dostikrat zgodilo. Ampak ne zgodi se vselej,
da se v takem slučaju takoj nastopi tožbena pot,
kakor je storil v zastopstvu onega denarnega za
voda gospod dr. Ivan Tavčar, zahtevajoč povra
čilo posojila tekom treh dni. S posebno delikateso
se to postopanje ne more ponašati, zakaj odvetnik,
ki noče a priori odkloniti takega zastopstva, ima
vendar pravico, recimo privatno opozoriti tega ali
onega izmed tedanjih odgovornih odbornikov na
zapadlo menjico. No, gospod dr. Tavčar, ki se sicer
rad pobaha s svojo nobleso, je opustil tako ob
zirnost, namesto tega je pa priložil svoji tožbi
ekspensar z zmernim zneskom, ki bi moral navad
nemu človeku zadostovati za mesec dni življenja
in ki je društvu zelo občutljiv. Dr. Tavčar ni na
g asu oderuha in če je tako ravnal, ga je najbrže
vodila animoznost proti «puntarjem» v «Akademiji»,
ki se pa tudi ne more imenovati plemenita.
JugosloTanska «Narodna Zveza», ki obsega
zdaj liberalne in klerikalne poslance, se pogaja s
češkimi klerikalci in s staroruskimi zastopniki, da
bi skupaj ustanovili «Slovanski centrum» v parla
mentu. Prav te postaje je bilo še treba. Če se to
posreči, nimajo slovenski liberalci nobene druge
naloge yeč, kakor napraviti izlet v Rim in polju
biti papežu noge. «Slovanski centrum» v taki se
stavi ne bi mogel biti nič druzega, kakor klerikalna
organizacija, ki bi igrala v kulturnopolitičnih rečeh
enako nazadnjaško vlogo, kakor glasoviti Centrum
v Nemčiji, če se govori še tu kaj o narodnih ciljih
in o narodni skupnosti, so to flavze, ki bi jih mo
ral smatrati človek z možgani v glavi naravnost
za žaljive. Da so se slovenski liberalci podali v
to godlo, je kajpada umevno; odkar so podpi
sali dalmatinskim popom, da ne bodo ovirali kleri
kalne politike, so za svobodomiselno delo itak iz
gubljeni. Da so pa pripravljeni, združiti se zdaj
tudi s češkimi klerikalci, dokazuje, da jim ni
ostala sploh nobena sled nekdanje svobodomisel
nosti v duši. Češki klerikalci so v nasprotju z
vsemi češkimi strankami; če bi bili za «narod
nost» potrebni, jih ne bi bili pustih Miadočehi in
Casovci meni nič tebi nič iz skupnega kluba. Am
pak gori vedo, da je tista družbca samo črna, pa
se nič ne pehajo za njo. Naš liberalec se bo pa
čutil kakor v Abrahamovem naročju, če mu bo
sedel ob eni strani slovenski pop, ob drugi češki
pop; in kadar ne bo videl okrog sebe nič dru
zega kakor kute in talarje, bo v sedmih nebesih.
A še v grobu bo sam sebi verjel, da je liberalen.
Mizarski mojster g. Petrin v Ljubljani agi
tira prav pridno za «Narodno Del. Organizacijo».
Vspešno pač ne. Za delavce je to le nov dokaz,
da «N. D. 0.» ni nikakršna delavska organizacija,
ker se sicer ne bi podjetniki ogrevali za njo. Go
spodu Petrinu bi bilo pa vendar svetovati, naj
opusti to enako nepotrebno kakor neplodno delo,
ki ne more imeti druge posledice, kakor da ogorči
organizirane delavce v njegovi delavnici. Če mirno
presodi ves položaj, se bo morda vendar prepričal,
da bi bilo tudi v interesu njegovega podjetja bolje’,
da bi bili delavci zadovoljni in da ga ne bi morali
smatrati za svojega sovražnika. Gosp. Petrin ie
sicer precej razburljiv, kajti le v razburjenosti je
mogel žugati, da uniči zadrugo mizarjev in podobne

reči. A za razburjene živce so na razpolago razna
enostavna sredstva: Hladna voda, bromkali, včasi
že kratek izprehod. S pomirjenimi živci bo pa naj
brže sodil, da je zanj popolnoma dovolj, če oprav
ljajo delavci svoje delo kakor je treba, da se mu
pa ni treba nič brigati za njihovo organizacijo, za
njihove politične nazore, kakor se ne briga za nji
hove kurje oči. če ga pa zanima organizacija sploh,
ima podjetniško organizacijo, ki ima z njegovimi
interesi opraviti veliko več kakor delavska.
Kranjski klerikalci so v najnovejšem času
užaljeni, ča jih kdo imenuje klerikalce. Kar posili
hočejo biti imenovani «S. L. S.» Odkod naenkrat
ta občutljivost? D.setletja je bilo prav da so bili
klerikalci, a zdaj naj bi bilo to naenkrat žaljivo?
Kaj se je pa zgodilo ? Ali nimajo milostljivi gospod
knezoškof nič več ukazovati? Ali so gospodje
navskriž z duhovništvom? Pa se ne bo več na
prižnicah in v spovednicah agitiralo za volitve?
S kratka — kaj seje zgodilo? ln če seje Šušter
šič zapisal med framazone, če ustanavlja Jaklič
svobodno šolo, če je dr. Zajc javno napovedal boj
lurški vodi, potem naj nam «Slovenec» le še
pove, kako naj se zaaaprej imenuje dosedanji Kle
rikalec; zakaj «slo venskolju Iški strankovec» bi bila
prav tako nerodna tvorba kakor n. pr. «slovenski
ljudskar.» Že zaradi tega menda ne bo kazalo nič
druzega, kakor da ostanejo klerikalci, kar so bili
doslej, namreč — klerikalci.
VsBed pasje stekline umri- V vasi Gmajni,
krškega okraja, je umrl petletni deček Alojzij
Mrgole na steklini in sicer 11 tednov po ogrizu
v desno roko. Poškodba na roki se je tekom 14
dni zacelila in deček je ostal vse tedne navidezno zdrav.
V drugi polovici pretečenega meseca so opazili spremembs pri otroku, postal je slabovoljen, nemiren in
bled, zgubil je slast do jedij in spanje, bunčca v očeh
se je povečala in pogled je postal čudno srep.
Kmalu nato so se pojavili krči, nadušljivost in na
padi zadušenja, težave v požiranju, bolečine na
roki, pomnožene sline in značilni napadi krčev ob
pogledu vode. Po petdnevnem strašnem trpljenju,
delirijih in besnenju je umrl nesrečni otrok.
Za deželne uslužbence je kranjski deželni
zbor skleni sledeče določbe: Število definitivnih
služabnikov za deželni odbor, deželne urade in
deželne zavode se določi na 17. V kategorijo slu
žabnikov spadajo tudi nadpazniki in pazniki pri
silne delavnice. Nadpazniki dobe naslov «poduradnik». Stalnega pazniškega osobjaje:2 nadpaznika,
30 stalnih paznikov. Stalno nameščeni služabniki
dobivajo 1. plačo, 2. aktivitetno doklado, 3 sta
rostno doklado, 4. užitek službene obleke. Vsak
na novo sprejeti paznik mora vsaj dve leti pro
vizorično služiti, predno se stalno nastavi. Plače
znašajo na leto za poduradnike, služabnike in
paznik : poduradnik: 1. plačilne stopnje 1000,
2. 1080, 3. 1160, 4 1240, 5 1320,
6. 1400,
7. 1408, 8. 1560, 9. 1640 in 10. 1800 kron. Za
služabnike in pazmke: 1. plačilna stopnja: 900,
2. 970, 3. 1040, 4 1110, 5. 1180, 6. 1250, 7.
1320, 8. 1390, 9. 1460, 10. 1530 in 11. 1600
kron. Promikanje na višjo stopnjo se vrši vedno
po vsrkih treh letih. Po štirih na najvišji plačilni
stopDji dosluženh službenih letih se prizna us užbencim starostna doklada, ki znaša 100 kron na
leto. Po preteku daljnih štirih službenih let se
prizna uslužbencem daljnja starostna doklada
v isti meri. Aktivitetna doklada znaša
za vse stalno nameščeno služabniško osobje
35% od všakokratne plače. Aktivitetno do
klado je izplačevati v trimesečnih obrokih in
sicer zadnjega dne meseca januarja, aprila,
julija in oktobra. Kdor ima naturalno stanovanje,
se mu od aktivitetne doklade odračum polovica.
Aktiyitetna doklada se ne skrajša, če se odkaže
služabniku prosto stanovanje iz službenih ozirov.
Imauovauja
deželni Blnžiri, V tajni seji
je deželni zbor imenoval za ravnatelja deželnih
uradov Matijo Zamido, za podravnatelja dr. Fr.
Zbašnika, za deželnega stavhinskega nadsvetnika
Antona Klinarja. Vpokojeni so: Jožef Pichler, An
drej Kremžar. Z a deželno pisarniško osobje
se je določilo: V kategorijo pisarniškega pomož
nega osobja spadajo: pisarniški oficijanti in pisar
niški pomočniki. Plače pisarniških oficijautov se
določajo: od 3—6 let 900, od 6—10 1020 od
10 -14 1140, od 14-18 1260, od 18—22 1380
od 22—26 1500, od 26-30 1620 in čez 30 le«
1740 K. Aktivitetna doklada se določi s 360 K
letno.
DtoasS v Krki. Župnik iz Šmihela Zupani,
je y torek padel z vozom vred v Krko» Voznik in
konj sta se rešila, župnika Zupančiča Da so v sredo
mrtvega potegnili iz vode. — 2up3,k Janez Zukta^lSô'ô bl1 r°jeQ V Toplicah aa Dolenjskem
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Srdita impotenca. «Delavski List» poroča: Pre
tečeno nedeljo je imela «N. D. 0.» v Narodnem
domu v Trstu shod. Po shodu so priredili poulično
demonstracijo. 500 narodnjakov je demonstriralo,
g J’“ Ie bll° aretiranih, ter so obsojeni na 2 do
um zapora. Na shodu je dr. Mandič pripovedoIa p s"4 moči, terorizmu in o podobnih rečeh,
ur. Hybąf je zagrozil, da izbacne iz Trsta namest, a princa Hohenloha, In zakaj? Zgodilo ae je
sledeče: Razkladanje in nakladanje blaga na par
nike parobrodnega društva «Dalmatia» je imel dosedaj v režiji tržaškemu delavstvu znani gospod
¥ Roba. Letos je zahteval od «Dalmatie» nekoliko

poviška. Delavci pa, ki so delali >od omenjenim
podjetnikom, so se baje združili v posebno zadrugo
jer vložili prošnjo, v kateri so rekli, da bodo sami
irvrš'li vse dtlo za enako ceno kakor jo je dobival
dosedaj A. Roba, Teh de’a cev pa je nekoliko Ita
lijanov in Slovencev. «Dalmaba» je ponu Ibo zdru
ženih d lav cev sprejela Da se je to zg dilo, je pri
pomogel tajnik z.veze delodajalcev in upra-ni svetnik
«Dalmatie» dr. F. Gimad ri, velikanski sovražnik
socialne demokracije, ki je pred letom u tanovil dru
štvo ital. narodnih težakov pod imenom «Fascio
economico dai lavoratori del porto». Ko so italijansko-narodni težaki izvedeli, da je ustanovitelj nji
hovega društva dr. Cimadori sprejel ponudbo de
lavcev, katere je vodila N. D. O., so se silno raz
jezili. Sklicali so shod v dvorani «Malÿ» ter so
zahtevali, da društvo «Dalmatia» prelomi pogodbo,
ii jo je naredilo s prvimi delavci za razkladanje in
nakladanje blaga. Ital. narodni delavci so imeli de
loma prav, protestirati proti omenjeni pogodbi in
sicer zaradi tega, ker dobe oni in socialistični de
lavci pri drugih parobrodnih društvih za ravno
enako delo 9000 kron več na leto. Seveda bi bilo
vredno vprašati te ital. narodne delavce, zakaj neki
niso protestirali tuli prej, ko je imel rečeno delo
v svoji režiji A Roba, ki je dtlal pod ceno in ki
je vrhutega delavce še zelo slabo plačeval. Ko so
prišli k nam, da jim pomagamo razbiti pogodbo
društva «Dalmatie» z delavci, ki jih zastopa N. D. O.,
smo jim kratkowało odgovorih, da ne. Naravno je
pa, da se je dr. Cmadori zelo vstrašil nastopa
svojih, ljubljencev. Pred kratkim jih je združil v
društvo ter jim obetal zlate gradove, sedaj je pa
oddal omenjeno delo N. D. O. Naravno je, da je
bilo Ciroadoriju, ki je imel vso stvar v rokah, ljubše
prelomiti pogodbo z delavci, ki jih je zastopala
N. D. O., katero je s:cer tudi on pripcmogel u tanoviti, nego se zamer ti svojim ljubljencev ital. nar.
delavcem. Zato je skušal vse mogoče korake, da bi
bil pogodbo prelomil A zato je bilo treba najti
najložjega n najuplivnejšega sredstva. Treba je bilo
taktične potezo, da bi se C madori ne bil zameril
slov. narodnjakom in da bi bil ugodil zahtevi ital.
nar. delavcev. Ukrenil je vse potrebno, da to ital.
narodni časopisi začeli pripovedovati o splošni stavki,
ki bi jo delavstvo uprizorilo, ako «Dalmatia» nebi
prelomila pc godbe. Ves odij delavcev, ki so sklenili
pogodbo z «Dalmatio», je hotel na ta način odvr
niti od sebe na socialne demokrate. Vsa zadeva je
nato prišla na sejo upravnega svela zveze deloda
jalcev, ki so sklenili priporočiti društvu «Dalmatia»,
da razveljavi narejeno pogodbo z delavci A. Roba,
toda da naj ne da dtla več v najem A. Robi, ampak
naj ga obdrži v svoji režiji in da naj obdrži pri
delu delavce, s katerimi je bila pogodba sklenjena.
Iz vsega tega je razvidno, da ne bi bili delavci,
če tudi bi se bila pogodba ž njimi prelomila, prišli
ob krub. Pri vsem tem pa je imela naša stranka
toliko opraviti kakir Turek pri krščanski pridigi.
In ko so ital. narodni listi pripovedovali, da preti
splošna stavka, je naš biatski «Lavoratore» povedal,
da je nevarnost splošne stavke samo v glavah ne
katerih narodnjaško-šovinističnih kapitalistov. Taka je
bila torej reč, zaradi katere se je tudi «Slov. Nared»
drl, kakor da je na ražnju

Gospodarski pregled.
Dohodki avstrijskih državaih železnic 1. 1908.
Na državnih in od države na lasten račun uprav
ljenih železnicah v Avstriji se je preteklo leto pre
vozilo 61,508 800 potnikov, ki so plačali skupaj
87,571.900 K voznine; od 44 801.900 ton tovor
nega blaga je bilo pa 244,990 700 K dohodkov.
Vsi dohodki iznašajo torej 332 562 600 K ali za
14,618.774 K več od prejšnjega leta. V odstotkih
izrsž no so znašali dohodki 4 59 od sto več od
leta 1907, ko so iznašali 7 62 od sto več nego
leta 1906.

Umetnost in književnost.
Planinski vestnik štev. 2 je izšel s sledečo
vsebino. Janko Mlakar: Po visokih Alpah in nizki
Lombardiji. — Dr. Herrik Tuma: Strma Peč
(Monte Cimone). — Dr. Fran Tominšek: Spo
mini in načrti. — Dr. V. Korun: Gez Vesuvij v
Pompeje. — Jakob Zupančič: Izprehodi po Gor
jancih.
Društveni vestnik. — Obzor. — Zvrzku
sta dodani sliki: Vodnikova koča na Velem polju
in Fnschaufov dom na Okrešlju.

Usoda .vandrovca*.
V nemškem mestu Peine se je zgodila grozna
nesreča, ki kaže r strašni svetlobi, kakšne nevarnosti
preže na delavca, kadar mora s trebuhom za kru
hom po svetu, pa ne more slanovati v hotelih
prvega reda.
Sedem rokodelskih pomočnikov, ki so bili na
potovanju, je v prenočišču poginilo. Zgodilo se je
tako :
Prenočišče «Zur Heimat» je bilo zvečer cilj
mnogoštevilnih pomočn kov, ki so hoteli priti čez
noč pod sir ho. Bilo jih je že okrog 40 v hiši,
ko se jih je pozno zvečer oglasilo še sedem, pri
hajajočih od redarstvene oblasti, kjer so dobili obskrbne listke. V enonadstropnem zadnjem poslopju,
k* je po navadi namenjeno za potnike z golaznijo,
se jim je nakazalo prenočišče. Prostor je štiri metre

širok, 31/s pa visok. Nobena stena nima okna,
samo v vratih je prav majhna š:pa. Za spanje
ni postelje, temveč samo lesen pograd kakor v
zaporih in na njem slaba slamnača. Ker je bil
silno hud mraz, je bila v to «sobo» postavljena
mala peč, ki se kuri z lesenim ogljem. Cevi za
dim pa ni bilo. Vsled tega sn plini ki so pri
hajali iz peči, kmalu napolnili t> sni prostor in so
zadušili vseh sedem spečih delavcev,
večinoma mladih, krepkih ljudi.
V teh prenočiščih je navada, da zbude goste
po zimi ob 7. zjutraj. A ko so ljudje ob tem času
vstopili v spalnico, se jim je r okazał grozen pri
zor, na pogradu je ležalo šest delavcev, sedmi je
čepel v kolu, a vsi so bili. že mrtvi. Pesti so
imeli večinoma krčevito stisnjene, obraze spačene.
Sele ob 9. dopoldne je načelnik prenočišča, neki
Koblbagen, naznanil policiji, kaj se je zgodilo.
Obvestili so državno pravdništvo v Hildesheimu.
Koblhagen pravi, da ni zakuril v peči, ampak da
so delavci najbrže sami pometali oglje, ki je le
žalo pred pečjo, vanjo in zakurili. Mrliči seveda
ne morejo povedati, kako je bilo. Škandal je pa,
da morajo ljudje prenočevali v takih prostorih. To
je kultura kapitalistične družbe!

Strokovni pregled.
Kovinarska zadruga v Ljubljani ima določen
delavni čas na deset ur, ali vkljub temu, da so
kovaški mojstri člani, se ne drže delavnega časa.
Mojstri sploh ne delajo dosti in spé do 7. ure,
ampak vajenci začno že ob 5. zjutraj. Pisali smo
že nekoliko o tem, pa še ne pomaga nič. Ge to
ne bo kmalu pomag
bodo pa pomagala druga
sr dstva, ki jih pa menda ne bodo veselila.
Vajenci za konjBkega hlapca. M żarska tvrdka
Simrn Praprotnik v Ljubljani ima vajence na
mesto hlapca in ko so oproščeni, ne znajo niti
oblitfa nabrusiti, še manj pa izvršiti kakšno mi
zarsko delo. Od 4. ure zjutraj mora biti vajenec
že pri konju, nahraniti ga, .osnažiti bh v. izkidati
gnoj in narediti vse, kar je potrebno v hlevu in
pri konju. Po dnevi pa morajo s konji prevažali
izdelke. Te dni je bil oproščen neki R., pa ne zna
popolnoma nič tega, kar se je baje učil 4 leta.
Drugi, ki se je učil že 2 leti pri njem, je pred
14 dnevi ušel. Ali ubogi zadnji, ki je še pri njem !
Tega bole oči od strahu in tepenja in še ob ne
deljah nima nobenega pr istega časa. Neko nedeljo
so šli vsi trije popoldne v gledališče; mali dečko
je bil za to najbolj trppn in mojster je ukazal, da
morajo biti ob nedeljah doma zaradi konja in hleva
ter zato, da gledajo na zajce. S konjem se prde
večkrat pozno v noč domov, včasi o polnoči in
fant čaka, da izpreže konja, nakrmi, osnaži, pri
pravi krmo i. t. d. Potem ni čuda, Če gospod Pra
protnik ne pusti na cesti ključarskega vajenca pri
miru in n u odsvetuje mladinsko organizacijo, da
bi ne prišlo tudi med njegove vajence spoznanje,
da se ravna ž njimi nečloveško in proti postavno.
Pri gosp. Robolu so takoj ko je prvikrat «Rdeči
Prapor» r pisal razmere pri Bremcu glede na pre
dolgi delavni čas za vajence, zabranili, da niso de
lali več čez 6 uro zvečer. Praprotnik pa misli še
zmiraj, da se lahko dela z vajencem kakor se
njemu poljubi in njegovi volji se mora vstreči.
Upamo, da se bo vkljub počasni navadi ohrlna
oblast zganila enkrat in primimo nastopila v
varstvo vajencev, drugače ni nihče drug kriv takih
razmer kot obrtna oblast z g. svetnikom Šeškom
na čelu.
Pri pilarski tvrdki Schafieloer v Ljubljani
so čudne šege, katerih nikakor ne razume delavec,
ki je vajen rednih delovnih razmer Zgodi se n. pr.,
da se obkladata mojster in delavec s priimki, kakršn h človek še za šalo ne bi maral poslušali.
Prav prijetna navada je pa ta, da oglasi mojster
v časopisju, da išče pomočnika za trajno delo. Če
potem kdo pride, pa sprejme, da mu zgotovi bolj
zastarelo dtlo; kadar je pa to v kraju, mu pa da
meninič tebinič namesto za ves teden, komaj za
2 ali 3 dni dela. Kako nij tedaj delavec izhaja
s takim zaslužkom v Ljubljani in kako naj pre
hrani družino, mu seveda nič ni mar. Proti takim
razmeram ne pomaga nič druzega, kakor čvrsta
organizacija.

Razlogi: Tožitelj ni okolnosti, ki jih je na
vajal za opravičenje, ker je izostal iz dela, na no
ben način dokazal; toženi, ki je dvomil o resnič
nosti tega opravičenja, je smel gotovo tudi te okol
nosti preiskati, je li so resnične; to je storil in
dognal neresničnost opravičenja; s tem je pa prišel
do prepričanja, da je tužitelj delo zapustil «ne
opravičeno». Ako je bil sluga še istega dne od
puščen, se je zgodilo to popolnoma v smislu pojma
«takoj» po § 82 obrt. r.
XVIII. Tožiteljica je bila namestna kuharica,
a se ni obnesla po mnenju obrtovalke. Zato ji je
ta rekla: «Sprejela sem Vas za namestno kuharico;
za tako Vas ne morem rabiti. Odpovedujem Vam
na 14 dni. Za ta čas Vas plačam, Vam ni treba
nič delati, Vi lahko samo jeste in spite.» Kuharica
pa s tem ni soglašala, je izstopila in tožila gostil
ničarko za mezdno odškodnino in odškodnino za
prehrano za vso odpovedno dobo.
Tožba je bila odbita.
Razlogi: Iz sklenjene mezdne pogodbe sledi
za toždeljico, da opravlja svoje delo, za toženo pa,
da plača mezdo (§ 1151. o. d. z.); in obratno za
tož.teljico pravica do mezde, za toženo pa pravico
do tožiteljič nega dela.
Ge se je tožena s svojo navedeno izjavo od
rekla svoji pravici do tožiteljičinega dela, vkljub
temu, da je pogojeno mezdo hotela tožiteljici pla
čati, ta okolnost še nikakor ni dala tožiteljici pra
vice, brez odpovedi predčasno zapusti delo, ker
v tem ni mr gače najti nobenega v § 82. a, obrt.
r. naštetih primerov.
Za mladinsko orga-dzacljo so prispevali na občnem
zboru zveze mizarjev dne 24. januarja na polj št. 13: Franc
Markič, Anton Žavtuš Gregor Re.c, Ivan Rejc, Rajko Novohradsky, Val nt n Jat .lin, Anton Fritz, Anton Kralj, Jakob
Gohr, Štefan L po šek, Ivan Dernikovič, Jo ip Ahačič, Primož
Rožm-nc, Ivan Černivc, Jakob Trampuš, Fr,, n c Rožmane, Iv n
Štrukelj, Ladislav Šlo ar, Tumaž Kavčič, Ivan Erjavc, Jakob
Čolnar, Franc Žnid.ršič, Ivan Jagodic, Franc Traven, Valentin
Petelin, Vi tor Zorc, Josip Puntar, Franc S'anc, Franc Brelih,
Abš P,ller, Franc Bizlaj in M hael Poga’nik ro 20 vin.;
Matevž Ježe*, Jožef Kmfič, Ignac Šarc, Franc Vokal, Ivan
Prevc, Jakob Govže, Franc Alič, Perrgrin Boga'aj, Andrej Pe
terca, Lovrenc Rupar, Josip Kernjak, Franc Skalar, Anton
Loteč in Ivan Brad č po 10 vin.; Ferđ nand Kom'veš in
Mihael Levec po 30 vin., Berlič pa 6 vio. Skupaj K 8'46. Na
isto i olo sta darovala tudi Filip Bizjak in Aleš Poljanšič po
€0 vin. Skupaj 9 kron 66 vin.

Za srčno sočutje ol> nenadni smrti
moje s iproge se zahvaljujem vsem su
drugom za ča-tno sprem tvo.

Istotako tudi p grebnemu društvu
železniških in poštnih uslužbencev in že
lezničarjem, ki so došli v tako častnem
številu.
SP. ŠIŠKA, dne 23. januarja 1909.

Ivan Noč
nadsprevodnik drž žel.

Ceno perje za postelje !
En kilogram sivega, osn.uk inega 2 K, napol belega K 2 90,
belega K 4'—, prima puhastega K 6'—, Dajb Ijšega
prima, opukanega, nad pše vrste K 8'—, puh siv K 6'—,
1 el K 10 —, prsni puh K 12'—, od 5 kg naprej franko.

Gotove poste!j©
iz gosto tkanega, rdečega, modrega, rmenega ali belega
inleta (pavolnine — nankinga), tuhent, 170 : 116 cm
velik in dve blazini, 80 : 58 cm veliki, napolnjeno z
novim, siv m, očiščenim, izdatnim in trpežnim perjem
K 16'—, z napol puhom K 20’—, s puhom K 24 —, tuhent
sama K 12*—, K 14'—, K 16'—, blazinice K 3'—, K3'50,
K 4'—, razpošilja proti povzetju, ne vračunti zavojnino,
franko od K 10 — naprej.
52—16
Maks Berger, Deschenitz, 228 (Böhmerwald).

Če Diano ne unaja.se zameni ali pa vrne denar. — Cenik zastonj in franko,

Odločbe obrtnih sodišč.
D.
XVII. Sluga v tiskarni A. je sporočil 15. maja
1907 svojemu faktorju, da popoldne ne more priti
na delo, kir mu je otrok umrl in mora sedaj po
skrbeti pogreb.
Ko je sluga 17. maja popoldne zopet prišel
na delo, ga je vprašal obrtovalec, zakaj je bil od
stoten, in sluga je zopet povedal, da zato, ker je
moral za svojega umrlega otroka poskrbeti pogreb.
Tiskarnarju se je stvar zdela sumljiva. Od
każał je s:cer slugi delo, a hkratu je še istega po
poldneva poizvedoval v župnišču in stanovanju
slugp, in dozna), da je opravičenje sluge popolnoma
neresnično. Zato je slugo odpustil zvečer po delu
brez odpovedi.
Sluga je tožil za odškodnino v srn. § 84. obrt.
r. in utemeljeval svojo zahtevo osobito s tem, da
ga obrt"valeč ni «takoj» v sm. prvega odstavka
§ 82. obrt. r. odpustil, timveč šele zvečer.
Tožba je bila zavrnjena.
Priobčuje dr.

LJUBLJANA
Mestni trg št. 10.
Zaloga manufaktur-

nega blaga na debelo

= m drobno. =====

V
Izhaja t Ljubljani vsako
sredo ia soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraja
za celo leto I0'40 K, za pol leta
5 20 K, za četrt leta 2'60 K, uie
sečno 90 vin. ; za Nemčijo za celo
leto 12 K, za pol leta S K, za četrt
leta 3 K ; za Ameriko za celo leto
14 K, za pol leta 7 K.

IPaejjmaana fttcvltka 10 «.
Baklamkdje «o poitaiaa prati«.
NefranUr&na plan» n m» «pr»
k&aj«, Bokopisl >• a« miaj»,
SaaaraftL Ea»atopn» ptUi-mlln
(ibrlaa 88 m«) k taki»! 10 vian
vačkral pa d«{sv»ra.

10. štev.

v

Ljubljani, v sredo, dne 3. februarja 1909.

NASLOVA: Za dopise in rokopise ra list: Uredništvo
«Rdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne pošiljatve,
naro -ila na list, reklamacje, insercie i. t. d. : Upravmstvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana, Dunajska cesta štev. 20.

„Rdeči Prapor1*
izhaja redno vsako 3 r 6 d ® in s 0 b 8 t 0
in Tclja za £?7St?0 " 0flfSk® kraje 33, cslo
ieto 10 K id vin., za pol leta 5 K. 20 vin.,
za četrt leti J K 60 vin., mesečno 90 vin.
Za Meadijo za celo ieto 12 K, za pol
leta 6 L a četrt teta 3 K.
Za ABCrfkO za celo leto 14 K, za pol
leta 7 I.
Naš zbor.
V nedeljo dopoldne se je zbral v salonu hotela
pri Maliču v Ljubljani sedati redni zbor jugoslo
vanske sooalno-demokratične stranke. Delegatje so
prišli skoraj iz vseh jugoslovanskih krajev Avstrije
in že na prvi pogled se izraža napredek stranke v
tem, da je zastopana cela vrsta organizacij, katerih
še ni bilo ob času zadnjega zbora.
Izmed zunanjih gostov vidimo na zboru po
slanca Muchitscha, ki zastopa klub socialnodemokratičnih poslancev ter štajersko deželno or
ganizacijo. Iz Zagreba je navzoč sodrug Evgen Demetr o vi č, ki zastopa hrvatsko socialno - demo
kratično stranko. Češka stranka je določila delegata,
ki pa vsled nujnega zadržka v zadnjem treuotku
ni mogel odpotovati. Od italijanske slranke je de
legiran poslanec sodrug Oliva, ki ob otvoritvi še
ni navzoč.
Dvorana je enostavno, a ukusno dekorirana.
♦
Zborovanje otvori v imenu izvrševalnega od
bora sodrug
EtMa Kriitan:
CenjeDi zborovalci 1 V imenu izvrševalnega od
bora Vas pozdravljam na Vil. zboru jugoslovanske
socialno-demokratične stranke, kjer ste se zbrali na
resno delo v korist jugoslovanskemu proletariatu v
tej državi. Ce se ozremo po tej dvorani, opažamo
že po zunanji sliki, da se je od našega zadnjega
zbora marsikaj izpremenilo ; stranka se je povečala
in razširila, a poročila nas bodo poučila, da se je
tudi poglobila. Za nami imamo dveletno dobo dela,
ki je bila polna težkih, včasi strastnih bojev, a
čeprav se ne moremo veseliti tistih vidnih uspehov,
ki so jih v bogati meri žele bratske stranke drugih
narodov, vendar naši boji niso ostali neplodni,
temveč so nam pomagali povečati našo organi
zacijo, ki mora biti podlaga novemu delu. Ne le
mi, temveč tudi naši nasprotniki čutijo naš na
predek in zato iščejo vedno novih sredstev, da bi
paralizirali sadove našega dela. Novi uspehi nam
porajajo nove boje in tako ne more biti miru,
dokler ne zmaga zavedni proletariat. Ne zavajamo
se za nikskšnimi utopijami in dobro vemo, da je
naša pot še dolga; zamuditi pa ne smemo nobe
nega trenotka, ko nam je mogoče, napraviti nov
korak. Vsi smo se zbrali z najresnejšimi nameni
na tem zboru in zato smo prepričani, da nam po
rodi tudi to delo uspeh, ki si ga želimo, uspeh,
ki aas dvigne in nas okrepča za nove boje. (Odo
bravanje.)
(Nemško): V imenu izvrševalnega odbora in
tega zbora mije pozdraviti sodruga Muchitscha,
ki nas je obiskal v imenu nemških sodrugov-posiancev in štajerske deželne organizacije. Kot naj®iajša proletarska stranka v tej državi, ki se bojuje
’ najtežavnejših razmerah, potrebujemo često

vzgledov in svetov, pa nas tembolj veseli izraz
proletarske solidarnosti, ki nam ga izkazujejo
nemški sodrugi s to delegacijo. Sodrug Muchitsch
se bo na našem zboru lahko prepričal, da tudi
jugoslovansko zavedno delavstvo v dobri volji in
vztrajnem boju ne zaostaja za svojimi sodrugi
drugih jezikov, temveč da hiti za njimi z vso močjo.
Varujoč svojo avtonomijo ne pozabi jugoslovanska
stranka nikdar na dolžnosti proletarske vzajemnosti
v skupnem boju in se veseli izražanja enake soli
darnosti od drugonarodnih sodrugov. Zato nas tudi
veseli prihod poslanca sodruga Muchitscha ka
terega najtoplejše, najprisrčnejše pozdravljam. (Ži
vahno odobravanje.)
(Hrvatsko): S posebnim zadoščenjem mi je
pozdraviti zastopnika najbliže nam hrvatske so
cialne demokracije, sodruga Evgena Demetro
viča, Će nas družijo proletarski interesi z delav
stvom vseh narodov, so vendar še posebno tesne
vezi med nami in med hrvatskim proletariatom,
zakaj politična meja, ki je med nami, vendar ne
more razdejati dejstva, da imamo posebne skupne
interese, ki ne poznajo nobene državnopravne raz
delitve in se ne morejo zmeniti zanje. Mi vemo,
da smo že danes v številnih vprašanjih vzajemno
prizadeti, a da se njih število pomnožuje od dne
do dne. Neznan nam je šovinizem meščanskih
strank; poznamo pa in čutimo resnične narodne
interese in se kar nič ne motimo, da potrebujemo
drug druzega za bodočnost. Trezno narodno pre
pričanje delavstva nam kaže, da moramo še iz
popolnjevati vzajemne stike in prav zadnji veliki
politični dogodki nam potrjujejo prepričanje z naj
močnejšimi argumenti. Vsak napredek, ki ga želimo
sodrugom na Hrvatskem, je tudi naš napredek.
Navzočnost zastopnika hrvatskih sodrugov nas
torej navdaja z največjo radostjo in z najiskre
nejšimi občutki izrekamo sodrugu Demetroviču
svoj prisrčni bratski pozdrav. (Živahno odobravanje.)
Ne kot gosta, temveč kot polnopravnega člana
tega zbora pozdravljam sodruga Glumca iz Ši
benika, ki zastopa tukaj vse politične organizacije
v Dalmaciji. Prvikrat so s tem dalmatinski so
drugi oficielno zastopani na zboru svoje jugoslo
vanske socialno-demokratične stranke in vsi pri
čakujemo od te udeležbe okrepčanje zveze med
stranko in njenim delom v Dalmaciji in priča
kujemo od nje tudi za dalmatinske sodruge naj
boljši uspeh. (Pritrjevanje.)
Od izvrševalnega odbora češko-slovanske so
cialno-demokratične stranke smo dobili sledeči
brzojav:
«Vykony rybor strany pfeje jednani sjezdu
mnoho zdani. Omluvte naši nepritomhost. Delegat
naš pro nahlou duležitou udalost nemohl odjet.
Za vykony vybor:
Bruha.»
(Izvrševalni odbor stranke želi zboru mnogo
uspeha. Oprostite našo nenavzočnost. Naš delegat
se zaradi nepričakovanega važnega dogodka ni
mogel odpeljati.
Za izvrševalni odbor:
Bruha.)
Pismene pozdrave smo dobili od socialnodemokratične stranke v Bosni in Hercegovini iz
Sarajeva; od nemške socialne demokracije iz Ber
lina ter od skupne eksekutive z Dunaja. (Govornik
prečita pozdrave. Ploskanje.)
Predložen je sledeči dnevni red:
1. Poročila, podaja tajnik sodrug Ivan Mlinar.
2. Politični položaj, poroča sodrug Etbin Kristan.
3. a) organizacija, poroča sodrug Ivan Kocmur,
h) Taktika, poroča sodrug dr. Tuma.
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4. Tisk, poroča sodrug Anton Kristan.
5. Volitev izvrševalnega odbora.
6. Raznoterosti.
Ali se ugovarja dnevnemu redu? — Ker se
ne, je sprejet.
Za predsedništvo predlaga izvrševalni odbor,
odnosno sinočnja predkonferenca:
Za predsednike sodruge Čohala, Tokana
in M i 1 o s t a ;
za zapisnikarja sodruge Malovrha, Komarli j a in S ti g la.
Ali kdo ugovarja?
Ker ni ugovora, prosim za glasovanje. —
Predlog je soglasno sprejet in prosim izvoljene so
druge, da prevzamejo vodstvo zbora.
Sodrug Ćobal:
V imenu predsedništva se zahvaljujem za izvo
litev in naznanjam, da je predložen opravilnik.
(Prečita ga.) Ali želi kdo izpremembe? Ker ne želi
nihče, prosim za glasovanje. — Opravilnik je spre
jet.
Voli se
komisija za pregledanje mandatov : Dr. T u m a,
Kocmur, Jernejčič;
komisija za pregledanje in redakcijo predlo
gov: Regent, dr. Tuma, Etbin Kristan, An
ton Kristan, Sitar.
Po pozdravnih govorih sodrugov Muchi
tscha in Demetroviča, katera objavimo v pri
hodnji številki, se preide k 1. točki:
Poročila.
Sodr. Ulinar
poda naslednje tajniško poročilo:
Cenjeni zbor!
Naloga mi je, cenjeni sodrugi, da vam poro
čam o najvažnejših dogodkih, ki so se pripetili v
strankinem področju od šestega strankinega zbora
v Trstu pa do danes.
Prejšnje dveletno obdobje strankino je bilo
posvečeno boju za volilno reformo za državni zbor,
ta poslednja doba pa realiziranju tega boja, to je
državnozborskim volitvam, nadalje pa delu za vo
lilne reforme v deželnih zborih. V tej dobi smo
dobili nove volilne pravice za deželne zbore skoro
v vseh kronovinah, po katerih deluje jugoslo
vanska socialna demokracija. Malovreden je sicer
sad teh bojev, zakaj deželni zbori so, med kate
rimi prednjači kranjski, si zadali znak reakcije
in krivičnosti napram industrialnemu delavstvu in
delavstvu sploh.
Sesti strankimi zbor je sklepal o državnozbor
skih volitvah, sklenile so se nekatere organizacijske
reforme ter samostalni predlogi.
Kaj in kako se je dalo izvršiti vse to, naj po
ročam v naslednjem, in sicer pravzaprav le o stva
reh, ki spadajo naravnost v področje izvrševalnega
odbora.
Za državni zbor je kandidirala stranka v 20
volilnih okrajih, in sicer na Kranjskem v 7, na
Štajerskem v 7, na Goriškem v 2, v Trstu v 1,
v Istri v 1 in v Dalmaciji v 1 okraju.
Zmage naša stranka sicer ni dosegla v nobe
nem okraju, vendar je pa odločevala pri ožjih vo
litvah v petih okrajih, in sicer v obeh okrajih na
Goriškem, v dveh okrajih na Štajerskem in mestu
Ljubljani. Stranka je priporočala, da naj pri teh
ožjih volitvah podpirajo naši volilci napredne
kandidate brez vsakršne druge obveze, le v Ljub
ljani se je sklenila abstinenca, ker je pripadal kan
didat stranki, ki je bila dejanski nasprotna splošini in enaki volilni pravici, żal, da se slednji
sklep v Ljubljani ni izvedel popolnoma.

Glasov so dobili naši kandidati na Kranjskem
5030, in sicer okraji : idrijski in litijsko-žužemberski
okoli 1400 in 1300, ljubljanski okoliški domala
1000, ljubljanski 640.
. .
Dalje je dobil kandidat v Trstu okolo 1500, goriški
okoliški 622, nabrežinski 594 ter labinjski 556.
Na Štajerskem je dobil naš kandidat v celjsko-laškcbrežiškem okraju nad 1700 glasov. Drugi okraji so
dobili manjše število glasov. K tem podatkom
izražam željo, da bi se izdelala glede oddanih gla
sov natančna statistika ter se dodala poročilu o
tem strankinem zboru, ker se ga namerava izdati
posebe, ker mi ni bilo mogoče zbrati statistiških
podatkov iz netočnih časniških poročil. Taka sta
tistika ima za javnost pač mnogo več pomena
nego za to zborovanje.
Mimogrede še omenjam, da je mnogo slo
vanskih glasov oddanih tudi v drugo narodnih vo
lilnih okrajih, kakor v Trstu do 30’/,, v Istri do
25%, v Mariboru do 25%, dalje v Gorici, v celjskolaško - breškem mestnem volilnem okraju ter ne
kaj tudi na Koroškem.
Enako važen dogodek so bile deželnozborske
volitve na Kranjskem, Gorenjskem, v Idriji, po
sebno pa v Ljubljani, kjer je prišel prvikrat naš
kandidat v ožjo volitev z liberalnim kandidatom
ter dobil pri ožji volitvi okolo 1360 glasov.
O volitvah poročati kaj več, se mi ne zdi
potrebno, ker so to same znane stvari. Omenim
naj le še, da je pri glavni volitvi v deželni zbor
kranjski leta 1907 glasovala socialna demokracija
pri ožjih volitvah za naprednega učitelja.
V vsem volilnem boju in bojih je sodeloval
tudi izvrševalni odbor kakorkoli le mu je bilo
mogoče, torej ne le kot tak, nego tudi kot agitačni odbor.
Na strankinem zboru se je tudi sklenilo, da
naj izhaja «Rdeči Prapor» v državnozborski volilski dobi kot dnevnik. Ta sklep se je uresničil, za
kaj «Rdeči Prapor» je res izhajal dva meseca, t. j.,
od 5. aprila do 4. junija 1907 kot dnevnik.
Ko je list prenehal izhajati kot dnevnik, je
namerjal izvrševalni odbor izdajati «Rdeči Pra
por» trikrat na teden. Toda denarne težkoče, ker
se ni oglasilo dovolj novih naročnikov, se ta na
mere ni uresničila; treba se je bilo zadovoljiti
z dvakratno izdajo na teden, in sicer je pričel
izhajati dvakrat na teden dne 16. oktobra 1907.
Od takrat izhaja «Rdeči Prapor» redno dvakrat
na teden.
«Rdeči Prapor» se je bil jako razširil. Ena
tedenska števila se je tiskala okroglo v 4000 izvo
dih, druga tedenska številka pa ni dosegla te na
klade, ker je malo odjemalcev med strokovnimi
društvi, ki jemljejo le takozvane obvezne številke,
Precej hud udarec je zadala našemu glasilu
ustanovitev strokovnega glasila za železničarsko
stroko. Meseca nevembra je bila v Ljubljani kon
ferenca železničarjev, ki je napravila ta sklep. Od
takrat pa do meseca marca leta 1908 pa je izhajal
«Železničar» kot priloga «Rdečemu Praporju» ; me
seca marca pa je pričel izhajati «Železničar» kot
samostojno glasilo organizacije železničarjev. Pri
znavamo, da je bil list potreben, naglašamo pa
tudi, da je vsaj prav tako potrebno za vsakega
delavca tudi strankino politično kakor strokovno
glasilo, «Železničar» izhaja gotovo v prid železni
čarski stroki, pa tudi stranki; toda omenjam to le
zaraditega, ker je naše glasilo izgubilo s tem lepo
število odjemalcev in je stranka ta pojav v mate
rialnem oziru težko občutila. Natančneje denarstveno
poročilo glede lista in tiska bo itak podal sodrug
blagajnik.
Spričo razvoja stranke so uvideli primorski
sodrugi, da nujno potrebujejo politični list. Sklicali
so meseca avgusta 1907 konferenco v Trst ter;
sklenili izdajati za Primorje nov politiški tednik
«Delavski Ust». Izvrševalni odbor ni nasprotoval
temu, ker je uvidel resnično potrebo takega Usta
in ker se je s tem razbremenil «Rdeči Prapor»,
ki pa tudi ni izgubil zaraditega, nego je kljub temu
po Primorskem še precej razširjen. «Delavski list»
se naravnost lepo razvija. O njem nam poroča za
stopnik iz Trsta.
. Omenjati moram še ustanovitev «Delavske
tiskovne družba». Ustanovila se je «Delavska tiskovna
družba, ki je imela svoj ustanovni občni zbor dne
7. junija v Ljubljani. Tiskovna družba ima namen,
da centralizira tisk. Prevzela je že «Naprej», ki je
bil do takrat g asilo okrajne organizacije idrijske.
S’ ,B MUdl ZalOg° broSUf’ “ jih *
2ajožmltvo «Napreja» in založita že večje število

pa je sodeloval. Zdaj je pa obtožen, da je bil —
policijski vohun in agent provocateur, ki je dobival
od ruske policije 37.000 frankov letne plače, Kot
glavno dokazilno sredstvo služi izjava bivšega po
tudi odslej po dvakrat na mesec.
licijskega ravnatelja Lopukica, k; pravi, de je bii
Prvi majnik se je slavil stopama bolje nego Azev dvakrat pri njem zahteval zvišanje plače, češ,
prejšnja leta. Leta 1907 ni izdal izvrševalni odbor da je bil njegov pose! jako nevaren. Lopukin praO
majnikovega spisa, nego je izdal le majnikovo šte dalje: «Tega nisem vedel, da pripada Azev orga
nizaciji stranke. Mislil sem le, da ima z nekaterimi
vilko «Rdečega Praporja»; pač pa je izšel L 19
člani tesne zveze in da izve od njih, kaj se godi.
Priporočil mi ga je prejšnji minister Durnovo.»
majski spis.
V prošli poslovni dobi je poslal izvrševalo! Vrhuteg», je sodišče stranke dobilo pismo, k> ga je
odbor svojega zastopnika na hrvaški strankini zbor pisal L o pu ki n ministrskemu predsedniku Sfolj spinu, kjer pripoveduje, da ga je Azev prosil,
(aprila 1908) in na italijanski zbor (septembra
naj ga varuje socialno - revolucionarne stranke, ki
1908) v Trst; pozdravil je pa češki in nemški zbor ga zasleduje. Lopukinu se je zdelo, da je Azev
in pa nekatere konference.
tudi njemu nevaren. Iz Pariza je Azev pobegnil,
Šesti redni strankini zbor v Trstu je bil sklenil, poslal je pa svojo ženo k strankinemu sodišču s
da se odpošlje zastopnik naše stranke tudi na med pismom, V katerem trdi, da je nedolžen.
*
narodni kongres v Stuttgart. Sklep se ni izvršil,
Triletna bilance,, Dne 30. oktobra 1905 se
ker ni bilo dovolj denarnih pomočkov na razpolago.
je v Peterburgu razglasil carjev manifest, s katerim
Vseh delegacij na državne, deželne, oziroma se je vpeljala pozneje dvakrat poslabšana volilna
okrajne konference je sklenil izvrševalni odbor 13. pravica. Zdaj je učenjak Wentius po podatkih iz
(Dunaj 3, Logatec 1, Trst 3, Zagorje 1, Jesenice 1, ruskih časopisov izračunal statistiko obsodb od ti
Gorica 2, Zagreb 1). Omenjati mi je posebej, da stega časa pa do 30. oktobra 1908, torej za tri
letno dobo. Redna in vojna sodišča so v tem času
je bila prva državna konferenca namenjena državno
obsodila 28.281 oseb, torej povprečno 26 oseb na
zborskim volitvam, tretja pa volilnemu boju na dan. Od teh je bilo obsojenih 5165 na smrt,
Ogrskem. Razen tega se je je udeleževal izvrševalni 6517 na prisilno delo (katorga), 1009 na dosmrtni
izgon v Sibirijo. Izvršilo se je 2835 smrtnih
odbor vseh ljubljanskih konferenc.
Poleg volilne borbe v državni zbor in deželne obsodb, to je 54'9 odstotkov vseh na smrt ob
zbore je prirejala stranka shode proti draginji živil, sojenih. Usoda ostalih je neznana: mnogo jih je
bilo «pomiloščenih» na katorgo. — Ge se primerja
demonstrativne in protestne shode za volilno re «ustavna» doba s prejšnjo, se vidi, da so se raz
formo na Ogrskem in slednjič sbode zoper raz mere grozno poslabšale. Leta 1904 je bilo po
mere na Hrvaškem, posebno spričo veleizdaj ske uradnih podatkih 2296 ljudi sodnijsko obsojenih,
v «ustavni» dobi pa pride poprečna 5197 na leto,
afere.
t.
j. več kot dvakrat toliko kakor prej. Ta statistika
Svoje seje je imel izvrševalni odbor po potrebi.
pa še ne obsega tistih tisoč in tisoč žrtev, ki so
Sklepe, oklice, pozive in poročila o strankinih pri
bile «administrativno» obsojene na dolgotrajno
reditvah je podajal redno «Rdeči Prapor».
ječo ali pa v Sibirijo in tudi ne tistib, ki so jih
To splošno poročilo bodi uvod poročilom, ki pomorile «kaznilne ekspedicije». Politično življenje
jih podado zastopniki deželnih organizaeij. Splošno na Ruskem je torej res krasno!
#
je to poročilo, ki ga je mogoče podati v teh kratkih
Tolstoj živ v peklu. Ruska cerkev je ču
orisih. Vendar je jasno razvidno iz njega, da smo
tila
potrebo,
da vrže Tolstoja še živega v pekel.
napredovah. Tajništva, ki je nujno potrebno, še ni
V samostanu Glizijski se nahaja slika, ki kaže raz
bilo mogoče osnovati, dasi je dela preveč. Naše burkano morje, po morju plava ladija, simbol
delo se je takorekoč omejilo domala na agitacijo cerkve. Polna je samih svetih duš. Nedaleč na
in administrativna dela. Priznati moramo, žal, da obali stoji Lev Tolstoj v svojem delavskem oblasmo se mogU premalo pečati v splošnem s poli- | ^u’ okoli njega pa Herodež, Nero ia Julijan Âpctično organizacijo, ker je bilo ravno dela mnogo [ !Îa?a%*Vt°Â_sl,°J^? Polenško žrelo, v katero
mečejo hudiči proklete ljudi, med katerimi je tudi
za vse tiste, ki so aktivno delovali v tej stranki. Tolstoj. Da bi prav vsak vedel, da je Tolstoj
Pozdravljam pa že željo deželnih organizacij, da bi proklet, je napisal «umetnik» nad njegovo glavo;
same poročale o svojem delovanju v prošli dobi, Lev Tolstoj.
zakaj prav iz teh poročil bomo izpoznali, kje smo
in kako jaki smo že. Iz poročil cenjenih organizacij Proti socialisto» v Nenčiji.
bomo spoznati mnogo bolj dušo stranke nego iz
Nemški državni kancelar knez Bülow je bii
kakega skupnega poročila. Jasni si moramo biti o kot pravi aristokrat in prijatelj kapitalistov velik
našem stanju, jasna pot in vstrajno delo nas po nasprotnik socialne demokracije. Toda njegova
vede k osvobodityi iz gospodarske in duševne zmožnost je bila vedno manjša nego njegovo so
vraštvo in z vso svojo državniško umetnostjo še
sužuosti.
ni mogel uničiti delavske stranke, ki se vkljub
Blagovolite sprejeti to splošno poročilo blago njegovemu žuganju razvija, rastoča od leta do leta.
hotno na znanje.
Dalja.
To bi se godilo tudi tedaj, 6a bi bil državni kan
celar bolj «fant od fare» nego je; zakaj razvoj so
Sodrngil Podpirajte in širite „Rdeči cialne demokracije je vtemeljen v kapitalističnih
razmerah in zaradi tega ja vsako «uničevanje» so
Prapor“. Pridobite novih naročnikov S Na cializma in socialne demokracije smešno. Knez
Bülow ne razume tega; ali pa «i morda mish, da
delo za centralno glasilo stranfce.
nič ne de, če ae osmeši še enkrat, ko ss je že
dostikrat prej osmešil.
V pruskem deželnem zboru je pravkar prora
Raške reči.
čunska razprava in to priliko je porabil kanceiar
Kaj skrbi ruskega o&rja? Pred kratkim za govoranco, s katero je hotel napraviti poseben
je umri v Kronštatu neki pop, ki je igral med pra vtisk. Govorii je to in ono, v javnosti se pa naj
voslavnimi terciaU veliko vlogo. Imeli so ga za ču več komentirajo besede, ki jih je govoril o soci
dodelca in že na zemlji za svetnika. Prekanjen je alni demokraciji.
Knez Bü'.ow je začel s tem, da se je treba
bil že tako, da si je znal med nevednim ljudstvom
utrditi to svetniško stavo. Znan je bil daleč na vrniti k staropruskemu varčevanju. Tudi pri vojni
okrog kot Joan Kronštatski in tudi car, ki je zelo upravi je prilika za varčnost. Potem je govoril o
praznoveren, ga je imel v visoki časti. Zdaj je volilni pravici in je dejal:
«Danes mi ni mogoče, povedati kaj o vpra
pisal «svetemu sinodu» pismo, ki določa, da se
ima dan Joanôve smrti slaviti vsako leto. Joan bo šanju pruske volilne reforme (za deželni zbor).
torej razglašen za svetnika. Take so carjeve skrbi. Kar bi se moglo povedati sedaj, je bile izraženo
v prestolnem govoru. Priprave za volilno reforme
♦
V stanovanju glasovitoga pesnika se razvijajo in se izvršujejo marljivo.»
Nadalje je govoril o znani zadevi cesaria
Karalonka v Peterburgu je napravila policija
hišno preiskavo, a brez uspeha. Vlada preganja Viljema z novoletnim člankom. O tem je rekel :
«Kar morem storiti, da obvarujem krono ne
Karalenka že več let, zlasti odkar je razkril besti
razumevanja,
sem storil. Tudi ko je izšel interview
alnosti, ki jih je počel gubernatorski svetovalec
Filanov v poltavskem okraju. Karalenko je izda v «Daily Telegraphu», nisem zamudil trenotka 1er
sem popravil dejstvo in prevzel krivdo na se. Najatelj znanega mesečnika «Ruskoje Bagatatvo».
® ls!..s»em v.se’ - 1® ®oglo ublažiti nesrečni uči«
lek tistega interviewa. Popravil sem izjave cesarObaadno stanje je razglasila ruska vlada
,
eve o vojnem načrtu proti Burom, o rusko-frany sibirskem okraju Turuhonsk, kjer žive večinoma coskem
posredovanju, dalje napačno razumevane
izgnanci. Pred kratkim so se tam politični kaznjenci izjave o Japonski; skrbeti moram pa tudi za to,
uprli zaradi brezprimernih surovosti policijskih
da
razpoka med nositeljem krone iß
organov.
med „eljami in čustvi dežele, ki bi bila lahko usodna
Polioijake roko. Veliko senzacijo vzbuja ne za oba dela. Dežela ne sme dvomiti o nositeiju
navaden proces, ki se vrši v Parizu. Tam živi ve krone, nositelj krone pa ne o deželi. Ustava ne
liko število članov ruske socialno - revolucijske sme ostati mrtva črka, temveč mora živeti tudi
ojen dub, V svoji lastnosti kot pruski ministrski
stranke, ki ima v Parizu tudi svoj izrševalni odbor
VeC let je igrakv stranki neki Azev jako važno predsednik moram pa skrbeti tudi sa to, da se
vlogo. Mnogo atentatov je sam pripravil, pri drugih ne postavi zgodovinski položaj pruske krone, ki
(tam ga je zapustila slavna zgodovina in ki je
brošur, ki so nam itak znane. «Naprej» sam se je
pa prelevil v poljuden list, ki naj razširja naše ideje
v preprosti besedi med našim ljudstvom. Izhaja

aja naši saoti in naši bodočnosti, na kocko in da
se ne obrabi.»
Naposled 3e je Bûlow zmenil o željah konser
vativcev glede na ostrejši nastop prsti so
cialni demokraciji. Dejal je:
«Vlada bi 3e zopet poslužila zakonitih sred
stev, ki so se doslej izkazala kot brezuspešna
proti socialnimi demokratom, če bise prepričala, da
vsa druga sredstva ne pomagajo. Doslej pa vlada
nima tega prepričanja in zato za sedaj ne
misli na izjemna zakonita sredstva. Glavni vzrok
uspehov te stranke je nesloga meščanskih strank
in ta se mera odpraviti.»
Bülow torej «za sedaj» ne misli na izjemne
zakone proti socialni demokraciji. Čudno je torej,
da govori o stvari. A če bi «pozneje» poskusil z
izjemnimi policajnimi sredstvi, bi doživel tako bla
mažo, kakršno je doživel Gaprivi. Nemška socialna
demokracija že davno ni mala strančica, katero bi
ugonobila policijska sablja.
Značilno je pa, da kaže državni koncelar tako
javno in provokatorično svoje sovraštvo do največje stranke na Nemškem in da se postavlja pred
vsem svetom kot zastopnik kapitalističnih izko
riščevalcev in pruskih junksrjev. Nemčija, v kateri
je mogoča taka politika, se ne sme čuditi, da se
njen duševni in državni vpliv v Evropi od dne do
dne zmanjšuje. Poleg Španije je Nemčija danes
najbolj reakcionarna država.

Politični odsevi.
Zaradi brarpoaelnoatî so sociala! demokralje
v državnem zboru vložili sledeči nujni predlog:
«Avstrijska industrija je vstopila v znamenje
krize, ki je že zdaj povzročila znatno omejitev
obrata in odpust delavcev. V dobi, ko so dosegle
cene živil ia najemščine višino, da jih delavci ne
zmorejo več, se tem težje občuti brezposelnost.
Drniiae delavcev trpe lakoto in bridko bedo. A
tudi trgovina in obrt čutita že ta pojav kapitalističnega gospodarskega zistema. Z ozirom na žalostni
položaj predlagajo podpisani :
Zbornica poslancev naj sklene:
1. Vlada se poziva, da začne takoj in v naj
širšem obsegu z javnimi deli, ki so nameravana
za prihodnjo dobo.
2. Med pogoje za oddajo teh naročil naj se
sprejmejo take določbe o delavnih pogojih, da bo
omogočeno nameščenje domačih delavcev z visijm
načinom življenja.
3. Dela naj se na to, da dovolijo ces. kr. dr
žavne železnice za vožnje na bolj oddaljena delovna
mesta znižane tarife.
4. Obrtnim oblastim naj se ukaže, da do
volijo nadurno delo samo v slučaju nujne potrebe.
5. Vpliva naj se na javne pravne korporacije,
da oddajo svoja dela v dobi krize.
6. Državnemu zboru naj se z največjo naglico
predloži material o vprašanju zavarovanja za
brezposelnost in izposluje naj se subvencioni
ranje delovnega posredovanja in podpiranje brezpo
selnih od strokovnih društev iz javnih sredstev.
Vojna mornarica se poveča letos za 14 štabnih
podčastnikov, 274 podčastnikov in 577 mož. Leta
1910 in 1911 se pomnoži vojna mornarica za
1650 mož, tako da bode imela leta 1911 svojih
14.000 podčastnikov in mornarjev. Stroški plača
seveda ljudstvo, ki itak že ne vc, kam z denarjem.
Ali pa — odkod ga dobiti.
Zaradi nemirov v Pragi se razširjajo glasovi,
da se razglasi zopet izjemno stanje, če bi se v ne
deljo ponovili kravali, češki poslanci posredujejo
pri vladi, da bi ne storila tega koraka.
0 «enzacioneînî politični obsodbi se poroča
iz Sarajeva. Odgovorni urednik «Srpske Riječi»
Jugovič in glavni urednik Sandor Omčikus sta bila
pri okrožnem sodišču obsojena zaradi članka, ki je
bil dobesedno prestavljen iz «Peîter Lloyda» in
sicer Jugovič na sedem mesecev, Omčikus pa na
leto težke ječe. če je že neverjetno, da se v Sa
rajevu obsojajo ljudje zaradi članka, ki je lahko
izšel v tako pohlevnem listu, kakršen je «Pester
Lloyd», je višina teh kazni nezaslišan škandal. Tudi
ne bo nihče verjel, da se s tem utrjuje ljubezen
za «novo domovino». Povrh tega sta morala baje
oba takoj nastopiti kazen. V avstrijskem
parlamentu se bo pač kaj povedalo o tej justici,
kadar priđe aneksijski zakon na dnevni red.
W n grškem državnem zbora je srbski poslanec
dr. Polit interpeliral zaradi «veleizdajniškega»
procesa y Zagrebu. Na interpelacijo je odgovarja!
ministrski predsednik dr. Wekerle, ki je protestiral
proti mnenja, da bi bil on kaj vplival na ta proces
in proti trdiitvi, da bi bila obtožba posledica bo
senske aneksije. Potem je pripovedoval, da se je
že davno pred aneksijo opažalo jugoslovansko gi
banje in sicer v dvojni meri; eno je bila «vele
srbsko», drugo pa «velehrvatsko». Oboje je bilo
nevarno državni skupnosti. Prvo je pretilo celi
monarhiji, drugo pa ogrski državi. S prvim mora
obračunati skupna monarhija, drugemu pa pride
že ogrska država v okom.’ —“ O procesu je trdil,
da se ne vodi proti Srbom, temveč proti krivcem.
Ustavne razmere se povrnejo na Hrvatskem, kadar
omogočijo to hrvatski poslanci.
i® roa*
d2arska večina sprejela odgovor na znanje. Kdor pozna
fevdalno kliko na Ogrskem, se rsu ne bo čudil.
Hrvatsko, smatra vladajoča madžarska družba

tudi Bosno za svojo kolonijo. Zoper to ne poma
gajo nobene patriotične deklamacije, ampak edino
demokratična moč narodov.
Budimpeštanska «Nepozaya, „ glavno glasilo
ogrske socialne demokracije, objavlja jako oster
članek o zagrebškem «veleizdajniškem» procesu in
o obtožnici ter imenuje v.es proces tragikomedijo,
v kateri mora razpasti Rauch s svojimi pomagači.
Srbskemu prestolonaslednika čita belgrajski
«Zvono» levite s sledečimi besedami: «Kakor doslej
bo srbski narod tudi sedaj sam odločeval svojo
usodo in ne potrebuje nobenih voditeljev, temveč
je vesel, če se reši vseh voditeljev. Prestolonaslednik
bi storil bolje, če bi se pripravljal za poklice konstitucionalnega vladarja s pridnim in resnim učenjem,
ne pa da se meša v državne posle, za kar ni upra
vičen po ustavi. S frazami ni srbskemu narodu nič
pomagano.»
Hrvatsko-srbska koalicija je, če se sme ver
jeti madžarski korespondenci «Teleki Ertösito», pri
pravljena na kompromis z ogrsko vlado. Po Wekerlejevem govoru, o katerem govorimo na dru
gem mestu, so hrvatski poslanci izjavili, da se
hrvatsko-srbska koalicija rada približa ministrskemu
predsedniku, če hoče res obnoviti ustavne razmere
na Hrvatskem. Tudi koalicija ne želi nič drugega
kakor da se izvršuje ogrsko-hrvatska nagodba. Že
lezničarska pragmatika bi ne bila zapreka spravi,
ker bi se jezikovno vprašanje lahko uredilo z naredbami. Morda se je hrvatsko-srbska koalicija res
že naveličala boja.
Bolgarska mobilizacija ostane, kakor kaže
doslej, brez resnih posledic. Ker so med Bolgarsko
in Turčijo še pregovori zaradi odškodnin, je najbolj
verjetno, da je hotela bolgarska vlada le dobiti v
roko sredstvo za nekoliko močnejši pritisk na Tur
čijo. Splošno se pa upa, da se kmalu doseže mirna
sprava obeh držav.
Praski deželni Zbor se pripravlja, da izvrši
veliko infamijo. Pri zadnjih volitvah je bilo izvo
ljenih sedem socialnih demokratov v deželni zbor,
med njimi pet v Berlinu. Ker je sodrug dr. Lie bknecht še v trdnjavi, jih je zdaj šest v zbornici;
štirje so iz berlinskih okrajev. Mandate teh štirih
hoče zdaj večinoma uničiti, češ, da so bili volilni
imeniki napačno sestavljeni. Lopovščina tiči v tem,
da so bili imeniki za vse berlinske okraje sestav
ljeni po enem zistemu in če bi se razveljavili so
cialistični mandati, bi se morali tudi meščanski.
Tega pa večina noče, temveč samo socialne demo
krate hoče oslepariti. Razburjenost ja zaradi tega
velika med berlinskim delavstvom.

Domače vesti.
«Tolik ljudski «hod» so sklicavali ljubljan
ski zizibambule ve3 teden v Mestni Dom. In
v nedeljo se je zbral velikanski shod, ki je štel
— petdeset udeležencev. Socialni demokratje so
namreč sklenili, da ostanejo doma. Kako bodo
zdaj Ribnikarjevci konstruirali „socialistične bru
talnosti“?
«Naš Lili» ponatiskuje lumparsko laž, da sta
bilo dva zizibambule v Šiški z noži ranjena. Od
„Našega Lista“ sploh ne pričakujemo drugega,
kakor — zizibambuliade.
Zopet nesreča v Trbovljah. Dne 26. prosinca
1909 je spravljal v Loki stanujoči Jakob Arh vo
zička s premogom (hunte) iz Rudnika. Pri tem ga
je vsled neprevidnosti motor na tla podrl in težko
poškodoval. Arh je 25 let star, v Trojano na
Kranjskem pristojen in oženjen. Rudniška pod
jetja bi pač lahko skrbela za večjo varnost svojih
delavcev, pa seveda to stane denar!
Jako animiran komers se je vršil v nedeljo
večer v gostilni Dekleva na Sv. Petra cesti v čast
delegatom in gostom na strankinem zboru. Pri
redila ga je ljubljanska organizacija. Igral je po
množeni ljubljanski sekstet. Goste so pozdravljali
v imenu stranke sodrug Etbin Kristan, za de
želno organizacijo sodrug Anton Kristan, za
okrajno sodrug Petrič. Odzdravljali so s kras
nimi govori sodrugi Muchitsch, Demetrovič,
Glumac, Regent. Zabava se je izvršila na
splošno zadovoljnost. Na komersu se je mladina
vdala plesu, a kolikor je bilo videti, je vjela semtertja tudi kakšnega starejšega.
Tržiškl sodrngi, pozori Dne 20. februarja se
vrši zabavni večer organiziranega delavstva, ki ga
priredita organizaciji čevljarjev in predilničarjev.
Bo pri gosp. Jožefu Kavčiču. Začetek ob S. uri
zvečer. Agitirajte, da bo udeležba obilna.
Konsnmno društvo za Ljubljano in okolico
zove tem potom delavstvo Ljubljane in okolice, naj
pristopi v društvo. Vstopnina znaša 1 krono, delež
20 kron! Vpiše se labko v pisarni Da Dunajski
cesti št. 20, potem v prodajalni na Glincah, pri
sodrugu I Kocmurju v tobačni tovarni, pri sodrugu
Josipu Zupanu, Hranilniške hiše, pri sodr. Grilu v
Vodmatu, pri sodr. Josipu Petriču na Resljevi cesti,
pri sodr. Udovču in Kanoniju v Šiški kakor tudi
pri vseh delavskih zaupnikih.
Iz tovoraega vlaka, ki pelje iz Maribora zjutraj
okolu pol 8. ure do Ruš, je dne 29. prosinca
padal kurjač. Truplo je bilo na dvoje prerezano.
Nesreča se je zgodila nedaleč od vzhodne sig
nalne šipe. Drugi tovorni vlak,lki je kmalu prišel
od iste strani, je truplo pripelja na postajo Ruše,

odkoder so je takoj nesli v mrtvašnico. Ponesre
čenec je kurjač Jožef Taurer ter je oženjen.
Strojevodja pravi, da ne ve, kdaj je kurjač padel
s stroja.
Starostno zavarovanje so klerikalci v nedeljo
na ljubljanskem shodu odklonili. Shod je bil velo
«živ». Že ob otvoritvi je začel velik del zborovalcev
razgrajati in razvil se je pravi boj med njimi in
med reditelji ter njih armado, ki je končno zma
gala. Govori poročevalcev so bili tako demagogični,
da je tudi med klerikalci tak jezuitizem nenavaden.
Pokazalo se je, da ni imela stranka prav nobenega
stališča v tako važnem vprašanju. «Ge nočete tega
zavarovanja, pa ne bomo zanj» — to je bila vsa
njih modrost. Končno so sklenili, da se zavrača vladni
načrt. O shodu, ki je zelo zanimiv za politično
psihologijo klerikalcev, bomo še poročali. In danes
bodi le toliko povedano : Ge nameravajo klerikalci
pod krinko kmečkega varstva ovirati delavsko za
varovanje, si bodo prste tako opekli, da se jim ne
zacelijo izlepa.
Liberalni zanpniški «hod, ki je bil včeraj v
Ljubljani ob udeležbi približno 250 članov, je bil
zanimiv v raznih smereh. Kar so govorili in sklepali
o svoji organizaciji in agitaciji, nas ne zanima.
Omenimo naj pa, da se je pokazal precej znaten
odpor proti oficielni gosposki politiki in posebno
krepka opozicija se je pokazala proti zvezi s kle
rikalci. Sprejeta je tudi zadevna resolucija, ki za
metuje slogo in daje deželnozborskim poslancem
direktivo v tem zmislu. Kaj več povemo o shodu
ki je bil ob 1/21. opoldne že končan, prihodnjič.
Nesreča. V goriško bolnišnico usmiljenih
bratov je bil sprejet 56 letni mizar Konstatin Ma
rega, ki se je ponesrečil o priliki, ko je stavil na
mestni hiši v prvem nadstropju telarje. S telarjem
vred je padel na dvorišče vsled zgubljenega rav
notežja. Poškodoval se je tako hudo, da je v bol
nišnici umrl.

Društvene vesti.
Društvo «Ljudski oder» v Trsta ima v ne
deljo, dne 7. svečana 1909 ob 10. uri dopoldne v
veliki dvorani «Delavskega Doma», ulica Boschetto
štev. 5, II. nadstropje V. redni občni zbor.
Dnevni red: 1. Prečitanje zapisnika zadnjega ob
čnega zbora; 2. Poročila odbora: a) predsednika,
b) tajnika, c) blagajnika, d) pregledovalcev računov ;
3. Predavanja, 4. Knjižnica in čitalnica; 5. Podruž
nice in prečitanje in odobritev novih podružničnih
pravil; 6. Odseki in prečitanje tozadevnih opravilnikov; 7. Premena članarine; 8. Slučajnosti. Pristop
na občni zbor imajo člani in vsi prijatelji delavske
izobrazbe, katere vabimo, da se udeleže v velikem
številu. Podružnice pošljejo za vsakih 10 članov po
enega zastopnika.
Pekovski ple« v Trstu se vrši v nedeljo dne
7. februarja v lepi in bogato dičeni dvorani Tar
tini, ulica Giosué Carducci (ex Torrente) štev. 28
L nadstropje. Na plesu bode sviral odličen orkerster. Dvorana se otvori ob 9. zvečer, ples se prične
ob 9’30, in bo trajal do 3. zjutraj. Gospodične in
gospe dobe na vratih eleganten plesni red.

Ii Zagorja. (Denuncijant blamiran!) De
nuncira! je nekdo naše sodruge, češ, da kolportirajo «Naprej». Pri sodišču so bili vsi oproščeni.
Da, da — denuncijantska kri se je blamirala. Zato:
sedaj še vse bolj na delo, da ga ne bo delavca v
Zagorju, ki bi ne imel «Napreja».
Zagorje. (Občno konsumno društvo v
Zagorju) se znamenito razvija. Na čelu mu je
sodr. Miha Čobal, ki res v vsakem oziru vzorno
vodi ta zavodi V prihodnji številki bomo obrazlo
žili ter pokazali na podlagi številk znameniti pro*
cvit zadruge ! Le še na delo v čast iu dobro de
lavstva !
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Izhaja r Ljubljani vsako
sreda in soboto.
Naiočnioa m pvstro-ogrske kraje
za cela leto 10‘40 K, za pol leta
5-20 K, za četrt leta 2'60 K, me
sečno 90 vin.; za Nemčijo za celo
leto 12 K, za pol leta 6 K, za četrt
leta B K ; za Ameriko za celo leto
14 K, za pol leta 7 K.
Po«BR.,ea«a

élBwllfea 16

b.

Reklamacije so poitains presti.
Nefrankfrana piana si tu »pr»[«sastje. K&Sopłal «•
vrM-SJ»,
UosntL Saeitepaa petit-vriti«
(girica 38 «■) s* »akni 10 via.,
viikrat pe di|iwn.

11. štev.

V Ljubljani, v soboto, dne 6. februarja 1909.

NASLOVA: Za dopise in rokopise za list: Uredništvo
«Rdečega Prapora., Ljubljana. — Za denarne pošiljatve,
naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d.: Upravništvo
«Rdečega P lapor a>, Ljubljana, Dunajska cesta štev. 20.

„Rdeč/ Prapor“
izhaja redno rsako sredo in soboto
in velja a iTStTO Oflrske kraje za celo
leto 10 K M vin., za pel leta 5 K 10 vin.,
za četrt let»
K 60 vin., mesečno 90 vin.
Za leadljo za celo leto 11 K, za pol
leta 6 I m četrt leta 3 K.
Za daeriko za celo leto 14 K, za pol
leta 7 K.
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Nas zbor.

Dalje.

Potem poročajo deželne organizacije.
O deželni organizaciji na Kranjskem poroča
sodrug
ânton Kristan:
1. novembra 1908 se je na deželni konferenci
v Ljubljani ustanovila deželna organizacija na
Kranjskem in izvolil deželni odbor. Glavno delo
mlade organizacije so bile deželnozborske volitve.
(Omeniti mi je, da se je z ustanovitvijo kranjske
deželne organizacije razbremenilo izvrševalni odbor
celokupne stranke, ki je popreje vodil tudi vse
podrobne posle na Kranjskem.) Izid deželnozborskib
volitev je bil sledeč:
(14. maja 1907)
14 dec. 1908
1067
(641)
Ljubljana (mesto)
812
»
okolica
(991)
okraji :
989
Radovljica itd.
(791)
Kranj itd.
72
(-)
Kamnik itd.
35
(-)
Idrija itd.
(1137)
1121
Postojna itd.
(168)
92
Litija itd.
(1302)
788
Krško itd.
101
(—)
Kočevje itd.
17
(—)
Novom esto itd.
18
(-)
Skupaj
(5030)
5112
Ako premislimo, da se je začelo z agitacijo
šele sredi novembra, tako da je trajala le en
mesec, da se je delala lepo glavnih okrajih, mo
ramo reči, da je bil prav lep vspeh. Posebno lep
napredek se je pokazal v Ljubljani, kjer smo na
predovali za 426 glasov in prišli do ožja volitve,
ki je pokazala zopet lep prirastek (1368) glasov.
Gorenjski okraj: Radovljica, Kranjska gora, Tržič
je pridobil za nas zopet 200 novih vohlcev. Odli
kovali so se kraji : Jesenice, Koroška Bela (Javornik)
in Tržič, kjer smo dobili velike večine. Idrijski
okraj je ostal stara trdnjava, kjer le pridobivamo.
V ljubljanski okolici se je pokazal tudi lep rezultat,
dasi ni bile skoro nobenega shoda! Da smo v
Zagorju ob Savi nazadovali, je krivda v tem, da
je bilo za volitev odločenega premalo časa, kar je
stotini volilcev onemogočilo izvršitev volitve. V
drugih krajih se je samo preštelo tiste, ki brez
agitacije izvrše kot socialisti svojo dolžnost.
K°° 8e mora konstatirati : kjer so okrajne or
ganizacije že izvršene, je rezultat povoljen, kjer ni
organizacij — tam ni veliko. Razvidi zato lahko
vsakteri, da imamo na Kranjskem sledeče okrajne
organizacije: Ljubljana (mesto), okolica ljubljanska
(4 lokalne organizacije), Jesenice (4 lokalne orga
nizacije), Zagorje (2 lokalni organizaciji) in Idrija
(5 lokalnih organizacij). Tod je na debelo urejena
organizacija ; dela za ureditev podrobne organizacije
jepašepreobilol — V drugih okrajih pa manjka
prav vsake organizacije ; le sodrugi bivajo raztre
seni po okrajih, ne vedoč drug za dragega. Naloga
bo sedaj še to urediti I
Do politično • organizatoričnega dela deželni
odbor še ni mogel priti; upati je; da bo sedaj to
mogoče- zlasti po sedanjem strankarskem zboru, ki
mora izreči o formi organizacije zadnjo odločilno
besedo.
Strokovno so se organizirali na Kranjskem na
noro: predilničarji, strojarji in čevljarji v Tržiču,

kovinarji na Javorniku, mlinarji po celi deželi, pre
vozniški delavci v Ljubljani, tesarji, zidarji, kamno
seki in brivci v Ljubljan1.
V Ljubljani se j» ustanovilo v juliju strokovno
tajništvo za vso slovensko ozemlje, «Konsumno
društvo za Ljubljano in okolico, ter «Delavska tis
kovna zadruga v Ljubljani.. Idrijski lokalni list
«Naprej I» se je preselil v Ljubljano ter postal list
za najširše sloje slovenskega naroda. — V Ljubljani
so uredili ljubljanski sodrugi «Delavsko šolo».
Značilno za kranjske razmere pa je, da imata
dva delavska kraja, kjer je absolutna socialno-de
mokratična večina, za upravitelja od vlade postav
ljena klerikalna gerenta (Idrija in Jesenice).
Vinko KermoIJ
poroča o tržaški organizaciji, katere delovanje
zadnjih dveh let sc začenja z državnozborskimi
volitvami. Takrat smo v tržaški okolici nastopili
samostojno in smo dobili 1500 glasov. Volitve je
pa vodila tržaška organizacija tudi na Goriškem,
kjer je dobil v goriški okolici sodr. Milost 630,
Kermolj na Krasu in Vipavskem pa 600 glasov.
Na Krasu in Vipavskem smo takrat pri ožjih vo
litvah, po nalogu izvrševalnega odbora^ glasovali
za liberalca (?) Streklja. Ker ni bilo na Goriškem
takrat samostalne organizacije, je tržaška organi
zacija razširila agitačno delo tudi na to deželo.
Intervenirali smo o priliki izgredov in občinskih
volitev v Pulju. Ker se pa ni na noben način dala
iz Trsta voditi agitacija in organizirati po Istri, je
meseca avgusta 1907, šel na naš poziv v Istro
sodr. Petejan. Samostojno smo se udeležili in vo
dili zadnje deželnozborske volitve na Goriškem.
Intervenirali /mo pri stavki učiteljiščnikov v Kopra,
ki se je s posredovanjem poslancev sodr. Olive in
Scabarja rešila še precej ugodno za dijake. Inter
venirali smo pri zahtevi za slov. ljudsko šolo v
Trstu. Udeležili smo se volitev sodnikov obrtnega
sodišča v Trstu in je bilo izvoljenih 17 slovenskih
sodnikov. Udeležili smo se zadnjih volitev delega
tov v zavarovalnico zoper nezgode. Vsled naše
intervencije je osrednja strokovna komisija na Du
naju namestila v Trstu slovenskega strokovnega
tajnika. S prvim januarjem 1908 smo pa vsled
krajnih potreb začeli izdajati «Delavski List». V
Trstu smo priredili 17 javnih shodov iu 6 konfe
renc Zaupnih zborovanj v Trstu 15, v okolici pa
25. Na Goriškem, dokler se ni ustanovila tam
krajna organizacija, 24 javnih, 19 zaupnih shodov
in 6 konferenc. Tako v Trstu in okolici smo pa
imeli nebroj malih agitačnih shodov. Udeležili smo
se pa tudi prve konference na Goriškem in v Istri.
Seveda je naša organizacija intervenirala pri vseh
drugih dnevnih političnih vprašanjih.
♦

Dr. Henrik Toma

poroča o goriški organizaciji:
Deželna organizacija socialno - demokratične
stranke na Goriškem se je ustanovila na konferenci
11. oktobra 1908. Na tej konferenci se je uredil
organizacijski opravilnik in se je izvolil izvrševalni
odbor treh članov v zmislu splošnega štatuta jugo
slovanske socialne demokracije.
Strankina organizacija na Goriškem šteje sedaj
12 organizacij, in sicer: Gorica, Miren, Vrtojba,
Bilje, Sovodnje, Štandrež, Podgora, Solkan, Otalfž,
Nabrežina, Sempolaj, Divača. Poleg političnih or
ganizacij je 9 strokovnih organizacij, in sicer želez
ničarjev južne železuice v Gorici, železničarjev dr
žavne železnice v Gorici, pakov v Gorici, železni
čarjev v Nabrežini, železničarjev v Divači, klesarjev
v Nabrežini, mizarjev v Solkanu, delavcev papirnice
v Podgori, čevljarjev v Gorici. Glede strokovnih
organizacij je težko doseči večji napredek, ker so
delavske razmere na Goriškem neugodne deloma z
gospodarskega stališča, ker je večina delavcevpomočnikov, ki so več ali manj stalni v kraju in
ki računajo na to, da sami postanejo samostojni
obrtniki. Delavci v fabrikah v Pođgori, in sicer v
celulozni fabriki, papirnici in predilnici, v predilnici
v Zdravščini se dajo težko organizirati, ker delavci
ne bivajo stalno v dotičnih krajih, marveč se zbi
rajo iz sosednjih vasi po eno ali tudi dve uri daleč

Leto XII.

in so mešane, furlanske in slovenske narodnosti'
V teh krajih, kakor tudi v Štandrežu (predilnica),
v Ajdovščini (predilnica) pa je posebna težava, ker
so delavci večinoma iz sosednjih kmečkih vasi in
je prebivalstvo teh vasi večinoma v rokah kleri
kalne in liberalne stranke, ki delavce združujeta
ali v krščansko-socialno ali narodno organizacijo.
Tekom zadnjega leta je posebna Zapreka razvoj
strokovnih organizacij, narodni fanatizem, ki se je
vzbudil vsled narodnostnih izgredov v Trstu, Ljub
ljani, Gorici in Pulju. Delodajalci imenovanih velikih
podjetij so večinoma Nemci in Italijani, tako da
delavec vidi v njih bolj tujca, izkoriščevalca in
zatiralca narodnosti nego internacijonalnega kapi
talista. Zato je bilo temeljno delo na Goriškem
pripravljalno in politično, ki je obrodilo povoljen
vspeh in obeta v bližnji bodočnosti večji vspeh.
Tako je deloma pripravljen teren, deloma pa se v
najbližjem času ustanove politične organizacije v
goriški okolici, na Krasu in v gorah, posebno v
Pevmi, Grgarju, Bukovici, Renčah, Ozeljanu, Šem
petru, Gor. Vrtojbi, Višnjeviku, Kozani, Kromberku,
Opatjem selu, Prečniku, Slivnem, Sežani, Sv. Lu
ciji, Podmelcu, Podbrdu, Brjah in Velikih Zabijah.
Posebno važno je tudi gibanje med malimi po
sestniki, ki boljinbolj postajajo pristopni socialnodemokratični stranki. Lahko se reče, da prvi ne
vspeh novo ustanovljene kmečke stranke na Go
riškem da povod konstituciji precej močne socialnodemokratične stranke med kmeti. Izven imenovanih
krajev so se našli tudi zaupniki drugod po deželi
ter polagoma pripravljajo stranki teren.
Poleg političnih in strokovnih organizacij se
je ustanovilo izobraževalna društva, posebno v
Mirnem, Vrtojbi in Gorici ter se osnujejo tudi v
Štandrežu, Biljah in Sovodnjem, vse y zmislu de
želne konference tako, da posamezna izobraževalna
društva pristopijo kot člani Ljudskega Odra T Trstu
in se polagoma izvede enotna izobraževalna orga
nizacija. Dotična društva se, kar se po sebi razume,
ustanavljajo samostojno, vezana pa so z organi
zacijo stranke toliko, kolikor je vodstvo in članstvo
teh organizacij v rokah pripadnikov socialnodemokratične stranke. Taka društva na Goriškem
so potrebna, ker je skoraj v vsaki večji občini
izobraževalno društvo klerikalne in napredne stranke.
Ker so povsod na Goriškem še precej nejasni pojmi
o socialno-demokratični stranki, je v mnogih krajih
prvi korak za osnovanje politične ali strokovne
organizacije izobraževalno društvo. Pevske zbore
imajo organizacije v Solkanu, Podgori in Gorici.
Gospodarska organizacija potom kmečkih de
lavskih zadrug se je jela razvijati po inicijativi
malih posestnikov in delavcev v Dobravljah na
Vipavskem. Enaka zadruga se je ustanovila tudi
v Šempolaju ter se snujejo zidarske zadruge v
Otaležu in Šempolaju. Ugodni kraji za zidarsko
zadrugo so tudi Ozeljan, Šempas, Vrtojba in po
sebno Renče. Mizarska zadruga se snuje v Solkanu.
Vse te zadruge se ustanavljajo kakor izobraževalna
društva po sodrugih izven deželne organizacije.
Gospodarska potreba takih zadrug se daje v tem«
da gre za združitev malih obrtnikov.
Kousumna društva v rokah pripadnikov socialno-demokratične stranke so v Vrtojbi, Nabrežini
in Pođgori ter so ugodni kraji za ustanovitev takih
društev v Štandrežu, Solkanu in Mirnu. V Gorici
je otvorila svojo podružnico Zveza delavskih zadrug
tržaških. Delovanje vseh teh konsumnih društev je
povoljno.
Skupna konferenca primorskih organizacij se
je vršila v Trstu. Deželne organizacije, za Istro v
Pulju, za Goriško v Gorici, za tržaško ozemlje v
Trstu, pa so izbrale skupni izvrševalni odbor, Čigar
naloga je vzdrževati skupno glasilo «Delavski List»,
drugič pa posvetovanje v vseh, za celo PrimorslO
važnih političnih zadevah.
Od maja meseca leta 1908 je bilo na Go
riškem 17 javnih in precejšnje število zaupnih
shodov. Tako so priredile krajne organizacije sle
deče javne shode: v Gorici 1, v Stračicah pri Go
rici 1, v Podgori 2, v Mirnu 2, v Vrtojbi 3, V
Sovodnjem 3, v Solkanu 2, v Šempolaju 1, v Di
vači 1, v Otaležu 1. Večji zaupni shodi so bili:
v Gorici 5, v Solkanu 4, v Biljah 1, v Štandrežu
1. Deželna organizacija goriška je bila redno za-

stopana pri krajnih konferencah italijanske PoM»«“®
organizacije v Gorici ter pri večjih shodih^ro
kovnih organizacij. V Gorici so se vr 1 r
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Važnejša

predavanja so biia v Vrtojbi: delavec, kmet in so
cialna demokracija, o verstvu, jugoslovansko vpra
šanje; v Sovodjem: posestvo in socializem, delavec
in socializem, naše stranke m socializem ; v Do
bravljah: kmetovalec in socializem, vinska kriza,
v Smasteh: varstvo planin; v Otaležu: kmet na
predek in socializem; v Podgori: narodnost in so
cialna demokracija, zavarovalni zavod proti ne
zgodam iu organizacija; v Mirnu: industrija m
delavec, politična zgodovina Slovencev; v Gorici,
o predsodkih, inteligenca in socialna demokracija,
žensko vprašanje, dualizem in monizem, jugoslo
vansko vprašanje. Predavanjem v Gorici sledi vedno
daljša debata. Predavanj se udeležuje tudi pridno
ženska mladina.
Brošur, ki jih izdaja Tiskovno društvo v Ljub
ljani, je prevzela deželna organizacija v kolportažo
preko 1000 zvezkov. Delavskega Lista so prevzele
goriške organizacije v kolportažo okoli 1200 številk,
Rdečega Praporja okoli 200. V tem se vidi dejanski
položaj socialno-demokratične stranke na Goriškem.
Posebno važnost je pripisovati okolnosti, da je na
Goriškem pričela pristopati k naši stranki tudi
inteligenca, in šteje politična krajna organizacija
goriška 1 odvetnika, 3 odvetniške kandidate in 8
akademikov-juristov. V tem ima stranka predvsem
garancijo, da se bodo predavanja in izobraževalno
delo na Goriškem v bližnji bodočnosti intenzivno
gojila in predpogoj močne socialno-demokratične
stranke je politična in splošna izobrazba. Mora se
pa poudarjati pri tem, da mora ostati jedro so
cialno-demokratične stranke delavski proletarijat,
in da stranka ostane krepka in jedrnata Ie, ako
se tudi v delavskih vrstah pridobe vneti in spo
sobni agitatorji in propagandisti. Tudi v tem oziru
so se storili že koraki, da se po goriški okolici izbero inteligentnejši delavci, ki se bodo vežbali na
sestankih v prostem govoru. Posebna važnost, pri
dobiti si delavske agitatorje, je za mesto goriško,
ker 'organižacija ne napreduje zaraditega hitrejih
korakov, ker dosedaj ni bilo dobiti dobrega agi
tatorja med delavskim stanom.

O deželni organizaciji v Istri poroča sodrug
Josip Fetejan:

V Istri smo ustanovili volilno okrajno organi
zacijo za Pulj dne 18. avgusta 1908. Do tistega
časa ni imela jugoslovanska socialno-demokratična
stranka nobene politične organizacije v Istri. Po
litično delo se je le od slučaja do slučaja opravljalo
iz Trsta. Od ustanovitve, pa do konca leta smo
priredili 17 ljudskih in 21 volilnih shodov. Usta
novili smo potem poleg puljske še dve okrajni
organizaciji, eno s sedežem v Labinju, drugo s
sedežem v Opatiji. Priredili sta se dve deželni kon
ferenci in štiri okrajne konference: Dve v Pulju,
ena v Labinju, eaa pa v Opatiji.
Kar se tiče političnega dela, moram povdariti
akcijo, ki smo jo izvršili za splošno volilno pravico
za istrski deželni zbor. Znano je, kako zanikrna
volilna reforma je bila v deželnem zboru sprejeta
kot kompromis italijanskih in hrvatskih narodnih
strank. Volitve za deželni zbor smo se udeležili
ter je dobil naš kandidat sodrug Jelčić 778
glasov. Dohodkov smo imeli 414 kron 80 vin.,
od tega 282 kron 4 vin. za volilni sklad. Stroški
so pa znašali 458 kron 5 vin., od tega 316 kron
za volilni boj. Primanjkljaja imamo torej 43 K
25 vin.
V Pulju smo ustanovili «Delavsko izobraže
valno društvo», ki se prav lepo razvija.
Naše delo je bilo v glavni smeri agitatorično.
Organizatorična stran je zaostajala, kar pa ni naša
krivda. Naša organizacija je še zelo mlada; pa že
vsled tega ni mogla izvršiti večjega dela. Razmere
so pa y Istri izvenredno težavne. Agitacija in or
ganizacija je posebno otežčana vsled pomanjkanja
železnic. Ge se hoče kaj napraviti v Opatiji, se
potrebuje iz Pulja tri dni, ali pa se mora napraviti
velikanski ovinek čez Sv. Peter in Divačo. Oboje
je pa drago in izdatki so za naše skromne raz
mere preobčutni. Dosedaj pomanjkljivo organizade ° pa upamo v bodoče nadomestiti, ker
™?.. ŽJLnap/avlU PriPrave, da se posveti organi~™,7aVee paŽDJe‘ Med Obstoječimi političnimi orSra JS? ?apred^eta Puljska in opatijska, zlasti
oraanizacho
-TeŽje Je v Labinîu s Politično
organizacijo, pač je pa omeniti, da ie tam strotXve°lS7emä^O,5Pa- S tisk"™
velike
' analfabetov
lavs?om' *»1, še 70 odstotkov
Z
Ra^irjala sta se, kolikor je bilo mo
goče, «Rdeči Prapor» m «Delavski List» ter razne
brošure.
Odjemalcev
ie hiln » Pu,JU
d ’ seveda
ler ne
toliko kolikor
bi bili želeli

,
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Za dalmatiniko organizacijo poroča
sodrag Olnmac:

razmere v
lahko tokaj o, zläo’ra raolSJS."^

V Spljetu se dela že več let za ustanovitev delav
skih organizacij in lahko se reče, da trud ni bil
brezuspešen. Getudi spljetska organizacija ni pre
močna, kar se tiče števila članov, je vendar ideja
socializma globoko zasegla med sloje delavcev in
poljedelcev (težakov), ki so jo navdušeno pozdravili.
Najbolj se čuti v Spljetu pomanjkanje sposobnih
ljudi za agitacijsko, organizatorično in politično
delo. Strokovne organizacije v Spljetu so večinoma
centralizirane.
Nekaj mesecev je tega, kar se je v Spljetu
ustanovila politična organizacija. V novejšem času
se je organiziral klub socialistične mladine. Oboje
lepo napreduje.
V spljetski okolici je nekoliko tovarn, v ka
terih dela okrog tisoč delavcev, za katere imamo,
žal, premalo agitatorjev.
V Dubrovniku in v Gružu se dela že nekoliko
let za ustanovitev organizacij. Zadnjo jesen so imeli
peki tam vspešno plačilno gibanje. V Dubrovniku
ni nič razvite industrije, pač pa se v gruški luki
promet od leta do leta dviga. Zlasti je Gruž glavna
luka za izvoz lesa iz Bosne, pa je tukaj večje
število delavcev. Tudi med njimi se je začela orga
nizacija, a delo ovirajo velike težave. Omeniti se
mora, da je Dubrovnik sedež neštetih popov in
samostanskih redov.
V Šibeniku se je pričelo organizatorično delo
šele pred par meseci. Razvoj ja lep; zbralo se je
že čez 300 članov. Blizu Šibenika sta dva velika
rudnika v Siveriču in v Veljušiču.
Veliko trpljenja ima stranka v Dalmaciji vsled
šikaniranja oblasti, ki gledajo na delavsko gibanje
še tako kakor je bilo drugje pred tridesetimi leti,
o čemer se je sodrug Etbin Kristan sam prepričat
Ne le, da se prepovedujejo shodi in celo zabavni
izleti,- tudi prosto žuganje raznih glavarjev z žandarskimi bajoneti in s prelivanjem krvi ni nič
nenavadnega.
Da napredek stranke ne odgovarja našim
željam, ni pripisati pomanjkanju tal; narod se je
naveličal vsakovrstnega izkoriščanja in oblastnega
pritiska in pozdravlja socializem kot svojega od
rešenika. Toda v Dalmaciji ni šol, kar jih pa je,
so večinoma v samostanskih rokah. Drugi vzrok
tiči v pomanjkanju zvez in popotovanje je silno
drago. Najbolj pa čutimo pomanjkanje sposobnih
agitatorjev.
Industrija se je začela v zadnjih letih razvijati,
najbolj v Šibeniku. Mestno prebivalstvo narašča,
kjer se kmetski element naseljuje in išče dela v
tovarnah. Z vztrajnim delom bi bilo v Šibeniku
mogoče organizirati do 3000 delavcev. Klerikalni
vpliv pada zlasti pri mlajšem ljudstvu. Prosim
cenjeni zbor, da vzame to poročilo na znanje in
upam, da se bo stranka zavzela za Dalmacijo.
* * *

Ker zanimajo širše kroge sodrugov najbolj
sklepi strankinega zbora, prekinemo za sedaj po
ročilo o razpravah in objavimo najprvo resolucije,
ki so bile po reviziji in priporočilu odseka za pre
gledovanje predlogov sprejeti:
I.

Poročevalec Etbin Kristan.
Sedmi redni zbor jugoslovanske socialno-de
mokratične stranke soglaša z nastopanjem in delo
vanjem «Socialno-demokratična Zveze» v av
strijskem državnem zboru in ji izreka svoje
zaupanje, povdarjajoč, da jo smatra v sedanjih po
litičnih razmerah za edino zanesljivo zastopnico in
teresov jugoslovanskega proletariata v avstrijskem
parlamentu.
II.
Poročevalec Etbin Kristan.

5. ) Izpolniti se mora zavarovanje tako. da bo
ostarelemu ali obnemoglemu delavcu popo-aonaa
zagotovljen obstanek in zanj odpravljena potreba
ubožniške podpore.
6. ) Zavarovanje samostalnih se mora na samo
stojni podlagi v zmislu avtonomije zavarovancev
izpolniti tako, da zavarovanec lahko doseže za ob
stanek zadostno rento.
7. ) Zbor protestira z vso odločnostjo proti
poizkusom novega zavlačenja delavskega zavaro
vanja pod kakršnokoli pretvezo in izreka, da je
jugoslovansko socialno-demokratičao organizirane
delavstvo pripravljeno z najostrejšimi sredstvi na
stopiti za neodvlačno in njegovim opravičenim
zahtevam odgovarjajočo rešitev delavskega zavaro
vanja.
V posameznostih soglaša zbor s sklepi kon
gresa avstrijskih bolniških blagajn, ki je zboroval
začetkom januarja oa Dunaju.
III.

Poročevalec Etbin Kristan.
Sedmi zbor jugoslovanske socialno-demokra
tične stranke izreka, đa je aneksije Basne is
Hercegovine zgodovinski fait accompli, ki mogočne
posega v politične interesa vseh Jugoslovanov. Ne
da bi se zbor motil o imperialističnih namenih in
dinastičnih interesih, ki so vodili avstro-ognko
vlado in obsojajoč diplomatični proces narodnost;
ki je povzročil prebivalstvu države in zlasti de
lavstvu ogromno škodo ter mu žuga še z novim;,
zlasti militarističnimi bremeni, smatra zbor anek
sijo za gotovo dejstvo, ki ne sme služiti vojne
željnim hujskačem, pa za to z vso odločnostjo pro
testira proti vsakemu poizkusu, kaliti mir, naj se
pojavlja tako ščuvanje kjerkoli. Z ozirom na to, da
so z aneksijo prizadeti vitalni interesi vseh Jugo
slovanov, ki pa niso imeli še nobene prilike, pro
tresti skupne interese in se sporazumeti; z ozirom
na to, da gre oficialna avstro-cgvska politika za
uničenjem samoodločevanja v Bosni in Hercegovini
živečega naroda prav tako kakor ostalih jugoslo
vanskih delov; z ozirom na to, da se protežirajo
tuje tendence na škodo domačega prebivalstva v
Bosni in Hercegovini in na škodo Jugoslovanov
sploh; z ozirom na to, da se zavlači uvedba
ustave v Bosni in Hercegovini in se kaže namen,
popačiti obljubljeno konstitucijo v reakcionarnem
zmislu ;
Zahteva zbor uvedbo ustave za Bosno in
Hercegovino na najširši demokratični podlagi, da
se omogoči pravi izraz volje bosensko-hercegov«
skega prebivalstva.

Izvrševalnemu odboru naroča zbor, da poišče
sporazum z ostalim prizadetimi, predvsem ju
goslovanskimi socialno-demokratičnimi strankami
vštevši novoustanovljeno soc. dem. stranko v Bosni
in Hercegovini v svrho skupne konference, ki naj
omogoči enotne sklepe in enotno taktiko glede na
vprašanja, ki izvirajo iz dejstva aneksije.

IV.
Poročevalec Etbin Krictan.
Sedmi zbor jugoslovanske soc. dem. stranke
izreka, da slovenski in hrvatski proletariat v Av
Sedmi redni zbor jugoslovanske socialno de striji ne more neinteresirano gledati, v kakšne
mokratične stranke jemlje z zadovoljstvom na razmere tlači njegove najbliže sodruge na Hrvatznanje, da je vlada končno storila prvi korak za Ikem in T Slavoniji ondotni protiustavni, nasilni,
uresničenje stare in opravičene zahteve organizi naravnost inkvizitorski zistem aktuelne vlade. Z
ranega delavstva ter predložila državnemu zboru najvećim ogorčenjem obsoja zbor brutalno, vsako
načrt zakona za starostno zavarovanje. Nikakor zakonitost predrzno zasmehujoče preganjanje ne
pa ne more zbor zamolčati, da načrt sam niti od dolžnih ljudi, ki je najbolj kričeče označeno z ne
daleč ae odgovarja načelom, ki bi zagotovil uspeh zaslišano obtožnico nad takozvanimi «veleizdajalci»
zavarovanja ter pričakuje od državnega zbora te in s frivolnim predlogom smrtne obsodbe nad
meljiti popravek načrta v zmislu sledečih zahtev: 53, morda preveč entuziastičnimi ljudmi. Socialni
1. ) Zavarovanje delavstva in zavarovanje sa demokraciji na Hrvatskem in v Slavoniji, ki se bo
mostalnih se mora ločiti, ker je struktura obeh slo juje najodločnejše in najdoslednejše proti temu
jev povsem različna, vsled česar se tudi način za zistemu in kaže tudi ostalim strankam edino rešilno
varovanja ne more po sili spraviti v eno formulo pot, izreka zbor svoje najtoplejše simpatije in svoje
brezpogojno soglašanje v tem boju.
brez oškodovanja enih ali drugih.
V.
2. ) Zavarovanje delavcev se mora izvršiti na
podlagi najširše avtonomije, ker drugače nikakor
Poročevalec dr. Henrik Toma.
ne more služiti svojemu notranjemu namenu.
Sedmi redni zbor jugoslovanske sociaino-demc*
Zlasti se mora odpraviti vsaka določba, ki bi kratične stranke izreka:
mogla omejiti ali uničiti dosedanjo avtonomijo za
1.)
Jugoslovanska socialno demokratična
varovancev.
stranka se smatra kot edino poklicano zastopnic0
3. ) V organizatorični smeri se priporoča, da delavskih slojev ; proletariat tvori nje jedro ia
se zgradi vse zavarovanje na podlagi avtonomnih
moč, njen boj ostaja razredni boj. Smatra se pa
bolniških blagajn.
tudi realno, splošno politično stranko ter kot tas3
4. ) Razširiti se mora vse zavarovanje tudi edino resnično zastopnico jugoslovanskega ljud
na doslej popolnoma prezrto pomorsko delavstvo. stva.

pdîoja „Rdečemu praporju" z dne 6. februarja 1909.
2 ) Kot taka realna in politična stranka
raàtsva polno demokratiziranje jugoslovanskega
ljudstva in v to svrho neomejeno splošno, enako,
proporcionalno volilno pravico v državna, deželna,
občinska in vsa javna zastopstva ter polno splošno
in narodno avtonomijo.
Zbor povdsrja pa posebej, da je volilna pra=
Tiea za deželne zbore konstruirana z očitno protidelavsko tendenco in da tudi volilne reforme
zadnjega Sasa niso v bivstvu ničesar izpremenile
glede na lo tendenco, temveč so služile izključno
egoističnim namenom posameznih protidelavskih
strank.
Zbor poziva delavstvo na vetraj**» In
boj za pridobitev splošne in enake deželnozborike volilne pravice.
3. Kot edina napredna iu svobodomiselna
stranka spoštuje vsako resnično versko prepričanje
ter zahteva popolno svobodo rzakega prepri
čanja.

Kot predpogoj vsake svobode pa smatra izo
brazbo ter zahteva nemudno oraditBV Ijndlkega,
arednjega in Tišjega solziva s stališča narod
nostnega kot kulturnega in avtonomnega, t. j.
splošne samouprave vsega naroda. Zbor pa ob
soja, da se v vseučiliškem vprašanju dekretira
pravi dogma ne le 8lede zahtevo samo, temveč
tudi na vsakovrstne posameznost?, zlasti na mesto,
k: bodi sedež visoki šoli. Zbor naglaša da niso
meščansko narodne stranke storile nič resnega, da
bi se preskusila vsa zadevna vprašanja. Zlasti
sedež bodočega vseučilišče more biti samo rezultat
resnega študija vseb razmer in argumentov. Od
ločno protestira zbor ustanovitvi tacega zavoda in
izbere takega mesta, kjer bi vseučilišče moralo
postati klerikalna postojanka.

VI.

Poročevalec Anton Kristan.
«Bdeči Prapor» je oficielno glasilo in last
jugoslovanske socialno demokratične stranke. Vsa
kemu članu stranke je dolžnost, da je naročnik
strankinega glasila ter da vztrajno in marljivo raz
širja strankin tisk. Glavnega urednika glasila izvoli
izvrševalni odbor. Upravo vodi «Delavska Tiskovna
Družba» na podlagi posebne z izvrševalnim odbo
rom sklenjene pogodbe.
Ustanovitev strankinega lista za Primorje «De
lavski List» in onega za Dalmacijo, «Glas malog
nuka» jemlje zbor na znanje in ju prizna za stran
kina lista, dokler stojita na stališču njenega pro
grama.
Dodatni predlog dr. H. Tume;
izvrševalni odbor naj sestavi konsorcij, ki
prevzame «Rdeči Prapor» v last in na to sklene
z «Delavsko Tiskovno Družbo» pogodbo, ki bo
imela juridično podlago,
Vil.
Poročevalec Anton Tukan.
Izvrševainemu odboru in upravi «Rdečega
Prapora» se izreka abiolniorij za administrativno,
kakor tudi za politično delo.
*
V izvrševalni odbor
so bili izvoljeni na predlog volilnega odbora :
a. ) V ožji izvrševalni odbor: Etbin Kristan, An
ton Kristan, Ivan Mlinar, Ivan Kocmur,
Josip Petrič;
b.) V kontrolo: Miha Čobal, Josip Pajntar;
c. ) v širši izvrševalni odbor:
za Trst France Milost;
za Štajersko Ignac Sitter;
za litro Josip Petejan;
za Goriško dr. Heinrik Tuma;
za Koroško Franc Lahovnik;
za Dalmacijo Ante Gabrič;
za Kranjsko Ivan Štravs,
»
O točki «Taktika» je podal sledeče poročilo
dr. Helnrtk Tuma :

Najodličnejši predstavitelji socialno - demokra
tični ideje v Avstriji, med njimi dr. Adler so po
novno in samozavestno na skupnih strankinih
zborih poudarjali, da je socialno-demokratična de
lavska stranka v Avstriji realna stranka. Glavni
poročevalec na strankinem zboru leta 1901 sodrug
Pokorny je poudarjal: «Socialno - demokratična
st’anka ni izključno delavska stranka, marveč je
politična stranka.» Sodrug dr. Adler pa je
as istem dunajskem strankinem zboru rekel : «So°»hio-d6»okratiena stranka prihaja do moči; bo

pa moč, kadar sprejme vâse vse struje ter združi
vsa stremljenja ljudskega gibanja.» Sodrug Bebel
pa je na strankinem zboru leta 1894 izrekel:
«Vprašanje taktike je stvar sodrugov vsake posa
mezne dežele». Vprašanje taktike jugoslovanske
socialno-demokratične stranke je v svojih temeljih
predpisano v programu splošne socialno -domokratične delavske stranke v Avstriji, sprejet m dne 2.
in 6. novembra 19Ó1 na Dunaju, katerega bistveni
del tvori tudi narodnostni program, sklenjen na
splošnem strankinem zboru v Brnu leta 1899.
Vsaka taktika mora imeti svoj cilj, vsaka taktika
se mora ozirati na dane razmere, in končno
merodajno mora biti za vsako politično stranko raz
merje moči lastne stranke innasprotnih
strank.
Cilj splošne delavske socialno-demokratične
stranke, kakor naše jugoslovanske skupine, sloni na
splošnih teoretičnih temeljih, ki so označeni
v uvodu dunajskega programa leta 1901 in v
brnskem narodnostnem programu iz leta 1899.
Praktični cilji kot splošne politične stranke so
navedeni v dunajskem programu pod točkami 1
do 13 in specijalni delavski program je
obsežen v končnih točkah 1—6 z dotičnimi pri
stavkih. Vsaka politična praktična stranka, kadar
nastopi, ima kot najbližji in takrat skoraj edini
cilj: lastni obstoj. To je sodrug dr. Adler, ki je v
vcdstvu splošne socialno-demokratične stranke od
nje postanka naprej, poudarjal na dunajskem
splošnem zboru leta 1907 : «Za časa Hainfeldskega
shoda leta 1889 nam je bila ena in edina mogoča
taktika, t. j.: kako naj bi se delavska stranka
sploh obranila pri življenju.» Zato je bil takrat ves
bojni nastop delavske stranke izražen v praznovanju
1. majnika, ki je imelo namen, vzbujati samozavest
delavstva, družiti ga v bojnih vrstah in pokazati
nasprotniku bojno moč delavstva. Zato je šlo po
prvih početkih socialno-demokratične stranke toliko
tisoč in tisoč delavcev, četa za četo, kakor velika
armada vsakega prvega majnika na ulico, zato so
ti prvi časi starejšim našim sodrugom v spominu
čilih delavskih revolucionarnih moči. Kakor hitro
pa je delavstvo pokazalo močno svojo solidarno
armado, je prešla socialna demokracija do rešitve
temeljnega taktičnega vprašanja, t. j. zahtevati
splošno in enako volilno pravico. Kakor so se po
litične organizacije delavske konsolidirale, tako je
zastavila socialna demokracija svoje najboljše agitatcrne moči, da je organizirala strokovna društva
kot ekonomično bojno organizacijo. Danes so pre
koračile strokovne organizacije daleč pol milijona
članov, in ta strokovna armada je prevzela taktični
nastop, da delavstvu pribori zahteve specijalnoga
delavskega programa, naštete v splošnem programu,
t. j. pripoznanje strokovnih društev, osemurni de
lavnik, odprava nočnega dela, nedeljski počitek,
prepoved otroškega dela, obrtno nadzorstvo in de
lavsko zavarovanje. Danes, lahko rečemo, so stro
kovne organizacije delavstva izraz socialno-demo
kratične stranke kot delavske stranke in strokovna
društva so ne le prevzela rešitev strogega delav
skega vprašanja, marveč so tudi docela kos tej
svoji prevzeti nalogi. Ta del splošnega delavskega
programa najmanj tangira posamezne narodne
skupine socialno-demokratične stranke, ker so stro
kovna društva ne glede na narodnost organizirana
kot ena sama celota. Zato ima jugoslovanska so
cialno-demokratična stranka v tem oziru lahko
stališče, ker ima jugoslovanski delavec v razvitih
nemških in čeških organizacijah vso garancijo, da
se specijelni delavski program v najkrajšem času
izvrši. Izboljšanje položaja železničarjev in oživotvorjeDje zakona glede zavarovanja za starost iu
onemoglost sta dokaz temu.
Jugoslovanski socialno-demokratični stranki kot
politični stranki ne preostaja drugega, nego krepko
vzdrževati agitacijo med našim delavstvom, da se
strokovno boljinbolj organizira in pomnoži že
itak močne vrste strokovnih organizacij.
Enako krepko vzrastla je politična socialnodemokratična organizacija med Cehi, Nemci in
Poljaki, dokaz, da ima danes v državnem zboru
89 poslancev in je najmočnejša, enotna stranka v
avstrijskem državnem zboru, stranka, preko katere
□e more nobena vlada. Dosežena je splošna, enaka
in tarna volilna pravica v državi, s tem je dana
socialni demokraciji garancija za mogočen razvoj
v bodočnosti. Najboljši dokaz — tekmovanje kle
rikalnih in liberalnih strank, da bi delavstvo cepilo
in pridobile za svoje postranske na mene in osla
bile moč našega dela,

Osredotočiti je torej taktiko splošne socialnodemokratične stranke na dve točki: boj proti
reakciji in boj za samoupravo in žnjo
združeno splošno samoupravo. Kakor je
socialno-demokratična stranka v trdem desetletnem
boju izvojevala splošno in enako volilno pravico,
tako mora z onotno in odločno svojo taktiko pri
borili v doglednem času tudi splošno in narodno
samoupravo. Ako se jugoslo vanska socialno - demo
kratična stranka strne s splošno socialno - demo
kratično stranko, stremeč po dosegi tega, danes
najeminentnejšega bližjega cilja, izvršuje najimenit
nejšo nalogo splošnega političnega programa. Da
doseže stavljeni cilj v doglednem času, nam do
kazuje nevzdržljiv položaj v avstrijski državi. Po
aneksiji Bosne in Hercegovine lahko vskliknemo:
avstrijski odločujoči krogi morajo dati narodom
samoupravo, ali pa je napisan pogin naše države:
«mene, tekel, ufarsin!» Bolj ko socialno - demokra
tična stranka dosega korak za korakom po pro
gramu si stavljene praktične cilje, bolj ko se splošna
stranka razvija tudi na notranje, recimo s sodrugom Pornersdorferjem na zboru strankinem
1901, «se dviga etično», konečno postane aktuelna
zahteva, da naša socialno-demokratična stranka
dvigne način življenja ljudske mase. To
je danes temeljna točka taktike vodečih krogov
splošne socialno-demokratične stranke, kakor jo je
poudarjal sodrug dr. Adler na dunajskem zboru
leta 1901, in mora ostati tudi v nas. Dalje prih.

Državni zbor.
Viharno sejo je imel avstrijski državni zbor
v sredo po zaslugi čeških rrradikalcev, ki so na
pravili iz zbornice pravi tingltangl. Vprizorili so
kravale, ki so tudi v avstrijskem parlamentu nena
vadni, a če bi jih kdo vprašal, zakaj iu čemu so
razgrajali, bi najbrže sami ne mogli povedati. Za
čeli so s svojim «koncertom», ko je prišel ministrski
predsednik Bienertb. Tudi mi nismo oboževalci
Bienerthove državniške umetnosti ; to pa vendar ni
zadosten razlog za profaniranje ljudskega parla
menta in za oviranje njegovega dela. Obstrukcija
je gotovo sredstvo, ki se ne more meni nič tebi
nič prepovedati in splošno obsojati ; ampak kakor
vsako izjemno sredstvo, je le v izjemnih slučajih
opravičena in sicer navadno tedaj, če nima manj
šina nobene druge poti, da bi se obranila tero
rizma in brutalnosti, izhajajoče od večine in če
gre za obrambo velikih, vitalnih interesov. O takih
rečeh pa ni bilo govora na tej seji. Vlada je pred
ložila jezikovni zakon in je s tem storila korak,
katerega bi biio morali prav češki radikalci s svo
jega stališča pozdraviti. Kakor ostale češke meščan
ske stranke, stoji tudi ta strančica na srednje
veškem stališču «državnega prava» ter hoče reši
tev češkega vprašanje brez zveze z drugimi vpra
šanji. Temu, po našem prepričanju nezmiselnemu
stališču, se je približala vlada, ko je predložila za
kon, ki se ozira na Cehe in Nemce, ne pa na
druge narode. Da niso rrradikalci zadovoljni z vsemi
določbami zakona, ne pomeni nič. Zato je načrt
predložen parlamentu, da se o njem posvetuje, da
ga izpremeni in da o njem sklepa. Obstrukcija je
bila torej neumna kakor noč. Sadem možicev, ki
ne znajo sploh nič drugega, kakor razgrajati, seje
hotelo pridobiti nekoliko slave. Prizori, ki so se
vsled tega izvršili, so obžalovanja vredni. Ali zo
per take neslane burke in druge pomoči, kakor
delo med ljudstvom, politično izobraževanje volil
cev, da ne bodo pošiljali drugič takih pajacev v
državni zbor.
*
Ko so se prečitali vloženi spisi, je vstal mi
nistrski predsednik baron Bienerth, da utemelji
jezikovne načrte. Takoj so začeli češki radikalci
kričati «abcug Bienerth». Člani raznih strank so
se zbrali okrog ministrskih sedežev ; v dvorani pa ni
bilo razumeti Bienerthovih besed. Najprej so po
slanci Lisy, Bufival in Choc žvižgali na
piščalke. Poleg Lisyja je stal poslanec Resel in si
je tiščal ušesa, ker so ga bolela vsled neznosnih
glasov. To je Lisyja užalilo in nastal je prepir.
Na to je vzel Choc zvonec, kakršne imajo na
ladjah in ga je vihtel. Lisy je potegnil iz svoje
torbe za spise veliko železno ragljo ; pričvrstil jo
je na svojo mizico in jo je začel vrteti. Naenkrat
je nastal prepir med radikalci in češkimi klerikalci.
Hrup se je tedaj še povečal. V tem strahovitem
dirindaju je govoril
ministrski predsednik baron Bienerth:
Ko predlaga vlada te načrte, izvršuje nujni
ukaz dolžnosti in potrebe, katero priznavajo široki
ljudski krogi. Naša iniciativa izvira iz splošnega
prepričanja, da tako kakor doslej no more
in ne sme ostati. Pred važnim preobratom sto
jimo. Odločiti se mora, če naj trpimo, da ovira
narodni prepir na Češkem, ki leži kakor mora nad
vsem javnim življenjem v Avstriji, tudi druge Življenske interesi. Odločiti se mora, ali naj vlačimo
ta narodni boj kakor večno bolezen s seboj,
ali pa naj ga premagamo vsaj toliko, da se omo
goči redna uprava in trajno uspešno skupno
življenje strank v parlamentu. Vsi prizadeti go-

jUj> še. kar doslej ni bilo znano, da je gospod škega dež. šolskega nadzornika ni bila nikak nagib
jupan utemeljil svojo zahtevo s soboto, češ, de za glasovanje, ker takrat kranjski državni poslanci
lavci bodo zvečer dobili plačo in tedaj svojim tovarišem niti povedali niso, da je ta po
bo nevarno. «Slovenec» pravi, da ima to vest stavka v provizoriju ... ;
iz naizanesljivejšega vira. Mi seveda ne moremo
da je vzlic vsem tem dejstvom kranjski de
kontrolirati «Slovenčevih» zvez in virov, pač pa želni odbor po razglašenem imenovanju Belarjevem
se sam zdi zelo čudno, da bi moglo imeti kleri ogorčeno protestiral proti imenovanju. Dotični seji
kalno glasilo take reč res iz zanesljivih virov. je predsedoval državni poslanec in deželni glavar
Čudno. Še bolj čudno bi se nam zdelo, če bi bila kranjski pl. Šuklje; poleg njega pa sta tačas bila
ta vest resnična. Ljubša nam je, ne verjeti. Gospod v deželnem odboru državna poslanca dr. Šušteršič
župan je bil tiste dni zelo razburjen, kakor je bilo in Jaklič. In pl. Šuklje kakor tudi vitez Franc Jo
razburjenih mnogo ljudi; ampak na njegovem vi sipovega reda dr. Šušteršič sta stara parlamentarca
sokem mestu ima človek tudi v razburjenosti toliko in diplomata, ki od njih ne moremo domnevati, da
razsodbe, da zna razlikovati razgrajače in delavce. bi bila prezrla le eno proračunsko destavko;
Gospod jupan je klical vojaštvo ; to verjamemo po
da je po Belarjevem imenovanju ravno tako
njegovi izjavi in tega mu prav nič ne zamerimo. ogorčeno protestiral občinski svet ljubljanski v seji,
Če bi se bila takoj 18. septembra po noči posta ki jo je vcdil državni poslanec.»
vila cela brigada na ulico, pa ne v patruljah,
Razvidno je torej, da uganjajo narodnjaški
temveč tako da bi nastop hipoma imponiral, pa poslanci ene in diuge stranke čisto navadne ko
ne bi bilo treba pozneje skoraj gotovo nobenih medije.. Če se že ne brigajo, kaj stoji v proračunu,
kordonov in nobenih patrulj in ne bi bilo nobene tedaj si je lahko misliti, kako vestno študirajo
prilike za bajonetne napade in za streljanje. Ampak druge predloge.
da bi bil gospod župan zahteval vojaštvo zaradi
Goriška kmečka atranka je v svojem glasilu
delavcev, tega ne verjamemo- Župan vendar «Kmečki glas» objavila program, ki kaže, da so
pozna mesto, v katerem vlada in mora vedeti, da njega sestavljalci morda prav dobri ljudje, ampak
se delavstvo ne sme meriti po Ribnikarjcvsh zizi- na vsak način slabi muzikantje. Oddaleč se jim je
bambulab. Župan mora vedeti, da je večina de nekaj zasvetilo o važnosti gospodarskih interesov,
lavstva organizirana, zavedna in takim idejam, iz sestave vsega programa se pa razvidi, da ob
kakršne izhajajo iz živjarskih krogov nedostopna. ravnavajo gospodarsko razmere kakor pravi dileZ eno besedo 'torej — ™ verjamemo. Zupan Hri taotje. Takoj v uvodu imajo lepe besede, ki pa so
bar ni bil nikoli prijatelj delavstva; pometal je dijo morda v leposloven spis, nikakor pa ne v po
delavstvu mnogo peieu pod noge ; spominjamo se litičen program. Tu se pravi : «Sebičnost posamez
zelo neprijetnih reči. Ampak da bi pripisoval de nih stanov kekor tudi posameznega človeka pa ne
lavcem tiste lestnosti, ki so se kazale 18. sep sme segati tako daleč, da si čez mero pridobiva
tembra po noči, tega tudi od gospoda Hribarja ugodnosti zase na škodo drugega, bodisi stanu, bo
disi posameznika. Močnejši ne sme izkoriščati sla
ne verjamemo.
Najübke.!^0 stranko v Idriji je notar Pegan bejšega, ki se ne zna ali ne more ubraniti izko
na shodu liberalnih zaupnikov imenoval socialno riščanja. Radi tega sc stranka protivi vsaki zlorabi
demokracijo. Včasi so tudi liberalci hoteli veljati za duševnih in gmotnih (intelektualnih in materi
demokrate; a gospod Pegan pač nima nič demo jalnih) sil».
kratične krvi v svojih žilah. On vé, da je dobil
Kako pa mislijo dobrijani doseči, da močnejši
Gangi več l.beralnih kakor socialno - demokratičnih ne bo izkoriščal slabejšega ? Saj je bilo lepih naukov
glasov in zato se postavlja: Gangi je naš. Za moč v vseh časih dovolj, izkoriščanja pa niso preprečili
liberalne stranke pa ne dokazuje ta volite’ čisto nikdar.
nič, zakaj gospod notar je pozabil, da je bil Gam;!
Vprašanje je, kako se bodo slabejši okrep
izvoljen v privilegirani kuriji, v kateri se ne more čali, da se bodo mogli obraniti izkoriščanja.
pokazati politični značaj prebivalstva. Pravo siiko Seveda je to vprašanje nekoliko težje rešiti, kakor
daje samo splošna kurija in gospod notar bi že dajati močnim dobre svete, a kdor ne ve na to
lahko vedel, da je vsaka volitev, ki se je izvršila vprašanje odgovora, naj se ne ukvarja s politiko
na podlagi splošne pravice, bodi si v državni ali slabejšib. Gela vrsta zahtev v programu kaže, da
pa v deželni zbor, pokazala absolutno večino se niso njega avtorji nič poučili o modernih go
socialne demokracije v Idriji. Ne najšibkejša, temveč j spodarskih načelih, ampak slepo posnemajo znane
najmočnejša stranka v Idriji je socialno - demokra- >' agrarne proroke. Tako n. pr. zahtevajo :
«V varstvo boljših cen domačih pridelkov zah
tična in če bi veljala za občino splošna in enaka volilna pravica, tedai bi bila Idrija v socialno- teva stranka, da se obloži konkurenčno tuje (ino
demokratičnih rokah. Će misli gospod notar, da bo zemsko) blago s čim večjo carino. Stranka je zlasti
s takim omalovaževanjem socialne demokracije proti uvažanju tujega vina, in to tudi iz Ogrske,
ter južnega sadja in zelenjav. Stranke bo delala
koristil stranki v Idriji, se moti.
Zaradi Belarjevega imenovanja za deželnega proti prostemu uvažanju italijanskega krompirja ter
šolskega nadzornika so vprizorili, kakor je znano, bo zahtevala obdačenje istega vsaj od 1. junija do
liberalci in klerikalci toliko viharja, kolikor so le konca julija vsakega leta zato, da se na ta način
mogli. Že takrat smo rekli, da je bilo tisto ogor zviša c?na domačemu pridelku. V povzdigo vinske
čenje hinavsko in da so si imeli liberalni in kle ceno zahteva stranka zvišanje užitnine na pivo in
rikalni poslanci sami trkati na prsi, ker bi bili mo zvišanje užitnine na vino, in to vsaj na Primor
rali iz proračunskega provizorija izvedeti za name skem. Stranka se pa no bo protivila uvozu onih
ravano imenovanje, če bi ga bili — čitali. Ko so tujih pridelkov, kojih ne prideluje naša dežela v
prišli gospodje v zadrego, so se začeli izgovarjati, zadostni meri».
Torej čira večjo carino. To je znano demagoda jih je vlada v zadnjem trenotku presenetila s
predlogo, pa da tedaj niso imeli več časa, da bi gično sredstvo, ki je za kmeta brez pomena in
jo bili pregledali. Sedaj pa se je tudi celjski «Na samo poostruje nasprotje med kmetskim in mest
nim prebivalstvom. Veliko več bi koristilo kmetom,
rodni Dnevnik» lotil te zadeve in piše:
če bi jih poučili o intenzivnem gospodarstvu.
«Resnica je:
da so državni poslanci že 10. decembra Skratka, voditelji kmečke stranke se morajo še
1908 imeli v rokah tiskani proračun za leto 1909, prav mnogo učiti, če hočejo, da bo kaj iz orga
dočim se je Belarjevo imenovanje razglasilo stoprav nizacije kmetov.
Tudi o volila! reformi ima program goriške
24. decembra, potem ko je državni zbor vzprejel
kmetske stranke svoje mnenje in sicer sledeče:
proračunski provizorij ;
«Stranka zahteva splošno, enako in tajno vo
da stoji v IV. poglavju tega proračuna na
str. 14. glede šolstva na Kranjskem črno na belem lilno pravico tudi za občinske zastope in deželni
pod št. 3. «trije deželni šolski nadzorniki (VI. či zbor, to pa šele tedaj, ko bo izvedena davčna re
novni razred) 20.800 K», nekaj vrstic nižje pod forma v smislu naše programne točke pod 2.
Volilni zistem naj bo proporcionalen, t. j. šte
št. 6. aktivitetue doklade za tri deželne šolske nad
zornike (VI činovni razred) 3312 kron in na st. 49.: vilo poslancev naj se ravna po številu prebivalstva.»
Točka o davčni reformi, na katero se tukaj
redna po trebščin a j e višja na Kranjskem
ta 8891 kron osobito radi plače za tret sklicujejo, pa se glasi:
«Odpravi naj se neopravičeni zemljiški davek
jega deželnega šolskega nadzornika»;
da so imeli poslanci ta tiskani proračun v in mesto tega naj se opravičeno izvede davek na
rokah šest dni, preden je prišlo do glasovanja, osebne dohodke. Kdor ima več dohodkov, naj raz
a nobeden kranjskih državnih poslancev ni ugo meroma več plača. Strogo pa naj se pazi na to,
varjal tej postavki, nihče je niti omenjal ni, za da nihče ne prikrije svojih pravih dohodkov. Stranka
je prepričana, da če bi vsak državljan plačeval
molčali so jo popolnomo slovenski javnosti ... ;
da so kranjski državni poslanci to postavko davek od svojih resničnih osebnih dohodkov, bi se
zamolčali ne samo svojim tovarišem izvenkranjskim zemljarino prav lahko odpravilo. Deželnih in ob
slovenskim državnim poslancem, ampak tudi ostalim činskih stroškov naj se ne krije z dokladami na
slovanskiin poslancem, ki bi v tej zadevi brez zemljišča, marveč na druge davke, v prvi vrsti na
dvoma prišli na pomot našim državnim poslancem ; osebno dohodnino,»
Davčna reforma je stvar za se, o kateri bi bilo
da se je razpravljalo tako o nujnosti pred
loge o «računskem provizoriju» kakor o provizoriju marsikaj povedati. Ampak zakaj naj bi splošna in
samem, pa nihče izmed kranjskih državnih poslancev enaka volilna pravica čakala na tako reformo, nam
glede postavke nemškega dež, šol. nadzornika ni je neumevno, pa menda tudi učenjaki kmečkega
programa ne bi znali povedati razlogov za to.
zinil besedice . . . t
.
da so nekateri poslanci «Narodne zveze» po splošna in enaka volilna pravica mora vendar ob
zneje glasovali proti provizoriju in merito, da pa segati danes prav tiste ljudi kakor jutri. Neodvisna
«Narodna zveza» ob utemeljevanju, glasovati proti je od vsakega davka ; Cernu torej čakati na davčno
provizoriju, med razlogi ni navajala postavke reformo? — Točka o proporcionalnem volilnem
nemškega deželnega šolskega nadzor zistemu pa naravnost kaže, da sestavljalci pro
nika, ampak je imenovala nekako kot edini razlog i grama še vedo ne, kaj zahtevajo. Proporcionalni
splošne politične razmere (ker Bienerth ni upo- volilni zistem ima nalogo, tudi manjšinam zago
Ksval dr. Šušteršiča za svojo ministrsko listo 1) Ob toviti primerno zastopstvo ; vsaj to bi morali ve
iUsov&nju proti provizoriju torej postavka nem deti ljudje, ki sestavljajo strankam programe.

Olika. Minulo sredo večer se je zgodilo V
Dolinci (obč. St. Vid) gnusno dejanje. Kamnoseški
pomočnik Alojzij Hafner je prišel ta dan v go
stilno Fr. Sattlerja na sedmino. Tu so ga začeli
napadati gostje s soc. demokratom, z brezvercem
—- nazadnje pa so ga povalili po tleh ter ga tako
premečkali, da je sedaj težko bolan. Najhujši so
bili: obč. odbornika Janez Zavašnik, VaL Babnik
in pa gosp. Alojzij Kovač. Stvar pride pred sod
nijo! Taki so šentvidski katoliški možje. «Domoljub»
pač premalo vrši nalogo, — iz o braže vati, ker
njegov vpliv se kaže na načine, ki ne odgovarjajo
izobrazbi. Več bomo še poročali.
Nesreča na železnici pri postaji DatojljeSkopo. V nedeljo zvečer je spremljal Viktor Škota
iz Krajnevasi svojo sestro in svaka na postajo k
vlaku proti Gorici ob 8. uri in pol. Prišli so na
križišče ceste z železnico, ko so bile zapornice
že çaprte. Mudilo se je in ušli so pri strani zatvornic črez tir. Prišli so srečno skoro že črez,
le 19 letni Viktor se je nesrečno zamudil, da ga
je stroj nedeljskega zabavnega vlaka, ki je v tem
trenotku pridrvil od Štanjela proti Trstu, prijel ter
ga povozil. Vleklo ga je kakih 15 m dalje po tiru.
Kolesa so mu šla črez prsa in mu jih zdrobila.
Odtrgalo mu je tudi desno roko in nogo. Suknjo
ponesrečenca je pripeljal vlak celo na postajo in
tudi uro so našli še dobro ohranjeno na tiru. Do
vršil je kmet. šolo v Gorici.

Umetnost in književnost.
Avstro-ogrska nagodba. Spisal dr. Ivan Za
bukovnik. Izšla je ta brošura v komisijski za
ložbi L. Schwentner v Ljubljani in velja 60 vin.,
po pošti 75 vin. Knjižica obsega na 79 straneh
sledeča poglavja: 1. Postanek današnjega du
alizma. 2. Razvoj ustavnih razmer v državi od leta
1848 do 1867. 4. Temelj dualizma iz leta 1867 :
I. Zadeve neizpremenljivo skupne. II, Zadeve po
gojno skupne. III. Skupne zadeve, ki se upravljajo
po dogovoru. IV. Pogodbeno zadeve, urejevane
po degovorjenjih. V. Bilanca lanske nagodbe. VI.
Trajnost dualizma.

Dopisi.
Gorica. Krajna organizacija v Gorici
je imela tedensko predavanje v soboto, dne 23. ja
nuarja. Predaval je sodrug dr. Ferfolja o predsodkih.
Predavanje je bilo yelezanimivo ter dobro obis
kano. Zvečer je sledil sestanek sodrugov-akademikov
in razgovor o taktiki.
V nedeljo ob 10. dopoldne se je izvolilo 4 od
poslance za VII. strankin zbor v Ljubljani, in sicer
2 za deželno organizacijo in 2 za krajno organi
zacijo. Po zaupnem shodu je sledilo predavanje
dr. Ferfolje o razmerju med inteligenco in prole
tarijatom.
V soboto je bilo navadno predavanje ob 6. uri
zvečer. Predaval je sodrug dr. Tuma o verstvu s
stališča dualizma in monizma.

Iz stranke.
Zbor nemške socijalne demokracije ni
Češkem je bil sočasno z našim zborom v Pragi.
Predsedoval je poslanec Schäfer, češko socialno

demokracijo je zastopal poslanec N črnec. Raz
pravljalo se je o rešitvi narodnostnega vprašanja
in o organizaciji. Govorili so o tem med drugimi
sodrugi dr. Adler, dr. Renner in Seliger. Ta
je zagovarjal stališče, da naj se izvede narodna
avtonomija v zmislu individualne ravno
pravnosti, tako da bi bil vsak Ćeh in vsak
Nemec na Češkem, naj biva že kjerkoli hoče, ravnopraven. (To načelo je doslej najkrepkejše pov
darjala jugoslovanska socialna demokracija za vso
državo.) Poslanec Seliger je proti teritorialni raz
delitvi dežele na češke, nemške in narodno me
šane okraje, kakršne zahtevajo Nemci in kakršne
vladni načrt predlaga. Na zboru se je zahtevala
tudi demokratizacija vseh zastopstev (občinskih,
krajnih in deželnih.)

Listnica uredništva.
à t. Vid nad Ljubljano: Prihodnjič,

Darila.
Tiskovni sklad,
Iz Amerike nam je poslal sodrug Pran M emu h K 4-12
za tiskovni sklad «Rdečega Praporja. Sodrug P rest eri je
daroval v isti namen 1 K. Lepa hvala 1 Sodrugi, spominjajte
se tiskovnega skladal

Volilni sklad.
Izročil nam je sodrug Prhne (nabiralna pola) K 9‘GO
in sodrug Jarc (nabiralna pola št. 32) K 11'40. Stalno ne
deljsko omizje na Zg. Rožniku 5 K. Lepa hvala !

10 zapovedi
=«= za zdravje ==±
lično tiskane, vpošlje poštnine prosto in zastonj
lekarnar
24—8

Trnkóczy v Ljubljani.
Dobijo se tudi osebno v njegovi lekarni.

BDEČI PBAPOR

_———-----12. štev.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
V Ljubljani, v sredo dne 10. februarja 1909.

Izhaja v Ljubljani vsako
sredo in soboto.
Na: očniaa za rvstro-ogrske kraje
za celo leto 10 40 K, za pel leta
5 20 K, za četrt leta 260 K, me
sečno 90 vin.; za Nemčijo za celo
leto 12 K, za pol leta 6 K, za četrl
leta 3 K ; za Ameriko zn celo leto
14 K, za pol leta 7 K.

Pasaftisxct»

!?5 s.

Reklamacijo so poslalo« pravi«,
Nefr&nklrana plati'*, o« m« «piraRc&apll)! 43 B» TtUtj»,
ïaMVftti. B»««lepa* ptklt-ttrtic*
fiiiia» 88 mm) iz »»irai SO vta„

»«člani pa ilas»wa,

Leto XIL

Delavnemu ljudstvu vseh narodov v Avstriji!
Delavci! Volilci!
Državni zbor zaključen!
Vlada barona Bienertha je prekinila delovanje
ljudskega parlamenta ; frivolno motenje male sku
pine ljudi, ki nimajo politične vesti in ne čutijo
nobene odgovornosti, je porabila vlada za povod
in pretvezo, da zakrije svojo lastno nesposobnost
z nepotrebnim in nasilnim sredstvom.
Delavci 1
Desetletja je vodil delavski razred vseh na
rodov v Avstriji požrtvovalen boj za splošno in
enako volilno pravico. Njegovemu naskoku je
podlegel stari privilegijski parlament.
V ljudskem parlamentu je jamstvd In
upanje bodočnosti za vse narode.
Od novega ljudskega parlamenta so priča
kovale množice delavnega ljudstva izpolnitev
svojih najnujnejših zahtev:
Zavarovanje za starost ln obnemoglost;
izpolnitev delavskih varstvenih zakonov;
uspešna sredstva zoper draginjo živil, zoper
bedo s stanovanji, zoper oderuško delovanje
kartelov ;
poljudne reforme davčnih zakonov;
skrajšanje vojaške službe.
Vlada se je vdala zahtevam ljudskih množic
t« je predložila zbornici poslancev načrt zakona,
ki naj bi izpolnil zavarovanje za bolezen ln
nezgode ter vpeljal zavarovanje za starost ln
obnemoglost za delavce, obrtnike In kmete.
O celi grmadi socialnih in gospodarskih reformnih
predlogov se ima‘posvetovati parlament.
To delo je preprečil nacionalni prepir.
Frivolna obstrukcija v češkem deželnem zboru
ter ščuvanje proti nemškim manjšinam v čeških,
a proti češkim v nemških mestih je nanovo pod
žgalo šovinizem. Vladna modrost ni poznala dru
gega odgovora kakor žuganje z vislicami. Ko se
je sešel parlament, so nemški ln češki nacio
nalisti otežčali parlamentu z nepotrebnimi
nujnimi predlogi vsako uspešno delo. Težka
gospodarska kriza pritiska na naše narodno go
spodarstvo; na deset tisoč delavcev je brez dela,
na stotisoče jih mora v dobi strašne draginje
preživljati ženo in otroke z zmanjšanimi dohodki
— a nemški in češki šovinisti so se pre
pirali v parlamentu cele dni, ali naj
bodo na neki lokalni železnici na Če
škem samo nemški, ali tudi češki napisi.
Naši starci stradajo, naši pohabljenci morajo be
račiti, na tisoče bledih otrok umira kot žrtve mo*
rilnih posledic kapitalističnega izkoriščanja — a
meščanske stranke se zanimajo predvsem za
vprašanje, če imajo dijaki v Pragi pravico, izprehajati se s pisanimi čepicami po Pfikopih
I
ali ne.
Nacionalisti se prepirajo — državna moč !
pa pada vladi v roke.
Spletkarije dvorske kamarile, katere orodje
je bila krščansko-socialna stranka, so privedle
gospoda pl. Bienertha do moči. Njegov bankerot je tudi neuspeh krščansko-soci
alne .državne stranke'. S prekrižanimi ro
kami, nezmožen in nedelaven, je ministrski pred

sednik gledal na šovinistični kreg. In ko je končno in gospod Bienerth se je napravil njih sokrivca
prepir zaradi vprašanja, če naj se uradniki pra Namesto da bi odšel sam, je poslal parlament
škega poštnega ravnateljstva v službi poslužujejo proč.
nemškega ali češkega jezika, povzročil v parla
Parlament je zaključen.
mentu puste hrupne prizore, je porabila vlada
priliko, na katero so toliko časa prežali vsi so
Zdaj imajo narodi sami be
vražniki ljudskega parlamenta. Namesto da bi
priznal ponesrečenje svoje naloge, prosil za sedo.
odpust ln položil vodstvo vladnih poslov v
Narodi hočejo delaven parlament. Ljudsko
druge roke, je ministrski predsednik zaključil zastopstvo mora vstvariti socialne in gospodarske
parlament. Zopet je nacionalni prepir izročil preosnovne zakone, ki jih je ta država že davno
vso državno moč protiljudski in nezmožni bi dolžna ljudskim množicam. Parlament ne sme
rokraciji.
tratiti svoje moči v brezplodnem prepiru ; z vstvarjajočim
narodnim delom mora narodom zavaro
Nič socialnega zavarovanja, nič delavskega
vati
njih
pravice.
varstva, nič gospodarskih reform, sploh ne
Prosto
izvoljeno zastopstvo avstrij
delavnega parlamenta, — ampak gospodstvo
skih
narodov
ne sme trpeti, da ga odrine
bankrotne vlade! To je uspeh nacionalnega
nezmožna
vlada.
prepira.
Parlament splošne in enake volilne pravice
Socialni demokratje vseh narodov hočemo,
ne
sme
kazati enake slike neplodnosti, nespo
da se osnuje narodni mir z zakonom. Poznamo
sobnosti
in slabosti, kakršno je osem let kazal
vso težo narodnega vprašanja in ga nočemo od
nesrečni
privilegijski
parlament
riniti na postranski tir. Ml zahtevamo za vsa
kega državljana enako pravico, da sme pri
Delavci in delavke!
zna’ nEi ln izražati svojo narodnost in za vsak
Pozivamo vas, da protestirate proti ne
nartfu zahtevamo enako pravico, da se vlada
sam. Dokler počiva pravica narodov le na vladnih plodnemu nacionalnemu prepiru, ki onemogonaredbah, na odločilih sodišč, na nestalnih šegah, čuje vsako resno socialno in narodno delo, da
ni noben narod varen svoje pravice. Mučna zgo protestirate proti nasilnemu udarcu vlade, ki
dovina zadnjih deset let kaže, da naredbena moč hoče, da bi delali narodi pokoro za to, kar je
vlade ne more rešiti narodnih vprašanj, temveč zakrivila nesposobnost nemislečih birokratov.
jih zna le strupiti. Naredbe vodijo od katastrofe
Kličemo Vas na boj!
do katastrofe, samo zakon lahko porodi mir.
Zato zahtevamo ustanovitev narodnih pravic
Za pravo parlamenta
za vse narode ln za vse dežele v državi z za
koni; njih vsebino pa morajo določiti pogodbe proti samovladi birokracije!
od celega naroda do celega naroda.
Za narodno spravo
Socfalno-demokratična zveza je pokazala pot;
vložila je predlog, da naj se voli odsek, ki izdela proti nacionalističnemu šču
na podlagi sporazuma med zastopniki vseh na
vanju !
rodov temelj za novo pravo narodov. Toda me
ščanske stranke — nemški nacionalci in češki
Za socialno zavarovanje in
nacionalci, krščanski socialci in poljsko kolo —
niso hoteli na to pot; preglasovali so predlog. socialne reforme!
Ko je potem vlada končno predložila svoje, se
veda zelo nepopolne zakonske načrte o ureditvi Proti grobokopom parlamenta!
jezikovnega vprašanja na Češkem, bi bilo ljudsko
Propadanju parlamenta je kriva vlada, ki
zastopstvo lahko porabilo priliko in bi jo bilo pošilja rajši parlament domov, kakor da bi
moralo porabiti, da bi izdala
priznala svojo nezmožnost. Krive so meščanske
stranke,
nacionalisti na obeh straneh, ki ovirajo
pravo narodov,
s svojim neplodnim kręgom vsako resno delo.
ki bi zagotovilo vsem narodom njih pravice, od
Proti vsem sovražnikom ljudskega parlamenta naj
jezikovnega prepira ugroženemu parlamentu pa
se dvigne vaša nevolja, vaša jeza prevarjenih
njegovo delavno sposobnost. Toda nacionalistične
upov. Naj postane čistilen vihar, ki se dvigne
stranke so nesposobne za stvarjajoče delo. Edino
proti
bankrotni Bienerthovi vladi in protiljudskim
besedo uradnika so napihnili Čehi kakor Nemci,
strankam.
Nemci kakor Čehi do pretveze, da so stavili vpra
šanje politične moči. Iz vprašanja parlamentarične
Bojujte se za pravico in za
etikete so napravili vprašanje narodne časti.
S trombami, rogovi za meglo in z ragljami se delavno moč parlamenta!
je motilo delo parlamentu. Z neplodnim pre
Bojujte se za svoj kruh In
pirom» s pustimi prizori hrupa ln pretepa se
je ponižalo ljudsko zastopstvo, tako da se je za svoje delo, za pravo in za
mogla vlada, ki se oklepa svoje službe vzlic
bodočnost proletariata!
svoji nezmožnosti, upati, da je potisnila parla
ment splošne in enake volilne pravice na stran.
Soc.-demokratična zveza je
Samo v parlamentu je podlaga za pot do
sprave. Obstrukcionisti hočejo raždejati to podlago storila svojo dolžnost.

nosti. A naši opomini se niso slusali.

Sodite nad krivci. Pokažite vladi in krivim
strankam voljo in moč narodov!

Zdaj kličemo vas, može; m
žene delavnega ljudstva; bo
dite sodniki in pomočniki!

Živela mednarodna
socialna demokracija!

smo klicali parlament, naj izpolnjuje svoje dolž

Dočim se meščanstvo, ki naj bi vladalo v
tej državi, mesari v besnenju nacionalnega oj a,
kaže proletariat vseh narodov združeno falango
in izraža upe vseh narodov. Sredi divjanja šovinistov so bili zastopniki delavskega razreda vseh
narodov združeni in edini; resno in neu ru jivo

Socialno demokratična zveza v zbornic« poslancev:
Franc Beutel.
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Adler. Aloj.j ».££
Bino..., V....I Bfmllll.t Ljode.d
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Oton Glockel. Jurij Grigorovici. J°ze

«*u er.

Karl Höger. Jožef Holzhammer. Henri

°™

Herman
2",. Ł $„11,.,. A.m„ F.,,.... Le. F,
Freundlich.

Ferdinand Hanusch,
Hodec tLvovk Josip Hudec (Praga). Josip Hybeš. Rudolf Jaroš. Vaclav

■

P

.

Dominik Löw

Julij Lukas. František Modraček. Andrej

pZ

Fra?
T EnèêlberXnerstorfer. Ljudevit Pik. Valentin Pittoni. Josip Pongratz. Vinko Posp.s.L Jan Prokes. Adolf Rettzner.
IntonFn Reme" S
KarÏRenner. Ivan Resel. Jakob Reumann. Edvard Rieger. Arnold Riese. Ra.mund Scabar. Anton Schaler

Antonin Kernes, ur. i\«ui new«
izcri Qmtr Indn Seliger Ferdnand Skaret. Ivan Smitka. dr.
Jeronim Schlossnickel. Anton Schrammel. Franc Schumeier. Karl Seitz. Josip seliger reruina
Liudevit Tuller
František Soukup. Julij Spielmann. Antonin Sveceny. František Svoboda. František: To”asek. J®s p
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Sodrugi v Ljubljani in
okolici !
Vlada je zaključila državni zbor v trenotku, ko je bilo ljudskemu zastopstvu rešiti
dalekosežna dela, na katera čaka delavsko
ljudstvo že dolgo z največjo nestrpnostjo. Iz
vršitev najvažnejših socialnih nalog se je s
tem zopet zavlekla, ker baron Bienerth ni
bil kos položaju in ni hotel izvati posledic iz
svoje nezmožnosti. Spričo tega dejstva mora
delavstvo jasno in giasno povedati svoje
mneDje, pa Vas zato vabimo na

ljudski shod
ki bo

v torek, dne 16. t. m.
ob 8. uri zvečer

= v veliki dvorani =
„Mestnega Doma“
s sledečim dnevnim redom:

1. Zaključenje državnega zbora;
poročevalec sodrug Etbin Kristan.

2. Železničarji in krumlrske orga
nizacije;
poročevalec sodrug Josip Kopač.
Sodrugi!

Važnost dnevnega reda je sama po sebi
tako jasna, da je ni treba posebej povdarjati ;
pa smo zato prepričani, da pridete vsi do
zadnjega na shod, da mogočno zadoni glas
delavstva.
SUioateJJi.

PODLISTEK.
Francka.
Spisal E. Kristan.

Dalji

Hitela je iz tovarne, kar je mogla, zakaj b
se je družbe. Vedno so hodile ženske iz en«
kraja skupaj, ker je bila pot tedaj krajša. A dai
so ji bile vse zoprne in vseh je je bilo strah.
Skakala je čez stopnice, da bi bila čim p
pri vratih, a zdelo se ji je, da jo kličejo in
se razlega smeh za njenim hrbtom. Ni se up
ozreti, ker bi jo bile gotovo ustavile. Smuku
je skozi vrata in potem je šla po cesti z n
hitrejšim korakom, a ko je bila že za tretj
voglom, se ji je še vedno zdelo, da sliši kli
neprijetne, hripave glasove, v katerih zveni r
skončna surovost.
Naenkrat ji je zmanjkalo sape. Ustavila
je, ker bi se bila zrušila, če bi bila hotela r
praviti le še korak. Tedaj je občutila, da jo b(
noge v gležnjih od prenagle hoje. Ko je stopi
ji je bilo, kakor da so steklene in da se hoče
zdrobiti.
Nič ni pomagalo. Prav počasi je morala sl
pat. dalje. Velik strah ,0 je
a
,,,
že tako razdaljo, da je ni došla nobena tovariši,
A dosle so jo misli, ki so ji z vso 3ilo plan

Vlada ln Jezikovno vprašanje.
Zadnje dni, preden se je zaključil državni zbor,
mu je vlada predložila dvoje zakonskih načrtov,
po katerih naj bi se uredilo vprašanje jezikovne
rabe pri državnih uradih na Češkem in ustanovile
okrožne vlade. Z zaključenjem državnega zbora sta
tudi vladna načrta padla pod mizo; toda gotovo
je, da ju namerava vlada zopet vložiti, ko se vno
vič skliče državni zbor. Čeprav se tičeta načrta
samo čeških razmer, sta vendar zanimiva za vse
narode, ker kažeta vladne nazore o jezikovnem
vprašanju sploh. Zaraditega podajamo svojim čita
teljem glavno vsebino teh načrtov, o njunih te
meljnih načelih se pa še zmenimo.
Prvi načrt vrejuje jezikovno rabo pri državnih
uradih ter obsega 38 točk. Vodilno načelo te osnove
je, da vsak deželan labko ustno ali pismeno ob
čuje v svojem jeziku z vsemi oblastmi in da se
vse njegove vloge rešujejo v njegovem jeziku.

Z natančno omejitvijo enojezičnih upravnih
ozemelj določa predloga 139 enojezičnih čeških,
95 enojezičnih nemških in 5 dvojezičnih okrajnosodnih okrožij. Vsled tega se mora preurediti več
okrožij ter ustanoviti 14 novih okrajnii^odišč.
Izmed novih okrajnih sodišč ima hiti 9 enfc ičnih
čeških, 6 pa enojezičnih nemških. Okrožja okrajnih
sodišč so odločilna za jezikovni značaj upravnega
okraja. Ako sega delokrog oblasti preko okrožja
okrajnega sodišča, je jezikovni značaj okrajnega
sodišča merodajen tudi za to oblast. Oblasti, ka
terih delokrog obsega več okrajnih sodnih okrožij,
so dvojezične, ako je ie eno izmed teh sodišč
drugojezično ali dvojezično.
Določbe tega zakona so veljavne za vsa so
dišča in državna pravdnišiva in za vse oblasti, ki
so podrejene ministrstvu notranjih del, financ, trgo
vine, poljedelstva in javnih del. Policijsko ravna
teljstvo v Pragi je dvojezično.

v glavo. Prav slišala je vprašanje, ki se je ogla
silo v možganih s čudnim glasom, kakor da igra
kdo po najvišji struni na gosiih.
— Ali je nemogoče življenje brez surovosti?
Vprašanje se je oglasilo in ponavljalo se je
neprenehoma, odgovora pa ni bilo.
Z grozo v očeh je dvignila pogled proti
nebu, ozrla se je na vse strani, kakor da išče
odgovor in več kakor odgovor. Pričakovala je
pomoči od koderkoli. A vse je bilo nemo in vse
je bilo prazno. Nad glavo so ji plavali oblaki,
ob cesti so stale hiše, tupatam drevo, plot, klop —
in vendar je bilo vse prazno. Tudi v prsih ji je
bilo tako .. . prazno ... in obupno.
Kaj bo iz tega?
Samota je žalostna. Če bi bila sama na svetu 1
med ovcami in golobi, bi bila kraljica. Sama med
ljudmi je beračica.
V tovarni so jo zasmehovale tovaršice in
trpeti je morala, ker je sama. Danes so se ji !
rogale prvič, a zdaj se ji bodo vsak dan, ker
vidijo, da se ne zna in ne more braniti. Dan na
dan bo morala poslušati, kar ji napolnjuje dušo
s trudom in nikdar ne bo rešitve. Dež zmoči
ceste in blato poškropi obleko do pasu, a drugi
tretji dan zablišči solnce, mlake se posuše, obleka
se osnaži, njena ušesa pa bodo morala brez j

Enojezične oblasti se redno poslužujejo
svojega uradnega jezika. Drugojezične stranke imajo
pravico, da dopisujejo tem uradom v svojem je
ziku; njihove vloge se rešujejo tudi v tem jaziku.
Ako se pri ustnih razpravah stranka poslužuje drugega deželnega jezika, se ima skrbeti za to, da je
dotičnik natanko poučen o toku obravnave. Raz
prave se vrše in zapisniki se pišejo v jeziku oblasti,
izpovedbe drugojezičnih strank, prič, izvedencev
i. L d., se uradom ali na poseben predlog poverijo
v dotičuem jeziku in se prilože zapisniku. Vse od
ločbe in sklepi v tej obravnavi se imajo stranki
na njeno prošnjo izdati v njenem jeziku To velja
tudi za kazensko postopanje. Vpisi v javne kDjige
in registre se imajo vršiti v uradnem jeziku. V slu
čaju drugojezične prošnje se ima pridejati vsebina
vpisa tudi v tem jeziku in je na aktu napraviti
vknjižbeno klavzulo tudi v tem jeziku. Uradni raz
glasi morajo biti pisani v uradnem jeziku, v ob
činah, ki se poslužujejo drugega deželnega jezika,
pa tudi v tem jeziku. Napisi in uradni pečati se
ravnajo po uradnem jeziku.
Pri dvojezičnih oblastih se uraduje ustno
in pismeno v jeziku strank. Pri ustnih razpravah
se lahko stranke sporazumejo, v katerem jeziku
naj sc vrši obravnava. Ako se stranke ne spora
zumejo, 3e obravnava in protokolira v obeh de
želnih jezikih. Sklepi se vpišejo v protokol v jeziku
prve vloge. Uradni razglasi, napisi in pečati so
dvojezični; na prvem mestu mora biti jezik na
rodne večine v dotičnem okrožju. Vpisi v javne
knjige in registre se imajo izvršiti v jeziku prve
vloge.
V notranji službi se enojezični uradi po
služujejo svojega uradnega jezika, dvojezični pa
tistega jezika, ki so ga rabili pri zunanjem urado
vanju. Nemški jezik ostane v veljavi pri dopiso
vanju z vojaškimi oblastmi in z orožništvom ter
pri državno-policijskih poročilih na centralne oblasti.
konca in kraja poslušati grdobo in duša jo bo
bolela vse žive dni.
Zakaj so ji zabavljale tako odurno? Zakaj
prav danes ?... A kdo ve — morda so ji na
gajale in jo smešile že ves teden, morda že celo
leto, pa ni opazila. Danes se ji je poostril posluh
in razumela je. Danes razume vse, svojo mater,
ženske zbadljivke, svojo samoto in slabost. Na
enkrat je prišlo razumevanje, ki ga je bila ne
štetokrat zaželela, sramujoča se svoje nevednosti ;
a prišlo ni kakor dar iz nebes, temveč kakostrašna luč, ki bolj peče kakor sveti. Od nekdaj
je bila sama, a ko ni vedela tega, je bilo vse
dobro; zdaj ve in dan ni več svetel kakor nekdaj
in upanje ne cvete več kakor včasi.
— Dober dan, Francka l se zglasi naenkrat
pozdrav od nekod.
Prijazen je bil glas, a Francka je vztrepetala
strahu. Ustrašila bi se bila tudi, če bi bila strela
udarila pred njenimi očmi v zemljo in bi se bila
ustrašila, če bi jo bil kdo nagovoril : „Na. Francka,
vzemi tisočak. Tvoj je.*
Andrejc se je nasmehnil.
— Ali se me bojiš? Saj ne grizem. Kaj pa
tł je, da se držiš tako kislo?
Polagoma se je dekletov strah izpreminjal »
začudenje. Andrejc je ; saj ga pozna, čeprav nista
še nikoli govorila. Nekje v soseski stanuje in v

^priloga „Rdegemulpraporju" z dne 10. februarja 1909.
Z cočinami svojega okrožja dopisujejo oblasti v
njih uradnem jeziku. Pri dopisovanju z uradi izven
Češke se :ma še nadalje rabiti nemški jezik.
Za deželne oblasti veljajo načela, ki so
določena za dvojezične urade.
Pri višjem deželnem sodišču se imajo zadeve
enojezičnih oblasti reševali v posebnih enojezičnih
senatih. Vsi d>ugi slučaji se imajo odkazati se
natov, ki so sestavljeni iz članov enojezičnih se
natov, ki so vešči obeh jezikov.
Za personalne in disciplinarne stvari uradnikov,
notarjev in slug je treba sestaviti na sličen način
posebne senate. Pri višjem deželnem sodišču se
osnujeta mesti dveh podpredsednikov.
Pri enojezičnih UTadih se smejo nastavljati
samo taki uradniki, ki so vešči uradnega je
ška v besedi in pisavi. Za uradovanje v drugem
deželnem jeziku se nameste uradniki, ki so v to
vsposobljeni in ki so vešči tudi drugega deželnega
jezika. Pri dvojezičnih uradih jv treba nastavljati
uradnike, ki so vešči obeh deželnih jezikov.
Za pospeševanje učenja drugega jezika se do
ločijo posebne službene doklade, ki se podele
uradnikom, ki so po sodbi jezikovne komisije po
polnoma vešči drugega deželnega jezika. Doklade
za uradnike X. in XI. razreda znašajo 300 kron,
za uradnike VIII. in IX. razreda 500 kron. Viada
lahko prosilcem podeli za izučenje drugega dežel
nega jezika štipendij v letnem znesku 300 kron.
Drugi načrt določa ustanovitev okrožnih
Tla d po sledečih normah:
Ustanovi se 20 okrožnih vlad, in sicer 10 eno
jezičnih čeških, 6 enojezičnih nemšk'h in 4 dvo
jezične, Deželno stolno mesto Praga je izločeno iz
krožne razdelitve. Na čelu okrožja stoji okrožnovladni predsednik (V. činovni razred), kateremu je
kot namestnik prideljen po en namestniški svetnik.
Nadalje je treba namestiti tudi potrebno urad
niško osobje.
Okrožne vlade dobe vse sedaj namestništvu
odkażane agende, v kolikor si jih ne bo izrečno
pridržalo namestništvo samo.
Za danes bodi le toliko omenjeno, da sta
oba načrta tako daleč od narodne avtonomije in
s tem tudi od rešitve narodnega vprašanja kakor
vice od nebes.

Državni zbor.
Predzadnja seja državnega zbora, ki je bila v
petek, se je začetkoma mirno razvijala, konec je
bil pa zopet pola hrupa, ki ga je provzročila ena
sama beseda vodje trgovinskega ministrstva Mataja, V svojem govoru o poštnih razmerah na
Češkem in o naredbah, ki jih je vlada izdala glede
na poštno službo, je dejal, da je v nekih slučajih
češki jezik «dopusten». Mogoče je, da bi se zdel
ta izraz tudi v drugih razmerah neprimeren in da
bi bili zahtevali popravek ali pojasnilo. A zdaj, ko
je bila zbornica vsled češke radikalne obstrukcijo
že podobna sodu smodnika in so prikipele vse na
cionalne strasti prav do vrhunca, je bila ta beseda
kakor iskra, ki provzroči eksplozijo. Čehi so dvig
nili grozovit hrup in so zahtevali izjavo o pravici
češkega jezika; tedaj pa so začeli še nemški na
cionalci besneti, češ, da se vlada na noben Dačin
Rakarjevo tovarno hodi delat. Nič se ne spo
minja, kdo ji je to povedal. Ve tudi, da je dober
delavec. Ampak —
Bliskoma se je spomnila. Z Andrejcem so
jo pikali pri delu.
— Zakaj si tako zardela, Francka? Kaj sem
pošast, da si se me ustrašila? .. . Počasi hodiš,
pa sem te moral dohiteti. Zdaj imava pa eno pot ;
zakaj bi ne šla skupaj?
— Da, je dihnila Francka. A njegove besede
so ji šumele po glavi kakor da jih je zabil s kla
divom tja .. . Eno pot imava ... Zakaj bi ne šla
skupaj P . • • Ne da bi bila razumela, kako in kje
se je porodila beseda, je vprašala:
— Kaj si tudi ti sam?
— Sam?
Andrejc jo je pogledal.
— Seveda sem sam, bolj kakor ti, ki si samo
zdajle sama. Jaz nimam nikogar doma.
— Jaz tudi ... je odvrnila Francka, a preden
je rekla „ne“, je obmolknila.
— Ti imaš mater; jaz pa ne vem, kaj je
mati in tudi nikdar nisem vedel, kaj je oče.
— Tako sam si bil? je vprašala strmeča in

Esti hip ji je veliko usmiljenje ogrelo srce.

Dalje prib,

ne sme vkleniti češki zahtevi, ker bi sicer oni,
Nemci, smatrali tako opravičenje za bojni klic. To
je bila pred:gra za sobotne dogodke, ki smo jih
omenili že v zadnji številki in ki jih je porabil
Bienerth za zaključenje parlamenta.
V petek je hotel Mataja podati izjavo, ki bi
bila zadovoljila Cehe. A ko se je vrnil v zbornico,
je bila seja že zaključena. V soboto pa je bilo že
prepozno.
Na petkovi seji je govoril izmed slovenskih
poslancev Ivan Hribar. O njegovem govoru se
zmenimo še na drugem mestu.
Poročilo o petkovi seji je sledeče.
*
Predsednik WeiL’kirchner otvori sejo ob 11.
dopoldne.
Na dnevnem redu je razprava o govoru mi
nistrskega predsednika, s katerim je predložil je
zikovne načrte za Češko. Po sklepu zadnje seje
ima prvi besedo poslanec Hasaryk. Govornik iz
javlja, da državni zbor ni kompetenten za ureditev
jezikovnih razmer, katere spadajo v kompetenco
deželnih zborov. Parlament ima pravico razpravljati
o okvirnem zakonu za celo državo, podrobni za
koni pa spadajo v kompetenco deželnih zborov.
Druga prekršitev ustave je načrt o omejitvi okrožij.
Govornik govori o uradniškem in jezikovnem vpra
šanju ter graja vlada, da je pozabila na Moravsko
in Šiezko. Cehi tudi ne marajo pozabiti na svoje
rojake na Dunaju in na Nižjem Avstrijskem. Kr
ščanski sociaici tirajo zakotno politiko, Dunaj ni le
glavno mesto Nižje Avstrije, ampak cele Avstrije,
torej tudi Češkega, Moravskega in Šlezije. Zahte
vamo torej, da se drugače postopa, kakor krščanski
sociaici hočejo s svojo lex Kolisko-Axmann in
kakor poslanec Kunschak hoče, ki je v parlamentu
izjavil: mi germaniziramo in bomo germanizirali.
Masaryk graja določbo § 31, ki daje namestniku
pravico, jezikovno bolje kvalificirane uradnika bolje
plačevati. S tem bi se dal namestniku na razpo
lago nek dispozicijski fond. Zakon o okrožnih
vladah je za Cehe popolnoma nesprejemljiv, okrožne
vlade so brez vsake vrednosti. Govornik misli, da
vlada pač ne more misliti na to, da bi ta zakon
resno zagovarjala ali da bi ga hotnla celo resno
oktroirati. Vladne predloge ne moremo smatrati za
kaj drugega kot za sumo onih načel, na katerih
bi se naj sklicala anketa, na kateri bi naj vse
stranke izrazile svoje mnenje o teh zelo važnih
vprašanjih.
V imenu nemških naprednjakov govori poslanec
Urban, ki pravi, da so vladne predloge za Nemce
škodljive. Urban navaja že znane nemške zahteve
katerih vladni načrti ne izpolnjujejo.
Češki sgrarec Bnkvaj govori v enakem zmislu
kakor Masaryk.
Nemški radikalec Pacher izjavlja, da so Nemci
kijub vsem pomankljivostim načrtov za to, da se
o njih razpravlja in da se prilagode nemškim zah
tevam, ako se Nemcem ne bode vstreglo, morajo
pa zginiti.
Poslanec Hribar povdarja potrebo, da se iz
vede sprava narodov v celi državi. Pravi, da ni
mamo v Avstriji državnega jezika in ga ne bomo
imeli. Zahteva, naj vlada izdela okvirni zakon za
celo državo. Od naroda do naroda se ne bo dala
nikdar uresničiti sprava. Pravi parlamentarizem bo
šele mogoč, ko bode vlada izvedla spravo med
narodi z oktrojiranjem primernega zakona. Hribar
povdarja posebno potrebo narodne sprave na jugu
monarhije, kjer se Slovencem odrekajo še vedno
politične, jezikovne in kulturne pravice.
Poslanec Kramar pobija kompetenco državnega
zbora za ureditev jezikovnega vprašanja. Izdanje
izvrševalne naredbe k «poštnemu odloku» imenuje
ileparstvo in lumparijo ter vpraša ministrskega
predsednika, ali hoče to s svojim imenom pokrivati.
Črški poštni uradniki so bili po zakonu opravičeni
češko uradovati.
Proti Krame fu se je branil vodja trgovskega
ministrstva sekcijski šef Hataja. Med njegovim go
vorom je nastal, kakor je povedano v uvodu, med
Cehi velik nemir. Končal ja svoj govor v splošnem
trušču ter med glasnimi klici: «Abzug!» zapustil
dvorano.
Glombinjikl se v imenu Poljakov zavaruje
proti kompetenci državnega zbora reševati jezikovno
vprašanje, pravi pa, da bodo Poljaki izjemoma
glasovali za to, da se ta važen predlog reši v
parlamentu.

Darwin.
Dne 12. t. m. bo sto let, kar je bil rojen gla
soviti angleški prirodoslovec Charles Darwin. Nevenljivo slavo si je pridobil s svojimi deli o po
stanku vrst in o razvoju človeka v boju za obstanek
iu potom prirodne izbere. Klerikalci ga sovražijo
iz dna duše, ker poleg njegovih utemeljenih naukov
ne morejo obstajati njihovi neutemeljeni.

Preidemo od tega splošnega cilja naše stranke
na položaj jugoslovanske socialne demokracije in
na dane razmere pred nami. Tudi jugoslovanska
socialno-demokratična stranka lahko s samoza
vestjo in ponosom poudarja, da je danes edina
realna stranka na avstrijskem, jugu. In s tega
realnega stališča se ozrimo na dane ekonomične,
socialne, politične in narodnostne razmere na jugo
slovanskem in predvsem slovenskem ozemlju. Kon
statiramo, da ne Slovenci ne Hrvatje ni
mamo veleindustrije in veletrgovine,
marveč da je ta v rokah nemških, italijanskih in
sploh inorodnih kapitalistov, povečem akcijskih
družb. Že zaraditega je boj jugoslovanske socialnodemokratične stranke docela internacionalen boj,
ker ima pred seboj internacionalnega sovražnika.
In že s tega stališča se obsoja vsako takozvano
narodno delavsko gibanje satno ob sebi. Drugič
konstatirajmo, da je skoraj vsa veletrgovina in
veleindustrija osredotočena v edinem velikem mestu,
t. j. v Trstu, ki se razvija od leta 1890 z or
jaškimi koraki v zmislu velekapitalizma. Nemški in
italijanski podaniki, velekapitalisti, se družijo na
tem torišču, da izkoriščajo svoj kapital in pritezajo
□ase mase slovenskega delavstva, ki se zbira iz
revnih planinskih in kraških naših krajev. Socialni
položaj konstatirajmo z realnega našega stališča
tako, da od slovenskega prebivalstva skoraj 95°/0
spada v odvisne proletarske sloje, maso
našega ljudstva. Fabričnega delavca, obrtnega de
lavca, posla, malega posestnika, malega obrtnika,
malega trgovca, učiteljstvo, nižje in srednje sloje
uradništva lahko grupiramo kot odvisno proletarsko
maso, ki se ima boriti proti izkoriščanju nemškega
in italijanskega velekapitala in višje birokracije.
Le majhen otoček naše slovenske buržoazije se
zbira še okoli pristne liberalne skupine, dejansko
pa ne tvori drugega nego skupino parvenijev,
polno zastarelih socialnih predsodkov, nasprotno
vsakemu razvoju in nesposobno vsakega resnega
boja. Za to malo buržoazijsko skupino velja rek
sodruga Kautskega na dunajskem zboru 1901:
«Daues buržoazija več ne misli resno nas potlačiti,
marveč nas skuša le diskredirati», in rek sodruga
Nemca na Brnskem zboru 1899: «nemška buržo
azija je marastična, podkupna in brezmočna, mladočeška pa pogoltna po dobičku, brutalna in brez
obzirna». Politične razmere pred nami so
razdejane po neplodnem delu v deželnih zborih,
koroškem, štajerskem, kranjskem, goriškem, tr
žaškem, istrskem in dalmatinskem. Vse obstoječe
stranke, klerikalne, liberalne, ali že buržoazijske
ali narodno-napredne ali agrarne, so zapletene
med seboj v malenkosten oseben boj, brez enot
nega političnega cilja, združene v boju le proti
nam. socialnim demokratom, sluteč, da je to ona
stranka, od katere preti edina nevarnost za bo
dočnost. Enako nerazrešeno stoji pred nami na
rodnostno vprašanje kot eminentno kulturno
vprašanje. Za vsako ljudstvo, posebno pa za tako
demokratično, gospodarsko zaostalo, kakor je slo
vensko, je vprašanje končne ureditve ljudskih, sred
njih in višjih šol eminentno vitalno vprašanje.
Nobena stranka pa se ne poteza za rešitev teh
vprašanj z realnega stališča, vse je le strankarsko
tekmovanje s frazastimi manifestacijami in prokla
macjami.
Iz teh danih razmer pred nami je pokazana
pot jugoslovanski Socialni demokraciji za bližno
bodočnost. Bolj kot kdaj mora jugoslovanska so
cialno-demokratična stranka biti in ostati po
klicana zastopnica delavstva, bolj kot kdaj
mora stremeti po polni demokratizaciji vseh
javnih naprav, in kot prvi korak v dosego tega
mora zadoneti iz naših vrst klic po s p 1 o š n i v o 1 i 1 n i
pravici za občinska in deželna zastop
stva. Demokracija pa nam ne more biti, kakor je
poudarjal sodrug Kautsky na dunajskem zboru,
neodvisnost našega ljudstva od drugih oseb, mar
več neodvisnost znači tudi neodvisnost našega ljud
stva od drugega ljudstva. In zavedati se moramo,
da dokler traja kapitalisti čna produk
cija, ne more postati neodvisen niti oni
narod, ki ima polno razvito vele trgovino
in veleindustrijo. Zavedati se moramo, da
slovensko in hrvaško ljudstvo, ki nima lastnega
velekapitala, torej ne more postati neodvisno, —
zopet nova zahteva, da mora ostati naš boj in«
ternacijonalen da se mora ravno slovensko
in hrvaško ljudstvo najtesneje opirati na prole
tarske delavske mase razvitejših narodov v Avstriji.
Realne razmere pa jugoslovansko socialno
demokracijo silijo, da stremi bolj kot proletarske
mase razvitih narodov po tem, da postane naša
stranka splošna politična stranka in da išče do
tike z ostalimi, dejansko proletarskimi
sloji slovenskega ljudstva, t. j. da mora
pridobiti fabričnega, obrtnega in kmečkega delavca,

več mora vzeti inicijativo v svoje roke. Naša ljudstvo ločiti klerikalizem od verstva, pa nas s 1 o kmeta, obrtnika ia trgovca, učitelja in «^dnika
venski in hrvaški kmet, po krvi in meso
stranka se mora zavedati tega, kar je sodrug; dr
Neznosne, nezrele politične razmere kategorično Adler konstatiral že na dunajskem zboru leta 1898 demokratičen, sprejme v doglednem času
zahtevajo krepak taktičen nastop naše stranke, da da ie internacijonalizem pomenil prša
leti v splošni program socialno-demokratične stranke.
zahtevamo združitev naše narodnostne sku Francoski, Nemčiji in Angleški, toliko kakor brezIn isto taktiko moramo zavzemati prot; ma
pine kot eno celoto potom narodne in narodnost in da je šele avstrijska socialno - demo lemu našemu obrtniku in trgovcu, Ako tvori to
splošne samouprave. Socialno-demokratična kratična stranka ločila in določila pojem lnterna- drugod v Avstriji in posebno med Nemci jedro
stranka kot edina enotna slovenska stranka mora ciionalnosti tako, da zahteva za vsako narodnostno krščansko-socialne stranke posebno pod vodstvom
zastaviti svoje moči, da se kulturne, narodnostne skupino, t. j. za vsako skupino, ki se zaveda skupne drja, Luegerja, tvori to v naravni reakciji proti
naše zahteve, predvsem srednje in višje šolstvo kulture, tudi enotno politično moč, torej zahteva izkoriščanju veleindustrije. Pri nas te nimamo,
uredi brez odloga. Edino naša stranka je pri tem
polno enakopravnost zavedne ljudske mase enega zato je edina organizacija malega posestnika in
vprašanju prosta strankarskih predsodkov, edino za
jezika kot naroda. Zahtevati moramo torej la pre trgovca v zadružništvu in v zavesti, da Ie ob straci
našo stranko je merodajna le kulturna za vzeti inicijativo, kakor je poudarjal sodrug Kristan internacijonahiega socializma izboljša svoj ekono
hteva, merodajna le pravica do samouprave že na istem zboru: «Mi zahtevamo kulturno enoto mični položaj. Ne izgubimo, in morda je za slo
našega ljudstva.
vseh južnih Slovanov». «Proč iz naših vrst z brez vensko socialno demokracijo to eden najvažnejših
Ako se ozremo na dejansko moč lastne stranke
skrbnim in brezmesnim internacionalizmom», kakor aktualnih momentov, izpred oči aašeakadein nasprotnih strank, moramo konstatirati, da je
mične mladine. Pridobimo jo, ako svojega
danes naša stranka narasla tako, da ni več njen je vskliknil sodrug Pernersdorfer. Mi smo danes taktičnega nastopa ne omejujemo le na izvrševanje
realna
stranka
in
kot
taka
zahtevamo
svo

obstanek izključno in prvo taktično merilo. Ako je
podrobnega delavskega programa, marveč če «
še leta 1891 sodrug Sadnik na dunajskem zb°ru bodno kulturno in politično življenje za slovensko zavedamo jasno in povsodi zdravega teoretičnega
ljudstvo,
oprto
na
sosedno
skupino
hrvaško
in
konstatiral, da je državno pravdništvo v Ljubljani
jugoslovansko. S ponosom moramo poudarjati, jedra našega programa. Recimo s sodrugom drjem,
prepovedalo izdajanje prvega strankinega lista zato,
Adlerjem na shodu 1901 ; «Res je> da delavsko
ker je bilo na čelu lista pisano : «da je glasilo kakor sodrug Daszinsky na istem shodu: «Jaz sem gibanje samo zase ae more roditi socialno-demo
Poljak,
in
internacionalen
socialni
demokrat»,
t.
j.
slovenske socialne demokracijo», in taka ne eksi
zahtevam zase priznavanje lastne narodnosti, tako kratične misli, delavsko gibanje rodi socialistični
stira, ako se je šele meseca novembra lova de
instinkt, rodi potrebo po socializmu v proletarijati!,
jansko ustanovilo strankino glasilo in ako smo šele moram priznavati pola razvoj narodnosti vsakemu
ker
ta bolj in bolj čuti, da sam kot poedinec ne
drugemu.
Pri
tem
svojem
nastopu
kot
realna
meseca avgusta 1896 pričeli živeti pravo stran
more nikdar priti do lastnih produkcijskih sredstev.
stranka
moramo
zahtevati
teritorijalno
opredelitev
karsko življenje s svojim prvim jugoslovanskim
No, teoretično spoznanje, ki je potrebno, da se
strankarskim zborom, lahko danes s samozavestjo slovenskega naroda, v svesti si, da je praktična
pojasni ta instinkt, to spoznanje se ni rodilo iz
ekonomična
in
politična
organizacija
mogoča
vsaj
pogledamo po vseh kronovinah, kjer prebiva slo
proletarijata, ker mu manka predpogoj znanstve
v
doglednem
času
Ie
na
nacijonalnem
teritoriju,
vensko ljudstvo, in konstatiramo rastoče število
nega
dela. To prepričanje se je vzrodilo v glavah
kakor
sta
to
poudarjala
na
brnskem
shodu
sodruga
političnih in strokovnih organizacij, konstatiramo
učenjakov, ki so bili nepristranski in pošteni dovolj,
lahko, da imamo danes v listih «Rdeči Prapor» m dr. Adler in Pernersdorfer.
Kakor se zavedamo naraščajoče svoje organi da se niso dali zavesti po potrebah buržoazije. Vsi
«Delavski List» dva lista, ki smeta po svoji vsebini
zacije
in moči, pa moramo svojo taktiko premeniti naši prvi veliki socialisti so bili učenjaki: Si.Simon,
zavzemati prvo mesto med slovensko žurnalistiko,
in oba lista imata toliko zavednega delavstva za glede vprašanja religije in duhovstva. Zavedati se Robert Owen, Fourier, Lassale, Mari, Engels (in
seboj, da bodeta rasla in da trdno pričakujemo, moramo, da je socialno - demokratična stranka dostavimo mi, Kautsky in dr. Adler). No, njih te
da tudi slovenska socialno - demokratična stranka vsikdar poudarjala spoštovanje vsakega verskega orije so ostale gole teorije, če jih ni četa na
pride v doglednem času do svojega dnevnika. čustva. Zato moramo izločiti iz naše taktike vsak darjenih proletarcev priobčila masi proletarijati
Zadnja deželnozborska volitev v Ljubljani, kjer je odijozni nastop proti religiji sami in v boju proti če niso oplemenili delavskega gibanja in če »
sodrug Etbin Kristan prišel z delavskimi močmi v duhovstvu, ki zlorablja vero, moramo poudarjati niso zlili ž njim v iskreno sodelovanje. Iz združitve
ožjo volitev, je uajživejši dokaz rastoče naše moči. ločitev cerkve od države v interesu cerkve same, delavskega gibanja s socialistično teorijo je nastale
Besno napadanje umirajoče liberalne stranke, buržo- da se religije ne poslužuje kot dekle politike. V novo močno mišljenje, mišljenje, pri katerem so se
azijske in napredne, je drugi dokaz naše eksi- boju, da se mi dovoli izraz, kakor ga rabi često učili ne le delavci od teoretikov-učenjakov, ampak
stentnosti in naše moči, strah nasprotnikov pred nizka polemika, s «farji» moramo vedeti, da ni tudi le-ti od delavcev. In lo mišljenje nas je vedlo
mamo proti sebi le klerikalnih farjev, ampak da do zmage, to mišljenje predvsem vlada v Hainnami je morda tudi naš najboljši zaveznik.
Ako se ozremo na sovražne vrste, nam stoji imamo mnogo hujše «liberalne farje», ki so še feldskem programu, to mišljenje vlada tudi v
nasproti močna, enotna klerikalna stranka. Moramo bolj ortodoksni, bornirani in izdajski nego črni novem dunajskem programu, in zaraditega smemo
pa takoj konstatirati, da je ta stranka prišla do farji. Moramo vedeti, da so duhovniki po krivdi pričakovati, da na podlagi tega programa pridemo
te svoje moči vsled dvajsetletne polne nedelavnosti liberalnih farjev prišli do te moči, kakor jo imajo do končnega vspeba». S temi lepimi besedami so
liberalne stranke, vsled pomanjkanja vsakega na danes. Liberalni farji so bili nesposobni izvojevati druga Adlerja je zapisana tudi nam, slovenskim
čelnega konsekventnega nasprotnika v liberalnih boj proti nazadnjaštvu, oni so je povzročili in socialnim demokratom pot do naše akaderaične
strankah in drugič, da se je klerikalna stranka vzgojili med seboj. Zatorej se bojujmo proti kleri mladine.
Le če po reku sodruga Adlerja v naše prole
znala akomodirati demokratičnemu značaju našega kalcem le tam in le toliko, in to z vsemi dopust
kmečkega ljudstva, je anektirala ves naš socialni nimi sredstvi, koder in kjer naše pripadnike obre tarsko gibanje privedemo realno gibanje vseh slojev
in ekonomični program in ga kolikortoliko skušala kujejo, kjer se zoperstavljajo proletarskemu boju za našega slovenskega ljudstva, le potom postanemo
uveljaviti med kmečkim ljudstvom. Moramo pa kot svobodo duha. Opustiti pa moramo frazasti boj tudi mi velika jugoslovanska splošna politična
realna stranka konstatirati, da je socialno - demo proti duhovstvu kot takemu, naš boj bodi le krepak stranka, stranka, ki je njena pribodnjost.
kratična stranka deloma sokriva klerikalizma na odboj in pri tem bodi obenem boj za svobodo
Slovenskem, ker je taktično nastopala izključno kot vsakega prepričanja, torej tudi priznavanje vsakega
Politični odsevi.
delavska, proletarska in ne kot splošna politična verskega prepričanja.
Politični položaj v državi označuje zaključeaje
stranka in ni iskala nobene dotike s tudi prole
Eminentno aktualno vprašanje pred nami je
tarsko našo kmečko maso. Tako je socialno - demo agrarno vprašanje. Naš kmet je mali kmet. Ra državnega zbora, o katerem govori manifest so«
kratična stranka stala nedelavna nasproti gibanju zumemo pod tem kmečkega posestnika, ki s svojim cialno-demokratičnih poslancev, ki ga priobčujemo
malega obrtnika, malega trgovca in učitelja in delom in delom svoje družine pridobiva toliko, da na Čelu lista, z jasnimi besedami. Temu koraku j?
nižjih slojev liradništva ter prepuščala, da je to si vzdržuje življenje in ni vstanu nabirati kapitala. sledilo tudi zaključenje češkega deželnega zbora,
prehajalo ali v klerikalni ali liberalni tabor in da In pridemo do zaključka, da je naš nasprotnik in vsled česar so tudi češki deželni poslanci izgubili
so ti sloji danes vzgojeni s predsodki ene ali istočasno nasprotnik malega posestnika le vele imuniteto do nove otvoritve. Nameni so v tem hipu
druge stranke proti nam, da jih je predvsem posestnik, da je le ta agrarec, da nam pa mora popolnoma nejasni. Baron Bienertb je bi v soboto
versko ali narodno načelo trgalo od naše stranke. biti mali posestnik kmečki demokrat, pol ure na avdienci pri cesarja, ter je porota! o
Po vsem tem je dana naši jugoslovanski so- proletarec. Ozreti moramo svoj pogled na oni dogodkih v parlamentu in proäl za rok, da poda
cialno-demokratični stranti taktika za bližno bo stan, ki poleg duhovstva deluje med kmetom, L nove predloge. O vladnih načrtih se razšiijijo
dočnost. V prvi vrsti mora prestopiti naša stranka j. na učiteljstvo. V svoji brezdelnosti, brezciljnosti vsakovrstne govorice, ki pa imajo same kombio»«
iz dosedanje defenzive, iz taktičnega boja za ob j! in samopašnosti je liberalna stranka odbila, potem cije za podlago. Vsekakor pa bodočnost ni toliko
stanek, v ofenzivo. No, tudi tukaj se spominjam ko ga je desetletja rabila kot neplačanega agita odvisna od Bienerthove, kolikor od ljudske
reka sodruga drja. Adlerja na strankinem zboru torja, učiteljstvo od sebe. Bodi nam aksiom, da volje.
na Dunaju leta 1894: «Najvišje pravilo vsake re- le kmet premore kmeta, da naj se agitatora!
Bienerthovs Vlada opraviču’ zaključenie dr»
volucijonarae taktike je to, da si ogleda predvsem boj za kmeta deli med duhovstvom in učiteljstvom. žavnega zbora s komunikejem v uradni «Wiener«
dejanski položaj», in reka sodruga Bebla na istem Lotimo se inicijative, da se učiteljstvo socialno Zeitung», v katerem pravi, da je poskusila vse, ds
shodu: «Trenotki so, ko je revolucijonarni naval izobrazi in da postane naš zaveznik v boju za bi spravila zbornico do rednega dela. Na dnevnem
edino pravi, so pa tudi trenutki, ko tak naval vse kmeta-demokrata, imajoč pred očmi principijelno redu so bile predloge naj večje važnosti, kakor načrt
ugonobi». Danes, ko naša stranka narašča, in danes, točko, ki kmeta deli od delavca. Ako je delavec o socialnem zavarovanju, s katerim je vlada na
ko ima naša stranka v svojem zaledju najmočnejšo brez produkcijskih sredstev in je glavna organi meravala izpolniti dejanje pravičnosti proti gospo*
stranko v državi s svojimi 89 poslanci, danes, ko zacija in taktika njegova, družiti se v strokovnih darsko najslabšim slojem prebivalstva, predlog o
je socialno-demokratičaa stranka izvojevala splošno in političnih organizacijah, da si pribori politično podržavljanju železnic, s katerim bi bila vsa pro
volilno pravico za državni zbor, nam ni več po
moč in potom te produkcijska sredstva, tako je metna politika preurejena ter državna moč pori*
treba revolucijonarnega navala, treba nam je, da
naravna organizacija in taktika kmečkega ljudstva šana, tudi več drugih splošni blagor zadevajočih
po svoji smotreni organizaciji izvajamo odločno iz v združevanju malih produkcijskih sredstev potom predlog ni manjkalo in jezikovni zakon, s katena
splošnega socialno-demokratičnega programa one
zadružništva proti veleposestvu in veletrgovini. Ako je hotela vlada spraviti narode ter napraviti konec
točke, ki so danes stopile v ospredje za vse av
narodnostnim prepirom, ki sedaj ovirajo gospo*
strijske narode m posebej še za naš mali slovenski smejo veliki narodi, ki imajo razvito veleindustrijo
darsko in kulturno življenje z državi. Vse ni nič
in
veletrgovino,
iskati
vso
svojo
moč
zgolj
v
orga

narod. Ne mislim tukaj z besedo narod na na
pomagalo. Nekatere stranke so z nepotrebnimi
vadno frazo liberalnih in naprednih naših nasprot niziranem fabričnem delavstvu, ki pridobiva in
nikov. Narod mi je zavedna ljudska masa, ki stremi mora pridobiti v doglednem času premoč nad predlogi onemogočile plodno delo, izzvale prizore
ostalimi sloji, tako smo konstatirali, da Slovenci v parlamentu, ki so bili zbornici pred inozemstvom
po enem in gotovem političnem cilju in ki se zanimamo
lastne kapitalistične moči in da do te tudi in tuzemstvom v nečast. Da temu napravi konec
50 °stah doji poleg delajoče ljudske mase
ne
pridemo.
Zaraditega bi se mi Jugoslovani že a takoj, ljudski zbornici v prid in ne v škodo, se je
poklicani sodelovati ž njo in ne stati nad njo, tako
pnori odrekli vsaki politični moči, ako ne bi pri vlada odločila k zaključenju, da omogoči parla
7a roJS“8 IZ^a* narod ist°veteu z ljudsko maso znavali kmečkemu ljudstvu njegove posebne eko
mentu povratek k dolžnosti in delu ; da da straakam
z zavestjo celote, in torej bližnjim političnim ci
priliko se izstrezniti in začenši delo na novo, je
nomične
organizacije
v
zadružništvu.
Saj
nas
vežejo
ljem : splošno in narodno avtonomijo. Kot prole
tarsko ljudstvo se naša stranka zaveda, da je za isti cilji in to je boj proti zlorabi kapitalizma, vlada storila ta korak; aadaljna usoda zbornice je
stopnica delujočih razredov, obenem se na tudi veleposestva, veletrgovine in veleindustrije, saj nas s tem postavljena v njene roke, od nje bode cd*
veže skupni boj proti izkoriščanju hierarhije in visna njena bodočnost. Tako govori vladna modrost
zaveda, da je tudi edina zastopnica politične enote
birokratstva. Po danih dejanskih razmerah je naše Ljudska sodba bo pač nekoliko drugačna.
kmečko ljudstvo mogoče organizirati predvsem
Kriza r ogrskem oiaiatrttru, o kateri smo
ekonomično potom zadružništva tako, da dobimo
že
poročali,
bode baje rešena na ta način, da od
s kmečkimi producenti naraven stik v svojih kon
ÄT
"S«*
zumnih društvih. Politična organizacija, —» in to stopi grof Andrassy, oče famozne pluralne volilne
je glavno, tu se dobimo na skupnem splošnem pravice; ž njim vred bi padel seveda tudi načrt
njegove volilne reforme. Ako se bančno vprašanje
eminentnega kulturne»*
b°J j za rei*tev
programu socialno-demokratične stranke, — bodi reši v zmislu neodvisne stranke, potem bi pred
tenkalota’tt, liÄÄ
ena m ista. Izpodbijmo kmetu predsodke, ki i?
sednik zbornice Justh prevzel po Andras?yju ne
virajp iz napačnega tolmačenja vere, učimo kmečko
tranje ministrstvo in bi izdelal nor načrt volila«

reforme. AnJra»yjeva usla.na stranka bi se raz
drobila. ep del bi se združil s stranko neodvisnosti,
en del bi ustanovil konservativno stranko na sta
lišču nagodbe iz leta 1867 z grnfom banom Zicl vjeni na čelu — 'm Andrassy se pripravlja, da
prevzetne ta Aohrenthalom mim.-nsvo vnanjh reči. i
0 nttavi Bosne in Hercegovine je ministrski
predsednik baren Bitu rib v odseku povedal, da
bo izdelana prihodnjo pomlad in da stopi petem
takoj v veljavo. Upelj" se tudi splošna in direktna
(ne pa tudi enaka) volilna prav ca za bosanski de
želni zbor. Volilci bolo razdelj ni na tn kurije:
d. kurijo tvorijo najvšj.i obdačeni, diplomirani in
člani trgov st h in obrtn h zbi rnic, 2 kurijo tvorijo
mes’ni n 3 kurijo krni tski volilci. V tej tretji ku
riji bodo meli volilno pravico tudi oni, ki ne pla
čujejo n;kak<ga davka. Volilci raznih kurij so razde
ljeni nadalje po versktm izpnvedanju. upelje se
(kakor na Moravskem narodnostni kataster) ka
taster za rasna veroizpovedanjK. Vsaki koufesiji se
odkażę primerno število mandatov, tako da volilci
enega veroizpovedanja ne bodo imeli na izvolitev
poslancev drugega veroizpovedanja msakega upliva
in bode yolilo vsako veroizpovedsnje zase sveje
poslance. Število poslancev znaša 72. Kompetenca
bosanskega deželnega zbora bo večja nego ona
a-strij k h deželnih zborov. Z ionodajska oblastbosan kega deželnega 2bora obsega pravosodstvo,
upravo, finance in davke in dobrodelne uredbe;
deželni zhor bo imel tudi proračunsko pravico in
pravico kontrole. Ker se investicij posebno za že
leznice tiče, bo ta bosanska uprava odvisna od
avstrijskega in ogrskega parlamenta, katera bodeta
nadzirala investicijsko politiko Bosne in Hercego
vine ter jo tudi v resnici vodila, Na vnanjo poli
tiko države ue bo imel bosanski deželni zbor nikakega vpliva, Bosna in Hercegovina si bode sama
vzdrževala svojo vojsko, ki tvori del skupne ar
made. Jamči se prebivalcu osebna prostest, imetje,
hišna pravica, tajnost pisem, prostost vere in vesti,
prostost shodov in združevanja, prostost izražanja
svojega mnenja, prostost prošenj in svobodnega
preseljevanja.
Sarajevski «Dan», glasilo srbske samostalne
stranke v Bosni, objavlja važen članek o aneksiji,
v katerem pravi: «Bog obvaruj Srbijo in Črno
goro nepremišljenih korakov! Kajti sodeč po do
sedanjih srbskih vladah in politikih bi bili Srbija
in Crnagora že davno zaslužli, da izgineta s po
litičnega obzorja. Brez dvoma je, da se avstroogrski pripadniki v Bosni in Hercegovini ne bodo
dali naščuvati proti svojemu novemu gospodarju ;
Busija in Anglija gotovo ne želite vojne, prav tako
ne Italija in Francija. Najbolj interesirana Turčija
je rešila bosensko vprašanja z mirno spravo z Avstro
Ogrsko. V boju Srbije in Črne gore proti AvstroOgrski bi tekla naša slovanska kri in končno bi
vendar podlegla Srbija in Črna gora. Ali ni bolje,
spraviti se z gotovim dejstvom aneksije, s katerim
smo se v Bosni in Hercegovini že sprijaznili ter
opustiti nepremišljene korake, ki utegnejo samo
škodovati srbskemu narodu, nam pa nikakor ne
koristijo P — Članek vzbuja veliko pozornost.
Zaradi obsodbe srbskih časnikarjev Jovano
viča in Omčikusa v Sarejevu so hrvatski delegatje
v peštanskem drž. zboru vložili interpelacijo na
Wekerla, ati hoče storiti v bodoče vse korake, da
se taki rramotni dogodki ne boda ponavljali.

Po zaključku lista.
Danajske deželnozborske volitve. Pri dopol
nilnih volitvah za nižjeavstrijski deželni zbor, ki so
se vršile v pondeljek, je bii v desetem okraju (Favoriien) izvoljen socialni demokrat Avgust Sigi z
10.894 glasovi proti krščanskemu socialcu H ruzi,
ki je dobil 9114 glasov. —• V dveh okrajih je
prišlo do ožje volitve med krščanskimi
socialci samimi. V 7. okraju (Neubau) sta se
imela voliti dva posianca; prvi, Oürfandl, je iz
voljen s 6094 glasovi; za drug; mandat je dobil
pa oficielni kandidat krščansko-socklne stranke,
Alojzij Volki 5122 glasov, kandidat nezadovoljnih
krščanskih socialcev Nepustil pa 3722 glasov. Med
obema bo torej ožja volitev. V Döblmgu je
krščansko - socialna stranka kandidirala Avgusta
Dr ö saler j a, ki je dobil 2529 glasov, vod.-tvu
stranke naserotni krščanski so pa kandidirali Leo
polda Hengla ter oddali zanj 2138 glasov. Ker
je bilo oduanih tudi za socialnega demokrata
A d am e ca 1521 in za nemško-demokratnega kan
didata Pschiererja 1197 glasov, ni nobeden
dobil absolutne y čine in med obema krščanskima
soeialcima bo ožje volitev. V tretjem okraju (Land
strasse) je izvoljen krščanski socia'ec Nagler.
Italijanska zbornica razpuščena, Italijanski
kralj je podpisal dekret, s Katerim se razpušča
zbornca. Nove vdihe bodo 7. marca, ožje volitve
14 marca, parlament se otvori 24 marca.

Predavanje v Idriji- Vab:!o k javnemu pre
davanja, ki ga priredi pooružoica «Unije» avstrijskih
rudarjev v Idriji. V soboto, dne 13. t. m. ob 9. uri
zvečer v prostorih imenovane podružnice v Idriji.
Spored: Človek — prodnkf WÎ8-

V

sobotni številki obJavJao znameniti
govor poslanca sodruga dr. Adlerja o
»aključenjudržavnega zbora.

Iz stranke.
Vsem organizacijam jugoslovanske socialno-demokratične stranke I
Nepričakovano zaključenje državnega zbora,
s katerim je Bienerthov kabinet hotel rešiti svoj
obstanek ne glede na politično in gospodarsko
škodo, ki jo prizadene samovoljni čin delavnemu
prebivalstvu, je ustvarilo tako resen položaj, da
mora delavstvo nemudoma nastopiti z vso odloč
nostjo, da prepreči novo škodo in eventualno na
meravane neustavne korake.
Zaradi tega pozivamo vse politične organi
zacije, naj nemudoma prirede shode, na katerih
povdari delavstvo svoje stališče vpričo zaklučenja
ljudskega parlamenta Treba je, da se to izvrši
povsod in brez zavlačenja. Prireditev vsakega ta
kega shoda naj se naznani uredništvu „Rdečega
Prapora*, kamor naj se tudi poroča o izvršitvi
shodov.
Krajevne organizacije, ki žele navodil, govor
nikov i. t. d., naj se v prvi vrsti obrnejo do od
bora svoje deželne organizacije, ali pa naravnost
do izvrševalnega odbora. Vsaka organizacija naj
skrbi za čim številnejšo udeležbo.

Izvrševalni odbor.

Domače vesti.
Za ziiibambnle lomi nekdo kopje v «Gorenjcu»,
pa jih vabi na Jesenice in v Tržič. Obenem pa
hoče Nebodigatreba poučevati socialno demokracijo.
V dolgoveznem članku, ki se odlikuje s popolnim
nepoznanjem delavskih interesov, pravi:
«Da pa slovenskemu delavstvu v ogromni
večini ne more biti po volji socialna demokracija,
je tudi lahko umljivo, kdor pozna natančnejše
dušo našega poštenega delavca. Slovenski delavec
že vsled prirojenega nagona ljubi preveč svojo,
sicer zapuščeno, a toliko krasnejšo domovino, da
bi jo mogel prodati za par vsakdanjih fraz, ki
jih lahko čuje na vsakem shodu slovenske so
cialne demokracije. V podkrepljenje te naše tr
ditve bi lahko navedli nebroj izgledov, a jih ne
maramo, ker so preobširni. Povdarjamo lahko
ravno pri tej priliki, da mora slovenska socialna
demokracija zapisati vse svoje nevspehe ravno
dejstvu, ker ne upošteva narodnega momenta v
isti meri kakor ga na primer vpošteva recimo
laška ali nemška socialna demokracija.»
Da je slovenskemu delavstvu v ogromni ve
čini po volji socialna demokracija, vemo odtod, ker
je že danes velika množica slovenskega delavstva
v taboru socialne demokracije in ker naraščajo naše
organizacije od dne do dne. Fraza o prodajanju
domovine je pa že prestara in preneumna, da bi
dobil avtor še patent zanjo. Rajši naj bi povedal,
kaj ima slovenski delavec v svoji domovini, da bi
nrgel prodati? Svojo delavno moč in drugega nič.
Lepa je že ta domovina, ampak drugi jo imajo v
krempljih, tisti namreč, ki ga izkoriščajo do krvi
in ki bi ga s frazami o lepi domovini radi pre
slepili, da ne bi spoznal svojega bednega položaja.
Socialno - demokratični delavec se bojuje za svojo
domovino in za človeško življenje v njej, patroni
«N. D. 0.» ga pa gonijo iz nje v Ameriko in na
Prusko iu zato je gola hinavščina, če agitirajo z
domovinstvom. Kar se pa tiče narodnega momenta,
naj prepuste uarodnjakarji to skrb le nam. Za re
šitev narodnega vprašanja ni še nobena stranka v
Avstriji storila toliko resnih korakov, kakor socialna
demokratična. In če bi bili vsi Slovenci socialisti,
bi bilo tudi v narodnem oziru žo vse drugače,
kakor je.
Poalacec Hribar je v državnem zboru izrekel
besedo, s katero se naj ogromna večina sloven
skega naroda, in menda tudi njegovih volilcev,
gotovo ne bo strinjala. Dejal je namreč, da se
narodna sprava v Avstriji nikoli ne bo dosegla s
sporazumom od naroda do naroda, temveč le če
se oktroira. Človeku uide včasi z jezika beseda,
ki ni porojena v njegovih mislih. Toda v tako
važnem vprašanju in na takem mestu se podoben
malêr gotovo ne primeri poslancu, ki se je pri
pravil, da razloži v narodnem vprašanji mnenje
svojege naroda. Znana je, da se gospod Hribar
skrbno pripravlja za svoje govore in zato mora
mo pač smatrati zahtevo oktroiranja za izraz nje
govega pravega mnenja. In zaradi tega se mora
protestirati proti taki zahtevi ne le v imenu so
cialno-demokratičnih delavcev, temveč v imenu
slovenskega naroda sploh. Gospod Hribar zasto
pa v državnem zboru stranko, ki pravi sama osebi,
da je demokratična. Ponavadi pa demokra
cija ne pričakuje rešitve svojih zahtev od volje
neparlamentarične moči, temveč od svojega dela
in boja. Demokracija in oktroa sta pojma, ki se
načeloma izključujeta. A če bi že imel oportuni
zem več veljave kakor načelo, bi bilo zelo ne
oportuno od v s i 1 j e n e g a jezikovnega zakona pri
čakovati vspeh. Ža vse, kar dobi narod brez svo
jega dela kot darilo, velja pravilo „Gospod je
dal, gospod je vzel*. Oglejmo si stvar z druge
strani. Gospod Hribar stoji na narodnem stališču ;
a ker ga ni zanesel veter šele včeraj v politično
življenje, mu je vsaj približno znano, kakšna
čuvstva goje vlade za Slovence, Narodna pravica,

ki bi jo vlada vsilila Slovencem, bi bila bržkone
taka, da bi se ne le nacionanilisti, ampak tudi
vsi zagovorniki enakopravnosti za njo lahko prav
lepo zahvalili. Gospod Hribar sicer argumentira;
on zahteva oktroa, ker se po njegovem mnenju
narodna sprava ne da doseči z razpravami naro
dov. Toda če bi bil ljubljanski poslanec ostal do
sleden, bi bil moral priznati, da sploh ni druge
poti. Bienerthovim jezikovnim zakonom je naspro
toval, ker zahteva zakon za celo državo. S to
zahtevo se mi prvi strinjamo. Seveda bi to moral
biti temeljit ne pa „okvirni* zakon, ki bi pre
puščal glavno delo deželnim zborom po želji avto
nomističnih gospodov Čehov in Poljakov. Koliko
dobrega bi dosegli Slovenci, če bi sklepal o njih
pravicah koroški in štajerski deželni zbor, si je
lahko sešteti na prste. Državni zbor je edina kor
poracija, v kateri so zastopani vsi narodi in samo
tam je mogoče, izdelati zakon, ki bi bil pravičen
vsem. Samo če.morajo vsi narodi sesti k mizi
in urediti vprašanje za celo državo, morajo spo
znati in priznati, da ima vsak narod svoje večine,
pa tudi svoje manjšine. In v takem okvirju mora
narod, ki hoče zavarovati svoje večine, priznati
varstvo tudi manjšinam drugih narodov. A to je
glavna točka vsega vprašanja. Reševanja teh vpra
šanj pa zlasti mali narod ne sme prepustiti samo
volji vlade. Ko so Jugoslovani glasovali za soci
alno-demokratični predlog o ureditvi jezikovnega
vprašanja, so bili na pravi poti. Ko je pa Hribar
zahteval oktroa, je ustrelil velikega političnega kozla.
«Slovenska Ljudska Stranka» uganja z za
ključenjem državnega zbora brezprimerno hinavščino.
Njen državnozborski kljub je sklenil sledečo izjavo :
«Slovenski klub odobrava, da se je državni
zbor zaključil in tako rešil ljudski zastop iz sra
motnega položaja, ki je bil škodljiv ljudskemu blagru
in kvarljiv državnim financam. Vlada se poziva,
da vstvari predpogoje za uspešno delovanje parla
menta in potem čimpreje zopet skliče državni
zbor.»
Izjava sama po sebi je neodkritosrčoa, ker je
smešno, pozivati vlado, da vstvari predpogoje za
vspešno delovanje državnega zbora, ko je znano,
da ni storila vlada doslej nobenega koraka v ta
namen. Največja hinavščina pa tiči v zahtevi, da
se čimprej zopet skliče državni zbor. Klerikalni
stranki ni prav nič ležeče na tem, da bi delal se
danji parlament, ampak njena srčna želja je, da
se razbije. Izjavi pa dodaje «Slovenec» komentar,
s katerim dela amerikansko reklamo za svojo
stranko. Katoliški list pravi, da je «Slovenski klub»
s to svojo izjavo «pravilno in točno ožnačil po
ložaj» ter kriči: «Ni je stranke, ki bi bila zadela
tako v črno kakor «Slovenski klub». Ta baharija
diši tako, da posega človek po robcu. Političnega
položaja ne označuje ta izjava prav nič, temveč
je na las podobna stališču, ki so ga klerikalci za
vzeli o socialnem zavarovanju. Zadela pa ni prav
nikamor, kajti drugi del izjave je navadna fraza.
Kako naj vlada vstvarja predpogoje za vspešno
delovanje parlamenta, če parlamenta ni? «Slovenec»
si hoče pomagati iz te zagate s tem, da psuje.
Zaletava se seveda v socialno-demokratičuo stranko
in po svoji stari navadi laže. Vsega je po nje
govem mnenju kriv opravilnik in socialisti, ki ne
dovolijo reforme opravilnika. Prva laž je ta, da so
socialni demokratje povsem jasno povedali v od
seku, da priporočajo preosnovo opravilnika, seveda
tako, ki ne izroča parlamenta absolutni volji večina
in vlade. Druga laž je pa ta, da je Steinwcnderjev
načrt opravilnika hotel onemogočiti nujne predloge
in takozvano tehniško obstrukcijo, da je hotel dati
vladnim načrtom prvenstvo in uničiti iniciativo
strank v parlamentu; vse to pa nima nič opraviti
s tisto trobentarsko obstrukcijo, ki so jo uganjali
češki radikalci. «Arbeiter-Zeitung» razlaga prav
dobro, da je zoper rabo bobnov in zvoncev, zoper
pištole in smrdeče bombe, ki bi jih tudi lahko kdo
privlekel v zbornico, potreben hišni red, da pa
nima to nič opraviti z opravilnikom. Ce bi šlo po
volji klerikalcev, bi seveda povsod vpelj avali take
opravilnike, kakršnega ima Lueger in kakršnega so
napravili v kranjskem deželnem zboru. Ampak to
niso določbe za vzdrževanje reda, temveč za abso
lutizem vladajočih strank.
Krščanske sociales hvalijo naši klerikalci vedno
kot vzorno organizirane delavce in s tako hvalo
vabijo delavstvo na svoje limanice. Kakšno vlogo
igrajo krščanski socialci v resnici, pa najbolje iz
vemo, če jih slišimo same, kadar so malo jezni.
Tako je bilo na primer dne 24 januarja, ko so
imeli dunajski «krščanski» shod v Hernalsu zaradi
deželnozborskih volitev. Gospodje so zahtevali man
datov za krščansko-socialne delavce, pa jih zopet
niso dobtli. Tedaj je vzrojil znani Kunschak, pa
je očital vodstvu stranke in Geßmannu, da niso
izpolnili ničesar, kar so obljubovaii delavcem, dasi
se je krščansko-socialno delavstvo vedno
samo v interesu krščansko-socialnih
delodajalcev bojevalo proti socialnim
demokratom. Končno je shod sklenil resolucijo,
ki pravi, da se «krščansko - socialna stranka poslu
žuje delavstva samo kot glasovalnega materiala, da
se pa na vso moč brani, da bi delavstvo dobilo v
stranki kaj več vpliva.» Na Dunaju se jim torej
polagoma odpirajo oči; pa se jim bodo tudi pri
nas. Le nekoliko potrpljenja 1

Izhaja v Ljubljani vsahs
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Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
13. štev.

V Ljubljani, v soboto dne 13. februarja 1909.

NASLOV A : Za dopise in rokopise ra list : Uredništvo
«Rdečega Prapora», Ljubljana — Za denarne pošiljatve,
naročila na list, reklamacije, insérais i. L d.: Upravništvo
«Rdečega Prapora», Ljubljana, Dunajska cesta štev. 20.
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maciji marsikaj sitno, je že mogoče. Toda žrtve
vojne ne zadenejo diplomacije, temveč ljudstvo.
Opaža se že dolgo časa, da je v Avstriji nekakšna
vojna stranka iu pisanje vojaških časopisov je že
dolgo zelo bojevito. To so znamenja. Ampak še
na nekaj se mora misliti. V svojem zadnjem go
voru v državnem zboru je Bienerth brez vidne in
občutne potrebe naglašal, da mednarodni položaj
še ni prost vsake nevarnosti. Ce bi se izkazalo, da
je Bienerth poslal državni zbor zato domov, da bi
bila ljudstvu in njegovemu zastopu zamašena usta
spričo kakšnega usodnega koraka, bi se itak dolgi
račun za Bienertha tako obremenil, da ga ne po
plača izlepa.

RozbnrJJivt glasovi.
Na dunajski borzi so bili v četrtek razširjeni
zelo vznemirjajoči glasovi. Govorilo se je, da hoče
Avstrija v petek izročiti Srbiji ultimatum z
zahtevo, da takoj ustavi vse vojne priprave. Najnervoznejši celo pripovedujejo, da je vse pripravljeno
za vojno in da ima vojska nalog, v soboto pre
koračiti srbsko mejo. V diplomatičnih krogih
sicer denaentirajo te reati, toda ne jasno. Pravijo,
da hoče Avstrija počakati, če izroči Srbija zuna
njim vladam spomenico, ki zahteva avtonomijo
Bosne in Hercegovine. V tem odgovoru je prav
zaprav že izrečeno, da ima Avstrija vojne namene
in da je diplomacija nervozna. Ta živčna razdra
ženost bi se dala razlagati s trajnim vojnim šfiuvanjem v srbskih oficielnih krogih. Resnica je, da
se vedejo nekatere osebe na odgovornih mestih v
Srbiji tako, kakor bi za vsako ceno hoteli vojno.
Tudi je resnica, da je hotela Srbija izročiti velevlasüm spomenico, s katero zahteva, da bodi Bosna
avtonomna pod sultanovo suvereniteto. Ampak za
ljudi, ki si znajo ohraniti mirno kri, ni to razlog
za vojno. Nameravana srbska spomenica bi ostala
brez vspeha zlasti sedaj, ko se je Avstrija pobotala s
Turčijo. Vojno ščuvanje v Srbiji je pa postalo
stvarno precej brezpomembno, odkar je skupščina
odklonila izvanredni vojni kredit v znesku 40 mi
lijonov dinarjev, zaradi česar je tudi vojni minister
Živkovič podal demisijo. Da se zdi avstrijski dipio-
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Zaključenje državnega «bora.
(Govor poslanca drja. Vlkt. Adlerja dne 7. svečana na
shodu v «Delavskem Domu» na Dunaju).

Težak je sedanji trenotek v življenju avstrij
skih narodov in vsakdo med vami, ki doživlja težke
boje v tej državi, je imel, kakor pogostoma, za
hip menda obupen občutek, če je videl, da more
priti taka množina dela, tak vspeh zgodovine, ka
kršen je državni zbor splošne volilne pravice, v
nevarnost vsled slučajnosti, vsled posameznih ne
odgovornih oseb in vsled nesposobnosti vlade. Za
človeka, ki sodeluje v avstrijski politiki, ni druge
tolažbe, kakor pogled na delavsko množico. Davno
bi moral človek obupati, obesiti vse na klin in
pobegniti, če bi ne videl, da je delavsko ljudstvo
vseh narodov krepko združeno in če bi ne bil pre
pričan, da je tukaj upanje in bodočnost vseh na
rodov.
Kaj je vzrok današnjemu položaju? Brez po
sebnega povoda je pol tucata ljudi, ki si bodo
obranili zgodovinsko ime Ghocovih fantalinov, iz
zvalo motenje, kakršnega bi noben zbor ne dovolil
in ne trpel. Vpraianje opravilnika nima prav nič
opraviti z vprašanjem, kako naj se ravna s temi
izgredniki. Mi hočemo, da se reformira opravilnik,
ampak nikakor nočemo pripraviti opozicije ob njeno
obrambo; niti možnosti obstrukcije ji nočemo vzeti.
Ampak tudi reforma, katero nameravajo Poljaki in
tudi ne in dandanes menda nihče ne. Prihajati
moraš med ljudi, če hočeš ali pa če nočeš. Človek
ni gosenica. A kadar ni treba, da bi žel mednje,
mi ni nič hudo na samem. Takrat človek lahko
misli.
— Da, da, je hitela Francka ; to je najhujše.
Človek misli in nikdar ne trpi tako strašno kakor
takrat kadar misli.
— Zakaj? Saj so tudi lepe misli na svetu.
— V samoti? . . .
Zmajala je z glavo. Počasi je nadaljevala:
— V samoti je žalost. Samotni duši se pri
bliža vse kar je grenko in temno.
Mladi delavec jo je pogledal. Rad bi bil
spoznal, če ji prihajajo iz duše otožne besede in
zazdelo se mu je, da je res žalostna. Tedaj se je
posilil, da bi se pokazal prav brezbrižnega pa je
dejal:
— Če pride taka žalost, se pa vzame bič, |

Kristan.
Dalje.
Šla sta skupaj in nič več se ji ni zdelo, da
mora bežati. Če bi ji bil začel pripovedovati kaj
prijetnega o svojem življenju, če bi se bil po
bahal, bi ga bila takoj odslovila, zakaj spomin
na dopoldnevne zbadljivke je bil še na poti. A
tisti hip, ko je Andrejc brez sentimentalnosti po
vedal, kako je sam, se je spomin ustavil in je
izginil. Pragnala ga je misel, kako žalostno mora
biti življenje fanta, ki je bil sam na svetu in se
je zavedal svoje samote. In brez Franckine volje
se je zglasila njena misel.
__Žalostno mora biti, zelo žalostno.
Andrejc pa ni kazal nič žalosti v očeh. Nasraehnil se je, zamahnil z roko, pa je vprašal:
— Zakaj bi bilo žaostno? Saj ni nikjer za
pisano, da moram biti sam. Ljudi je dosti na da mora zbežati.
,
svetu in če hočem, najdem vsak dan lahko družbo.
Zdaj se je Francka nasmehnila, a v smeh
Se veseli so, če pridem mednje.
ljaju je bilo še nekaj žalostnega.
Dekletu so se povečale oči. Vsa v čudu je
— Kje se pa dobi tak bič? je vprašala.
rekla:
— Vsak človek ga ima, je trdil Andrejc, —
—- Če ti ni treba samevati, pa ne razumem —
kadar ga potrebuješ, ga gotovo najdeš, če hočeš.
beseda ji je zastala.
Nekaj časa je molčal in razmišljal. Potem je
— Da vendar samotarim ? je povzel Andrejc,
bi čudno. Nazadnje ne živim v puščavi» Tj začel zopet.
Spisal E.
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Leto XII.

krščanski sociaici, bi bila popolnoma brez koristi
proti brutalnemu napadu ljudi, ki nimajo nič čuta
za dostojnost ia za odgovornost.
Vi, sodrugi, lahko vprašale po pravici: Kako
se je moglo trpeti, da razdenejo ljudje državni
zbor z ragljami in z velikim bobnjem ? Saj bi bila
blizu misel, pristopiti, pograbiti te ljudi, vzeti jim
instrumente pa jih posaditi na zrak. Mi pa smo
mislili, da ne smemo storiti tega, da ne prevza
memo odgovornosti za to, da se je zbornica iz
premenila v pozorišče pretepa. Treba bo poiskati
drugih sredstev, da se preprečijo taki nesramni na
padi na dostojnost parlamenta.
Deset minut pred začetkom zadnje seje se je
vedelo skoraj za gotovo, da napravijo češki radi
kalci spektakel. Vedelo se je tudi, da ima pred
sednik Weisskirchner namen, prekiniti sejo, če se
bo ratgrajalo, da je mogoče, posvetovati se o
daljnih korakih. To se mi zdi povsem pravilno.
Toda bil je tukaj činitelj, ki ni želel, da bi parla
ment s svojim predsedništvom sam poskusil na
praviti red. Hrup je trajal komaj nekoliko minut
in gospod Bienerth je zaključil zasedanje. Prav
tako kakor so se češko-radikalni razgrajači cele dni
hladnokrvno pripravljali za naskok na parlament,
je hodil ministrski predsednik Bienerth hladno
krvno okrog z dekretom za zaključenje. Ne sme
se namreč misliti, da je imela preteča češka ob
strukcija in zlasti razgrajanje Chocovih fantalinov
za ministrskega predsednika samo neugodno plat;
imelo je zanj tudi ugodne stvari. Pozabiti se ne
sme: To ministrstvo je bilo od rojstva
nesposobno za življenje. Gospoda pl. Bie
nertha je neposredno čakalo to, da se javno in
očitno pokaže, da nima večine v zbornici, da sploh
ne more dalje vladati. Zato smo v četrtek na seji
klubskih načelnikov vprašali : Ali ni vlada v prvi
vrsti kriva razmer, ki jih je provzročila ali pa
jih vsaj ni preprečila? Saj je morala vlada zbežati
pred glasovanjem o dispozicijskem fondu, ki se je
imelo izvršiti v 'proračunskem odseku. Na nobeno
stranko se ni mogla zanašati, izvzemši krščanske
socialce; in aamo s temi se tudi ne more vladati.
— Žalost ne pomaga nič in ne stori nič do
brega. Volja mora biti močnejša. Tudi ti ne smeš
biti žalostna.
Francka se je ustavila in ga je pogledala.
Zadnje besede so jo čudno zadele. Zdelo se ji
je, da jih je izrekel s popolnoma izpremenjenim
glasom. V ušesih je čutila nekaj mehkega in celo
v prsih ji je bilo toplejše. In ko ga je gledala,
je opazila tudi v njegovih očeh nekaj novega ;
bile so kakor v rosi okopane, svetle in blage.
Naenkrat ji je bilo, da bi bila zaihtela. A tisti
hip jo je bilo sram, da bi fant gledal njene solze;
povesila je glavo in se je ozrla v stran pa je du
šila jok z vso silo, da ga je naposled premagala.
Mladenič jo je prijel za roko.
— Francka, je dejal, obljubi mi, da se ne
boš vdajala žalosti, ampak da jo boš izkušala
prepoditi, kadar te bo hotela pograbiti.
Dekletu je bilo tako čudno kakor še nikoli
ne. Toliko misli se ji je križalo v glavi, da skoraj
ni bilo prostora za vse in toliko občutkov se ji
je dvigalo v srcu, da -je jelo hitreje in hitreje vtripati in ji je gnalo kri v lice, v senci, v glavo.
— Obljubi mi! je ponovil Andrejc.1
Tiho, skoraj šepetaje je vprašala:
— Zakaj?
Fant ni vedel, kaj bi odgovoril. Kar bi bil
najrajši rekel, se mu je zdelo preveč; kar je čutil,

Na to se ne sme pozabiti. Vlada ni parlamenta
zaključila v prvi vrsti zato, da bi ga varovala vloma
Chocovib fantalinov, ampak vlada je poranila
vlom, da bi sebi rešila življenje. Gospod Bienerth
je bil davno zrel za odhod. Meseca novembra je
dobil nalogo, sestaviti ministrstvo, v katerem bi
bile zastopane parlamentarne stranke. Te naloge
ni mogel rešiti; razvoja parlamentarnega dela m
znal zavarovati s. svojo močjo. Da se je dovolil
proračunski provizorij in zgotovil pooblastilni zakon,
ni zasluga vlade, temveč zasluga socialnih
demokratov. Mi smo priskočili v odločilnem
trenotku, bog ve da ne zato, da bi rešili ta parla
ment, ampak le zato, da ne bi bilo pretveze za
neparlamentarno vladanje. Smatrali smo
za svojo dolžnost, storiti kar je mogoče, da se
ohrani parlament in red ter da se država ne ižroči
birokraciji. Ali pa misli gospod Bienertb, da pla
čuje bog vsak teden račun ? Položaj ni vedno tak,
da bi mogla stranka, ki se zaveda svoje odgovor
nosti bolj kakor vsaka druga, povzročati odločitev.
Kakšna vlada je to, ki gre s strankami v boj,
da bi napravila obroč okrog protidržavne socialne
demokracije, pa ne more živeti teden dni, ne da
bi pozivala socialno demokracijo in jo prosila, naj
napravi red? Ce je imel gospod Bienerth meseca
decembra vspeh, ni bil to njegov vspeh in ni ga
dosegel, ker je bil minister, ampak kljub temu,
da je bil minister. Nikdar še ni kakšna vlada tako
očitno pokazala svoje nezmožnosti kakor Bienerthova.
Reklo se bo, da pač nima mnogo zaupanja
v zbornici, ampak da uživa zaupanje odločujočih
oseb. To ni morda cesar, temveč Geßmann. Zavratnost krščanskih socialcev je podrla Becka. Am
pak Beckovi grehi so bili še zadostni za Bienerthove
politično veljavnost. Naj je Beck imel napačne ideje
in napačen zistem; Bienerth nima nobene ideje.
Naj se je posluževal napačnih sredstev — mi smo
imeli hude boje ž njim; ampak kakšno ministrstvo
je to, ki ne ve, kaj da hoče, razven živeti? Ki
položi roke v naročje in stoji brez dela in brez
načrta pred največjimi težavami? Reklo se bo:
Bienerth je zaključil parlament in povrh še češki
deželni zbor. Ampak za to ni treba političarja. Za
to zadostuje hlapec. To niso politične ideje.

Ce ne bi bilo tako nezmiselno, bi človek skoraj
verjel, da so Bienerth in Chocovci sokrivi ene
in iste akcije. Chocovci so mu res pomagali iz
zadrge.
Ali se ima epizoda predrznosti in pobalinstva
smatrati le kot delo posameznih ljudi ali kot zna
menje globokejšega dogodka ? Prav dobro vemo,
da je Aystrija v težki krizi, katere ni mogla od
praviti samo splošna volilna pravica v parlamentu.
Ce pravijo ljudje, ki brez misli blebetajo, kar na
hajajo v časopisih brez misli: «Zdaj vidite, kaj
premore ljudska zbornica», tedaj odgovarjamo mi,
ki smo s svojo krvjo sezidali to zbornico: Nikoli
nismo rekli, da je to konec reforme, ampak
začetek, prvi korak in prvi pogoj zapreosnovo.

se mu je zdelo predrzno. Pa je odgovoril:
- Tako — žalost ni za tako mlado, lepo
dekle.
F
Hipoma mu je šinila kri v obraz, kakor da
je rekel nekaj nedopustnega, neumnega. Hotel ie
popraviti, pa je dejal:
- Hudo bi mi bilo, če bi vedel, da si
žalostna.
Šele zdaj je dvignila glavo in ga je zopet
pogledala s povečanimi očmi.
P
- Tebi bi bilo hudo, Andrejc? ga je vpra
šala z začudenim glasom, a neskončna željaP jo
je prijela, da bi pritrdil.
J J
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Vedno smo govorili: «Potreben je preobrat
cele države; ne le v državi, ampak tudi v deželah
se mora izvesti demokratizacija. Ce se pa zgoraj
upirajo demokratizaciji deželnih zborov z vsemi
štirimi, če se misli z malenkostnimi birokratičnimi
sredstvi preiti čez narodna vprašanja, namesto da
se spravijo v zbornicah na razpravo, če se ne upa
predložiti zakonov, tedaj se ne more priti naprej.
Zdaj sta predložena dva zakona. To ni vrhunec
modrosti. Ampak obe nacionalni stranki sta pri
žgali, da dajeta zakonska načrta priliko za raz
prave.
Da, če ne bi bil storil Back največje napake,
da ni predložil zakonov, ki sta bila že pred letom
gotova, če bi bil pred letom storil, kar je Bienerth
zdaj storil po sili, bi bil imel veliko ugodnejše po
goje in prihranili bi si bili marsikaj. V češkem de
želnem zboru bi ne bilo prišlo do obstrukcije, ki
je dala glavni povod obstrukciji v državnem zboru.
Samo trajno delo ob vseh uredbah, dosleden
preobrat — če je revolucija preostra beseda, dasi
je revolucija, četudi mirna — more iz Avstrije na
praviti pametno državo, v kateri se more živeti.
Zato smo bili pripravljeni na največje težave. Pri
pravljeni smo bili, da z zmago splošne volilne
pravice še ni odločena zmaga Nove Avstrije in da
je treba dela šo leta in leta. Toda na kraju pameti
nam ni, da bi obupali. Delati, pa ne zdvajati, to
morajo imeti pred očmi vsi ljudje, ki hočejo rešiti
ogromno vprašanje, kako bi mogli narodi skupaj
živeti v tej državi. Kdor pa vrže puško v koruzo,
ker razgraja par fantalinov in kdor čaka na to,
da parlament ne bo mogel opraviti ničesa, namesto
da bi ga podpiral, ta ni zmožen, da bi vodil po
litiko v Avstriji.
Vprašanje je težko in podžiga vse strasti. Vemo
pa tudi in podali smo sijajen dokaz, da se labko
premagajo strasti, vsaj toliko, da se omogoči skupno
delo tudi v tem parlamentu, kjer stoje stranke z
□oži druga proti drugi. V času največje razburje
nosti, v času živinskega ščuvanja je stalo devet
inosemdeset socialnih demokratov, Nem
cev in Slovanov, v eni vrsti in se je po
stavilo na bran proti skupnim sovražnikom. Zakaj
nam je bilo mogoče? Ker se zavedamo, da na
rodna vprašanja, kolikorkoli so resna, niso edina,
ki se tičejo ljudstva. Vsakdo med nami misli resno
□a svoj narod ; vendar pa ne bomo nikdar dovolili,
da bi se prepir tako razvil, da bi bila socialna
politika potisnjena v kot. Zadnjič sem dejal
v parlamentu in ljudje so se čudili: «V našem
taboru je Avstrija, če je Avstrija sploh
mogoča».
Ce nočemo poginiti v tem živinskem boju,
tedaj imamo samo eno pot, ki so jo pokazali so
cialni demokratje. Ne vem, kakšno ministrstvo se
bo zdaj porodilo. Bere se kup imen in meni se
prav zdi, da imajo nekateri časopisi takso za to,
če se kak minister imenuje, če že ne pri vladi,
pa vsaj v listu. Kaj hoče Bienertb, se ne ve, ker
□i v njegovem delovanju spoznati nobene logike,
nobene misli: Ampak to je gotovo: Delavsko
ljudstvo brez razlike narodnosti mu bo prav jasno
kateri je stanoval Andrejc in žal ji je bilo, da ję
le še kratka pot do nje. Ko sta bila že prav
blizu, se je oglasil:
— Ali si kaj huda na me?
Preden je mogla začudena odgovoriti, je pa
nadaljeval, hitro, kakor da se je zbal odgovora :
-t Veš, če si tako sama, bi si pa včasi
lahko skupaj preganjala samoto. Pripovedoval ti
bom povesti, vse, kar jih vem, da ti ne bo dolgčas.
Če ti bodo presedale, mi pa kar poveš. Meni to
nič ne stori. Pa se lahko pogovoriva tudi kaj pa
metnega. Če ti je všeč.
Tako tiho, da je komaj slišal, je odgovorila:
— Da.
Tedaj sta se nakratko poslovila. Andrejc je
Šel v hišo, Francka je pa hitela domov, kakor da
ne more pričakati trenotka, ko pokaže komurkoli
kako je srečna.
Mati je bila skoraj še bolj godrnjava kakor
ponavadi. Francka pa je ravnala ž njo tako milo
kakor da ni boljše in ljubeznivejše matere na
svetu. Zdelo se ji je, da je pusta izba polna
solnca in da se je naenkrat izpremenilo vse. In
po kratkennkosilu se je vesela vrnila v tovarno,
kakor da ni nikjer zabavljivih tovarišic in da je
v vsakem človeškem srcu sama dobrota in ljubezen.
Dalje.

povedalo: Zahtevamo, da se takoj skliče
parlament.
Zahtevamo, da se nadaljuje socialno-politi čno
in politično delo. Ce je Bienerth nezmožen, naj
gre. Oi vlade in od strank zahtevamo, da Se presu
ne žene do blaznosti. Vsi nam bodo odgovorni za
škodo in nikakor ne bomo trpeli, da bi se ne
zmožnost vlade in meščanskih strank izrabila za
vlado s § 14.
Mogoče je, da ne more parlament vsega kar
bi moral; ampak da ne zna birokracija nič druzega, kakor spravljati Avstrijo s svojim gospo
darstvom na kant, je pokazovala desetletja. Zatorej
na noge s parlamentomNaprej z delom in pred
vsem : Sem s tako vlado, ki zna in hoče delat; 3
parlamentom. (Dolgotrajno, burno odobravanje.)

Naš zbor.

Dajje.

O političnem položaju je poročal sodrug
Etbic Kristan;

Ako si hočemo napraviti sliko o političnem
položaju, moramo poseči nazaj do tistega časa, ko
so se v Avstriji izvršile volitve za državni zbor na
podlagi preosnovane volilne pravice, s katero se je
vsaj deloma realiziralo načelo splošnosti in enakost:.
Če opazuje človek, ki ni socialni demokrat, av
strijsko zgodovino zadnjih let, politični razvoj in
politične dogodke ter išče jasen pregled, se mu
mora zazdeti, da je vsa avstrijska politika kup
nerazumljivih, neosnovanih, kontradiktoričnih in ne
verjetnih slučajev. Toda ker ni dogodka brez vzroka
in povoda, morajo imeti tudi navidezni politični
slučaji svoje razloge. Te pa najde raziskovalec brez
težave, če se postavi na socialistično stališče in
premotruje razvoj v zmislu zgodovinskega mate
rializma. Samo socialistična metoda nam pojasm,
kar ostane buržoazni ideologiji in zlasti avstrijski
nacionalistični ideologiji nerazumljivo. Ce se rešimo
buržoazno - narodnjakarskih predsodkov in onega
tesnega obzorja, v katerem se zamenjujejo zgodo
vinski zakoni z lastnimi željicami in nazori, pa se
ozremo na gospodarsKe interese, tedaj se nam razvozljajo neumevnosti in neverjetnosti, najdemo lo
giko v navideznih kontradikcijah in spoznamo, da
se je vse prav tako razvilo, kakor se je morata v
razmerah razviti. Jasen nam je tedaj tudi sedanji
položaj in lahko nam je spoznati svoje bodoče
naloge.
Državnozborska volilna borba leta 1907 se je
vršila pod gospodstvom dvojne fraze: Tukaj kle
rikalne, tam protiklerikalne. Na eni strani se je
operirata z duhovniško avtoriteto, na drugi strani
se je agitiralo proti «farstvu». Kar je pod temi
gesli mogoče producirati načelnega, »e je spravilo
v volilno agitacijo. S perečimi gospodarskimi vpra
Sanji se je bavila skoraj samo socialna demokra
cija. Nacionalna fraza ni mnogo veljala, ker so
bili volilni okreji že po zak nu s skoraj popolne
gotovostjo odkażani posameznim narodom. V celi
državi so klerikalci doživeli veliko razočarenje. Kc
so v starem parlamentu sodelovali ob volilni re
formi, so mislili, da jim je s splošno in enako vo
lilno pravica velika večina v novem državnem
zboru brez dvoma gotova Volitve jim niso izpol
nile upov; ne Ie da niso prišli z veliko večino v
državni zbor — ostali so celo v manjšini proti
strankam z neklerikainirai program1'. Log'čno bi
bilo sodit?, da bodo liberalne stranke takoj pora
bita svojo moč, s katero so bile same presenečene
in da se razvije v parlamentu energičen boj proti
klerikalizmu za zakonito uveljavljenje najbolj da
lekosežnih svobodomiseln’h načel. Toda preludij
volilnega boja je ostal preludij, zakaj močnejši
nego ves principielni liberalizem je bil — strah
pred socialno demokrac jo. Gospodarski interesi
so potisnili vse druge v ozadje. Socialistu se ne
zdi čudno,5 da se je razvil boj za žep, za želodec
za kapitalistične in agrarne profite, boj gospo
darsko močnih na eni in gospodarsko slabih na
drugi strani.
Na Slovenskem se je klerikalcem bolje godilo
kakor v celotni državi. Tukaj so dosegli, vse kar
so pričakovali. Zmagali so v vseh deželah in osvo
jili so skoro vse slovenske in sploh jugoslovanske
mandate. A prav pri nas je bilo liberalno-klerikalno
nasprotje ob volitvah najživejše. Kjer ni bila zmaga od
vsega začetka nedvomna, se je poostril volita: boj
tako, daje dobil naravnost gnusne oblike. Povdsjjanje
liberalnega načela in zastrupljanje osebnega nasprotja
bi bita dalo logično soditi, da bodo izvoljenim
poslancem kandidatna gesla vodilo vsega politi čnega dela. Ce je bil slovenski liberalizem poražen
doma, o čemer a priori ni bilo najmanjšega dvome
se je vendar v državnem zboru lahko opiral na
veliko protiklerikalno večino. A v slovenski politik:
ni bilo opaziti niti poskusa v t&j smeri, temveč je
liberalizem takoj kapituliral in brez vsakega po
misleka zatajil samega sebe. Volilna borba ni rodila
le 87 socialno-demokratičnih mandatov, temveč je
pokazala tudi na Slovenskem krepak nastop in na
predek socialne demokrac je. Spoznati je bita treba,
da se razvija tudi pri nas boj m-d proletariatem
•n kapitalizmom. Stranko, ki si ni mogla pribori*-'
med Slovenci ne enega mandata, so navidezno pre
zirali in zasmehovali, vendar pa so jo na tihem
tako vpoštevali, da je njen obstanek mogočno

Brileja „Rdečemu praporju" z dne 13. februarja 1909.
vplival na razvoj slovenske strankarske politike.
Liberalci so proti vsem zakonom logike in dosled
nosti začeli z vso energija koketirati s klerikalci, a
raziog za to je bil, naj so se svojih nagibov za
vedali ali pa ne, naj7ečji dokaz socialno-demokratičnega napredka.
Značilno je za naše razmere, da je izhajala
direktiva za to taktiko iz — kakor pravijo — «bele»
Ljubljane, iz središča slovenskega naroda, iz mesta,
Mer je bil boj med liberalizmom in klerikalizmom
najbolj strupen, kjer je bila obramba liberalne po
sesti najbolj pereča. Zmagala je v cžji volita libe
ralna stranka. Prav lahko ni bilo. Ogromna večina,
katero je liberalni kandidat dosegel v ožh volitvi,
ne dokazuje ničesar.
* Dalie.

Zaupniki, ki so dobivali po več Iztlsov
žepnega koledarja, so naprošenl, da vsaj do
konca meseca februarja odračunajo.

Politični odsevi.
Svoj kabinet je reformiral baron Bienerth
na sledeči način: Predsedništvo ima baron Bie
nerth, notranje ministrstvo baron H a er d tl,
domobransko ministrstvo pl. Georgi, justično mi
nistrstvo dr. Viktor pl. Hochenburg er, naučno
ministrstvo grof Stürgkh. trgovinsko ministrstvo
dr. "Weißkirchaer, finančno ministrstvo vitez
Biliński, ministrstvo za javna dela Avgust Ritt,
poljedelsko ministrstvo dr. Albin Brif, železniško
ministrstvo pl. Wrfca. Ministri - rojaki so za Po
ljake Abrabamovicz, za Nemce Schreiner,
za Cehe Začet
V novem kabinetu so sledeči novi mi
nistri: Dr. Hochenburger za pravosodje. Mož
je bil doslej advokat v Gradcu. Politično je
nemški nacionalec. Lata 1897 je bil izvoljen v dr
žavni zbor, ostal je pa poslanec samo do 1. 1901.
O njegova državniških in upravnih talentih so ne
ve nič, Tudi ni nič znano, da bi se bil v pravosodstvu kaj odlikoval. Do vlade prihaja prav iz
Zakotja. 2. Grof Stürgkh za nauk. Plemeniti
grof je znan, ker že davno stremi po ministrskem
portfelju. V starem državnem zboru je bil srdit
nasprotnik splošne in enake volilne pravice. V zad
njih letih se je močno bližal klerikalcem. Njegovi
nazori so sploh fevdalno-nazadnjaški. 3. Dr. Weiß
kirchner za trgovino. Doslej je bil predsednik
poslanske zbornice. Na dunajskem rotovžu je bil
ravnatelj. Po političnem stališču je krščanski so
cialer, sicer pa od nekdaj velik štreber. 4. Bi
liński za finance. Bil je že minister. On je član
poljskega kola, ki pa ni nič kaj zadovoljno z nje
govim imenovanjem. 5. Ritt za javna dela;
v Inomostu je bil dvomi svetnik pri namestništvu
— neznana veličina. 6. Brâf za poljedelstvo;
njegova žena je hči pokojnega dra. Riegerja, on
je Staročeh, sicer ni mnogo povedati o njem.
7. W r b a za železnice, je bil doslej sekcijski na
čelnik in je že enkrat provizorično vodil železniško
ministrstvo.
Ved kričansklmž godalci se pokazujejo že
nekaj časa nasprotja, ki se ne morejo več imeno
vati malenkostna. Izbruhnila so na dsn pri dežeinozbsrskih dopolnilnih volitvah na Dunaju. Po
tem 90 se pokazala v časopisju; krščanskn-socialni
«Deutsches Volksblatt» je z vso silo napadal stranko
in zlasti Gessmana, češ, da je njegova politika
kriva sedanjega položaja. Pa tudi Weißkirch
ner je v vstop v ministrstvo je povzročil hude boje.
Opozicija v stranki je odločno nasprotovala. Končno
je Weißkirchner izrekel, da ne želi, da bi ga
stranka odposlala v ministrstvo, ampak da mu le
dovoli vstop. Disciplina se torej krha.
Nove Bienerthove vlado ne pozdravljajo
stranke posebno navdušeno. Cehi niso . ž njo nič
zadovoljni in tudi Jugoslovani so sklenili, da za
vzamejo opozicionalno stališče. Celo Poljaki ne
kažejo še nič veselja. Na veliko večino se torej
viada nikakor ne bo mogla opirati. Gospod Bie
nerth je napravil pri sestavljanju novega mini
strstva mnogo napak, največja pa ja ta, da je sam
ostal v njem.
Kričantko socialna Stranka na Dunaju je
morala popustiti svojim nezadovoljnežem. V Dubliagu je prišlo, kakor smo že poročali, pri dopol
nilni deželnozborski volitvi med cficijalaim kandi
datom stranke Drösslerjem in kandidatom ne
zadovoljnežev Hengelom do ožje volitve. Zdaj
je Brüssler odstopil, dasi je imel veliko več
glasov kakor HeogaL Pri ožji volitvi bi bil pa
vendar ta zmagal, ker bi bili najbrže nemški na
cionalen glasovali zanj. V okraju Neubau, kjer je
tudi ožja volitev med dvojico krščanskih socialcev,
se še niso pobotali L avtoriteto voditeljev je na
vsak način Zn slabo in to je najbolje znamenje,
" gre s stranko navzdol.
Sa predesdnik* v parluuata mesto Weißkirchnerja. ki postane minister, so krščanski so
cialci določili Pat tais.
<PrgMO Lidu», gisroo glasilo češke socialno
demokratske stranke, razpravlja na uvodnem mestu
o zaključenju državnega zbora ter dokazuje, da m
storila vlada ničesar, da bi
“
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vlada poskuša smatrati sama sebe za začetek
in konec vsake državniške modrosti in
njeui domišljavosti in nezmožnosti se mora umikati
deželni zbor in parlament!» Potem izvaja glasilo,
da se vlada lahko nekaj časa opira na bajonete in
gospoduje mesec, dva, ali pol leta brez državnega
zbora; toda priti mora dan, ko se zopet odpre
parlament. «Tisti dan, pravi članek, naj se
Bienerth ne drzne stopiti pred parla
ment. Ljudski državni zbor ne trpi, ko
bo odpravljena nad njim zagrešena
brezpravnost, niti minute tistega pred
seboj, ki jebil začetnik njegovega poni
žanja in osramočenja.»
■od kombinacijami o položaja zaslužuje
največ pozornosti tista, ki pravi, da se pripravlja
vlada na nove volitve, Baron Bienert je doslej
kazal, da mu je vzlic vsem neuspehom prva skrb,
obraniti svoj portfelj. Zato je verjetno, da je pri
pravljen, žrtvovati tej «ideji» tudi parlament. Mnogo
se govori o rekonstrukciji parlamenta, v katerem
pa naj bi ostal Mataja. To je baje brezpogojna
zahteva meščanskih Nemcev. A če bi stopil tak
kabinet pred državni zbor, je skoraj gotovo, da bi
bil takoj izžvižgan, parlament pa bi bil tedaj ne
dvomno razpuščen. Govori se celo, da je za nove
volitve že določen april ali maj. To bi tudi po
vsem odgovarjalo klerikalnim namenom, ki že
davno silijo na razpust državnega zbora. «Pravo
Lidu» poziva organizacije, naj se pripravijo, da jih
ne presenetijo nove volitve.
Čeiki godalni demokratje so imeli v nedeljo
dopoldne velik shod zaradi zaključenja državnega
zbora, na katerem sta poslanca sodruga Nèmeç
in dr. Soukup obsojala burke radikalcev ter
ostro kritizovala Bienerthovo vlado. Po shodu je
bila velika demonstracija.
Dunajiki godalni demokratje so imeli v pondeljek večer deset ljudskih shodov z dnevnim re
dom: «Ljudski parlament in njegovi zločinski na
sprotniki». Poročali so: V Leopoldovem mestu
poslanec Oton Glöckner; na Alsergrundu po
slanec Ivan Smitka; v Favoritih (v Delavskem
Domu) poslanca dr. Adler in Jakob Reumann;
v Meidlingu poslanca Anton Schrammel in
Ljudevit Wutschel; v Rudolfsheimu poslanec
Ferdinand Skaret; v Fünfùausu poslanec Avgust
Forstner; v Hietzingu poslanec Ljudevit Bretschneider in sodrug Emil Polke; v Otakringu (v Delavskem Domu) poslanca Anton David
in Franc Schuhmeier; v Hernalsu poslanec
Ferdinand Hanusch; v Floridsdorfu poslanec
Kari Seitz. V torek večer so bili trije enaki sbodi
ter so poročali v Margaretih Josip Hann ich, v
Simmeringu poslanec Lavrenc Widholz, v Brigitinavi poslanec dr. Ellenbogen.
Korajži čeških radikalcev, ki so vzor našim
naprednjakarjem, je dobro posvetilo «Prayo Lidu».
Glasilo teh junakov je v soboto, ko je bil državni
zbor že zaključen, z debelimi črkami pozivalo svoje
pristaše, naj ohranijo mir v Pragi, češ, da «praška
ulica v tem trenotku ne sme zlesti v nastavljeno
past». Šest mesecev so socialni demokratje očitali
radikalcem, da gonijo ljudstvo v nastavljeno past
nemških nacionalcev. Zalo so dobivali naslove denunciantov, kazinskih trabantov, vladnih žolnarjev
i. t. d. Zdaj je naenkrat preobrat, čeprav bi se
zdelo logično, da govori ljudstvo, kadar se zapro
poslancem usta. Ampak stvar se pojasnjuje. Ju
naki, kakršni so narodno - socialni poslanci in krucinaini opozicionalci do vratu, so od petka brez
imunitete kot državnozborski in od so
bote kot deželnozborski poslanci. Sto
žrtev so zahtevali aranžirani praški izgredi, ampak
narodno-socialni poslanci so bili na varnem. Zdaj
je drugače in zato naj bo zdaj naenkrat mir ...
To so vzori in učitelji naših carodnjakarjev.
O „veleizdajakem" procesu na Hrvatskem.
Državno pravdništvo je zaplenilo brošuro „veleizdajnički proces“, ki so jo izdali branitelji obto
ženih veleizdajalcev. Sodišče je zaplembo potrdilo.
Državno pravdništvo bi moralo 8 dni po potrjeni
zaplembi podati predlog za kazensko postopanje
zoper izdavatelje brošure. Ker tega ni storilo, so
slednji zahtevali, da se v smislu zakona zaplemba
brošure prekliče. — Patrijarh Bogdanovič je,
kakor poroča „Obzor“, konferiral z Wekerlem,
in protestiral proti obtožnici zagrebškega držav
nega pravdnika kot glava srbsko - pravoslavne
cerkve, ker obtožnica taji eksistenco te cerkve in
krivo razlaga ąjeno delo, njeni svečeniki pa se
popisujejo kot pristaši politične propagande. Dr.
Wekerle je patrijarhu izjavil, da on v tem oziru
nikakor ne odobrava obtožnice in da se ne zlaga
z njenimi izvajanji.
Sedanje hrvatske razmere najbolje karakte
rizira tiskovna svoboda, katere ni. Zadnjič n. pr.
je «Slobodna Riječ» napisala to: «Narodno raz
trgani, gospodarsko plenjeni kakor kolonija, poli
tično pa vedno T suženjstvu pod absolutističnimi
vladami, so bili Hrvatje in Srbi vedno sluge in
žandarji tujih interesov. Krvaveli so za tega in
onega, danes se eksponirajo in žrtvujejo za to ali
ono oblast, sami pa izhajajo vedno najhujše. Hr
vatje in Srbi so bili vedno kladivo v rokah tuje
razredne politike, služeči ji zavedno ali nezavedno.
Enkrat so reševali Duaaj, drugič Pešto, a vselej so
za nagrado dobili absolutizem, pod katerim se je
skrivalo gospodarsko plenjenje tujega kapitalizma,»
To se v Zagrebu zapleni! Ali p* besede, ki ao

bile pri nas že stokrat zapisane : «Avstro-Ogrska
mora postati federativna država, ali pa hoče biti
samo velika ječa za vse narode in večna valilnica
nemirov, iredente in vojnih nevarnosti, ki prihajajo
od zunaj in od znotraj» ... Ce se konfisciraj o
take pri nas, ki nimamo preveč slobode, brez
vsakega pomisleka proste, objektivne in svarilne
besede, tedaj si je lahko misliti, kakšna je svoboda
na Hrvatskem sploh v dobi eksponentov.
Zagrebške «Slobodne Sijoči» zadnja številka
je bila zopet zaplenjena. Državni pravdnik si je
privoščil ves uvodni članek o «veleizdajniškem pro
cesu». Vidi se, kakšen strah ima Rauchova vlada
pred resnico.
Na Ogrskem se baje pripravlja nova koalicija
pod pokroviteljstvom Apponyija, Andrasyja in
Kossutha. Zakonski načrt o zemljiškem davku je
bil v zbornici sprejet.
V Srbiji so se začela zopet pogajanja med
starimi in mladimi radikalci, da bi se dosegla
sprava, ker se v skupštini ne more izvršiti no
beno delo.
V Srbiji se še vedno rožlja s sabljo. V fi
nančnem odseku skupštine je vojni minister Živković trdil, da je vojna neizogibna in je
zato zahteval 40 milijonov dinarjev vojnega kre
dita. Po njegovih trditvah bi Srbija s tem de
narjem v osmih tednih organizirala 250.000 rednih
vojakov in 50.000 prostovoljcev. Tudi to je že po
vedal, da izbruhne vojna začetkom maja. Jezni so
pa srbski oficiozi na Rusijo; ko je hotela srbska
vlada razposlati državam spomenico, ki zahteva
avtonomijo Bosne, ji je ruska vlada energično od
svetovala in povedala, da nima Srbija od nje pri
čakovati nobene pomoči za vojno. Obenem je pre
povedala nabiranje prostovoljcev v Rusij.
■ed Bolgarijo ia Turčija je bilo zadnji čas
razmerje zelo napeto. Kakor smo že poročali, je
Bolgarija mobilizirala velik del svoje vojske in če
prav je Turčija izjavljala, da želi mir, je vendar
tudi ona izvršila razne vojne priprave. Nesporazum
je bil zaradi odškodnine, ki bi jo imela plačati
Bolgarija Turčiji. Zediniti se nista mogle zaradi
svote, vrhutega pa je bila za Bolgarijo težava, ker
ne bi lahko dobila tako velikega posojila. Zdaj se
je pa vmešala Rusija in sicer se je njena policija
pokazala jako spretno. Turčija je Rusiji dolžna še
72 obrokov vojne odškodnine, katere bi imela
vsako leto plačati 340.000 turških funtov. Rusija
ponuja Turčiji, da naj si zaračuni te obroke na
račun bolgarske odškodnine. Tako bi Turčija dobila,
kar zahteva, seveda ne gotovega denarja; Bolgariji
pa ne bi bilo treba skrbeti za posojilo. Na drugi
strani pa postane Bolgarija odvisna od Rusije in
se odtrga od Avstrije, s katero je bila zadnji čas
v jako tesni zvezi. Sodi se, da sprejmata Turčija
in Bolgarija ruski predlog.
Augleški kralj s kraljico je prišel v Berlin,
kjer je bil slovesno sprejet. Na banketu sta kralj
Edvard in cesar Viljem naglašala svojo miro
ljubnost.

Sodrugi v Ljubljani in
okolici !
Vlada je zaključila državni zbor v tre
notku, ko je bilo ljudskemu zastopstvu rešiti
dalekosežna dela, na katera čaka delavsko
ljudstvo že dolgo z največjo nestrpnostjo. Iz
vršitev najvažnejših socialnih nalog se je s
tem zopet zavlekla, ker baron Bienerth ni
bil kos položaju in ni hotel izzvati posledic is
svoje nezmožnosti. Spričo tega dejstva mora
delavstvo jasno in glasno povedati svoje
mnenje, pa Vas zato vabimo na

ljudski shod
ki bo

v torek, dne 16. t. m.
ob 8. uri zvečer

= v veliki dvorani =====
„Mestnega Doma“
s sledečim dnevnim redom :

1. Zaključenje državnega zbora;
poročevalec sodrug Etbin Kristan.

2. Železničarji in krumlrske
nizacije;

orga

poročevalec sodrug Josip Kopač.
Sodrngl!

Važnost dnevnega reda je sama po sebi
tako jasna, da je ni treba posebej povdarjati ;
pa smo zato prepričani, da pridete vsi do
zadnjega na shod, da mogočno zadoni glas
delavstva.

auioBtoyi.

dela več delavcev. Slučajno m bilo na vso srečo samo ena krona“. Će bi agitiralo za to nepo
nobenega
tam, pa je kos odletel mimo skozi trebno bratovščino pri zdravih ljudeh, bi človek
Po zaključku lista.
Toino žčuvaule. Prve vesti o avstrijskem okno na dvorišče Zakotnika ; tamkaj pa delajo molčal; ona pa nadleguje bolnike, ki imajo po
ultimatumu Srbiji je objavUa krščan^o-soaalna tesarji. Poleg vseh nevarnosti je samo Zatler po 39 stopinj vročine, ko so torej nezmožni, da bi
nesrečen ; njega so takoj odpeljali z fre.Sll"îîPX®’ se branili. Ne moremo še dvomiti, da je to čisto
„Reichspost“, ki je notorično vzvezi z vojno
zom v deže no bolnico. Smirkova koluta ni imela navadno izsiljevanje. Bognedaj, da bi dobila bolna
kamarilo. Večinoma so tuli g!aS0'7’ *4 ih kroeov
širjali o tej stvari, napačni; iz 0* yæ’nihk| Ka takrat nobene varnostne naprave in sploh bi ne služkinja od svoje gospe par vinarjev, da ji pose ooroča da ni govora o ultimatumu, ki tu ga smela stati proti primožim. Upamo, da bo obrtni roča o svojem zdravju; čim zavoha omenjena
bila Avstrija poslala Srbiji, temveč da je name- nadzornik stvar sedaj bolj pazno zasledoval ter agitatorka kaj takega, je že pri bolnici, ki se je
ravana spomenica, ki bi jo Avstr,ia P°s
dr“f“ pogledal, kje in kako kaj stoji. Ce bi bil kos I ne odkriža, dokler ji ne izroči svetle kronice. Na
državam, da jih opozori na vojne pnprave v priletel direktno v glavo, je neizogibna smrt, pa I medicinskem oddelku se opazuje to že dlje časa,
Srbiji. Avstrija je tudi izjavila velevlastim, da si če bi bil še tako majhen, ker gre to pri brušenju Merodajne faktorje prosimo, naj energično na
ne namerava prilastiti nobenega srbskega zemljišča. kolute z brezprimerno hitrostjo. Končno moramo pravijo konec temu nadležnemu beračenju, ki je
Srbski vojni minister Živković je preklical še nekaj navesti. — Gosp. Žabkar ne bode za- | na vsak način nedopustno. Tudi naj se preneha
svojo demisijo, ker se mu je zagotovilo, da do branil, da bi se njegovi delavci organizirali — | tisto nepotrebno vsiljevanje svetlih podobic in
voli skupština vojne kredite, ki jih je zahteval. kljub temu, da je že marsikaterega vrgel na cesto. I molkov, ki je tukaj v navadi.“ Objavljamo ta
Ščuvanja je v Srbiji na vsak način še vse polno, Priporočamo mu v njegovem interesu, naj se po- I dopis, pa upamo, da se že enkrat urede te raz
zlasti Jurček še vedno razgraja. Obiskal je tudi pravi, potem ne bo imel šnopsarjev, ki ob pon- mere, sicer bo treba glasneje govoriti,
«Slovencu» ae sai čudno, da ne verjamemo,
ruskega poslanika Sergejeva, s katerim se je baje deljkih in tudi po več dni plavajo. Tako se vzgaja
pijančevanje
na
obojno
škodo.
Treba
je
v
tem
kar
je
trdil o razlogih, iz katerih je baje ijubljau
do dobrega skregal.
ski župen gospod Ivan Hribar dne 19, septemora
Ožje volitve na Dunaju. V četrtek so bile y oziru reda glede na delo. Dobro delo bodo iz
dveh dunajskih okrajih ožje volitve za deželni vrševali le tisti, ki bodo vedeli, za kaj da delajo 1908 predlagal porabo vojaštva. «Slovenčeva» vest
zbor in sicer v obeh okrajih med oficielnimi in in kako odpomagati mizernemu stanju, v katerem je pravila, da je župan to storil zaradi delavcev,
ki dobe v soboto plače. Klerikalno glasilo je pač
opozicionalnimi krščanskimi socialci. Te volitve se zdaj nahajajo delavci.
so se končale še z večjim presenečenjem kakor
Nafei klerikalci odobravajo zaključitev dr reklo, da ima to vest iz zanesljivega vira; mi pa
prve. V Döblingu je bil izvoljen opozicionalni žavnega zbora. Če je med njimi še kaj politično tega ne verjamemo. In «Slovencu» to ni prav pa
kandidat H e n g 1, ki je dobil 4520 glasov. Tukaj zrelih ljudi, bodo pisano gledali, kako more dokazuje, da bi morali verjeti, ako bi naši uredniki
je namreč oficielni kandidat Drössler že pred stranka, ki neprenehoma povdarja svoj demokra bili časnikarji, češ, deželna vlada ni deiaentiraia
ožjo volitvijo odstopil. Vendar je bilo zanj od tizem, ravnati tako nedemokratično in odobravati tega in župan Hribar tudi ne. Vse res in lepo.
dano 721 glasov. 1178 glasovnic je bilo praznih. tak protidemokratičen korak vlade. V državnem Vendar pa ne verjamemo kljub temu, da so našim
Veliko večje začudenje pa je povzročila volitev zboru so se vršile burke; nacionalistična blaznost urednikom časnikarska pravila znana toliko kolikor
v 7. okraju. Tukaj je dobil v pondeljek, pri je slavila orgije; narodnjaško komedijaštvo je «Slovenčevim». Organu «S. L. S.» priznavamo, da
glavni volitvi, oficielni kandidat krščansko - so oviralo delovanje državnega zbora. To je vse je stvar nekoliko čudna, če hoče, zelo čudna. Ne
cialne stranke Volki 5122, njegov nasprotnik, resnično. Ampak vse to ne nalaga demokraciji pravimo, da se je «Slovenec» zlagal, ampak sodili
kandidat nezadovoljnih krščanskih socialcev Ne- dolžnosti, da razbije parlament, temveč da po bi, da je bil mistificiran. Deželna vlada bi bila sicer
pustil pa 3722 glasov. Pri ožji volitvi se je pa maga, rešiti ga nore obstrukcije. Prijetno ni, da lahko dementirala, toda prisiljena ni demeatirati
to razmerje popolnoma izpreobnilo: Nepustil so v parlamentu C ho ci in Fresli; ampak z privatne časnikarske vesti, zato tudi njen molk ae
je dobil 6831, Völkl pa 2840 glasov, tako da demokratičnega stališča se mora potrpeti, zakaj ni dokaz. Gospod Hribar ni démentirai; morda ni
je puntar v stranki izvoljen z ogromno večino. te ljudi so prav tako poslali voli Ici v državni utegnil, morda je prezrl «Slovenčevo» notico,
morda je pozabil nanjo. Pomanjkanje dementija nas
27 % ni volilo, dasi velja volilna obveznost.
zbor, kakor Kreka ali pa Šušteršiča. Parla
samo
na sebi ne more prepričati, da bi verjeli vest,
ment ima pravico in celo dolžnost, razmišljati,
ki
je
naravnost
neverjetna. Ca «Slovenčevi» ured
kako
bi
preprečil
bobnanje
in
trombentanje
in
tudi
Domače vesti.
niki premislijo stvar, nam bodo menda priznali,
vlada
ue
sme
biti
gluha
za
to
vprašanje.
Ampak
Najžaloitoefio vlogo Igrajo v sedanjem treda je neverjetna. Kako naj bi prišel ljubljanski
notku zopet slovenski liberalci. Državni zbor je delavne zmožnosti parlamenta ne reši vlada, če
župan do te misli, da bi bil klical vojaštvo zaradi
ga
pošlje
domov.
Bil
je
čas,
ko
so
tudi
kleri
zaključen. Par čeških radikalcev — vzorov za naše
delavstva? Kaj so delavci uprizorili izgrede po
»Narodne Delavce“ — je vprizorilo v zbornici kalci na ves glas zahtevali delaven parlament.
noči 18. septembra? Kaj so jih delavci aranžirali ?
Sedaj
odobravajo
vpokojitev
parlamenta.
Kako
se
nesramno in bedasto burko. Šef vlade je pokazal
Kaj bi mogel biti župan, ki je vrhovni šef policije,
to
vjerna?
Navidezno
nikakor
ne.
Toda
kdor
po

brezprimerno nezmožnost Socialno zakonodajstvo
tako
slabo poučen, da bi ne bil vedel, kakšni ele
in narodno-politično delo je ustavljeno. Liberalci zna klerikalce, najde lahko ključ. Dr. Šušteršič
menti
so takrat ekscedirali? Pa dalje: Ljubljansko
je
že
lani
fantaziral
o
razpustitvi
parlamenta
pa — ne bev ne mev. Tudi njihovih par poslancev
in demokracija ne pomeni klerikalcem nič dru- delavstvo je priredilo v raznih časih številne, velike
so poslali domov. A ne da bi genili z mezincem
zega, kakor klerikalno nadvlado. Predčasno raz- demonstracije, in vse so se izvršile z vzorno disci
Vstvarjena je situacija, ki sili še političnemu anal
fabetu besede na jezik. A naša »stranka inteli puščenje parlamenta je nedemokratično, ampak plino, v najlepšem redu, brez vsakih izgredov,
gence“ ne da sape od sebe. Da bi vsaj povedala, če upajo klerikalci od novih volitev profita, tedaj Spomnimo se le na dan 28. novembra 1905, ko
kaj sodi o položaju, vzrokih in povzročiteljih po publicirajo, da je demokratično. Povrh vsega pa je bilo več kakor 10.000 delavcev in delavk na
ložaja. Pa nič! Bogve, čemu imajo poslance in zaupajo tudi § 14. Kadar je državni zbor za nogah in je praznovalo ves dan, pa ni imela poli
časopise. Če nima »Slovenski Narod* Kranjske ključen, gospodari vlada na svojo pest in od cija najmanjšega opravka. Vse te reči so županu
hranilnice, mu je pust ves svet. In to hoče voditi Bienerthovega gospodarstva pričakujejo klerikalci znane. Kako bi bilo torej mogoče, da bi se mu
politiko celega naroda, pa se čudi, da propada več političnih daril kakor od parlamenta. Zato zdeli bajoneti potrebni zato, ker dobe delavci plače?
na vseh koncih in krajih. Čemu pa naj živi, če hvalijo Bienerthov samovoljni korak, zato so po Kako naj človek verjame tako trditev? «Slovenče
ložili svoj demokratizem na led. In demokratič vi» redakterji naj premislijo stvar na vse plati, pa
v takih trenotkih ie ziniti ne zna?
nam bodo radi priznali. Neverjetna je. In če gospod
T ljubljanski «Delavnkl ioli» tolmači sodrug nemu dr. Kreku je prav tako.
Slovaaikl ceutran se je konstituiral. V pred župan doslej še ni storil tega, kdove zakaj; jo go
Etbin Kristan tuje besede, ki se največ rabijo v
časopisju in v političnem življenju. Sodrugi, ki sedstvo so voljeni dr. Ivčevič, dr. Šušteršič tovo demontira in pove, da mu nikdar ni prišlo
na kraj misli, tako slabo, tako žaljivo soditi o ljub
niso vpisani y „Delavsko šolo“, pa bi se radi in dr. H ruban. Centrum šteje 58 članov.
udeležili tega pouka, naj pridejo v četrtek ob
Llberalno-klerikalne sveže je konec; to je ljanskem delavstvu.
pol 8. uri zvečer v šolski lokal, Resljeva cesta, v povedal dr. Tavčar sam na shodu liberalnih
Besedici «gospod» v našem listu je pičila
tisti hiši, kjer je Petričeva gostilna.
Slovenčeve“ urednike. Malo da niso napisali
zaupnikov prošli torek. Voditelji so se delali
Baimere v Žabkarjev! tovarni Dolgo časa tako, kakor da bi oni odpovedovali klerikalcem cele disertacije, ker smo, pišoč o ljubljanskem
smo prizanašali, ker smo upali, da se bodo vendar ljubezen. Stvar je pa vendar nekoliko drugačna. županu, parkrat rabili besedico „gospod“. To je
predrugačile razmere; ker pa vidimo, da se ne, Žvezo so prelomili klerikalci, ker so dosegli, kar le dokaz, koliko važnosti polagajo na titulature
moramo v korist delavcev nekoliko opisati to so hoteli, pa zdaj' ne potrebujejo več sloge. Dr. v klerikalnem uredništvu, kjer pišejo n. pr. vedno
varniške nedostatke v varnostnem in zdravskem Tavčar je v svojem poročilu govoril, da je bilo v množini, kadar govore o škofu. Za nas je to
pogledu. V tem podjetju so nepopisne nevarnosti, vse skupaj samo kratko premirje. Toda takrat, nazovoslovje zelo brezpomembno in „Slovenec*
zlasti pri stružnicah pomanjkljive varnostne na ko so sklepali .harmonijo“, ni bilo govora o bi smel uvaževati o naši etiketi, če bi v eni no
prave, tako da je delavec vedno izpostavljen ne premirju, temveč o trajnem sodelovanju obeh tici dajali liberalnemu županu naslov gospoda, a
zgodi. V kovačnici so večinoma vsa okna raz strank. Tudi ni res, da bi se bili izključili samo I bi ga odrekali klerikalnemu težaku. Tako pa bi
bita, vrata poleg tudi, tako da piha posebno po osebni boji, ampak z liberalne strane je bil bilo pametnejše, če ne bi iskati dlake v jajcu.
zimi skozi, da je groza. Urejeno je prav za rev ustavljen vsak načelni boj proti klerikalizmu.
Za ivišanje odvetniških tarifov vlagajo od
matizem. Gospod Žabkar se malokdaj prikaže v Kako bo zanaprej, se bo že pokazalo. Nam je vetniške zbornice po Avstriji prošnje na justično
kovačnico, drugače leta ves dan po tovarni ; sem vseeno. Kakor ni rešila liberalcev sloga, jih tudi ministrstvo. Gospodje advokatje se sklicujejo na
ga najbrže ni, ker piha — in ker nima dim no nesloga ne bo, pa naj dr. Žerjav tisočkrat trdi, splošno draginjo in na svoje uslužbence, ki za
benega pravega izhoda. Za umivanje ima 50 de da je za liberalce položaj ugoden. S tem, da je htevajo boljše plače. Zanimivo je, da se priznava
lavcev malo posodo od 4 litrov in seveda ni mo nekoliko radikalcev zatajilo načela in vrglo puške
draginja vselej, kadar bi „boljši krogi“ radi do
goče, da bi se vsi umili, tako da gredo skoraj v koruze, ni rešen liberalizem. Saj se niso začeli
segli profit; kadar se sklicujejo delavci na dra
vsi neumiti na kosilo, za jetiko je tukaj dobro reorganizirati šele v torek, ampak že pred de ginjo, je pa navadno ni. Takrat dokazujejo prav
^oskrbljeno. Stranišče ne odgovarja niti temu
setimi leti. Kmalu bodo umrli vsled samih večnih gospodje advokatje kot pravni zastopniki pod
car zahteva naša ljubljanska občina pri zidavi’ reorganizatoričnih operacij.
jetnikov, kot občinski svetniki in poslanci ter kot
zlivek je višji ko tlak in ni čuda, da stoje de8 kranjako deželno bolnišnico smo se mo
avci pn potrebi v vodi. Priporočamo vsem de- rali že večkrat baviti. Kakor se vidi, pa vse pi delodajalci, da se prav po ceni živi. In tudi ta
aYc|m čolne ali pa ribiške Čevlje. Ker pa plače sanje nič ne zaleže. Pod starim deželnim od ni od muh, da zahtevajo višji tarif zaradi piać
5”
karj1î ?e doPu«ajo tega, naj bi prometno borom je bilo tam mnogo kričečega, a klerikalci uslužbencev, še preden so jim kaj priboljšaii.
Samomor vojake. Pretečeno sredo je umri v
dyuätvo ?a tujce nabavilo kaj takega, pa bi lahko
h°^! S)cdati to zanimivost. Steklo je so se širokoustili, da bo čez noč vse v redu, mariborski vojaški bolnišnici 21 letni prosiak 47,
kadar prevzamejo vladi oni. Zdaj vladajo v de pešpolka Franc Kumer iz Dietersdorfa na Sr.
Jazblt° in tudi tukaj piha, da je groza;
fn nHłTaiaJn °’ ?* deIai° kovao zmeraj pri ognju, želi, a razmere so se v marsičem še poslabšale. Štajerskem. Kumer se je 15. januarja s svoje
Kar je na Kranjskem klerikalnega, misli, da je službeno, puško s samomorilnem namenom težko
da ï te .pOte“ v .‘isto luknJ'°. « lahko ugane,
zdaj zlata doba za katoliško nazadnjaštvo in da ranil, baje radi različnih sekatur, katere je moral
rai v<iibHHauS neizo#lbna- Revmatizem imajo skone
vlada v deželi noben zakon več poleg inte pretrpeti pri 12. stotniji. Še na smrtni postelji je
kar še hoH hE,H fabkariu- Tlak Je imeniten,
resov klerikalizma. Tako se nam piše o razmerah klical stotniku, naj ga pusti pri miru, on da se
luči v stranišču In’ i?° f1DV* Po noči ni nobene v bolnišnici: „Človek bi mislil, da je bolnišnica
e nadel
JCI?alu bom° čitali v listih, da dobrodelen zavod, v katerem veljajo za enake ne da dalje sekirati. Kumer je bil edina opora
stare svoje matere. Čudno je vsekakor, da je to
v1diPvsakdok S
î \eC \?Iat0- Iz »vame sc
vsi, ki morajo tukaj iskati zdravja. Toda nekateri
m dotični stotniji že 6. samomor, odkar ji zaw »c morajo neLdvheÄ“?;« ’v° Ä'dS člani osobja mislijo drugače ter delajo velike
joveduje sedanji poveljnik. Baje je zahteval
azlike med „pravimi“ in „slabimi“ katoličani,
29. januarja dopoldne se le nr!n»«u p
•
itotnik - avditor preiskavo, a se je reklo, da je
osebno neumestna je pa vsiljiva klerikalna agi"J?!
<umer tako težko ranjen, da ne more izpovedati
acija, kt se vodi v tem zavodu. Neka ženska, ki in tako je šlo njegovo trpljenje ž njim v grob.
ma menda nalogo, snažiti hodnike in stopnice, ne da bi se kaznovali krivci tega trpljenja.
diSgS1 kosov,eje2lJtelo° na’ v« stSif
opravlja
to agitacijo s posebno vnemo. Njena
je P« letel pU'XSi»^
«Svobodna Biječ», glasilo sociaino-demokra
največja skrb je nekakšna „bratovščina vednih tične stranke na Hrvatskem, je objavilo resoluciji
maš“, v katero sili bolnike, češ, «saj se plača našega strankinega zbora o razmerah na Hr-
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vatskem in o aneksiji Bosne in Hercegovine.
Spnco Gasilstva, ki vlada sedaj na Hrvatskem, se
nie ne čudimo, da je bil velik del prve resolucije
faPlenjen- O zboru samem je priočil bratski list
jako zanimivo uvaževanje.

lavcev je pa mislil, da je uganil prav in je dejal:
„Bergant je dober človek; gotovo nam da kaj za
novo leto.“ In res se ni motil, zakaj dobili smo
nekaj za novo leto : Vsak svojo delavsko knjižico
s podpisanim izpričevalom, kakršnega zna samo
Dvojni samomor vojakov se je izvršil v noči
papa Bergant napisati. Potem je dobil še vsak
oa pondeljka na torek v ljubljanski artilerijski par zasluženih kronic in je takoj lahko premišljeval,
vojašnici. Desetnik Jože Kogoj iz Idrije in četo- kam naj se obrne in kaj naj začne s svojo borno
vodja Karl Valcok iz Slezije sta po dogovoru plačico. Največ namreč plačajo po tri krone na
vstrelila drug drugega. Zvečer sta bila še v neki dan in še te mezde najrajši ne izplačajo popol
gostilni, kjer sta pila v družbi. Ko sta odhajala noma, temveč utrgajo, če le kaj morejo. Poleg
}e Kogoi pustil gostilničarju štiri krone češ da načelništva v zadrugi ima Bergant še drugo čast;
Jih itak ne bo več potreboval. Oba sta potem odbornik je namreč v šentvidski hranilnici. To je
odšla v vojašnico. Kmalu so nekateri vojaki za povod, da prihaja večkrat v dotiko s črno suknjo.
čuli dva strela in začeli preiskavati po vojašnici, Seveda se menijo gospodje tedaj o vseh mogočih
Kaj se je zgodilo. Ko so prišli v baterijsko pisarno, rečeh in tudi mizarskih pomočnikov ne izpuščajo.
so naš» oba podčastnika s streli v glavah mrtva Kadar jih imajo na jeziku, se povprašuje, kakšni
na tien. Ko je prišel polkovni zdravnik, je moral delavci so v zadrugi, Bergant pa pridno referira,
samo konstatirati smrt. Sodi se, da sta s svojimi kdo je nasproten čukom ali pa Marijinim devicam
samokresi v enem hipu vstrelila drug drugega. i. t. d. Najrajši bi imeli v zadružni delavnici same
Na mizi se je našlo Valcokovo pismo, v katerem čuke, ker jih Zapret vedno priporoča Bergantu, ta
oaje pravi, da gre zaradi nesrečne ljubezni v smrt. je pa zelo uslužen, ker je odbornik hranilnice in
-^cnđa sta že pred daljšim časom dogovorila 1 noče tam imeti težav. Pa seveda tudi zato, ker
skupni samomor, ker je tudi Kogoj pisal domov, 1 bi na klerikalnih delavcih lahko drva cepal, pa bi
naj mu mati odpusti žalost, katero ji bo povzročil. î mirno držali. Delavcem, ki so še ostali v mizarski
Ustrelil se je v Tržiču na Primorskem v prsi zadrugi, priporočamo, naj se združijo v strokovni
vojak lovskega bataljona, ki je tam nastanjen. organizaciji, zakaj brez organizacije je delavec
Vzrok poskušenemu samomoru je, ker se mu je zapuščen in še misliti ne more na izboljšanje
izneverila zaročenka na Slovaškem. Te dni je baje svojega položaja.
dobil pismo od doma, v katerem mu to nazna
njajo. Ta obupnost ga je gnala do tega nesreč
Shodi.
nega koraka. Umri ni.
Predsednik avstrijskega Lloyda postane bivši
Shod mizarjev v Ljubljani se vrši v soboto
železniški minister Derschatta. Svoj mandat v zvečer „pri Levu“. Mizarji, vsi na shod! Dnevni
državnem zboru odloži zaradi tega in s politiko red zelo važen!
Sv. Križ pri Trstu. Kakor je bilo sklenjeno
bo zdaj sploh konec. Pa — gospod Derschatta si
najbrže misli, da predsedništvo Lloyda več nese in naznanjeno, se je vršil v nedeljo, dne 24. m. m.
shcd pri Sv. Križu, na katerega je bil povabljen
kakor politika, vsaj če človek ni minister.
Zadnji Obrenovič — v kabaretu. Iz Pešte tudi dr. Tuma iz Gorice. Prostorna dvorana v go
poročajo, da se je nezakonski sin kralja Milana stilni Maganja je bila polna delavcev in kmetov iz
Obrenoviča, Kristič, stalno naselil v Budimpešti in Sv. Križa, Kontovelja, Nabrežine in drugih vasic.
Shod je otvoril sodrug 1. Regent, ki je bil tudi
da nastopi v kabaretu kot pevec.
izvoljen za predsednika. Poročal je dr. H. Tuma o
delavsko-kmečkih gospodarskih zadrugah. Na shod
Iz stranke.
je prišlo tudi nekaj tržaških mestnih narodnih raz
Vsem organizacijam jugoslovanske soci grajačev. h mesta so prišli menda peš in so na
Proseku zbrali skupaj še nekoliko < tovarišev».
alno-demokratične stranke.
Toda, ko so dospeli na shod je bila dvorana že
Nepričakovano zaključenje državnega zbora, polna in le malo jih je našlo še v njej prostora.
s katerim je Bienerthov kabinet hotel rešiti svoj Ti so skušali motiti sodr. Tumo. Toda kmalu so
obstanek ne glede na politično in gospodarsko spoznali, da na shodu ni moke za njihov kruh.
škodo, ki jo prizadene samovoljni čin delavnemu Polagoma so odšli z dvorane in so skupaj z osta
prebivalstvu, je ustvarilo tako resen položaj, da limi skušali napraviti hrup v bližnji gostilniški sobi.
mora delavstvo nemudoma nastopiti z vso odloč Začeli so svirati na glasovir in plesati. Ampak zopet
nostjo, da prepreči novo škodo in eventualno na so morali nehati, ker so jim sodrugi dali vedeti,
da niso v Narodnem domu v Trstu. Pametno je
meravane neustavne korake.
naredil
tudi gostilničar Maganja, da ni hotel raz
Zaradi tega pozivamo vse politične organi
zacije, naj nemudoma prirede shode, na katerih grajačem dati vina. Tudi oni, ki so s početka bili
povdari delavstvo svoje stališče vpričo zaklučenja v dvorani, so dobili od dr. Tume zasluženo lek
Ij'udskega parlamenta. Treba je, da se to izvrši cijo, ki je ne bodo kmalu pozabili. Tako se je na
povsod in brez zavlačenja. Prireditev vsakega ta rodnjakom ponesrečil «pošten» načrt. Zvečer pa,
kega shoda naj se naznani uredništvu »Rdečega ko so odhajali, so jim naši sodrugi zažvižgali odPrapora“, kamor naj se tudi poroča o izvršitvi hodnico. Omeniti moramo, da je med poštenjakoviči bilo le par delavcev, dofiim so tvorili
shodov.
Krajevne organizacije, ki žele navodil, govor večino propadli študentki in sinovi nekaterih
bogatejših narodnih mož. Samo ob sebi je umevno,
nikov i. t. d. , naj se v prvi vrsti obrnejo do od da je to pestro četico vodil dr. Jaklič.
bora svoje deželne organizacije, ali pa naravnost
K poročilu sodr. dr. Tume je govoril še sodr.
do izvrševalnega odbora. Vsaka organizacija naj Regent. Ker se ni nihče oglasil k besedi je po
skrbi za čim številnejšo udeležbo.
slednji s primernimi besedami zaključil ta lepo
Izvrševalci odbor. uspeli shod. Po shodu se je vršila zaupna seja, na
kateri se je sklenilo, da se v najkrajšem času
*
Glavni odbor hrvatske aocialno - demokra prične delati v svrho. ustanovitve kmečke delavske
tične stranke je naznanil izvrševalnemu odboru gospodarske zadruge za tržaško okolico. In mi smo
naše stranke, da pozdravlja sklep strankinega prepričani, da bo tržaška zadruga uspavala v korist
zbora, ki predlaga konferenco zaradi razmer in okoličaDskega delavca in kmeta.
nalog, ki so nastale vsled aneksije Bosne in Her
cegovine. Hrvatska socialno-demokratična stranka Strokovni pregled.
se bo udeležila konference.
Strokovne organizacije se opozarjajo na shod
Sodrngi v Spijeta si nameravajo napraviti v Mestnem domu, ki bo v torek zvečer. Pridite
„Delavski Dom“. Koncem predpusta imajo v polnoštevilno ! !
skupnih društvenih prostorih veliko veselico.
Občni zbor Strokovne zveze tobačnih delavcev
Čisti dobiček je namenjen skladu za stavbo de in delavk, podružnica Ljubljana, se je izvršil dne
lavskega doma.
6. t. m. v gostilni „pri Kroni“. Predsednik sodr.
I. Zupan je podal vestno in marljivo sestavljeno
poročilo o delovanju odbora; poročilo bi bilo
Dopisi.
vredno
kar največje razširitve. Upamo, da ga pri
âl. Vid nad Ljubljano. Pred par leti se je
nese bratski list „Tobačni delavec“ v pojnem ob
tukaj ustanovila mizarska zadruga, ki je zelo po segu. Blagajniško poročilo je podal sodr. Žnidaršič.
nosna, da je .Prva Kranjska“. Načelnik tej zaBlagajna je v povoljnem položaju. Odboru se je
jrugt je mizar v Dravljah Ivan Bergant, pod- izrekla zahvala. — Sodr. Ant Kristan je nato
lačelnik pa Jakob Koman, ki je še večji umetnik predaval o strokovni in gospodarski organizaciji
id prvega. Člani zadruge stoje čvrsto na klerikalni
delavskega ljudstva. — Sodr. I. Kocmur pa je
odlBgi, po čemer sodijo nekateri, da so dobri orisal v daljšem govoru naloge Strokovne Zveze.
ristjani. Kolikor so pa nam znana načela krščan- _ Izvolil se je nato nov odbor, kateremu načeluje
va, bi rekli, da ta zadruga še turška ni, kaj
zopet sodrug Josip Zupan, kar je porok, da bo
;le krščanska. Vsaj delavci lahko tako sodijo,
iudi vi 1909 podružnica tako izborno delovala,
îkaj ž njimi delajo zadrugarji tako kakor se jim kakor je v 1. 1908. — Želeti je, da se vse tobačne
ljubi. O navadah te gospode in o njihom sodelavke in delavci oklenejo svoje strokovne orainem čutu dobi lahko pravi pojm, komur poTnnizaciie. ki je edina Strokovna zvezal
smo sledeče. Par dni pred novim letom so na’
M okrajna konferenca zidarjev se bo vršila
isali s svinčnikom na kos umazanega papirja in
r snhnto dne 27. in v nedeljo, dne 28. sušča v
jfem pribili v delavnici na zid, da so odpuščeni
3radcu v Švehatski pivovarni. Začetek bo ob 8.
■lavci mizarske delavnice. Nihče ni prav opazil
n zvečer. Dnevni red: 1. Volitev komisije za
ga dekreta, ki še po zunanji obhki m bil nič
îeeledovanje mandatov in za sestavo odbora;
idoben razglasu ali naznanilu. Bolj so se pa
Poročila a) predsednika, b) kontrole posauenühdelegatoy: ^Â^iÂS"
iavci začudili, ko
idil delovodja po delavnici knčec_ ,Ob festih Strajkih ; 5. Izvršitev sklepov IX. zvezi^ga zbora.
i v kanclijo!“ Delavci so se
v pisarni, ko nimajo še
»P«

:r ima teden še en delavnik? Eden izmed ae

gata. Skupina, ki ima nad 100 članov ima tudi
pravico do enega delegata. Delegati se imajo iz
kazati z mandatom in člansko knjižico.
Občni zbor zidarjev (Centralne zveze av
strijskih zidarjev), se bo vršil 15. sušča 1909 v
Budjevicah na Češkem. Na dnevnem redu je
poleg običajnih poročil tudi mezdno gibanje in
tarifne pogodbe. O zboru bomo poročali.

Društvene vesti.
Ljubljanska podružnica kovinarjev priredi
predpustno zabavo s plesom v vsih prostorih re
stavracije pri Perlesu poleg glavne pošte v Prešer
novih ulicah, dne 20. svečana, na pustno soboto.
Začetek ob 8. uri zvečer, vstopnina 30 vin
Delavska zveza v Dubrovniku („Savez medju
radnicima") je imela v nedeljo, dne 24. januarja
I. 1. občni zbor. V odbor so bili izvoljeni dobro
znani sodrugi: Blaž Miš ko vić za predsednika,
J. Bogdanovič za podpredsednika, J. Siriš če vić za tajnika, A. Končina za blagajnika,
I. Vidovič, P. Perčin, A. Al brizi o za odbor
nike, C. Damiani, J. Garaba in S. Pejovič
za pregledovalce.

Kulturna sramota.
Ce imajo zagovorniki smrtne kazni še kaj člo
veškega čuta v srcu in človeškega spoznanja v
glavi, bi jim moralo to, kar se godi na Francoskem,
odkar je večina v zbornico odklonila odpravo
smrtne kazni, odpreti oči in pokazati, da nima
smrtna kazen niti najmanjšega etičnega pomena,
pač pa vpliva naravnost živinsko. V torek, 26. m. m
je bil v mestu Garpentras obglavljen morilec
Danvers. Kar se je godilo ob tej žalostni priliki,
je tako grozno, da človek najrajši ne bi verjel;
kar se je pa res godilo in se mora verjeti, je pa
največja nevarnost, da izgubi človek sploh vero v
človeštvo.
Na Francoskem je predpust zelo živahen in
kar se godi pri nas komaj na maškaradah, je tam
prenešeno na ulice. Maškare hodijo od kavarne do
kavarne, od gostilne do gostilne, uganjanjo šale in
burke po ulicah in trgih ter zabavajo sebe in druge,
kakor le znajo in morejo. Po noči pred obglavlje
njem so se pa zbirale cele čete maskiranih gospo
dov in dam pred — sodiščem, kjer je trepetal ob
sojenec, ki so mu bile štete ure življenja. Prepe
vali so zabavljive in sramotilne pesmi, dvajset ljudi
je pa naenkrat zapelo s primerno slovesnostjo De
profundis, tako da je obsojenec v celici slišal svojo
lastno smrtno pesem.
Pri obglavljenju je bil okrog giljotine postav
ljen vojaški kordon, tako da množica ni megla vi
deti usmrtitve. Do štirideset tisoč ljudi je hrupno
protestiralo, ker niso mogli «uživati» groznega po
gleda. Strašno je še živinstvo v človeku 1
♦

V mestu A’X (izgovarjaj «Ê») v Provansi je
predsednik republike dva morilca, ki sta bila ob
sojena na smrt, pomilostil na dosmrtno ječo. V
sredo, dne 3. t. m. se je zbralo 4000 ljudi pred
ječo, ki so hrupno protestirali proti pomiloščenju. Hoteli so po sili vlomiti v ječo in
linčati oba obsojenca. Policija in vojaštvo je mo
ralo razgnati podivjano množico.

Vajenca
iSSe za jermenarako in torbarako obrt

Mihael Jager
Ljubljana, Poljanska cesta štev. 9.

;

Vabilo

ki bo

v četrtek* dne 18. svečana 1909
v gostilni g. Pavšeka na Martinovi cesti 36.
Godba na lok.
Zadetek ob 8. uri.
VTstopnina 30 vin.
K obilni udeležbi vabita najuljudneje

Roza in Ivan Pavšek.

Ceno perje za postelje I
En kilogram sivega, osmukanega 2 K, napol belega K 2 80,
belega K 4’—, prima puhastega K 6’—, najboljšega
prima, opukanega, najepše vrste K 8'—, puh siv K 6'—,
bel K 10 —, prsni puh K 12—, od 5 kg naprej franko.
Gotove jaositeljt?

iz gosto tkanega, rdečega, modrega, rmenega ali belega
inleta (pavolnine — nankinga), tuhent, 170 : 116 cm
velik in dve blazini, 80 : 58 cm veliki, napolnjeno z
novim, sivim, očiščenim, izdatnim in trpežnim perjem
K 16'—, z napol puhom K 20'—, s puhom K 24’—, tuhent
sama K Iz-—,K 14'—, K 16-—, blazinice K 3’—, K3-50,
K 4’—, razpošilja proti povzetju, ne vračunši zavojnino,
franko od K 10 — naprej.
52—18
Mak* Berger, Desohenltz, 228 (Böhmerwald).

Ce blago ne ugaia. se zameni ali pa vrne denar. — Cenik zastonj ln franko.

Izhaja v Ljubljani vsako
sredo in soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 1040 K, za pol leta
5-20 K, za četrt leta 2'60 K, melečno 90 vin.; za Nemčijo za celo
leto 12 K, za pol leta S K, za četrt
leta 3 K ; za Ameriko za celo leto
14 K, za pol leta 7 E.
PoMiitinii &t*vl9ka 10 «,

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
14- štev.

V Ljubljani, v sredo dne 17. februarja 1909.

NASLOVA: Za dopise in rokopise za list : Uredništvo
‘Rdečega Prapora^, Ljubljana. — Za denarne pošiljatve,
naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d.: Upravništvo
«Rdečega Prapora^, Izubijana, Dunajska cesta štev. 20.

„Rdeči Prapor“
izhaja redno vsako 8 f 9 d 0 in soboto
in velja za avstr®-ogrske kraje za celo
leto 10 K 40 vin., za pol leta 5 K 30 vin.,
za četrt leta f K 60 vin., mesečno 90 vin.
Za Neaäjo za celo leto II K, za pol
leta 6 K, za četrt leta 3 K.
Za Aaeriko za celo leto 14 K, za po!
leta 7 Ł

Krščansko-socialna stranka.
Baron Bienerth je sestavil novo ministrstvo, ki
ima nalogo, rešiti ogromne politične težave, katerim
njegov šef s starim kabinetom ni bil kos. Kako jih
misli rešiti, je še njegova tajnost, zdi se pa, da se
zanaša največ na božjo pomoč in na srečo. Ko je
Bienerth meseca novembra na Gessmannovo po
velje sestavljal svoj prvi kabinet, je moral spoznati,
da mu v parlamentu ne cveto rožice. Parlamen
tarne vlade ni mogel sestaviti, in če bi ga bilo
vodilo konslitncionalno načelo, bi se bil moral že
tedaj odreči svoji nalogi. Ministrsko predsedništvo
ga je pa preveč mikalo in ostal je, da se meseca
februarja prepriča o resnici, ki bi mu bila morala
biti jasna že meseca novembra, V parlamentu ni
imel večine, pač pa je znal izzvati tako sovraštvo,
da je dobil obstrukcijo. In namesto da bi bil zdaj
izvajal edino primerno posledico pa se poslovil, je
poslal parlament domov ter je sestavil novo vlado.
Ta umetnost ni bila prevelika. V Avstriji je
vedno pripravljena cela kompanija možakarjev, da
sedejo oa ministrske stolčke, če se jim le ponudijo,
Toda gospod Bienerth pravi, da je parlament arizi ral svojo vlado. A ta beseda pomeni v vlad
nih izjavah vse kaj druzega kakor v navadni jezi
kovni rabi. Baron Bienerth se ni posvetoval s
strankami, ni sprejel v svoj kabinet mož. ki bi mu
jih bile priporočile parlamentarne stranke, temveč
je takorekoč zlicitiral ministrske listnice. Svoje
«parlamentarce» je večinoma pobral iz gosposke
zbornice ali drugod iz penzije in vsak zastopa sa
mega sebe, pa nikogar drugega.
Zato ni čudno, če se imenuje tudi sedanje mi
nistrstvo provizorično in se že slišijo imena novih
mož. Med onimi, ki bi imeli prevzeti vso Biener
tbovo dedščinO; se imenuje tudi dosedanji zbornični
predsednik, kršč. socialec dr. Weißkirchner.
Nihče ne ve prav, kaj je v teh kombinacijeh
resnice in kaj ne. Bienerth sam še veruje v svoje
življenje, kar kažejo neka pogajanja, ki gredo za
tem, da bi Nemci omogočili delo češkemu dežel
nemu, Cehi pa državnemu zboru. A že to, da se
more resno misliti na Weiß'rirchnerjevo kandidaturo
za ministrsko predsedništvo, je značilno za sedanjo
dobo. Priznati se namreč mora, da so krCöanäki
«nrialri odnosno klerikalci v celi državi na vrhuncu
in da jim je mogočno zrasel greben.
Krivda za to zadene meščanske takozvane
«»obodoraisetae «Iranke, Kio iz brozprizneme strahopetnosti pred socialno demokracijo dovolile k erikaieem, d. ujanjajo, ker
Tudi »ac,ouata
iovinitem, ki je rraekal »lave na «eh konci. .u
krajih, »b mali klerikale! jamiiovako raabdi in ae* . . «u
violino. Wabrmundova
daj igrajo »aekakorprao afera jim je lani poeazala,
Biti in nauk so porabili.
do vrhunca,
Zdaj je njih predrznost ptbPNemci
Etilen dofodei na Dunaju je P°*»zaî
wera

Reklamacije «o puitaln« prsti«.
Nsfranklrana plima ta n« «pr»
jamaj*. Sokopill s« ae vraeaja,
IsainU. Snattapn* pailt-mtiu
(ilriwt 88 mm) » enkrat 80 Tla.,
večkrat pe degevern.

Leto XII.

imajo društvo «Svobodna šola», kateremu je na trgu je debela črta. A če obsojamo z vso odloč
men, z zakonitimi sredstvi delovati na to, da se nostjo birokratično nerodnost, brutalnost posa
šolstvo reši klerikalnega vpliva. Na Dunaju ima meznih odgovornih faktorjev, streljanje in vse drugo,
društvo dve vzorni ljudski šol1, proti katerim vo ne moremo prezreti političnega ozadja in političnih
namenov te žalostne epizode. Slišali smo takrat,
dijo klerikalci že dve leti strasten boj. Na vsak da so v nevarnosti vitalni interesi naroda, da je
način so hoteli, naj državna oblast prepove društvu vzkipela slovenska duša ob pogledu na dvojezične
vzdrževanje šol in porabili so vse mogoča advo- tablice i. t. d. V razburjenih dobah učinkujejo take
katovske zvijače za proces, ki je bil že izveden do frąze. Trezno sodeča misel pa pravi, da se ni zgo
dilo nič. kar bi bilo moglo brez posebnega ščuministrstva, pa se je spet vrnil k deželnemu šol vanja razburiti ljubljansko ljudstvo do popolne ne
skemu svetu. Ta bi bil moral oddati neko mnenje, razsodnosti. Ptujski dogodki so bili razdražljivi.
namesto tega je pa prepovedal pouk in dunajski Toda zaradi njih ni bilo treba izgredov. Slovenska
magistrat je zapečatil obe šoli na podlagi tako- duša je imela že dostikrat več povoda, da bi
vzkipela, pa vendar ni šla pobijat šipe. In bilo bi
zvanega prigelpatenta.
žalostno, če ne bi znal slovenski narod porabiti
Korak ni le nepostaven, ampak tako skrajno svoje najboljše moči za važnejše namene.
predrzen, da človek res ne ve več, če je v Avstriji
Šovinistično razvnetje pa je bilo potrebno li
zakon še nad klerikalci.
beralni stranki, ki je morala vstvariti take razmere,
Da gre klerikalna pšenica v klasje, kaže pa da prisilijo kler,kalno stranko na kompromis. Po
tudi sestava Bienerthovega kabineta. Njegov šef ložaj liberalne stranke je bil obupen. V državnem
sam je pravzaprav le eksekutor Gessmannovih idej. zboru se nikakor ni mogla uveljaviti. Njen repre
zentant, poslanec Hribar, je poizkusil vsako sred
Z B enerlbom vlada krščansko-socialna stranka. V stvo skoraj po Klofačevih vzorih. Njegov izlet s
novem ministrstvu je pa sploh zastopana vseskozi Kramerem in Hlibovskim v Rusijo in iznajdba
konzervativna struja, to se pravi, da imajo klerikalci neoälavizma, ki poraja kot najdragocenejši cvet
največ razlogov veseliti se je. We'ßkirchner je vseslovansko maškarado v Peterburgu, naj bi bil
krščanski socialec; Braf je Staročeh in klerikalec; služil povzdigi osebnega in strankinega ugleda, a
prazna komedija je ostala brez vspeha.
Stürgkb se imenuje liberalca, a po volilni n formi
Tako kakor na Kranjskem, je bilo z liberalizmom
se je začel dobrikati klerikalcem in znano je, da povsod; na Štajerskem ga reprezentirata Ploj in
ima o šolstvu povsem nazadnjaške nazore. Bdinski Ježovnik kakor da sta zaupnika klerikalcev, na
je konzervativen, to se pravi klerikalen Poljak. Koroškem je Grafenauer takoj vskočil v Šušteršičev
klub, v htri je klerikalizem absoluten, v Trstu
Lueger je torej vedel, zakaj hvali novo vlado.
vlada staro slogaštvo in bo vladalo, dokler ne ob
Spričo silovitega prodiranja klerikalizma so pa čuti klerikalizem, ki se tudi tam očitno pripravlja,
meščanske stranke obnemogle in fatalistično se toliko moči, da udari slogo po glavi. Liberalizem
vdajajo usodi. Boj proti klerikalni mori vodi resno na Goriškem je osebno vprašanje in nič se na bi
in vztrajno samo socialno-demokratična stranka. bilo čuditi, če bi naenkrat opazili tudi ondotae,
To bi morali spoznati zlasti Slovenci, katere uni zdaj do skrajnosti bojevite liberalce in klerikalce v
bratovskem objemu. V Dalmaciji je približno kakor
čuje klerikalizem bolj kakor vsak drugi narod. In v Istri; pri volitvah je nastopala naprednost in
čas bi bil, da bi iz spoznanja izvajali posledice.
stranka drja. Smodlake je imela pretrpeti dovolj
šikan in nasilstva. V državnem zboru ne opazi živ
Naš zbor.
Dalje.
krst dalmatinskega liberalizma.
Zakaj poltžsj je bil v Ljubljani tak, da je
Kranjska volilna reforma za deželni zbor je še
morala liberalna stranka zmagati z veliko večino, bolj poslabšala položaj liberalne stranke. Neravno
ali pa propasti; srednje poti ni bilo zanjo, prvi je bilo, da podeli vsaka volilna reforma klerikalni
vspeh je pa dosegla, ker je imela na razpolago po stranki na Kranjskem absolutno moč. Vzlic temu,
trebna sredstva, s katerimi nima nič opraviti po ali prav zato so igrali liberalci pri sklepanju re
litično mišljenje volilcev.
forme nad vse žalostno ulogo. Pred volitvami so
Po splošni sodbi je tukaj zmagal libera se pridušali, da ne dovolijo pluralne volilne pravice,
lizem. Ce bi bilo to resnično, bi se bile morale v deželnem zboru so, ne da bi le poizkusili opo
posledice pokazati v odločni protiklerikalni politiki, zicijo, kapitulirali pred Šušteršičevo voljo, ki se je
zakaj prot klerikalizem je bil vedno jedro liberalne hotel s pluralno volilno pravico v četrti kuriji
agitacije. In če bi bil res zmagal liberalizem, bi maščevati nad socialnimi demokrati. Brez ugovora,
bilo politično nemogoče razumeti, kar se je zgodilo suženjsko, so sprejeli izpremembo poslovnika, ki
takoj po volitvah, da je namreč parlamentarni onemogoča vsako krepkejšo opozicijo in so si iako
vodja tega liberalizma sestavil pretežno klerikalen kot bodoča opozicija sami dali zvezati roke. član
klub in se celo z reverzom zavezal, da ne bo oviral njihovega kluba poslanec Gangi pa za svoj pred
«krščanske» tendence. V enako klerikalni klub so log o splošni in enaki volilni pravici ni mogel do
vstopili tudi hrvatski poslanci, ki so v Dalmaciji biti med njimi bornih štirih podpisov. Ko je bila
predstavljali naprednost. Vse to bi bilo absurdno, volilna reforma sklenjena, je bila usoda liberalne
če bi ne vedeli, da so odločevali pri nas približno stranke zapečatana. Tedaj je bil Čas za Hribarjev
enaki razlogi kakor po vsej Avstriji. Nenadni ve zbliževalni načrt, katerega je napovedala socialna
likanski vspeh socialne demokracije, ki je štela po demokracija že pred letom. Toda klerikalni stranki
ožjih volitvah 87 poslancev v državnem zboru, je □i bila sloga potrebna, z novo deželno volilno pra
popolnoma zaslepil poglede meščanskih strank. vico zlasti ne. Liberalci so jo morali torej kakor
Strah pred delavstvom je odslej vodil buržoazijo, koli moralno prisiliti. In temu namenu je služilo
razredni boj se je uveljavil z vso elementarno hujskanje izza Ptuja in vstvarjenje tistega vročega
močjo. V strahu pred socialno demokracijo se je milieuja, v katerem so se odigrali septembrski
izkazala vsa absurdnost meščanske ideologije; od dogodki. Aranžerji gotovo niso prej videli, da bodo
sevi tega strahu so padali tudi v našo domačo izgredi zahtevali ljudske žrtve. Da se je stvar tako
politiko. Vsiljivo približevanje h klerikalizmu, ki se nesrečno izvršila, so bili krivi še drugi momenti,
je začelo po državnozborskih volitvah, je doseglo ki sem jih že omenil. Kdo je takrat poklical vo
največjo moč po lanskih septembrskih dogodkih jaštvo, je seveda bolj postransko vprašanja in v
v Ljubljani. Ne more se dvomiti, da so bili tedanji konfliktu med deželnim predsednikom Schwarzem
izgredi pripravljeni, kakor je naglašal tudi ljub ter županom Hribarjem, ki se je pričel z mogočno
ljanski župan in poslanec Hribar. Ce se pa spom fanfaro pa se je končal z nezatajeno šamado žu«
nimo na predlanske poskuse izbližanja, na popust pana, so socialni demokratje objektivni, četudi ne
ljivost in kapitulacijo liberalne stranke v deželnem slepi opazovalci. Vsekakor so se strasti tako raz
zboru, pa na dogodke izza septembrskih dni, tedaj grele in položaj tako poostril, da je postal libe
je tudi lahko razumeti, zakaj so bili aranžirani. ralnim namenom ugoden. To se pravi, ko je naj
Vsega kar se je godilo od 18. do 21. septembra V radikalnejši protiklerikalec dr. Ivan Tavčar po
Ljubljani, ni moči spraviti pod eno kapo. Med sklepu svojega izvrševalnega odbora ponudil kleri
prvimi izgredi in med dogodkom na Pogačarjevem kalnemu vodji roko v sprava, so jo morali kleri-

kniei zaradi svojega ugleda med šovinistično razdraženim ljudstvom sprejeti. Zmaga pa je
;e
klerikalni strani. Ko je bila sloga sklenjena, je
Šušteršič v «Vaterlandu» objavil ,tl?umfa’e°llaa^2
da je liberalizem - mrtev. Socialna .^“okra^a
je takrat dejala, da je liberalizem kapi tul.raL Dr
Tavčar je bil zaradi tega zelo hud in je dejal, da
je stvar dobra, ker socialni demokratje kriče. Izza
zadnjih dogodkov v deželnem zboru^in PJ dežd“°zborskem zasedanju menim, da bo dr. Tavčar sam
kmalu dvomil, če je stvar res dobra. Takrat pa je
bila kapitulacija očitna. Ge bi bil res izginil samo
tisti umazani boj iz časopisja, ki se je pri nas
vgnezdil, bi bili socialni demokratje prvi pozdravili
to dejstvo, ker je med Slovenci veliko bolj po
trebno, odpravljati surovost, kakor pa pospeševati
jo. Med poživinčanim ljudstvom je vsako kulturno
delo nemogoče in boj z argumenti je vedno bolj
plodovit kakor umazan oseben boj. Toda iz libe
ralnega časopisja je takrat izginil vsak načelni
boj in plašna popustljivost «Slov. Naroda» je se
gala tako daleč, da se ni drznil iz lastnega nagiba
napisati besedice o znanem Jegličevem pastirskem
pismu, s katerim je očital Slovencem toliko smrtnih
grehov, kolikor se jih je le mogel domisliti. Sele
ko je «Rdeči Prapor», ki ni dnevnik, posvetnemu
pismu, je «Slov. . Narod» — ponatisnil članek iz
reškega «Novega Lista», izrecno povdarjajoč, da
samo ponatiskuje.
.
Taka popustljivost se ne more očitati kleri
kalcem, ki so šli tudi v dobi najintimnejše sloge
svojo pot. Njihovi agitatorji so po deželi udrihali
po liberalizmu, njihovi časopisi so zabavljali libe
ralcem, njihova večina v deželnem zboru je raz
pustila idrijski občinski odbor in šikanirala liberalne
učitelje. Klerikalizem se je zavedal svoje moči, libe
ralizem svoje slabosti.
V teh razmerah so se vršile dopolnilne volitve
za kranjski deželni zbor po novi volilni pravici.
Tukaj še je uveljavila liberalno - klerikalna har
monija, kakor jo je imenoval dr, Tavčar tako, da
so liberalci' propustili klerikalcem po deželi vse
mandate brez boja, klerikalci pa ljubljanske man
date liberalcem. O vspehu volitev seveda ni bilo
dvoma; rezultat bi bil enak tudi če ne bi bilo
kompromisa. Ampak če se pomisli, da se volilni
boji ne vodijo samo zaradi mandatov, se spozna,
kako je liberalna stranka do tega časa že obupala
o svojih pozicijah. S kandidaturami za te volitve
je razdražila še učitelje, ki so bili doslej njeni najvdanejši pristaši. Socialna demokracija ne pričakuje,
da prestopi zdaj učiteljstvo korporativno v njene
vrste, pač pa da se tudi v tem stanu poglobi po
litično mišljenje, kar bi bil že velik vspeh.
Slovenci, Hrvatje in Srbi v tej državi ne žive
za kitajskim zidom. Naj tudi kratkovidneži posku
šajo, ločiti interese Jugoslovanov od interesov drugih
narodov, vendar s praznimi deklamacijami ne mo
rejo uničiti moderne gospodarske konstelacije, ki
jo združuje po svojih notranjih zakonih. S sociali
stičnega stališča je umevno, da politična zgodovina
Jugoslovanov ne more biti nič druzega kakor iz
rezek iz politične historije večje skupine, kateri
pripadamo, če nas to veseli ali pa ne. S tega sta
lišča se tudi lahko razume, da so razvojne točke
v celi dižavi čudovito podobne našim v ožjem
krogu. Tudi v celi Avstriji gredo meščanske stranke
tisto pot kakor pri nas, pot, ki se vije med navi
deznimi nedoslednostmi, ki se vidi neštetokrat
absurdna, ki pa je prav taka, kakršna mora biti.
Dosledno je vršila svoje delo socialno - demo
kratična stranka, ki s svojo organizacijo avtonomnih
narodnih skupin in s svojo solidarnostjo v skupnih
interesih krasno simbolizira to državo, kakršna bi
morala biti in kakor jo hoče preosnovati, da po
stane država svobodnih, enakopravnih narodov. V
državnem zboru je sccialno-demokratična stranka
od vsega začetka nastopila kot stranka proletariata
in je odločno vršila svoje naloge, zavedajoča se
svojega delavskega značaja. Boj, ki ga je vodila v
državnem zboru, je bil čisli razredni boj. Z velikim
problemom je nastopila že leta 1907, ko .je vložila
svoje znane nujne predloge proti draginji. V av
strijskem parlamentu se ne pojavljajo pogostoma
tako utemeljeni in podkrepljeni predlogi kakor so
bili tisti. V debati so podali socialno-demokratični
govorniki jakp bogat material. Toda argumenti
niso nič zalegli, nujnost je bila odklonjena in me
ščanske stranke so se demaskirale.
Dalje prih.

„Trlalizen“.
Kranjski deželni zbor je imel, kakor smo
poročali, veliko politično debato o aneksiji Bosne
in Hercegovine, v kateri se je tudi prav mnogo
govorilo o triaiizmu, to se pravi o preosnovi se
danje dualistične avstro-ogrske države v trialistično
avstro-ogrsko-jugoslovansko. Glavno besedo je
imel seveda dr. Šušteršič, ki je bil pa še precej
previden, češ, nihče ne ve, koliko stoletij je še
treba za tako reorganizacijo države.
Pred kratkim so imele hrvatske stranke v
Zagrebu sestanek, na katerem je dalmatinski po
slanec, don Ivo Prodan priporočil sledeči predlog:
„I. Vse hrvatske stranke se izrekajo složne
v drzavnopravnem boju za zedinjenje Hrvatske,
Slavonije, Dalmacije, Istre, Bosne in Hercegovine
SavXvSo’tdo. deŽe‘ ’ ” ;'a'"0Slal”°
nri«,? r se doseže sodelovanje vseh drugih strank
P pravljene so jim navzoče stranke, ob varstvu

noviču in za umor popa Gapona že pred
izvršitvijo, ne da bi bil preprečil ta de
janja. Sicer pa je preiskovalni sodnik dognal
da je bil drugi morilec popa Gapona
Azev. Pol ure pred umorom Pleveja je bil
avtonomijo v vseh pokrajinah Hrvatske.
njegov morilec Sasonov šepriLopuhinu.
2. Ravnopravnost cirilice z latinico.
Vsi atentati, ki so jih zadnji čas uprizorile bojne
3. Svobodno rabo srbske zastave.
.
II. Vse stranke sklepajo v zmislu navedenega organizacije socialnih revolucionarjev in revolu
cilja, da se udeleže njihovi poslanci odnosno za cionarnih teroristov, prihajajo od Lopu h i na. ki
stopniki Bosne in Hercegovine skupnega sestanka, je bil njih duševni zaščitnik.
Na čelu provokatorjev so stal: celo člani
ki ga ima čimprej sklicati poseben odbor, v Ka
terega imenuje vsaka stranka svojega zastopnika. levih strank prve in druge dume. Pred
III. Ta odbor vodi omenjeno skupno poli igra za aretacijo Lopuhina ima tudi politično
tično akcijo, dokler se ne skliče večji sestanek, ozadje. Stoljipin je prosil carja, naj bi čez
ki potem prevzame razpravo in reševanje vseh zimo ostal v Peterburgu. Vsled tega bi se po
vzdignilo zaupanje inozemstva do Rusije in vpli
skupnih poslov“.
Ta predlog so sprejeli navzoči zastopniki valo na pomirjenje Rusije, kar bi zopet olajšalo
vseh strank, izvzemši Frankove. Socialni demo posojila. Car je nasprotoval, ker je za Peterburg
kratje in Srbi se niso udeležili tega posvetovanja. potrebno izjemno stanje. Tedaj je stopil Stoljipin
Človek bi mislil, da so sklepali to resolucijo v stike s tistimi ljudmi, ki so že davno trdi i i,
politični otroci. Bolj naivno kakor je, ne bi mogla da sonemiri umetno izzvani. Stoljipinu
biti. Vendar so nekateri momenti zanimivi. Don se je posrečilo, razkriti mahinacije Lopuhina.
Prodan je bil nekoč najbolj zagrižen sovražnik kateremu j’e stal neki veliki knez ob
Srbov; v svojem listu „Katolička Dalmacija“ se strani. Pričakovati je še več aretacij.“
To poročilo hoče torej dopovedati, da je
je v potu svojega obraza trudil dokazati, da
Srbov sploh ni. Zdaj bi bil pripravljen, priznati bila v Peterburgu prava zarota paiače.
jim ime, zastavo, pisavo, pa kulturno in cerkveno
avtonomijo. Iz tega se vidi, da je strupeno so
Politični odsevi.
vraštvo med Hrvate in Srbe umetno zasejano in
da se z naravnimi sredstvi ne more ohraniti. Na
S>m« Bebe hvali Bienerthova vlada v uradni
dalje je zanimivo, da reklamirajo tudi Slovence «Wiener Zeitung« na sledeči način: «Članov par
za novo hrvatsko državo, v resoluciji pa popol lamentarne večine (katere ?) in bilo mogoče pokli
noma pozabljajo povedati, kaj nameravajo z nami. cati na vlado in zato je krona poverila ministrice
Da so bili Frankovci nasprotni resoluciji, je posle možem, katerih dosedanje delovanje jamč. (?)
naravno. Odklonili je pa niso iz spoznanja njene za to, da bodo stvarno in strokovnjaški spolnjevali
naivnosti, temveč samo zato, ker priznava Srbe. svojo nalogo. V novo vlado, nadaljuje izjava, vc>
Vsi naši trialisti, ki snujejo velikanske državne pajo osebnosti, ki so odločnega narodnega mišljenja,
načrte, ko nimajo še niti pogojev za ustavno pa bez pristranosti (Weißkirchner, Hochenburge .
.življenje, pa pozabljajo, da nismo v tej državi Slürgkh), Ako še nedostaja narodni zavesti nekaterih
sami in da more biti preosnova Avstro Ogrske znak stranke, iu katere so izšli, je ta narodna za
samo plod skupnega, sporazumnega dela vseh vest zato prav tako silna in mečna. Vsi člani no
narodov.
vega kabineta stoje na temeljnem prepričanju o so
cialnem poslanstvu države. Novi kibinet naj bode
SodrngU Podpirajte ln Sirite „Rdeči ministrstvo krepke, izven vsakega vpliva stojoče op
rave. kabinet narodnega zbližanja in socialnih re
Prapor“. Pridobite novih naročnikovi Na form. Vlada si bode zato prizadevala napolniti pre
bivalstvo s popolnim zaupanjem nanjo. Odbijala bo
delo za centralno glasilo stranke.
od sebe vplive, ki to zaupanje spodkoaujejo, skrbela
bo za to, da ne bo uradništvo ubogalo druge avto
Ruska senzacija.
ritete, kakor svojih zakonitih predstojnikov. Iztrgala
Socialno - revolucionarna ruska stranka je v bo upravo vmešavanju strankarskega vpliva. Samo
Parizu obtožila svojega člana Azeva, da je bil zakon naj vodi in določa ajega administrativno de
policijski vohun. V svojih razpravah in v svojih lovanje».
Klerikalno čaaopitje
Avstriji dobiva svoj
spisih je imenovala tudi bivšega policijskega pred
sednika Lopuhina, češ, da je bil Azev ž njim politični pouk večinoma od Pijeve družbe, ki jim
v zvezi, ko je bil Lopuhin še aktiven in da je v deje tudi bogate podpore. O novem Bienerthovem
zadnjem času od njega zahteval, naj socialnim ministrstvu piše korespondenca te družbe tako.*
«Baron Bienerth in baron Haerdti sta kila taed
revolucionarjem zataji njegove stike s policijo.
Razkrinkanje Azeva je povsod napravilo velikanski najbolj zaslužoimi sotrudniki pri velikem delu vo
vtisk in v dumi je vložena interpelacija o zadevi. lilne roforme ter sta več storila za njen vspeh, ka
A še se ni razburjenje poleglo, pa je prišla iz kor par socialno-demokratičaih demonstrantov, na
Peterburga ’ nova, nad vse senzacionalna vest : katere so sodrugi tako ponosni. We ßrirchner pa
Aretirali so Lopuhina! Najprej so od vseh je bil pravi konj volilne reforme v parlamentu;
strani obkolili njegovo hišo; po noči je prišel njegov veliki govor za volilno reformo je mnogo
policijski predsednik Gerasimov, izvršil je hišno pripomogel, da se je pridobila večina tedanjih po
in telesno preiskavo in končno je odpeljal Lopu slancev za reformo. Vitez Biliński je bil izmed onih,
ki so znali zlomiti odpor Poljakov proti reformi...
hina v zapor.
Da se razume mogočni vtisk, ki ga je po Da si je baron Bienerth zagotovil izključno sotrudvzročila ta aretacija, se je treba spomniti, da je ništvo krepkih oseb, ki vedo, kaj hočejo, da je za
bil Lopuhin predsednik tretjega oddelka, to se upal naučno listnico krepki roki sicer liberalu?ga,
pravi, da je imel, ko je bil še v aktivni službi a na red in zakonitost pazečega grofa Stürgkha,
skoraj neomejeno moč. Tudi ministre nadzoruje vse to nas lahko napolnjuje z zaupanjem ...»
Klerikalci smatrajo torej čitatelje svojih časo
predsednik tretjega oddelka, odpira lahko njih
pisma, zapoveduje policiji cele države in ima pisov za politične otročaje.
Baron Bienerth je bil v času boja za volilno
obsežne pravice na dvoru. A tudi njegovo so
cialno stališče je nenavadno visoko. Lopuhini šte reformo minister za notranje zadeve. Poleg mini
jejo med najvišje in najstarejše rusko plemstvo ; strskega predsednika bi bil imel torej največ dol
Peter Veliki je imel celo ženo iz Lopuhinove žnosti, pospeševati reformo. Ge se pa primerjajo
rodbine. Aretacija se je izvršila s posebnim car njegove zasluge s socialno - demokratičnimi, tedaj
jevim dovoljenjem.
izginejo popolnoma. Dva meseca, do 28. novembra
Zadeva je zelo skrivnostna, a zelo značilno 1905 je vodilo socialno - demokratično dela sivo
je oficiozno poročilo, ki ga je sestavila ruska vseh narodov tak boj za splošno in enako volilno
vlada. Komunike, ki ga je objavil berlinski „Lo pravico, da od 48. leta dalje ni enakega v av
strijski zgodovini. V tistih časih ni Bienerth genil
kalanzeiger“, pravi:
»Vsi drugi interesi stopajo v ozadje spričo z mezincem za reformo. Dne 28. novembra je
senzacionalne aretacije Lopuhina. Danes je bila Gautsch Sele napovedal, da predloči reformo me
razširjena govorica, da se je Lopuhin obesil, kar seca svečana. Potem so delali zanjo Gautsch, Ho
se pa ni potrdilo. Z izvrstno poučenega vira se henlohe, Beck, zadnji pač bolj zato, ker je dobil
poroča, da je bila aretacija Lopuhina Stoljipinovo to dedščino, Za barona Bienertha se je pa komaj
delo, ki ga je dal od 1. decembra 1908 opazovati. vedelo, da je reforma pravzaprav zadeva njegovega
Od tistega dne, ko je policijski vohun Azev resno ministrstva. Pijeva družba naj torej pripoveduje
pozval policijskega predstojnika Lopuhina, naj novorojenčkom o Bienerthovih zaslugah.
nastopi proti sumničenju revolucionarjev v Pa
■isiater Weißkirchnar je kot poslanec en
rizu s trditvijo, da ni bil Azev nikoli agent ruske krat govoril za volilno reformo. Ne prej ne poz
policije, so revolucijonarji Azevu, še bolj pa Le- neje se ni brigal zanjo. Krščansko-socialna stranka
puhinu žugali s smrtjo. V svojem srčnem strahu je pač bila za reformo, prvič zato ker bi bita dru
je Lopuhin potoval v Pariz, kjer so ga opazo gače izgubila ves politični ugled, drugič ker je upata,
vali ruski detektivi, ki so poročali v Peterburg o da ustvari splošna in enaka volilna pravica kleri
njegovem občevanju z revolucijonarji. V tistem kalno večino. Toda delal ni med krščaaskimi soci
času so revolucionarji že sklenili smrtno sodbo alci za reformo Weißkirchner, temveč Gessmanc.
nad Azevom, ker ga je bil Lopuhin označil kot Ge bi se pa vprašalo, kdo izmed poslancev sploh
detektiva. Ko se je vrnil iz Pariza, je Lopuhin se je največ trudil za reformo, bi se moral mar
prosil Stoljipina za policijsko varstvo, ker je v sikdo imenovati pred nemškimi krščanskim; soci
veliki nevarnosti pred revolucijonarji. Stoljipin je alci in v prvi vrsti bi se moralo povedati ime
o celi zadevi poročal carju, ki mu je dal najob drja. Adlerja.
sežnejša pooblastila. Na to je prišla aretacija
0 novem jnstičnem miniatru Hochenbnrgerja
Lopuhina.
11
objavlja „Arbeiter Zeitung“ sledečo zanimivo re
Smatrati se mora kot gotovo, da je Lominiscenco; Dne 20. aprila 1897 so vložil:
puhih vedel za atentate proti Plevelu
poslanci Hochenburger in tovariši sledeči
velikemu knezu Sergeju iu generalu Bogd ai
predlog;

hrvatskega državnega značaja, glede na njih po
sebne želje, priti do skrajnih meja nasproti. Zlasti
S° P?PsVblTinaKlimom kulturno in cerkveno

t

„airazumnejši državnik pod solncera nebeškim.
V Jdrju. Kreku je kvintesenca vsega političnega
znanja. Od Benkoviča do Gostinčarja so v stranki
vsi modrijani iz Jutrove dežele. Kdor slepo pri
sega na „Slovenčeve* besede, lahko verjame. A
če ne bi človek bral nič drugega kakor „Slovenca“,
pa le mislil s svojimi možgani, bi se moral kmalu
prepričati, da na vsej bahariji ni spredaj nič in
zadaj nič. Naša klerikalna stranka je danes pri
bližno tam, da sama ne ve, kaj hoče. S sta
rostnim zavarovanjem za kmete je utržila nesmrtno
blamažo. Še ni pozabljena, pa že zopet skače
semintja, kakor da ima ples svetega Vida. Komaj
je bil državni zbor zaključen, pa je „Slovenski
klub“ sklenil fenomenalno izjavo. Hvalil je Bienertha, ker je zaklenil vrata parlamenta in pozival
ga je, naj vstvari predpogoje za redno delovanje
državnega zbora. Crnilo na izjavi se še ni posu
šilo, hvala Bienertha še odmeva, „Slovenec“ pa
že imenuje Bienerthovo vlado „predpustni ka
binet“. Na novem Bienertovem kabinetu res nič
ni; socialni demokralje so zaraditega njegovi najodločnejši nasprotniki. Ampak to je dosledno.
Kako pa soglaša sedanja radikalna opozicija
klerikalcev proti Bienerthu s tistim brezprimernim
zaupanjem, ki so mu ga izrekali šele pred par
dnevi, ko so odobravali zaključenje državnega
zbora in mu poverili predpogoje za parlamentarno
delovanje, tega ne razloži noben „Slovenec“.
Skoraj bi človek mislil, da so klerikalci pijani
svojih zmag, pa ne vedo, kaj delajo. Le še nekaj
časa tako konfuzno, pa bo kmalu konec slave!
Jugoslovanski minister je črtan iz programa
klerikalne stranke. Leta in leta je bil to cilj vse
slovensko-nacionalne politike in javna tajnost je
bila, da je bil stalni pretendent za to mesto vodja
klerikalne stranke dr. Šušteršič. Zdaj je „Slovenec“
naenkrat prepričan, da miništri-rojaki več škodujejo
kakor koristijo. Mi bi bili s tem vspehom prav
zaprav lahko zadovoljni, ker smo bili vsa leta
edini, ki se nismo mogli ogrevati za jugoslovan
skega ministra. Zato smo bili seveda narodni
škodljivci. Ampak naše zadoščenje je le majhno,
ker ne verjamemo, da bi se bili klerikalci nače
loma spreobrnili. Najbrže je vmes nekaj tistega
grozdja, ki je bilo lisici kislo. Sumljivo je pa
tudi to, da v korespondenci „Information“, s ka
tero imajo klerikalci notorične zveze, neki jugo
slovanski poslanec stoka, da v Bienerthovem mi
nistru ni jugoslovanskega ministra - rojaka. Kaj
pravijo klerikalci na to?
Za reformo

državnozborskega

poslovnika

in sicer za tako, ki bi opoziciji zamašila usta, so
se še minuli teden ogrevali klerikalci. Socialnim
demokratom je „Slovenec* grozno očital, da niso
pripustili take reforme, Bienertha je pa „Slovenski
klub* pozival, naj oktroira nov poslovnik. Zdaj
pa gredo klerikalci sami v opozicijo in — molče
o poslovniku. Molčali bodo tako dolgo, da se
pobotajo z vlado. Ko bodo vladna stranka, bodo
pa seveda zopet zahtevali nagobčnik za opozicijo.
Zares dosledna stranka!
Kranjski dež. odbor je oddal, kakor čitamo
v „Nar. Dnevniku“, različna tiskarska dela ka
toliški tiskarni; dosedaj jih je imela učiteljska
tiskarna; pri razpisu so bile 3 cenejše ponudbe
nego od katoliške tiskarne, med njimi tudi po
nudba učit. tiskarne. Konkurenčni interesi posa
meznih tiskarn nas ne brigajo. Ampak tukaj je
vprašanje, kdo plača višje stroške, ki bi jih de
žela prihranila, če ne bi protežira a „Katoliške
tiskarne* le zaraditega, ker je klerikalna. V de
želnem odboru imajo klerikalci večino ; to jim pa
vendar ne daje pravice, da bi z deželnim de
narjem podpirali svoje zavode na škodo davko
plačevalcev. Klerikalna gospoda je kmalu začela
kazati roge. A še nekaj časa naj tako gospodari,
pa bo tudi ljudstvo kmalu razumelo, da so se
klerikalci nesramno lagali, ko so govoričili, da
mora dobiti ena slovenska stranka zaradi na
rodnega interesa večino v deželnem zboru. Ta
večina je bila potrebna v interesu klerikalnega
žepa. Drugih razlogov sploh ni bilo.
ST°j° krepko peil hočejo učiteljem pokazati
klerikalci. V nedeljo je imel dr. Lampe shod v
Šmartnem pri Litiji in je tam dejal : „Če bi se
učiteljem plača izboljšala tako kakor zahtevajo li
beralni učitelji, ki proti starostnemu zavarovanju
hujskajo, bi znašalo to primeroma toliko, kolikor
bi plačevalo naše ljudstvo zase, da bi bili vsi
kmetje in hlapci zavarovani za 3tarost, onemoglost
in bolezen.“ Te besede objavlja „Slovenec“ z
debelimi črkami. Kdor razume klerikalne govore,
Ie P? tem4bojnem klicu na jasnem: Klerikalci
Str h« lz?tradati učitelje ter jih z bedo prisivani? vst,°P1J0 v nJlhov tebor. Kmetko zavaroSt, 1 k.aterera Ie govoril dr. Lampe, ni nič
ql,Xeir? b3rx,r Pretveza in če bi bili njegovi potnnrîn\S°-rkai ™zlPisl*h njegove besede, bi bili
n±°^\kak° Je nasProtoval sam sebi. NajPraiJb natnreč ^zlagal, da je bivši češki minister
Z^hîe7a jkm?l.sko zavarovanje in jestem
da hi °h-?° 6 odvrnid od klerikalne stranke sum,
doval da3 vna .aFtirala za to. Potem je pripovetakpmn
kranjsko kmetsko ljudstvo nasprotuje
odklonil Tr3”1??11ada §a b0 klerikalna stranka
pa ie trdilk d» ga

zavarovan >’« dA

&d,8..tv,° ne mara‘

Naenkrat

n učltelJ1 -kmete naščuvali proti
bH vpSafdria
n-a misel’ dabi
vprasai drja. Lampeta, katera njegovih trditev

je resnična. Zakaj, če so le učitelji naščuvali Če jim kdo ne da podpore, pa žugajo da
kmete, tedaj se ne more govoriti o ljudski volji, j bojkotiran. Strah pred tem bojkotom menda ne
In če so klerikalci prepričani, da je vse sama i bo velik. Ampak nas zanima, da se io društvec»
učiteljska hujskarija, tedaj ne bi bili smeli reči, ' imenuje delavska organ :ac ia. Vemo s-cer dà
da bodo odklonili kmetsko zavarovanje, temveč ; so tudi Klofačevi „narodni di nicir tehtali pri
bi bili morali govoriti takole: „Ljudje, zavarovanje ■ nadškofu Skrbenskem in pri židovskih kapitalistih,
je dobra reč, ampak hujskači so vas zapeljali.“ Zato so pa tudi kmalu prišli na kan: pri deIn razločiti bi bili morali ljudstvu celo vprašanje lavstvu. Pa bo tudi slovensko delavstvo razumeio,
ter ga poučiti. Sicer pa nima starostno, vprašanje da ni mogoče, danes beračiti pri podjetnikih'
nič opraviti z učiteljskimi plačami. Ce bi bili jutri se pa bojevati za gmotno izboljšanje svojega
klerikalci resnični prijatelji ljudstva, bi morali reči položaja.
to: „Prijatelji, ob sedanjih plačah ne morejo uči
Huda lakota vlada v Dalmaciji. V občim
telji dostojno živeti in zato tudi ne morejo vaših Vodice je prišlo okrog 500 ženk z otroci na žu
otrok tako poučevati, kakor bi bilo treba. Uči panstvo, zahtevat živeža, ker nimajo kaj jesti.
teljske plače se morajo izboljšati zaradi vaših Možje so mornarji, mnogo jib je pa v Ameriki, j
otrok. Kdor vas hujska proti učiteljem, vas hujska kjer vsled krize sami nič ne zaslužijo.
Proti županu in poštarja MaceHetn iz Gra- j
proti vašim otrokom.“ Toda klerikalcem je bo
dočnost ljudskega naraščaja deveta briga. Zdaj dača v Beli Krajini bo dne 1. marca pred po
imajo moč, da lahko terorizirajo, pa jo rabijo. rotniki v Novem mestu glavna razprava. Obdolžen
Krščanska ljubezen je pa kdove v kateri shrambi. je zlorabe uradne oblasti. Macelle je lani kandi
Kranjska dežela ni napredna — tudi to je diral za deželni zbor proti Šukijetu in je napravi!
povedal dr. Lampe na svojem nedeljskem shodu. klerikalcem mnogo dela. Proces tudi nekoliko
„V naprednih deželah — je dejal — zahtevajo diši po političnem nasprotju.
Zapori V Celovcu so baje tako prenapolnjeni,
kmetje zavarovanje, pri nas ga pa ne marajo.“ To
da
so
morali več kaznjencev prepeljati v Ljubljano.
priznanje je vendar zlata vredno. Vsa leta že
To
je
tudi lep dokaz za krasoto kapitalističnega
trobi „Slovenec“, da je klerikalna stranka resnično
napredna, pametno napredna, krščansko napredna, družabnega reda.
železničar Fran Kukal v Št. Vidu ob Glini
zdaj pa pride klerikalen prvak, pa pove na vsa
usta, da se tista dežela, v kateri imajo slovenski je padel po stopnicah in se je tako pobil, da je
klerikalci „ največjo moč, ne more šteti, med na kmalu umrl.
Ljubljanske sodrug« opozarjame še enkrat,
predne. Če bi to dejal socialist, bi mu nametali
toliko brezbožnosti in protikrščanstva v obraz, da je v „Delavski šoli* zdaj tolmačenje tujih be
so največ
v rabi v časopisju
in v polida bi se moral ob živem telesu priporočiti luci- sed, ki............
.
.
ferju. Zdaj vemo od klerikalcev samih: Tam, kjer s ticnem življenju na vrsti. Dokler je ta predmet
oni vladajo, ni napredka. To si je treba zapomniti, na dnevnem redu, imajo tudi organizirani sodrugi.
Kaj bo z obrtnim sodiščem? Ljubljanskemu ki niso vpisani v „Delavsko šolo“, pristop. Kdor
občinskemu svetu je došel dopis predsedstva se želi udeležiti, naj pride v četrtek ob pol 8. uri
c. kr. deželnega sodišča o namestitvi obrtnega zvečer v šolsko sobo. Resljeva cesta štev. 22 (v
sodišča. V zmislu § 6 zakona z dne 27. novembra hiši, kjer je Petričeva gostilna).
Ustrelil se je v Mariboru asistent južne že
1896 je občina vezana, priskrbeti obrtnemu so
dišču prostore. Ker jih pa ni mogla dobiti, je I leznice Jos. Czizek v srce. Bil je tako; mrtev.
predsedništvo deželnega sodišča ponudilo take Vzrok samomora šele 28 letnega moža je baje
prostore v justični palači, če se občina zaveže bila neozdravljiva bolezen.
Iz okna skočila je v bolnišnici v Celju 66
plačevati 500 kron letne najemnine. Svoj čas je
letna
umobolna Marija Konec. Bila je takoj
občinski svet sprejel to ponudbo. Sedaj je pa
predsedstvo deželnega sodišča po nalogu finanč mrtva.
Smrt v plamenu. Dne 2. t. m. je zgorela
nega ministrtsva pisalo občini, da naj izjavi, če
Čmaterjeva
koča v Reisbergu v Labudu. 82 ietna
bo poiskala druge prostore v slučaju, da bi de
želno sodišče samo rabilo svoje in če se zaveže, kmetica je izkušala rešiti, kar je mogoče in bila
poskrbeti tudi razsvetljavo, kurjavo in stranske pri tem težko opečena. Njeno hčerko pa so našli
potrebščine. Občinski svet je v torek sprejel te v razvalinah kot zgorelega mrliča.
pogoje. — V zadnjem zasedanju kranjskega de- f
žel nega zbora je bila sprejeta resolucija, ki se î Socialni pregled,
tiče ustanovitve obrtnega sodišča v Ljubljani. Re- I
7,-,?.
-„„„„.»k,
sotočij, sklepov ta izjav bi bilo lorej že dovolj;
™ ™
J*
zdaj bi bilo le äe treba, da se res ustanovi lo
polece ’
kolektivna pogodba, ki so jo delavci te skoke
skrajno potrebno sodišče.
sklenili pred leti s tukajšnjimi podjetniki. Z ozirom
Za eno mizo bodo sedli veliki Slovenci Ivan
na novo pogodbo kažejo razmere, da bo težko.
Hribar, dr. Tavčar in dr. Triller z velikimi Čakajo nas v Meranu hudi boji! Zato prosimo,
Nemci, ki zastopajo fff kranjsko hranilnico. Na
da noben delavec teh strok ne pride v
zadnji seji občinskega sveta je namreč župan na
Meran! —- Okrajna organizacija v Meranu.
znanil, da je dobil od „Kranjske hranilnice“ dopis,
Izprtfe mizarjev na Dunaju. Več mesecev
s katerim omenjeni zavod odpoveduje v zmislu
je vrelo na Dunaju med mizarskimi mogotci. Po
najemne pogodbe z dne 30. julija 1888 mestni godba je potekla! Leta 1905 se je bil velikanski
občini najem realčnega poslopja z dnem 16. fe
boj, predno se je napravila tarifna pogodba.
bruarjem 1912 s pripombo, da je pripravljena
153 podjetij je tedaj izprlo 1989 delavcev. Letos
stopiti v nova pogajanja. Odpoved se je izvršila, se na obeh straneh pripravlja na novo pogodbo.
ker je današnja pogodba že zastarela ia ne od
Združenje mizarskih mojstrov je grozilo zopet z
govarja več sedanjim razmeram. Občinski svet je
izprtjem, kakršno še sploh ni bilo. Govorilo se
pooblastil župana Hribarja, drja. Tavčarja in
je o 14.020 mizarjev, ki se jih požene iz delavnic
drja. Trillerja, da stopijo v svrho novih pogajanj
na cesto v brezposelnost. No — danes je izprtje
v zvezo s „Kranjsko hranilnico“. Na svetu se torej
160 podjetnikov je izprlo 983
vendar ne more živeti le za samimi kitajskimi izvršeno.
mizarskih pomočnikov. Organizacija lesnih tr-j
zidovi.
govcev bo brez dvombe poskrbela, da bodo izpit
Deželnozborske volitve r Trstu, ki so ob
proletarci preskrbljeni ! Dunajski krščansko-soenem občinske volitve, so razpisane in se vrše
po sledečem redu: Dne 13. junija voli četrti ciaini magistrat stoji na strani bogatih mizarskih
mojstrov, in mag:srratni uradnik Sraraek leta cele
mestni razred (16 poslancev) in drugi okoličanski
dni in noči okrog ostalih mojstrov, naj iztro še
(štiri poslance). Za ožjo volitev je določen 16. juni. oni svoje pomočnike. — Nikdo od mizarskih po
Dne 17. junija voli tretji mestni razred ; ožja vo močnikov naj ne potuje na Dunaj! 67 samskih
litev 19. junija. Dne 20. junija voli drugi mestni mizarskih pomočnikov, ki so izprti, je že zapustilo
razred; ožja volitev 23. junija. Dne 25 junija Dunaj. Dobro došli povsod!!
volita prvi mestni in prvi okoličanski razred;
Stavka dimnikarskih pomočnikov na Dunaju.
eventualna ožja volitev dne 28. junija. Trgovska V 140 dimnikarskih podjetjih na Dunaju je
in obrtna zbornica voli doe 39. junija in ima, če stavka. Pomočniki zahtevajo večjo mezdo in
treba, ta dan tudi ožjo volitev. Krasen zistem, skrajšani delavnik. Tudi v Gradcu je stavka
po katerem se voli od 13. do 30. junija!
dimnikarskih pomočnikov popolna. V Inomosiu
Deželnozborske volitve na Koroškem so raz so mojstri zahteve dimn. pomočnikov odobrili,
pisane. Vršile se bodo po sledečem sporedu: v St. Pöltnu se vrše še obravnave. Tudi drugod
Dne 24. marca so volitve poslancev iz splošnega se gibljeio dimnikarski pomočniki, ki dos/ej še
(IV.) razreda. Zanje je vsaka občina volilni kraj. niso imeli veliko interesa na združitvi delavskih
Ako bi bile potrebne ožje volitve, se vrše dne slojev na razrednem stališču.
27. marca. Dne 29. marca je volitev poslancev
iz kmetskih občin (III. razred) ; ožje volitve za ta Umetnost in književnost
razred pa bodo dne 31. marca. Dne 1. aprila so
Glasbena Matica v Ljubljani j1 priredila mi»
volitve poslancev mest, trgov in industrijalnih
krajev ter trgovskih in obrtnih zbornic (II. razred) ; nolo sredo in četrtek dva »aliks koncerta v dvo
ožje volitve za ta razred se bodo vršile 3. aprila. rani hotela «Union», na kat r h se je izvajal PeDne 5. aprila bodo volitve iz veleposestva (A. rosijev oratorij «Rojstvo Z' carje'0*. Sodelovali
razred).
so poleg pevskega in Solską, -bora «Mai«ce», slo
Ljubljanski zizibambnle prirejajo ples. Re venske filharmonije in glasbenih učiteljev, gospa
klamo delajo tako amerikansko, kakor da bi prišli Nordgartova (sopran),
oodičus Manja Perš»
njih češki bratci s svojimi obstrukcijskimi inštru lova (alt), ter gospoda F. S o es er (tenor) in B.
menti producirat se na ljubljansko zabavo. Pa to pl. Vulaković (bariton). Dvorana je bila prvi
naj bi še bilo, ker ima vsakdo pravico, osmešiti večer popolnoma, v četrtek pa do malega razpro
se, kolikor se hoče. Ampak narodnjaški gospodje dana. «Glasbena Marica» je a to produkoijo vnovič
menda ne zaupajo dovolj privlačni sili svoje firme
potrdila, da je kos velikim nalogam in vsi aoddukupčijo bi pa vendar radi napravili. Zato fehtajo joči so zaslužili v polni meri priznanje, ki sc ge
za prostovoljne doneske in neke ženske ki želi. Perosijev oratorij je čedno eiasbsoo delo mis*
opravljajo ta posel, se vedejo naravnost predrzno, dega komponista; vendar je pa močno preurae*

reklama, kt se dela zanj prav po amerikansko.
Z.'asti se nam zdi dvcmljiva trditev, da bi bil Perosi vstvaril nov slog oratorija. Opaža sa pač, da
izkuša doseči efekt z enostavnimi sredstvi, ne zdi
se a.a?a, ‘'a
doseže, kakor bi rad. Glavni poaanjkljaj skladbe je ta, da ne prime srca, kar bi
s svojo snovjo moral doseči v največji meri, da bi
»služil tisto slavo, s katero ga obsipavajo njegovi
častilci. Prvi del mine skoraj brez vtiska do zbora
s kvartetom »Magnificat». V tej točki se izraža velika moč v prvih taktih, posebno impresijo pa na.
pravi a capella-zbor proti koncu. Sploh se vidi, da
se Perosiju najboüe posrečijo zbori. V «Te deum»
dosfga velik učinek, a tupatam se zdi, da ga ne
koliko zapušča moč. Ljubko izvedenie je zbor
«Fucundare, n ia Sion» ; dobro so se tudi posrečile
nekatere fuge. 2 raznimi znanimi oratoriji, n. pr
z Dvorakovim, se pa Perosijev ne more kosatL
Solisti, zbor in orkester so bili na svojem mestu
nekateri naravnost vzorni in gospod Hubad je
mojstrsko vodil produkcijo. Glasbena Matica je lahko
zadovoljna s svojim novim umetniškim vspebom.

Iz stranke.
Skupna konferenca. V zmislu sklepa zadnjega strankinega zbora je izvrševalni odbor povabil sirvatsko, srbsko, bosensko ter vse avstrijske
m ogrsko socialno-demokratično stranko, naj mu
naznanijo svoje mnenje o konferenci, ki se ima
sklicati zaradi vprašanj, ki so nastala vsled anek
sije Bosne in Hercegovine. Glavni odbor hrvatske
stranke je naznanil, da pozdravlja predlog in
prosi izvrševalni odbor, naj pospeši stvar.

Strokovni pregled.
Skupina Ljubljana Zveze lesnih delavcev
avstrijskih je imela v nedeljo, dne,24. januarja
v salonu gostilne „pri Levu“, svoj XIII. občni
zbor ob zelo številni udeležbi člmstva. Zbor se
je vršil tako : Ob pol desetih dopoldne otvori in
pozdravi navzoče načelnikov namestnik sodrug
Tokaii ter naznani sledeči dnevni red: 1. Poro
čila funkcionarjev. 2. Volitev načelnika, načelni
kovega namestnika, desetih odbornikov in petih
namestnikov, dalje petih članov nadzorstva ter
dveh namestnikov. 3. Dnevni red za prihodnje
društveno leto. 4. Raznoterosti.
Nato prečita sodrug Babšek zapisnik zad
njega občnega zbora, ki se vzame brez ugovora
na znanje. Za njim poda načelnik sodrug Pa j n tar
načelniško in obenem tudi blagajniško poročilo
za sodruga Grdodolnika. Iz tega poročila je
posneti, da ima organizacija zaznamovati v pre
tečenem društvenem letu velik napredek. Pre
obširno bi postalo posočilo, če bi ga hoteli na
tem mestu podati z vsemi detajli, za to naj za
dostuje izvleček. Dohodkov je imela skupina od
1. januarja 1908 do 1. januarja 1909 K 5578 90.
Ker kažejo številke o izdatkih na jasen način žilavno delavnost te organizacije, naj bodo na
vedene posamezne točke, ki jih izkazuje računski
zaključek.
In sicer:
Brezposelna podpora ... K 1302*03
Potovalna podpora . . . . » 360*09
Nabava novih knjig . . . »
25*—
Časopisje.............................. „ 722*90
Lokalni blagajni.................. , 645*06
Bolniška podpora ..... 1227*70
Inkaso.................................... »
96*81
Pravovarstvo ........................
25*—
Za preganjane člane ...» 312*86
Izredna podpora.................... »
3*—
Razno .................................... »
3*60
Skupaj...................................K 4724*04
Ostane torejčistega dobička „
854*86
K 5578*90
Dohodki lokalne blagajne znašajo, kakor je
gori razvidno, K 645*06; med izdatki te blagajne
se nahajajo sledeče postavke:
Izobraževalna sredstva,
K 30 80
naročnine i. t d. . .
. 161*90
Stanarina (najemščina) .
100*10
Agitacija in shodi . . .
3962
Upravni stroški ....
83*02
Izredna podpora . . .
Razno ..........................
23*14

K 438*58
„ 206*48
K 645 06
Razven tega *m.a tkalna blagajna zazna
vati dohodek za dispozicijski sklad
v znesku • * • **••• K 434*48
Skupaj .
Ostaja prebitka ....

„ 206*48

Skupni prebitek torej . . . K 640*96
To Drištevši k saldu od leta 1907, ima
apina premoženja v gotovini K 1800*24. To po
tilo se je vzelo z velikim zadovoljstvom na
Todrag Kavčič poroda »

o vse v najlepsem redu, ^aK.
„nrlstvn za
--Ï v imenu članstva dosedanje
-znanje jn
Obično in požrtvovalno delovanje p
*«k>.
. •«
«a» le V
-udrag Peterca kot knjižničar
j«

°Jfa Pbmćilu bridko pritoževal zaradi

jeiSmi^ntita113”^ nekaterih tovarišev z izposopa TzkazS tg +mi in je t0 primerno grajal. Sicer
poslužuie v
P°r°čll°.- da se članstvo pridno
zdravit? knjlznice’ kar ’e g°tovo 2 veseljem po-

'

HrPrî t0Čki, ”volitve“ so bili izvoljeni sleefeči
boorugi v odbor in sicer: Za načelnika Josip
Pajntar, za njegovega namestnika Ivan Toka n,
za tajnika Rihard Šimnovec, za namestnika
brane Babšek. Po odklonitvi sodruga Gr do
ti olnika je bil za blagajnika izvoljen soglasno
sodrug Jakob Golar, za njegovega namestnika
pa Franc Hlebš, za knjižničarja Franc Alič, za
namestnika Andrej Dernikovič, za odbornike
Valentin Peterlin, Franc Ker n jak, Ivan Colnar j1? Anton Kralj. Za nadomestne odbornike
so bili izvoljeni sodrugi Josip Kurnik, Josip
t ieJ?Lar’ pratîc Skalar, Anton Bradač in
Jakob Trampuš. V nadzorstvo sodrugi Viktor
Zore, Franc Lenassi, Rajmund Novohradski, Ladislav S los er in Tomaž Kavčič.
Nadomestnika v nadzorstvo sta sodruga Luka
Ahačič in Ivan Šuster. Po izvršenih volitvah
je prevzel predsedstvo načelnik sodrug Pajntar
ter je podelil besedo k tretji točki sodrugu
Tokanu.
Ta je v daljšem govoru omenjal vspehe or
ganizacije v preteklem času ter začrtal v mar
kantnih besedah pota in sredstva prihodnjega
dela, ki ga bo treba izvršiti. Navdušenim besedam
govornikovim je sledilo burno odobravanje.
Pri raznoterostih so se rešile nekatere interne
zadeve, nakar je sodrug Pajntar zaključil to
velepomembno zborovanje.
Pričakovati je, da se bodo sodrugi lesni de
lavci še bolj poprijeli svoje organizacije, katera
ima zanje neprecenljivo vrednost.
I. T.

Ruski proces v Galiciji.
Ta teden se vrši pred krakovsko poroto
razprava, ki je v tesni zvezi s provokatoričnim de
lovanjem ruske tajne policije. Koncem meseca aprila
1908 je izšel v raznih rusko-poljskih socialističnih
listih pregled policijskih provokaterjev na podlagi
izjav bivšega podnačelnika politične policije v Var
šavi, Mihajla Bak aj a. Dne 5. majnika je objavil
dnevnik poljske socialne demokracije v Avstriji
«Naprzod», uvodni članek o tem dogodku, ki se je
bavil zlasti s poljskim pisateljem Brzozowskim
in z neko Janino Borowsko. Oba imena sta bila
na seznamu oseb, ki so bile v tajni službi ruske
policije. Članek jo imel naslov «Vohun».
Janina Borowska, ki je študirala na krakovskem
vseučilišču medicino, je žena uradnika pri gališkera
namestništvu, Po leti in v jeseni leta 1905. je
spravila za poljsko socialistično stranko (na Rus
kem) nekoliko brošur čez mejo. Omenjeni imenik
špionov pravi, da je stopila prav ob tistem času
v službo varšavske policijo. Ko je izšel v «Naprzodu»
omenjeni članek, so ji dijaki medicine rekli, da se
ne sme prikazati na vseučilišču, dokler se ne opra
viči. Borowska je na to odšla uredniku «Naprzoda».
sodrugu Hâckerju ter je zatrjevala, da je nedolžna.
Rekla je, da je morda kaka druga oseba zlorabila
njeno ime in njeno potnico ter stopila tako v zvezo
z varšavsko policijo. Ta izgovor se je zdel sodrugu
Hâckerju vsekakor važen. «Naprzod» je objavil be
ležko, da se bo zadeva Borowska še natančneje
preiskala in da naj se dotlej ne izvaja bojkot proti
Borowski.
Uredništvo «Naprzoda» je poizvedovalo natan
čneje v Parizu. Podrobne vesti, ki jih je podal
Bakaj, so bile take, da ni bilo misliti na nikakršno
zamenjavo osebe. Ko mu je Burcev pokazal več
ženskih fotografij, je takoj spoznal Borowskino in
potrdil, da je to ona, ki je imela zveze z varšavsko
policijo. Tedaj so jo dijaki varšavske medicine brez
obzirno bojkotirali ter so ji popolnoma onemogočili
obiskovati vseučilišče. Na to je Borowska vložila
proti sodrugu Hâckerju kot pisatelju dotičnega
žlanka tožbo zaradi žalenja časti. Povrh tega je
tožila pri okrajnem sodišču medicioca, sodruga Ka
zimirja Krzystona, češ, daje on na vseučilišču
povzročil bojkot proti njej.
V časopisu «Biloje», ki ga je izdajal Burcev,
je napisal Bakaj proti Borowski sledečo obtožbo:
Meseca avgusta 1905 se je Borowska z gostim
pajčolanom pred obrazom javila v Varšavi pri po
licijskem načelniku Se y ff er tu in ga vprašala za
tistega gospoda, ki oskrbuje politične zadeve, Seyffert jo je odkazal šefu politične policije Peteraonu. Temu je Borowska ponudila svojo službo
in zahtevala 100 rubljev mesečne plače. Pogodili
so se pa za 75 rubljev. Borowska se je Petersonu
nalagala, da vodi v Krakovem urad za potne liste
poljske socialistične stranke in mu je obljubila, da
bo varšavski politični policiji pravočasno naznanila
vse tiste člane stranke, ki prekoračijo s krivimi
notnicami rusko mejo. Petersonu je naznanila svoj
naslov tako: «Janina Borowska, Krakov, bolnišnica
Sv. Lazarja». Tam je ob tistem času res stanovala.
Pod tem naslovom je politična policija v Varšavi
odnoslala več pisem. Dva izmed teh je Bakaj sam
lastnoročno pisal in odposlal. Ko je pozneje obiskala
Petersona, mu je tožila, da živi nesrečno s svojim
možem in ga je dolžila raznih strahov.togt., o ka

T« ji j, pri»«»! vod« ™

prlllh l’°“°

pogledal njen obraz. Pri nekem poznejšem obisku
pri Petersonu se je Borowika ponudila, da poizve
za tajno tiskarno glasila poljske socialistične stranke
«Robotnik» v Varšavi. Vsled tega je pa nastal pri
politični policiji sum, da je veiesleparka, k?rje bila
policija takrat — po krivem — prepričana, da ni
take tajne tiskarne, ampak da se,tiska «Robotnik»
v Krakovu. Zveza Borowik:: s politično policijo ja
pa trajala Se pod Petersonovim naslednikom Šerjakovom.»
Na tožbo Borowske je sodrug Häcker izjavil,
da nastopa dokaz resnice. Vsled lega sta bila na
prošnjo krakovskega deželnega sodišča Bakaj in
Burcev v Parizu pri preiskovalnem sodniku zasli
šana pod prisego.
Glavna razprava je določena za 16. svečana
in ima trajati štiri dni. Povabljenih je 35 prič, med
njimi Burcev in Bakaj. Borowsko zastopa odvetnik
dr. Lewicki kot tožtelj, sodruga H äck er j a za
govarja dr. Heski. Razume se, da vbuja proces
največjo senzacijo.
Pred to razpravo bo dne 14. in 15. obrav
navalo strankino sodišče, ki je sestavljeno, da pre
išče zadevo pisatelja Brzozowskega, katerega
je Bakaj tudi imenoval kot špioea ruske policije
K tej razpravi pride Brzozowski iz Firence, Bakaj
in Burcev pa iz Pariza.

Gospodarski pregled.
Razvoj avstrijskega šolstva. Leta 1818 je
bilo v Avstriji 12.700 ljudskih javnih in privatnih
šol, 18 930 učnih oseb, in sicer 17.750 učiteljev
2230 učiteljic; v šolo je hodilo 1,425.000 otrok.
Po zadnji statistiki ima pa Avstrija 20.442 šol
(letos že okrog 20.700), in sicer 1360 deških,
J 495 dekliških in 16.659 mešanih, 472 zasilnih,
274 ekspositur in 66 ekskurendnih šol. Na vsakih
30 let se pomnoži število šol za 40 odstotkov,
to je za 5575 šol. Na javnih in privatnih ljudskih
šolah je 7844 enorazrednic, 5236 dvorazrednic,
2276 trirazrednic, 1550 štirirazrednic, 2145 petrazrednic, 398 šestrazrednic, 38 seđemrazređnic in
27 osemrazrednic. Nadaljevalnih težajev, kakor
obrtnih šol pod in nad 14 let slarih se udeležuje
dečkov in deklic okrog 161.057. Razrednih sob
je v Avstriji na javnih ljudskih šolah 50.939 de
lavnih 626, risarskih dvoran 555, telovadnic 1650,
javnih telovadnih prostorov 9878, fizikalnih sob
457 in kemičnih laboratorijev 58. Ročna dela se
poučujejo na 14.676 šolah. Število šolodolžnih
otrok znaša 3,823.817 in sicer deklic 1,933.570,
dečkov 1,910.244. Število obiskujočih na javnih
in privatnih ljudskih šolah je 3,329.783, iu sicer
1.674.879 dečkov. 1,654.904 deklic. Učiteljske
knjižnice so na 14.313 šolah, ki imajo 1,251.538
zvezkov, šolarske knjižnice so na 15.722 šolah,
imajo 2 514.664 zvezkov. Moškega učnega osobja
je 53.070, ženskih 26.5J0, skupno 89.580. V Av
striji je nad 60 let starih 995 moških moči, uči
teljic pa 122. Več kot 40 službenih let ima 430
moških in 38 ženskih oseb.

Raznoterosti.
Delavsko življenje v Ameriki. V zadnjih treh
tednih je bilo v Zed. državah usmrčenih krog
200 premogarjev. —- Dne 16. januarja sta trčila
osebni in tovarni vlak železnice Denver & Rio
Grande pri mestu Dotsero v Coloradu skupaj.
Rezultat: 21 oseb mrtvih in 30 ranjenih. — V
premogokopu Cjelone Canyon nedaleč od mesta
Chancelor v Californiji je bila 20. m. m. razstrelba. Rezultat: 6 delavcev je mrtvih. — Iz
Sacramento, Cal., poročajo, da je 17. m. m. po
vodenj razdejala lesen železniški most med me
stoma Sacramento in Davis. Rezultat: 25 de
lavcev je utonilo, ko so utrjevali most proti na
raščajoči vodi. — Zadnjo sredo se je vsled sedaj
še neznanega vzroka vžgalo začasno bivališče
delavcev na michiganskem jezeru poldrugo miljo
od 73. ceste v South Chicagu. Delavci so bili
vposleni, pri George Jackson and Co., ki gradi
tunel na jugozapadni strani mesta na mokrem in
suhem. Goreti je pričelo v tunelu ; ogenj je uničil
začasne podmostke in napadel omenjeno bivališče
delavcev. Rezultat tega požara je bil strašen : 69
delavcev je mrtvih in skoro toliko ranjenih. Naj
več je živih zgorelo, a drugi so skakali v vodo
ali na ledene ploče, na kar so utonili. K sreči je
bila hitro na mestu rešilna ladja, ki je rešila
mnogo še nepoškodovanih delavcev, ki so po
skakali v vodo.

Odločbe obrtnih sodišč.
Priobčuje dr. D.

XIX Šivilja A. je 6. sept. 1906 vstopila v
delo pri damski krojačini B. proti 14 dnevni odpo
vedi. Dne 7. septembra je obrtovalka pozvala ši
viljo, naj ji prinese delavsko knjižico. Â. je oblju
bila, da jo prinese prihodnji pondeljek 11. sep
tembra. Vzlic temu pa A, v pondeljek ni prinesla
knjižice. V torek, 12. sept. je obrtoraika zopet
zahtevala od šivilje delavsko knjižico, a brez
uspešno. Potem je pa obrtovalka izjavila, da toliko
Časa A. ne pusti delati, dokler ji ne predloži knji
žice. A. je odšla, ne da bi se vrnila, in je tožila
za odškodnino mezde za 14 dnevno odpovedno
odbo,

Izhaja v LJnîsIJaai vsafef»
sredo ia soboto.
Na: ofinina za avstro-ogrske traje
za celo leto 10'40 K, za pol Jeta
5 20 K, za četrt leta 2'60 K, 'me
sečno SO vin. ;■ za Nemčijo za celo
leto 12 K, za pol leta 6 K, za četrt
leta 3 K; za Ameriko za celo leto
14 K, za pol leta 7 K.
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Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
Os Ifev

V Ljubljani, v soboto dne 20. februarja 1909.

îyi S L O \ A : Za dopise in rokopise za list : Uredništvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne pošiljatve,
nnj - na- list, reklamacije, insérais i- t d.: U prav niâtvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana, Dunajska cesta štev. 20.

Politična kriza na Tnrškeat

V soboto je v Carigradu padel veliki vezir
Kiamil paša in ideja mladoturške revolucije se je
s tem mogočno utrdila. Obseg lista nam ne do
voljuje, da bi opisali vse posameznosti velezaninivih dogodkov. Zadostuje naj torej kratek pre
gled. Pred kratkim je bil vojni minister Riza paša
odslovljen. Utemeljeval se je ta korak, češ, da se
je odkrila vojaška zarota proti sultanu in da se
od Riza paše v slučaju nevarnosti ni moglo pri
čakovati dovolj krepko nastopanje. Mladoturški
list „Šuraj Ummet“ je pa obdolžil velikega ve
zirja, da je sam razširil govorico o zaroti, ker se
je hotel iznebiti vojnega ministra, uničiti vpliv
mladoturškega odbora in vpeljati zopet absolutizem.

O mladoturški sfranki se gotovo ne more
hditi, da bi bila v vsakem oziru najidealnejša.
Zlasti socialna demokracija mora imeti pomisleke
o marsičem, kar delajo Mladoturki in kar so za
pisali v svoj program. Njihova zmaga nad sulta
novim absolutizmom je morala razveseliti vsakega
prijatelja svobode, toda pozabiti se ne more, da
je zmagala največ z vojaštvom in kjer ima mili
tarizem politično moč v rokah, je državniška svo
boda vedno dvomljiva. Verjetno je, da so turški
častniki posebna vrsta vojakov, kakor so bili tudi
Kaj je na vseh teh govoricah z ene in z
ruski dekabristi, ki so zanesli revolucionarno mi druge strani resnice, se na podlagi časnikarskih
sel na Rusko, resnično svobodomiselni ljudje. vesti ne more razsoditi. Gotovo je pa to, da so
Vendar ni nikdar dobro, če komandira militarizem Mladoturki zaslutili nevarnost za mlado konstitu
v politiki.
cijo in to nevarnost so takoj odbili z vso odloč
Ob vseh teh pomislekih se mora pa priznati nostjo.
nekaj važnega. Doslej kažejo Mladoturki, da so
V soboto je turška zbornica imela sejo. Ude
edini zastopniki buržoazije v Evropi, ki razumejo ležba je bila nenavadno velika ; tudi lože so bile
svojo politično nalogo in ki znajo braniti svojo prenapolnjene. Mladoturki so vložiti interpelacijo,
politično svobodo. Pogled na buržoazne stranke kakšne izpremembe da so se izvršile v ministr
po zapadni Evropi je nad vse žalosten, posebno stvu brez znanja zbornice in zakaj. Veliki vezir
pa velja to za meščanske stranke v Avstriji. Ve ni prišel na sejo, temveč je sporočil, da ne more
likanske revolucije so odpravile absolutizem iz odgovoriti na interpelacijo prej kakor v sredo in
evropskih držav in priborile ustavnost. A stranke, da dotlej ne pride v zbornico. To je povzročilo
ki so bile v prvi vrsti poklicane, varovati prido velikansko razburjenje. Razvila se je viharna de
bitve revolucij, so popolnoma pozabile na dela bata, velikemu vezirju so telefonirali, da naj pride
svojih očetov in dedov; vlade ki ne bi smele na sejo. Kiamil paša se je zopel branil. Poslali
biti po konstitucionalnem načelu nič druzega, so še enkrat ponj in Mladoturki so vložili pred
kakor izvrševalni organi v parlamentih izražene log, da naj zbornica ostane vso noč skupaj. Kiamil
ljudske volje, se postavljajo nad parlamente, me paša pa le ni hotel zapustiti svojega stanovanja.
ščanske stranke pa ne kažejo toliko moči, da bi Tedaj so Mladoturki vložili predlog, da naj
znale uveljaviti svojo voljo in svoje pravice ter zbornica velikemu vezirju izrazi ne
zaupanje in da naj se sultanu naznani volja
da bi prisilile vlade, da jih respektirajo.
V tem oziru kažejo Mladoturki, da živi v zbornice, ki zahteva za načelnika vlade ta
njih res še neporabljena moč in naše meščanske kega moža, da bo vžival zaupanje par
lamenta.
stranke bi se lahko marsičesa naučile od njih.
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je zopet slišala šumenje gozdov, v katerih so
rajale Vile. Vse je bilo polno življenja in nikdar
več ni bila sama. Razumela je slabosti matere
in govori tovarišic ji niso prizadevali bolečin.
Zdelo se ji je, da so se izpremenile tudi one in
da so na svetu sami dobri ljudje, ki se včasi ne
rodno pošalijo, ne da bi imeli kaj hudobije v
srcih.
V njeni duši pa je zopet vstalo veliko upanje.
Vse se bo izpolnilo, kar se ji je kdaj sanjalo in
nenadoma bo stala pred njo velika sreča pa jo
bo obsula z belimi in rdečimi rožami, da se bo
kopala v cvetju in bo vse duhtelo kakor v para
dižu.
Take blažene misli so jo obhajale, kadar ni
bito Andrejca pri njej. V njegovi družbi so pa
obmolknile in prevzelo jo je samo čustvo, mehko
in milo kakor majski dan, kadar cveto divji ko
stanji. Tedaj ni bilo bodočnosti, ampak sama se
danjost, v kateri je že živela sreča, vsa podobna
oni iz prvih otroških let, le večja, mogočnejša,
slajša in svetlejša.
Francka se ni več zavedala, da poteka čas.
A polagoma se je nekaj izpreminjalo v dekle
tovih čuvstvih. Dolgo je čutila samo srečo tre
notka, iz katere je izhajala neskončna zadovolj
nost. Sčasoma, ne da bi bila vedela kdaj in «sako,
se je vmešalo nekaj novega v dekletove občutke.
Sanje o luninih nočeh v gozdovih so se množile
in obiskovala jo je misel, da je nekje nekaj ne

,aÜ še shranjeni solnčm žarki iz

znanega, kar se ji še ni razkrito, pa se j» mora

PODLISTEK.
Francka.
Dalje.

Spisal E. Kristan.

V.

Pogostoma se je zdaj Francka shajala z An
drejcem in njene oči so bile vedno videti ja3ne.
V prvih dneh jo je včasih mučilo vprašanje, kaj
li se je zgodilo, da so tovarišice imele povod,
pikati jo z Andrejcem. Nikdar se pa ni tako vdala
sitni misli, da bi jo bila mogla premagati žalost.
Če se je spomnila na Andrejcev pogled, je ve
dela, da ni mogel storiti nič zlega. Kadar so se
ji približale take misli, jih je brez truda prepodila.
Končno pa jo je rešil neprijetnosti slučaj, ki ji je
povedal, kako je bilo. Pavla se je bila dobrikala
Andrejcu, tako da bi bil slepec videl, kaj da hoče.
Ko ji je pa fant mimo povedal, da se ne zna ni
noče po sili zaljubiti, ga je začela dražiti z dru
gimi dekleti, kakor so ji pač prišla na jezik. Ime
novala je tudi Francko in tedaj je Andrejc vzrojil
tako, da je hipoma zavezal Pavli in vsem, ki so

h ^OdïaTsele Francka seznanila z Andrejcem,
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Tisti hip, ko se je imelo začeti glasovanje o
tej resoluciji, je došlo od Kiamila pismo, v ka
terem je naznanil da je pripravljen demisionirati in da prepušča zbornici odgovornost za vse
dogodke. Resolucija, ki izraža Kiamilu nezaupanje,
se je sprejela s 198 proti 8 glasovom. Ta ogromna
večina je napravila nepopisen vtisk.
Odločnost, s katero varujejo Turki svojo
ùstavo, je na vsak način vredna vse pozornosti.

Naš zbor.

Daije.

Kar so te stranke producirale kot argumente,
ni moglo zakrinkati sovraštva, ki ga goje proti de
lavstvu; razredno stališče meščanskih strank, ki ga
sicer očitajo socialni demokraciji, se je pa povsem
jasno pokazalo. V guspodanko-političnero zmislu je
bilo to, kar so nesocialistične stranke takrat, ugan
jale v parlamentu, prosti šarlatanizem. Glasile su
se klerikalne in agrarne stranke, ki so neprestano
deklamirale o kmetu in o Djegovih interesih, a prav
pri lej priliki so pod svojo «zeleno zastavo» po
kazale, da imajo kmeta le za predprego. Predlogi
sodruga drja, Renner ja so obtegali celo vrsto
sredstev za povzdigo male kmetije, ki bi pa seveda
v marsičem morala obračunati s fevdalnimi vele
posestniki. «Zastopniki kmeta» so se pa z vso silo
postavili na branik fevdalnih gospodarskih privilegij
in so pokopali nujnost socialno-demokratičnih pred
logov. Sodrug dr. Renner je n. pr. pokazal, kako
bi se dalo povzdigniti domača živinoreja, a zastop
nikom veleposestnikov je šlo le zalo, kako bi do
mačemu prebivalstvu podražili meso. Zapiranje mej
je bilo geslo agrarcev, s katerim so se upirali tudi
vsem tigovinskim pogodbam z balkauskimi deže
lami in so s tem provzroč li mnogo škode avstrij
skemu prebivalstvu in avstrijski industriji.
Kakor s temi predlogi, je šlo tudi z mnogimi
drugimi predli gi socialnih demokratov, namenjenimi
izboljšanju gospodarskega položaja delavskih slojev.
Večina državnega zbora je v marsikaterem vprarazodeti, da doseže sreča nebeško višavo. Včasi
so ji le misli vhajale v neznane kraje, zdaj pa je
pogled iskal daljave, kakor da mora nekje uzreti
lepoto vseh lepot. Vsa duša se ji je polagoma
izpremenila v hrepenje, ki je iskalo neznane cilje ;
v ušesih so ji zvoneli tihotni odmevi čudnih pesmi.
Hipoma se je tedaj ustavila in ozrla ter napeto
poslušala. Srce ji je močno utripalo in v žilah
se ji je ogrevala kri. Mislila je, da mora naen
krat glasno zadoneti čudna pesem. Ali pa ji je
zadišalo po vilojicah in rezedah in njene oči so
iskale skrivnostne vrtove.

Kadar je bila z Andrejcem, sta včasi dolgo
molčala, pa se ji je zdelo, da se kaže njegovim
očem enaka čudežna dežela kakor njenim. Po
točki šumljajo in ga vabijo, ptiči pa pojo, kakor
da godejo gosli in veter med listjem jih spremlja
in igra na harfi o njenem in njegovem hrepe
nenju, o lepoti in sreči.
Pa je prišel čas, ko so jo obiskavale nove
sanje. Prikazovale so se včasi še prešnje slike;
v gozdu po mehkem mahu so plesale Vile, da
se noge niso dotikale tal in srebrna luč je pla
vala nad drevjem. Med plesalkami pa je bil An
drejc in le zanj so plesale ter so mu kazale svojo
lepoto.
Silna želja jo je pograbila, da bi skočila med
nje, da bi se oklenila fanta in da bi ga čvrsto
držala, da bi nobena ne mogla do njega. Pa se
ni mogla geniti in ko se je zbudila, ji je bilo, da

Sanju celo ponižala sama sebe, kakor n. pr. v zadevi

znižanja davka na sladkor.
Kapitalistično razredno stališče meščanskih
strank nam pojasnjuje sicer neumevno dejstvo
strašnega propadanja avstrijskega liberalizma, za
katero je nad'vse značilna znana Wahrmundova afera. Marsikdo bo danes, če sliši Wahr«
mundovo ime, začuden vprašal: Kaj pa je zdaj ž
njim? Kje pa je? In skoro nihče ne zna odgo
voriti na to vprašanje. Afera je pozabljena in s
tem je vlada dosegla svoj cilj. Wahrmund je
povedal po svojem prepričanju nekoliko resnic, ki
niso bile všeč klerikalcem in nastopila je proti njemu
krščansko - socialna denuncijacija. Mncgo prabu je
bilo v državi. Profesorski zbori in dijaki na vseh
vseučiliščih so bili na nogah. Doživeli smo celo
nenavadno dejstvo, da so bili složni nemški in
slovanski dijaku Večina v državnem zboru, ki bi
bila mogla in morala pokazati svojo moč, je bila
protiklerikalna in vendar so klerikalci zmagali
na celi črti. Wahrmund je moral zapustiti Inomost,
v Gradcu je bil odklonjen, v Prago je bil premeščen
pro forma. Zdaj ga tudi v Pragi ni, zdaj ne pre
dava na nobenem vseučilišču, ampak ima dopust
in klerikalci triumfirajo.
Kakor proti svobodi znanosti, so klerikalci na
stopali proti gmotnim interesom delavskih slojev
ob vsaki priliki in strah pred socializmom jim je
priganjal druge meščanske stranke. Socialni demokratje so vodili najkrepkejši boj za izboljšanje
položaja železničarjev, poštnih in drugih državnih
uslužbencev, krščanski socialci, ki so najprej na
stopali s praznimi, demagogičnimi predlogi, so pa
vselej pri odločitvi izdali interese teh slojev.
Gospodarski, čisto razredni momenti torej po
jasnjujejo, kako je bilo mogoče, da so dosegli kle
rikalci v protiklerikalnem parlamentu moč, ki ni
simbolizirana le s tem, da je krščanski socialec
Weißkirchner predsednik te zbornice, ampak še
bolj v dejstvu, da sta dva krščanska socialca,
Geßmann in Ebenhoch, postala ministra. Obe krščansko-socialni listnici sta bili plod kravje kupčije,
jj bi bila porazna za to stranko, če bi bila politična
razsodnost njenih volilcev enaka njeni predrznosti.
Za dvoje ministrskih sedežev so krščanski socialci
zatajili desetletno agitacijo in svoja najkrepkejša
gesla. Za dvoje ministrskih sedežev so glasovali za
tisto nagodbo z Ogrsko, katero so ves čas pobijali,
za tisto nagodbo, katero je socialno - demokratična
frakcija odklonila, ker prinaša delavskemu ljudstvu
vseh narodov v Avstriji velikansko škodo.
Narodnostni boji, ob katerih boleha Avstrija,
pa tudi v tem razdobju niso vtihnili. Nekaj časa
je imel baron Beck srečo, da so tleli bolj pod pe
pelom, naenkrat pa so izbruhnili z vso silo na vseh
koncih in krajih. Kakor njegovi predhodniki, tudi
mora vstati in pohiteti k. njemu. Tedaj včasi ni
mogla zaspati do jutra.
Pa tudi v takih sanjah in v njenem hrepe
nenju je bila sreča, kajti kakor da ji je bilo ob
ljubljeno, je vedela, da se izpolni vse.
In potekali so dnevi in meseci. Naenkrat se
je odprlo brezdno.
Rakar je zaprl tovarno in je odslovil vse de
lavce. Nič mu ni ostalo; komaj da je delavcem
izplačal mezde.
Andrejc se ni ustrašil. V svojih rokah je čutil
dovolj bogastva za vse svoje življenje. Vzel je
svojo knjižico, pa je šel drugam iskat dela. Toda
nikjer niso potrebovali njegovih rok. Skomizgavali so: Morda drugo leto, zdaj ni dela. Nekje
je slišal besedico kriza in tedaj je vedel, da je
skrb prišla v vas in da bo treba trkati na mnogo
vrat, preden se odpro katera.
Ko mu je bilo jasno, je povedal Francki, da
mora poiskati kruha v tujini in da bo treba hi
teti, ker ga bo morda kmalu povsod premalo za
vse, ki ga bodo željni.
Francki se je stemnilo pred očmi in Andrejc
jo je moral prijeti, ker se je zbal, da omedli. Prvi
hip je mislila, da je vsega konec. Potem jo je
potolažil. Tako je delavčevo življenje, a če bi
obupal on, bi moralo obupati sto in sto drugih,
ki jih zadene še hujše. Njegov pogum jo je po
miril. Ločitev ne bo večna. Kmalu bodo zopet
iskali krepke roke in kadar se vrne, pojdeta k
župniku, da napravi, kar je treba.
Francka se je stresla. Žalost in radost sta ji
pre etava.i p0 duši. Oklenila se je Andrejca pa je
Pl-tab bridke in s|adke £0lze.
'
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baron Beck ni imel poguma, da bi bil pograbil j
jedro tega perečega vprašanja in konec je bil, da
se je moral Beck, ki nikdar ni bil velik državnik,
pač pa spreten mešetar, umakniti. Moral se je pre
pričati, da ne more nobena vlada živeti ob samem
zakulisnem kupčevanju, ampak da je prav v taki
od ure do ure živeči taktiki naj večja ne
varnost. Kupčevalca Becka je spravil kupčevalec
Geßmann ob ministrski sedež. Beck je hotel reše
vati narodno vprašanje od dežele do dežele, od
vasi do vasi — vemo, kako ga je reševal v Istri
— a naenkrat je gorelo na severu in na jugu.
Dalje.

Policajne nahinacije.

Zatvorite? zavodov «Svobodne kole» raive-

Nižje avstrijsko namestništvo je razve
ljavilo odredbo okrajnega šolskega sveta, da se
imajo zatvoriti zavodi «Svobodne šole». Okr. šolski
svet bo vložil pritožbo proti namestniškemu odloku.
y
parlamenta se nadaljuje debata
o rekrutih. Poslanec Maniu (Romunec) je kritiziral

Odkritje nezaslišanega škandala z Azevom,
ki je blamiral ves ruski policijski zistem do kosti,
še ni odvrnil generalnih vohunov z dosedanje
poti. Slej kakor prej deluje ne le doma, temveč
v tujini s starim gnusnim aparatom vohunstva in
provokatoričnega zapeljevanja. Sledeči dogodek,
ki se je pretečenega tedna primeril v Bruselju (v
Belgiji), je nad vse značilen za rusko policajstvo.
Pri nekem bruseljskem trgovcu sta se v sredo
oglasila dva neznanca, ki sta vzbujala tako malo
zaupanja, da ju prodajalka izprva sploh ni hotela
pustiti v pisarno. Trgovec je slišal pogovor in
ker večkrat podpira siromašne dijake, je menil,
da prihajata tudi neznanca prosit podpore, pa ju
je sam poklical. Komaj sta bila v sobi, ko sta
položila večji zavoj na mizo ter sta dejala, da
prihajata v imenu .tajnega anarhističnega odbora“,
ki zahteva od trgovca 3000 frankov za .agitacij
ske namene“. Da podkrepita svojo zahtevo, sta
potegnila iz žepa samokrese in povedala, da je
v zavoju — bomba. Obenem sta pokazala pis
meni nalog .Tajnega odbora“ in dejala, da bo,
ako bi naznanil stvar policiji, po sklepu odbora
usmrčen. Samokres in bomba končno ni šala;
ker pa trgovec ni imel dovolj gotovega denarja
pri sebi, je dal neznancema častno besedo, da
izplača v četrtek zahtevano svoto. „Anarhista“ sta
odšla, drugi dan pa je prišel eden izmed njih
sam v pisarno in je dobil nakaznico na 3000
frankov. Trgovec sicer ni verjel v obstanek tajnega
političnega odbora, temveč je bil prepričan, da
ima opraviti s sleparji.
Drugi dan so delavci v ulici Saint Josse našli
bombo, ki je bila napolnjena z nevarnimi razstreljivi. Strokovnjaki so rekli, da je pripisati samo
srečnemu slučaju, da se delavcem, ki niso vedeli,
kako nevarno reč imajo v rokah, ni nič zgodilo.
Policija je vpeljala preiskavo, našla pa ni
ničesar. Dognala je le to, da sta bila odposlanca
„tajnega odbora“ Rusa, kar je pa dotični trgovec
spoznal tudi brez policije. Posledica takega od
kritja pa je ta, da preganja policija vi Bruselju
živeče Ruše, večinoma politične begune na vso
moč.
V ruskih revolucionarnih krogih so prepri
čani, da je vso stvar priredila policija, bodisi
ruska, ali pa belgijska. Najbolj čudno je to, da
se je upal posamezen človek iti k trgovcu po
denar. V Bruselju živeči Rusi imajo tudi dokaze,
da sta oba roparja vohunarila v njihovih krogih.
Če bi bilo policiji kaj ležeče na tem, da bi za
sačila „anarhista“, bi moralo biti delo precej lahko,
zakaj socialistični „Peuple“ poroča, da je prišla
vsa stvar šele vsled bahanja roparjev v javnost,
da se torej „arnahista“ ne bojita preveč policije.
V takih razmerah ni čudno, če mislijo ruski re
volucionarji, da je napad le za to vprizorjen, da
ima policija pretvezo za preganjanje revolucio
narjev, ki žive v Bruselju večinoma zaradi študij.

Politični odsevi.

je poveril fin. ministru Bilinskemj zastopstvo svo
jih interesov.
Finančni minister Btliaaki je v svojem na
govoru na uredništvo dejal da ho bili pred 12 leti,
ko je bil zapustil urad, blagajniški prebitki ogromno
narasli, da so pa danes popolnoma porabljeni. Fi
nančno ministrstvo ima Z9lo težke nalogo, vendar
upa, da jo bo s pomočjo parlamenta rešil, kajti
brez parlamenta je vsaka davčna in finančna re
forma nemogoča. Prekoračevanju določenega in do
voljenega proračuna treba napraviti konec!

stremljenje vlade, da pomadžari skupno armado.
V trideset polkih je proti zakonu in zdravi pameti
uvedena madžarščina kot polkovni jezik, kar je vzbu
dilo v nemadžarskih narodih veliko ogorčenje, Proti
govorniku je nastal med Madžari velik trušč in
predsednik Justh je vzel besedo — mirnemu go
vorniku. Le da ni še zahvalil razgrajačev!
Vièje sodišče ▼ Sarajevom je časnikarja
Omčikusa in Jovanovič j, ki sta bila zaradi «motenja
javnega miru» obsojena na eno leto, odnosno 7 me
secev težke ječe, oprostilo. Kakor je znano, sta bila
obsojena, ker sta objavila dobesedni prevod nekega
članka iz «Pester Lloyda», torej iz polvladnega lista.

Socialni pregled.
Razveljavljene volitve. Namestništvo v Trstu
je razveljavilo volitve v VI. kategoriji zavarovalnice
proti nezgodam, kjer so «zmagali« narodnjaki, za
radi nepravilnosti.

Iz stranke.
Občni zbor sklicuje na nedeljo dne 28. sve
čana ljubljanska podružnica kovinarjev in vabi vse
člane, da se udeleže za gotovo. Vrši se v salonu
pri Perlem. Začetek eb pol 10. uri dopoldne.
Okrajna konferenca
Polja. Okrajni odbor
jugoslovanske socialno-demokratične stranke v Pulju
sklicuje okrajno konferenco, ki bo v nedeljo, 28.
t. m. ob 3. popoldne v dvorani «A»co Romano»
s sledečim dnevnim redom:
1. Poročila političnega odbora:
a) tajniško.
bj blagajniško.
2. Poročilo o strankinem zboru v Ljubljani.
3. Občinske volitve v Pulju in naša stranka.
4. Organizacija, novi organizacijski statut.
5. Volitev odbora okrajne organizacije za Pulj.
6. Eventualnosti.
Pristop na konferenco imajo samo plačevalci
strankinega davka in strokovno organizirani eodrugi.

t

Zaključenje državnega zbora in socialna
demokracija.
Ljudski shod v Ljubljani.

V torek je bil v „Mestnem domu“ v Ljub
ljani ljudski shod, ki ga je sklicala krajna orga
nizacija. Izvršil se je tako, da so „ljubljanski so
cialni demokratje lahko ponosni. Če bi katerakoli
druga stranka v Ljubljani imela tak shod, bi se
bahala ž njim cele tedne. Ker je imela socialna
demokracija krasen vspeh, seveda zabavljajo kar
se da; a prav jeza nasprotnikov in njihovi ma
nevri so najboljši dokaz, da je shod popolnoma
dosegel svoj namen. Radi pa priznamo, da so
nasprotniki nekoliko pripomogli, da se je izvršil
shod nad vse pričakovanje krasno. Tistih par
možicev, ki se imenujejo „Narodna Delavska Or
ganizacija“, se je ves teden pripravljala in je
mobilizirala kar je mogla, da bi razbil« «hod.
„Slovenec“ je pa popoldne pred shodom objavil
uvoden „članek“, s katerim je hotej ščuvati proti
shodu in proti socialni demokraciji sploh. Obojni
poizkusi so le še bolj navdušili delavce, ki so
nasprotnikom odločno pokazali, da niso backi,
ki bi se dali voditi za nos na liberalni ali pa na
klerikalni led.
Udeležba na shodu je bila brez baharije ve
lika. Bil je delavnik, sredi tedna. Delavci so bili
ves dan na delu in so morali” drugi dan zof**
na delo. Tudi se ne sme pozabiti, da je oredpust,
toraj za shode ne posebno ugoden čas. Vendar
je bila dvorana „Mestnega doma“ in galerija ob
8. zvečer vsa polna. Stolov ni bilo. Prostora je v dvo
rani za 1400 ljudi. Množica je pa bila zlasti v
sprednji polovici dvorane natlačena; segala je
prav do odra in je zastavila tudi ves oder, kar
ga je bilo poleg predsedniška m časnikarske
mize še praznega. Kdor je bil na shodu, se bo
torej smejal, če bere v „Slovenskem Narodu“, da
je bilo 4—500 ljudi, ah' pa v „Narodnem Dnev
niku“, da je bilo 600 ljudi. Če bi imeli liberalci,
ki na napravijo iz 40 Ribnikarjevcev 300, tako
množico na svojem shodu, bi trdili, da so imeli
vsaj 3000 udeležencev.

Baron Bienertb razpravlja s strankami, en
krat z nemškimi, drugič s slovanskimi. Oficiozni listi
govore o vspelib, drugi oporekajo. Na jasnem pa
ministrski predsednik sam ni.
Velikansko neumnost je napravil Bienerthov
sistem, ko je začel preganjati češke radikalne po
slance. Državno pravdništvo v Pragi je mobiliziralo
20 tajnih policistov, vse svoje prezidijaine urad
nike in 16 referentov, ki so izvršili hišne preiskave pri
posl. Klofaču, Ghocn, Bufivalu in Slami ter v ured
ništvu «Češkega Slova», Klofačevem glasilu, in v
raznih drugih redakcijah čeških radikalnih listov,
pri predsednikih in tajnikih čeških radikalnih dru
štev in voditeljih te stranke. Našli so baje razne
protimilitaris tične proglase in izjave ter ho
čejo priti na sled pripravljalcem in organizatorjem
protinemških izgredov. Tudi po deželi so se začele
hišne preiskave. Državno pravdništvo ima trden na
men tako naperiti pravdo proti vsem, proti kate
rim bi te hišne preiskave dale količkaj gradiva za
sodno preganjanje. To se pravi: Baron Bienerlh
hoče napraviti mučenike, kar je najzanesljivejše
sredstvo, da razburi do skrajnosti tiste duhove, ki
bi jih imel pomiriti.
Poljski mlnliter rojak Abrahamovi« je ob
javil v «Csasu» članek, v katerem pravi, da ima
le krona pravico imenovati in odstavljati ministre,
Otvoritev shoda.
ne pa klubi deželnih in državnih poslancev. A b r a«
h ara c vi c z se smatra za zaupnika krone in zato
Točno ob 8. uri zvečer je sodrug Bartl v
odstane na svojem mestu. Poljski klub je nato imenu sklicateljev otvorii shod in povedal, zakaj
pretrgal vse zvese z ministrom Abrahamovicze» in je bil sklican. Omenil je, da je vlada zaključila

državni zbor in da so prevarjeni upi, ki jih je
delavstvo gojilo o zavarovanju za starost in one
moglost, za katero se je bojevalo že več kakor
deset let.
Naenkrat so zadoneli žvižgi po dvorani in
na galeriji. Razgrajači, katere je bila najela „Na
rodna Delavska Organizacijada bi razbili shod,
so prišli s piščalkami, imeli so menda nalog, ko
pirati Klofačevo družbico in tako preprečiti zbo
rovanje. Če bi se bili gospodje od '„N. D. O.“
prej informirali pri svojih liberalnih patronih bi
bili že lahko izvedeli, da se socialno-demokratični
shodi tudi v Ljubljani ne razbijajo tebi nič meni
nič. Zakaj socialni demokratje ne sklicujejo shodov,
da bi se igrala komedija, ampak da se razprav
ljajo važna vprašanja. Zato imajo zborovalno dis
ciplino, katero so liberalci že leta 1906 spoznali
— takrat v svojo korist. Naravno je da je hotela
imeti stranka tudi na tem shodu red in ko skli
cateljev opomin ni pomagal, so morali nastopiti
reditelji in odstraniti razgrajače. To se je izvršilo
v dveh, treh minutah in potem je bilo dobro.
Sodrug Bartl je naglasil, da dobi vsak ude
leženec shoda besedo, če jo bo zahteval. Ko je
to slišal „narodno-delavski* gospod Škerl, je
— odšel.
Nato so bili izvoljeni v predsedništvo brez
ugovora sodrugi Kocmur, Petrič in Toka n.
Sodrug Koemnr
se v imenu predsedništva zahvali za zaupanje,
pozove zborovalce, naj ohranijo mir v vsakem
slučaju, in izjavi, da dobi vsakdo svobodno be
sedo in jamči predsednik s svojo častjo vsa
komur, da bo lahko prosto govoril, dokler se bo
bavil z dnevnim redom Potem naznani, da ima
za prvo točko

, a <Vvvraj se ie vrSil v * Mestnem domu» ljudski
snoa, sklican od socialnih demokratov. Udeležilo se
ga je do 600 ljudi. Razpravljalo se je o zaključenju
parlamentarnega zasedanja in o organizaciji «kru•Narodna delavska organizacija» se shoda
ni oficijelno udeležila. Koj v začrlku zborovanja se
je začelo žvižgati, in prišlo je do pretepov. S tem
se je nekako opozorilo soc. dem., da se lahko vsak
shod razbije. Potom pa se je shod mirno nadaljeval
in so bile sprejeto resolucije.»
Pustimo na stran, da poročevalec ne zna šteti.
Pustimo tudi to, da vé nekaj o resolucijah, katerih
m pilo. Ampak kam je ušla logika? Z žvižganjem
Se
t P5’avi
opozorilo socialne demokrate, da
®. •» VSafc- sbo<* razbije ; gospod reporter se res
ovito moti, zakaj opozorilo se je — razgrajače,
a se shod n e razbije. Ce so pa zizibambule ho
teli opozarjati socialne demokrate, jim je to opo
zarjanje temeljito spodletelo. Vidi se pa tudi, da
je med «Narodnim Dnevnikom» in nekdanjo «Do
movino» razlika v objektnosti — gospodje menda
uganejo, kakšna.
Hinilter-rojak je najnovejši problem slovenske
narodne politike. Na dnevni red so ga postavili kle
rikalci, ki so brez vsakega vidnega povoda začeli
obsojati inštitucijo ministrov rojakov sploh. Ne bi
rekli dvakrat, da jih ni na to napeljalo vsaj deloma
čitanje socialno-demokratične «Arbeiter - Zeitung»,
ki je pri neki priliki krepko pribila, da ti landsmanministri več škodujejo kakor koristijo. Saj se
klerikalci sploh radi uče demokratične teorije od
socialnih demokratov — seveda le teorije, ne pa
tudi prakse. Seveda bi bil ostal «Slovenec» gotovo
tudi s teorijo za pečjo, če bi bilo za katerega nje
govih veljakov upanja, da bi kmalu postal ekcelenca. Ker je pa to za zdaj piščalka na vrbi, je
«Slovenec» radikalen, pa odklanja vse ministre-roZaključenje državnega zbora "
jake. Med poslanci je bil drugega mnenja dvorni
kot poročevalec prvo besedo
svetnik Ploj, ki je prav pridno agitiral za jugoslo
sodrug Etbin Kristan.
vanskega ministra. Njega samega so že večkrat
Frenetičen aplavz je pozdravil govornika, imenovali za to mesto in pravijo, da se tudi zdaj
čegar poročila zaradi omejenega prostora žal ne ne bi bil branil, če bi ga prav lepo prosili. Oglasil
moremo v celoti objaviti. V glavnem je izvajal se je pa tudi «Slovenski Narod», ki je strašno hud,
sledeče :
da more kdo nasprotovati jugoslovanskemu mi
Ko je bil zaključen državni zbor na Dunaju, nistru, od katerega bi imel narod baje velikansko
je jugoslovanska socialno - demokratična stranka korist. Kjer je pa na Slovenskem polemika, mora
takoj sklenila, sklicati shod, ker je bil dogodek povedati tudi klerikalna Pythia svoje mnenje: «Slo
tako izvenreden, da se je moralo ljudstvo poučiti venec» je objavil Sušteršičevo globokoumnost, ki
o njegovem pomenu. Menili smo, da se bomo je navadno prav tako zavozlana kakor delfijski orakel;
morali baviti le s tistimi faktorji, ki so zakrivili odgovori, kar med telegrami. Tako je dejal Zara
zaključenje. Toda naši klerikalci so sila ljubosumni tustra Šušteršič: Jugoslovansko ministrstvo ni na
in vedno jih vznemirja misel, da bi se govorilo čelno vprašanje, odločila bo pa večina.» In zdaj
se začne prepir lahko zopet od začetka pa se na
o drugih, o njih pa ne.
Konec prih.
daljuje načelno in protinačelno do tistega dae, ko
dobi
ta ali oni prvakov znano pismo ; «Ljubi N. N.
Domače vesti.
Imenujem Vas za svojega ministra.»
Torkov shod v Ljubljani je spravil gospode
Za «Slovansko Jednolo» so krstili najnovejšo
nasprotnike popolnoma iz ravnotežja in čitanje li parlamentarno skupino raznih slovanskih strank, ki
beralnega in klerikalnega časopisja je bilo v sredo bodo baje v državnem zboru vodile opozicijo proti
res zanimivo. Klerikalni .Slovenec* se je napravil Bienerthovi vladi. Po številu bo to velika skupina,
pravzaprav že v torek zanimivega. Priobčil je na zakaj štela bo 125 poslancev. Kakšna bo njena no
uvodnem mestu stilističen poizkus, poln kislega tranja moč, je pa pač drugo vprašanje, kajti bolj
humorja, ki je očividno člankarju iztisnil nekoliko pisane skupine od te, si sploh ni več mogoče misliti.
škafov potu; pred „Mestnim domom“ so dajali Sestavljena je takole: Češki agrarci 28 članov;
„Slovenca“ obiskovalcem shoda, ki so imeli na «Savez južnih Slavena» (Hribarjev klub) 20 članov;
ta način dobiti najboljšo priliko, da so se pre moravski klerikalci 17 članov; «Slovenski klub»
pričali o neresnosti in o jezuitovstvu klerikalnega (Šušteršičev) 18 članov; češki radikalci 12 članov;
glasila. V sredo je pa komični humorist „Slo Starorusini 5 članov; moravska ljudska stranka 4
venca“ prebrskal cele letnike „vicblatov“ in iz člani; češka realista 2. Novi klub združuje torej
sadov tega študija sestavil „članek“, ki naj bi takorekoč vsa nasprotja, ki si jih je meči misliti.
bil osmešil socialno-demokratično prireditev. Prevladuje pa nazadnjaštvo. Humoristično je, če
Smešno je bilo pač — kar je spakedral „Slo piše «Slov. Narod» o «naprednih» Slovencih, Hr
venčev“ peresar; škoda le, da je bilo na shodu i vatih in Srbih; s tem misli namreč na — Hri
preveč ljudi, ki so gledali s svojimi očmi in po- j barjev popovski klub.
slušali s svojimi ušesi, vsled česar bodo imele
‘ Svoje čitatelje opozarjamo na insérât nove
klerikalne laži prekratke noge.
slovenske tvrdke Lenasi& Gerkman v Stri
SUFOVOSt iu podivjanost ja sedaj geslo, s ka tarjevi ulici. Tvrdko priporočamo!
terim ščuje «Slovenski Narod» v onemogli jazi proti
Tudi v Istri misli vlada nastaviti posebnega
socialni demokraciji. Podivjani so bili v torek
nemškega šolskega nadzornika. To bo sad modre
socialni demokratje, ker niso mirno trpeli, da bi politike slovanskih strank v Istri.
jim bilo nekoliko najetih in naščuvanih elementov
Razprava proti srbskim „veleizdajalcem“ se
razbilo shod. Razgrajači so bili postavljen; pred prične v Zagrebu 1. marca.
Štajerska dezeluozborska volilna reforma bo
vrata; to je res. Ampak to je bilo najprimernejše
sredstvo, da se je napravil red, ki so ga notesi v prihodi jh dnevih saukcijonirana. Vse kaže, da
Ribnikarjevci kaliti. Verjamemo ž*, da bi bilo «Na bodo deželnozborske volitve meseca maja.
Radi trpinčenja vojačkih novincev je bil ob
rodu» in njegovim ljudem ljubše, če bi bdi soc altu
demokratje mirno trpeli naročene kravale in nazadnje sojen pri vojaškem sodišču v Celovcu neki četorazpust shoda. Tedaj bi bil «Narod» seveda tnum- vodja 7. pešpolka v štirimesečno ječo in izgubo
tiral. Ker to ni šlo, pa zmerja. Ampak če mora
Dijakinjo pogrešajo. Od sobote, dne 18. ja
govoriti o surovosti, tedaj mu svetujemo, naj po
greti s-oj nauk svojim zizibambulam. Surovost je, nuarja 1909 pogrešajo v Gričah pri Karlovcu ro
najeti Jjudi, da bi šli razbijat shode; (surovost je, jeno in v Ribnik pristojno dijakinjo II. gimnazij
prepuščati naščuvane fante usodi, ki ne more biti skega razreda Mileno Kniewaldovo. Bati se je, da
r takih razmerah nikoli prijetna. Surovost je pa bi si deklica zaradi nepovoljnega spričevala kaj
končno tudi lagati, kakor se laže »Narod«. Njegova ne naredila. Pogrešanka je za svojo starost pri
„ilustrativna fakta» pri tem nič ne pomagajo, u merno velika, črnih las, dolgolična ter govori
„».„hnfaJi ki 80 bai® »dele Feldsteinovo ženo, slovensko, hrvaško in nemško. Oblečena je bila v
,
tarna povsem nepoučenim ljudem; ker pa črno baržunasto obleko z belim ovratnikom, na
• J neredni, bi bil v interesu Feldsteinove žene vadno belo čepico, črne nogavice in črevlje na
Iril če bi bil molčal. Oaa je prišla na ga- gumbe. Pri sebi je imela žensko, menda nikljasto
bolje
’
noBJ, da razgraja. S seboj je imel» uro z dolgo verižico.
lerijo i na
. f
v resnici razgrajala. Ko jo je
Pobegnil ja iz Gorice dragonec Alojz To ša
piščalko in i®;*“1, Vodide, se je uirla, pa ne le
reditelj pozval, da o ii o,. jn z ^cgami žena in,a po vec kar na konju čez italjansko mejo, kjer pa
s besedo, ampak z rok in
dokler se vede kakor se je sam prijavil pri laških karabinijerih.
Otrok padel v vrelo vodo. V Cogetincih pri
pravico do pöaebnm
kakor pijanec v beznici,
Sv. Antonu v Slovenskih gor. je padel vsled ma
žena. Ce pa nastopa tak
posledice take.
ima pa sebi pripisat?, ča
- vga8j ce|jski «Na- terine nepazljivosti triletni fant posestnice Eliza
Prav čudno
/0 tičejo liubljan- bete Žigert v vrelo vodo. Otrok je vsled opeklin
rodoi List», žlasti v po«>^ " »0 v «Mestnem takoj umrl,
„ . . . »kih rizibambul. O zadnje

Domu» poroča takole»

Ceno perje za postelje 1
En kilogram sivega, osmukanega 2 K, napol belega K 2 80,
belega K 4—, prima puhastega K 6—, najboljšega
prima, opukanega, najlepše vrste K 8’—, puh siv K 6’—,
bel K 10 —, prsni puh K 12-—, od 5 kg naprej franko.
Gotove postelje

iz gosto tkanega, rdečega, modrega, rmenega ali belega
inleta (pavolnine — nankinga), tuhent, 170 : 116 cm
velik in dve blazini, 80 : 58 cm veliki, napolnjeno z
novim, sivim, očiščenim, izdatnim in trpežnim perjem
K 16-—, z napol puhom K 20—, s puhom K 24—, tuhent
sama K 12'—, K 14’—, K 16’—, blazinice K 3’—, K3'50,
K 4’—, razpošilja proti povzetju, ne vračunši zavojnino,
franko od K 10'— naprej.
52—19
Maks Berger, Deschenitz, 888 (Böhmerwald.)

Če blaoo ne tigala, se zameni ali pa vrne denar. — Cenik zastonj In franko,

£&(x£nijei 'tr

Xfaferi
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gîwrs* J&k .

I SflT Klobuke, cilindre
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in /»Ani n A v na;nO'’ej?ih fagonah in v
111 VVjIlUO velikih izberah priporoča

Mai SofcUč, £j#Mja#a
Pod Trančo štev. 2.
52—151

LJUBLJANA
Mestni trg št 10.
Zaloga manufakturnega blaga na debelo
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Gosp. gostilničarjem in p. n.
slavnemu občinstvu priporočam

zagrebaško In
češko pivo ■■aa

Izhaja v Ljubljani vsako
sredo in soboto.
Na:očnlna za avstro-ogrske kraje
za celo leto 1040 K, za pol leta
5'20 K, za četrt leta 2’60 K, me
sečno 90 vin.; za Nemčijo za celo
leto 12 K, za pol leta 6 K, za četrt
leta 3 K; za Ameriko za celo leto
14 K, za pol leta 7 K.

Fe«® KaeKtta ftSsvBSteea IS c.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
16. štev

V Ljubljani, v sredo dne 24. februarja 1909.

Q
: Za dopise in rokopise za list : Uredništvo
«Rdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne pošiljatve,
naroula na list, reklamacije, inserate i. t. d.: Upravništvo
«Kdecega Paapora», Ljubljana, Dunajska cesta štev. 20.

„Rdeč! Prapor“
izhaja redno vsako sredo in soboto
in velja za avstr® - ogrske kraje za celo
leto 10 K 40 vin., za psi leta 5 K 10 vin,,
za četrt leta S K 60 vin., mesečno S© vin.
Za VeBČiJO za celo leto 11 K, za pol
leta 6 K, za četrt leta 3 K,
Za ÄaertkO za celo leto 11 K, za pol
leta 7 K,

Komu ie treba vojne?
Neznosne provokacije — ultimatum — straža
ob Drini — evropski mandat . . . takih besed
zdaj mrgoli po uvodnih člankih avstrijskih časo
pisov toliko, da ni čudo, če pograbi navadnega či
tatelja nervoznost in se mu zazdi, da že sliši gr
menje topov in pokanje pušk. Vojna je neizogibna ;
to ponavljajo dan in dan in iz Srbije prihaja vest,
da so veliki angleški časniki že'odposlali tja svoje
vojne poročevalce. Vojna je neizogibna — to ver
jame pod vtiskom trajnega vojnega bobnanja in
ščuvanja že tisoč in tisoč Jjudi v Avstriji.
Neizogibna — zakaj?
V znanih krogih, v katerih vlada brezumno,
brez možgan živeče «korajžarstvo» in se smatra
dvoboj za vrhunec značajnosti, velja «načelo», da
se mora človek čutiti užaljenega, če ga kdo «fik
sira» in da more samo kri oprati tako žalitev,
Včasi so taki nazori odločevali tudi v življenju celih
narodov; obleka, ki se ni vjemala s predpisi eti
kete, beseda, ki ni v vsakdanji rabi diplomacije, je
zadostovala za vojno, ki je vničila tisoče in tisoče.
Pravijo, da je tudi sedanji položaj Avstrije
fak. «Velevlast» ne more mirno trpeti, da jo ne
prenehoma draži «pritlikavska» Srbija. Avstrija
mora varovati svoj «ugled» spričo Evrope, spričo
»veta, spričo zgodovine. Ta bajni ugled zahteva,
da udari predrzno državico kakor medved miško
in da ji za vse čase prežene veselje za izzivanje.
Će bi morale biti fantovske navade merodajne
za države, bi se razumela taka hujskarska legika,
zakaj neumnosti, ki jih uganjajo nekateri ljudje v
Belemgradu, 3e ne dajo vtsjiti. Toda če je vojno
Sčuvanje v Srbiji zločinsko, ne morejo iz njega
zajemati opravičenja za svoj zločin tisti, ki hujskajo
v Avstriji. Zaradi «postavljanja» malčkov v gostilni
lahko pograbijo močnejši fantje stole ; končno imajo
eni in drugi sami sebi pripisati bunke, ki jih od«
seso. Ce pride do vojne med Avstrijo in Srbijo,
pa ne bosta trpela škode in žrtev Ahrenthal in
Jurček, ampak padali bodo na bojišču srbski in
avstrijski možje, brez otrok bodo ostale avstrijske
in srbske matere, brez mož avstrijske in srbske
žene milione in miljarde bo plačevalo avstrijsko
in srbsko ljudstvo, edino korist pa bi imeli inter
nacionalni kapitalisti, ki vlačijo neznanske dobičke
it militarizma.
... .
Da bi Avstrija kaj izgubila, zato ker kriči m
razgraja v Belemgradu nekoliko nerazsodnih in neWiko latih ljudi, M W « b°iD™ lraääem raäl °d'
,,,
_ j cvnjih grehov, je neumna trmuk
pozornost. °
d.Aii. znomonjo

pametnih ljudi; sodba tepcev pa ne sme vplivati
na dejanja velike države.
Vendar je zadnji čas toliko bojnega krika v
Avstriji, da je treba vprašati: Komu je pravzaprav
treba vojne?
Vojaški krogi vedno radi sanjajo o krvavem
boju in o slavnih zmagah, zakaj na obzorju takih
dogodkov se kaže avanzma, odlikovanja in obču
dovanje civilistov. Da militarizem tudi zdaj močno
rožlja s sabljo, se opaža. Tudi v dvorskih krogih
je nedvomno klika, ki zastopa militaristične nazore
ter vpliva, kolikor le more navzgor in Davzdol.
Zelo sumljivo je pa tudi pisanje glavnih klerikalnih
listov, ki so spustili zadnji čas celo jato rac v zrak
z očitnim namenom, razdražiti javno mnenje in
sugerirati mu vero v nujno potrebo vojne. Med
klerikalnim taborom in visokimi vojaškimi krogi so
že davno intimni stiki; proti Italiji n. pr. ni nihče
tobko ščuval kakor klerikalci. Zdaj se zopet raz
odevajo te vezi. Kdor jih hoče razumeti, se mora
spomniti, kako vneto so klerikalni listi svojčas raz
našali vesti o izpremembah na najvišjih mestih v
državi in kako željno pričakujejo take dogodke.
Dobro se godi klerikalizmu v Avstriji, toda vse
mogočen še ni. Po vsemogočnosti pa hrepeni. Pa
kombinira, da bi zunanji dogodki vplivali na no
tranje, da bi vojna povzročila reakcijo in da bi
tako Avstrija prišla povsem Rimljanstvu v roke.
Vsem tem vojnim agentom se pridružujejo še
brezvestni kapitalistični špekulantje, ki hočejo kupčij
in prcf.ta ne glede na krvavo ceno, ki jo morajo
plačali ljudske množice; končno caplja za njimi še
nekoliko fantastov, pričakujočih od prvega strela
svetovno vojno, od nje pa uresničenje vsakovrstnih
otročje-političnih sanj.
Nevarnost je torej nedvomna. Bojne fraze
imajo še vedno sugestivno moč in omamljajo kakor
drugi strupi. Tuintam se kažejo poizkusi, da bi se
popularizirala misel na vojno. Delavstvo pa ne bo
sedlo na te limanice; zakaj za delavsko ljudstvo
je vojna nesreča v vsakem slučaju; delavstvu ne
koristi ne zmaga, ne poraz vojske, škodujejo mu pa
posledice «srečne» in nesrečne vojne.
Treba bo, da se delavstvo oglasi in morda
pride prav kmalu čas, ko bo moral zadoneti nje
gov glasni in odločni protest proti brezvestnim
hujskačem.
Delavstvo noče vojne!

Tržaške zgodbe.

V Trstu, sredi svečana.

Od nekdaj se je gibala politika slovenskih
narodnjakarjev v Trstu stvarno med malenkostmi,
katerim so pa po možnosti dajali obliko velikih
dogodkov in interesov. Ostali so torej sami sebi
zvesti, če se tudi zdaj bolj razburjajo nad ma
lenkostjo, nego nad važnimi rečmi. Razburjen je
zdaj poslanec dr. Ryb ar, razburjena je „Edinost“.
Ker pa to ne zaleže dovolj, se je moral razvneti
tudi ljubljanski „Slovenski Narod“, ki je že davno
pozabil, kako se mu je nekdaj studilo tržaško

'
u

irstvo.
Kar se je zgodilo, je samoposebi tako ma
in malopomembno, da bi nam bilo
če ne bi bilo treba o stvari sploh nič
jisati. Ampak to ni všeč narodnjakarjem, ki
ačiio stvar, ker najbrže mislijo, da jo tem
oslabe, čim več besed nakopičijo o njej.

bi jo začela veievlas p
irepak mož
lina. kakor je nemoralno, Co l P
»«draotasa otroka. Kdor prezira obnomog

.Delavski List- je v neki notici dejal, da je
a narodnega voditelja drja. Ryba,a aalrajak,
„j,„je nemško drnätvo .Turnverein". Kdor

ddor, kor nervoznot »
mofi. Ce om.tr« Arotrij l»J
kokor pravijo o,eni 8ablia“’

ta>> al.botn.ia, oo

ni

~Jj drSlvm,

ie mkdar pomial

Reklamacija >o pottnia. prsata.
Nofranklrana plama x« as «prt
jsKaj*. BsIiapšsS a* as vresaje,
BBMtfafcS. Snostspu psiit-vrstlas
(iirisa 83 na) sa sakral 80 via.,
Tsčkmk pa atogevare,

Leto XII.

pozna socialistično mišljenje, je takoj vedel, da
„D. L.“ ne prinaša tega kot afero, ampak kot
primer, s katerim se je imel ilustrirati pomen šo
vinističnih fraz. V narodnjaškem taboru je bilo
pa tako, kakor da je počila bomba. Dr. Rybaf je
poslal „D. L.“ popravek, „Edinost“ je pa posegla
v zalogo svojih psovk. Tako se torej stvar ni
mogla končati in „Delavski List“ je ponovil svojo
trditev. To je narodnjakarje še bolj pogrelo; dr.
Rybaf je objavil 16. t. m. v „Edinosti“ poziv,
da naj pride „D. L.“ na dan z dokazi. Na to je
„D. L.“ dne 19. t. m. odgovoril, da nima po
voda, verjeti drju. Ribaru več kakor osebi, ki je
s častno besedo potrdila, da je dvakrat videla
Rybafevo hčerko v društvu „Turnverein“. Obenem
obljubuje uredništvo, da v kratkem objavi dokaze
za svojo trditev.
„Slovenski Narod“, ki hoče tekmovati s su
rovostjo „Edinosti“, ima pač pravico, več verjeti
drju. Rybafu, dokler stoji trditev proti trditvi.
Toda slabo se poda „S. N.“, če se ogorčuje za
radi taktike, ki je povrh vsega v socialističnem
listu še izjemna. Naše narodnjakarstvo stika ne
prenehoma po takozvanih narodnih grehih ; če se
pogovarja človek s tujcem, ki ne zna slovensko
v njegovem jeziku, se mu prav lahko zgodi, da
ga pribijejo v nacionalističnem listu kot „narod
nega izdajalca“. „S. N.“ sam pa je lani dosegel
rekord, ko je objavljal cele liste takih „narodnih
grešnikov" po imenih. „S. N.“ se ni prepričal,
zakaj je bil ta ali oni prisiljen, vstopiti v
nemško trgovino, zakaj je ta ali oni oče moral
dati svojega otroka v nemško šolo, ampak je kar
objavljal, z nedvomnim namenom, da škoduje
dotičnim ljudem in da jim nakoplje preziranje
na glavo. Zelo „delikatno“ je bilo n. pr., da je
nahrulil dekle, ki se je bilo zaljubilo v „belgijca“.
„Š. N.“ se je še bahal s tem početjem, ki ga je
izvajal kar en gros, pa se je postavljal, češ, da
izvršuje narodno delo. Ta list ima torej najmanj
pravice, ešofirati se nad notico socialističnega
glasila, v kateri ni bilo niti sledu onega bombasta, s katerim je „S. N.“ navadno garniral svoje
provokacije. Gotovo je toliko, da poznajo tržaški
sodrugi svoje pravice in dolžnosti sami, manire
se pa ne bodo učili od „S. N.“, ki je pozabil
na svoje članke o časnikarski dostojnosti, spisane
v dobi „harmonije“, še preden se je posušilo
črnilo.
Omenimo naj mimogrede le še to, da je dr.
Rybaf obljubil onemu, ki dokaže trditev o za
hajanju njegove hčerke v „Turnverein“ in pa
„Del. Listu“ po 100 kron. Taki bahavi argumenti
so v meščanskih krogih precej navadni, nam pa
ne pomenijo nič druzega, kakor smešno trkanje
na polno mošnjo in morda še poizkus, da se
odvrne pozornost od glavnega vprašanja. Dr.
Rybaf bo dobil dokaz, denar si bo pa lahko pri
hranil. „D. L.“ je obljubil dokaz in zdi se nam,
da je zdaj edino pametno, počakati nanj.

Naš zbor.

Dalje.
V teh vročih razmerah je baron Bienerth po
stal ministrski predsednik. Nihče ni vedel zakaj. Da
ne razume situacije in svoje naloge, je pač takoj
pokazal. Največ rabuk je bilo na Češkem, kjer so
bili nemški nacionalci z obstrukcijo preprečili delo
vanje deželnega zbora in volilno reformo. Vlada bi
bila morala z močno roko poseči vmes; baron
Bienerth je pa gledal, kaj se godi, pa se je za
našal na ljubega boga, potem pa na rablja. Tisti
dan, ko je avstrijski cesar praznoval šestdesetletnico

9

Ko sem imel dokaze, sem ves potrt napisa1
svojega vladanja, se je v Pragi razglasila nagla sodba. drugih narodov. Ta edino vapešna metoda bi bila
članek ter sem vprašal, kako je mogoče, razložiti
posledica
socialno-demokratičnega
predloga.
Ali
Vislice so star instrument avstrijskih vlad in zlasti
tako strašno ponižanje samega sebe. Drugo jutro
Pragi ni to novo sredstvo; ampak Ce je še tako predlog je bil odklonjen. Glasovali so zanj socialni je prišla gospa Borowska v uredništvo. S solzami
staro, vendar ni pripravno za reševanje avstrijskega demokratje, Rusini in Jugoslovani; Cehi ia Poljaki v očeh mi je pripovedovala, da so jo tovariši na
problema. Državni zbor je bil takrat podoben so pustili svoje slovanske brate na cedilu. Ves lani vseučilišču izgnali. Dejal sem ji, da je bila moja
smodnišnici in nagla sodba je bila kakor iskra, ki zasnovani neoslavizem, vse visoko patriotično na dolžnost, napisati članek. Vprašala me je, kaj se
bo ž njo zgodilo in potem je trdila, da je nedolžna.
ga je imela pognati v zrak. Tedaj se je vršila tista vdušenje je skopnelo, čim ni bil predlog podan za Ko sem ji dejal, da ji ne verjamem, mi je od
„„Svinska seia. ki se je pričela z rabuko čeških bajeslovno češko državno pravo. Mali slovanski na govorila: »Razumem, ker sem bila pred Vami
narodnih radikalcev in se je končala s tem, da so rodi bi bili lahko spoznali, da so češke meščanske odkritosrčna.“ Te besede so me spomnile, dami
socialni demokratje s svojo hladnokrvnostjo in po stranke imperialistične, ne pa avtonomistične, da je nekoč pripovedovala, da pojde v Ameriko. Ko
sem jo odgovarjal, češ, da Amerika ni dežela za
litično previdnostjo rešili obstanek prvega ljudskega so zatelebane v zaprašene pergamente in formule,
tako
nervozne ljudi, mi je odgovorila, da je sto
parlamenta. Vspeh, ki so ga takrat dosegli socia da prav po opičje posnemajo madžarsko fevdalno rila zločin. Kar sem si takrat mislil, rajši za
listični poslanci, je bil tako velik, da so ga nehote politiko in nimajo druge politične ideje, kakor svoje molčim. Rekel sem ji pa: »Ničesar nočem več
anahronistično državno pravo. Za Slovence, Hrvate, vedeti; le pojdite v Ameriko.“ Na njeno besedo
priznali najbolj zagriženi sovražniki naše stranke.
Bienerthova vlada pa tudi tedaj ni pokazala Srbe je vsako historično načelo pogubno; zanje je o zločinu sem se torej spomnil, ko mi je dejala,
nobene zmožnosti. Potrebovala je proračunski pro rešitev edino v narodni avtonomiji, ki ne škoduje da je bila odkritosrčna. Toda opozarjala me je,
da so potovale druge ženske z njeno potnico v
vizorij, pa ni vedela, kako bi ga spravila pod streho, nobenemu Darodu. V boju za narodno avtonomijo
Rusijo in da je bila morda druga z njenim ime
in vsa njena modrost je bila v tem, da je prosja jim pa mečejo Cehi in Poljaki le polena pod nogo, nom pri policiji. Tudi to sem moral uvaževati, pa
čila pri socialnih demokratih, naj pomagajo iz za edina stranka, ki resno pospešuje, to za nas edino sem ji obljubil, da preiščem natančno stvar. Obrnil
drege. Socialni demokratje so seveda kot načelno rešilno načelo, je socialna demokracija. To doka sem se do Bure e va in Bakaj a. Pojasnila, ki
opozicionalna stranka glasovali proti proračunu, zuje, da je napredek in okrepčanje socialne demo sem jih dobii, so morala pregnati vsak dvom;
omogočili so pa, da je parlament rešil stvar in se kracije v vitalnem interesu malih narodov. Jugo vedel sem, da je Borowska, katero je imenik
„Ohrane“ označeval za vohunko, tista, ki danes
je država obvarovala § 14. Proračunski provizorij slovanska politika, če hoče biti res uarodqa, ne sme
toži.
je za nas Slovence zanimiv tudi zategadelj, ker biti ne hej3lovanska, ne neosiovanska, temveč soci
Predsednik: Ali niste opazili, da je ime
smo pri tej priliki izvedeli, da slovenski poslanci alno-demokratična. V mednarodnosti je rešitev vsake nik »Ohrane* govoril o zdravnikovi soprogi Bo
ne bero reči, o katerih imąjo glasovati. Ko je bil narodnosti.
rowski? Saj ste vedeli, da je Borowskin mož
V zadnji dobi se je izvršil dogodek v visoki uradnik pri namestništvu.
profesor Belar imenovan za deželnega šolskega nad
Obtoženec: Na Ruskem se misli vedno
zornika na Kranjskem, kar je bila res nacionalna politiki, čegar posledice čutijo avstrijski narodi še
na
zdravnika,
če se govori o »doktorju*. Tako je
koncesija Nemcem, so vzrojili liberalci in klerikalci ; zdaj hudo, a jih bodo, žal, še bolj čutili. Zgodilo se
nastala pomota.
«Slovenec» je pošiljal barona Schwarza v penzijo, je to zgolj iz imperialističnih in dinastičnih na
Dr. Lewicki: Zakaj niste postavili Borowske
vprizorila se je velikanska protestna akcija, a ime menov. Avstrijski kapitalizem si je hotel vstvariti pred strankino sodišče, kakor Brzo z o w skega,
novanju nemškega šolskega nadzornika je bilo že kolonijo, dobičkarski interesi kapitalizma tiče tudi ki je obdolžen enega dejanja?
Obtoženec: Tu je velika razlika. Mnogo
prejudicirano v proračunskem provizorju, ki je ob za tem korakom. Danes je aneksija gotovo dejstvo.
segal svoto za njegovo plačo in slovenski poslanci Zaradi tega nam ni treba pozabiti, kako brutalno resnih ljudi še ne verjame, da bi bil Brzozowski
in nerodno je Aehrenthalova diplomacija izvršila stvar kriv in misli, da se dokaže njegova nedolžnost.
— niso videli tega!
Borowska si je sama izbrala današnje sodišče . ..
Po božičnih počitnicah, ki niso bile prekratke, in način se mora obsoditi. Ne more se pa mirno
Silna napetost je vladala, ko je bil poklican
je imel parlament opravka s samini nujnimi pred prenašati, da bi šovinistična blaznost zaradi tega priča Mihajlo Bakaj.
logi. Vse mogoče nacionalne stranke so jih vlagale dogodka ščuvala na vojno, ki bi bila nsjhujši uda
Star je 27 let, študent književne zgodovine
Dalje.
in vsi so bili kolikortoliko v zvezi z narodnim vpra rec za delavno ljudstvo.
v Parizu, maloruski kozak, pravoslavne vere. Go
vori ruski.
šanjem, a nobeden se ni dotikal jedra. Tudi vlada
Bakaj pravi, da je bil od aprila 1S05 do
je obljubovala načrt jezikovnega zakona, toda Raška špionaia pred sodiščem.
samo za Češko. Nemške in češke stranke kakor
Senzacionalen je proces, ki se pravkar vrši 1. januarja 1907 nastavljen pri policijskem od
delku »Ohrane* v Varšavi za Petersonovega
tudi vlada vidijo sploh samo češko-nemško vprašanje pred krakovskim sodiščem, zakaj ves vohunski pomočnika.
za vprašanje ostalih narodov se nihče ne zmeni. zistem ruske policije ae razvija pred njim, obe
Dr. Hesky: S kakšno plačo?
nem se pa dokazuje, kar je dolgo trdilo neod
Jugoslovani so imeli lepo pribko, spoznati politični visno časopisje: Da je umor navadno sredstvo
Bakaj; Imel sem 30C0 rubljev stalne plače
položaj in pretehtati svoje upe. Jasno se je poka ruskih izjemnih sodišč, da se ljudje tam obešajo in 1000 rubljev postranskih dohodkov. ,Obrana*
zalo, da je tudi češkim meščanskim strankam slo in streljajo, ne da bi bili zagrešili senco kakšnega ima tri razrede uradnikov in uslužbencev. V pr
vem razredu so tisti, ki imajo čin v uradništvu.
vanska vzajemnost samo pretveza, da dobivajo od zločina, za katerega je določena smrtna kazen,
V
drugem uradništvu so uslužbenci brez čina,
drugih Slovanov podporo za svoje egoistične na ne da bi se vodile proti njim zakonite preiskave ki prostovoljno opravljajo tajne posle; to so ta
in zakonite razprave.
mene. Po glavi jim hodi svetovaclavska država, za
Poročali smo že zadnjič, da je neka Bo kozvani „filori*. V tretjem razredu so osebe izven
avtonomijo narodov ne ganejo prsta. Socialni de rowska tožila glavnega urednika socialno-de »Ohrane*, ki prinašajo vesti o revolucionarjih.
. Predsednik: Z eno besedo: Špioni.
mokratje so v državnem zboru pokazali pot, ki mokratičnega dnevnika »Naprzód* v Krakovu, so
Bakaj: Ne, špioni so bili „filori*.
edina vodi k rešitvi narodnega vprašanja v Avstriji. druga Hekerja zaradi članka, v katerem je bilo
Predsednik: Ali ste videli Borowsko pri
rečeno,
da
je
Borowska
služila
ruski
policiji
kot
Ko so bili itak že sami nujni predlogi na razpravi,
„Ohrani
“?
so vložili svoj predlog, da se voli poseben odsek vohunka. Sodrug Heker je nastopil dokaz resnice
Bakaj:
Meseca maja in junija 1905 je ob
in kot glavni priči sta prišla iz Pariza Baka j
53 članov, kateremu bi se odkażali vsi jezikovni in Burcev, ki sta znana zaradi Az e ve g a slučaja. čevala s Petersonom v Varšavi. Enkrąt me je
predlogi in načrti, ki bi pa sam izdelal in zbornici Burcev je prvi obdolžil Azeva, da igra dvojno Peterson poklical in mi je naznanil nekaj brez
predložil jezikovni zakon za celo Avstrijo na pod ulogo, Bakaj pa je podal dokaze, da je bil Azev važnosti. V sobi je bila gospa, v kateri sem po
vsa leta služabnik policije. Bilo je vsled tega ne zneje natančno spoznal današnjo tožiteljico. Ko
lagi narodne avtonomije.
izogibno,
da se je govorilo na razpravi tudi o je Borowska že odšla, mi je Peterson dejal : Po
Predsednik: Opozarjam, da je referentova doba
provokacijah in špionažah Azeva, kakor sploh o klical sem Vas, da vidite novo agentkinjo „Ohrane*.
potekla.
ruskem protirevolucionarnem zistemu in vsled Peterson je pripovedoval, da se je bila najprej
Dr. Henrik Tunis : Z ozirom na važnost pred tega je dobil proces nenavadno velik pomen. Za oglasila pri policajnem načelniku Sejiertu, kate
meta predlagam, naj se podaljša referentu po po radi tega podajamo o razpravi obširnejše po remu je rekla, da bi lahko dajala policiji vesti o
slovniku določeni čas.
ročilo.
socialističnih revolucionarjih, ki žive v tujini. Saj»
*
fert jo je odpeljal k Petersonu, kateremu je po
Fran Jernejčič; Pridružujem se temu predlogu
vedala, da je že dolgo imela tak namen, ampak
ac je priceia ane 10. i. m. aopoic
v tem zmislu, da se dovoli poročevalcu neomejena
Predsedoval je deželni sodni svetnik Raczyns
da se je bala. Zahtevala je 100 rubljev na mesec,
doba.
toženega sodr. Hekerja je zastopal dr. H es
pogodila sta se pa za 75 rubljev, ampak oblju
Predsednik stavi predlog na glasovanje. Sprejme tožiteljico Borowsko pa dr. Lewicky.
bilo se je, da dobi posebne nagrade, če bo njena
se soglasno.
Obtoženec je nastopil dokaz resnice ter
služba dobra. Svoje vesti je imela pošiljati pod
izvajal:
napačno adreso „Nina Jenkianek, Danielowiczeva
Poročevalec Etbin Kristan nadaljuje: Jat
Vsi se spominjamo, kako velike upe je z
ulica 5.“ Borowska je potem večkrat prišla. En
je, da je bil edino socialno-demokratični pred
dno revolucionarno gibanje na Ruskem in P,
krat
je povedala, da ima neka učiteljica prepove
umesten in sprejeti bi ga bil moral, komur je
skem. Gibanje je imelo namen, odpraviti carizen
dane knjige. Pri učiteljici je bila hišna preiskava
žeče na rešitvi narodnega vprašanja. Socialni i
osvoboditi narode, ki ječe pod ruskim absolu
in prepovedane knjige so se našle. Ne vem, če
mokratje so seveda ravnali dosledno v zmi
mom. Za naš narod je bilo to gibanje ka
so zaprli učiteljico. Borowski se je vselej telefo
zarja svobode izza stoletnega suženstva. Toda ;
brnskega programa, po katerim bi morali vsi j
niralo, če jo je „Ohrana* zahtevala.
da se je zadušilo v potokih krvi in cel g o
zadeti narodi skupno rešiti skupni problem. Sai
Predsednik: Odkod veste to?
vislic
je zrastel na bojišču. Carjeva vlada se
Bakaj : Ker sem ji sam telegrafiral. Videl sem
y. takem načinu reševanja je garancija za resnit
posluževala samo brutalne sile bajonetov in pu
tudi njene telegrame, odposlane „Nini*. Enkrat
in trajen vspeh. V Avstriji živi osem narodov
ko2akov in pogromov, temveč ti
v jeseni me je Peterson teiefonično poklical. Bo
z dobro voljo se jih lahko našteje še nekoliko i
stredstva, ki ga rabi vsak silnik za potlačei
rowska je bila v omedlevici. Peterson je bil v
— in s stališča skupnosti mora biti državi leži
svobodnega gibanja: namreč vohunstva. Kier
veliki zadregi. Prinesel sem kozarec vode in sem
svobode in ustavnih pravic mora biti vsako rei
na tem, da najde vsak svojo domovino v njei
jo spravil k zavesti.
lucionamo gibanje tajno. Carjeva vlada poši
Predsednik: Ali bi spoznali Borowsko, če
mejah., S stališča pravičnosti gre ysakemu nara
torej v vrste revolucionarjev svoje špione, ali
bi stopila pred Vas?
popolna svoboda in neodvisnost, vsak ima pravi
S :m-ed revolucionarji izdajalce. Tudi med a c
Bakaj: Danes sem jo videl v sobi za priče
av«iTt p°K°iev.za svoj-razvoj in napredek. Va
Judek? I’ • JU »CŽ ’ n di danes ne Primanjki
in takoj sem dejal: To je Borowska.
Sp!°naž° v Rusiji je pred kratkim re
in cim h- nW?,d Je pa veCina än manjšina obeni
Dr. Hesky: Zakaj ste izstopili iz „Ohrane :
«n,? -F a??Vlt? ,Azevova afera. Koliko žrtev
znati to ‘vsak ** VSl Za en° “iZ0' bi si morali P
Bakaj: Začetkoma sem mislil, da rabi po
?praSibirijo ^piOn^'provoka^eri' na vislice, v je
«manjšinah i;
‘tnarOdu “Ora biti ležeCe »a ®vo
licija samo zakonita sredstva proti tistim, ki kaie
« bi vodüa kïJ.ol^zuje» da “»u je. Meto,
red. Slišal sem večkrat o mučenju, ampak nisem
^r,ašno-meJe Potreslo, ko sem našel :
verjel. Pod Petersonom se tudi ni zgodilo nič ta
vsak narod L* bl b,Ia tore’ ta’ da bi mo
m ‘J“11 špionov ime Janine Borowsl
kega. Meseca oktobra 1903 je Peterson odšel
™ Jd st.ra^no, pa vendar se mi ni zdelo n
Pri reševanju
‘,n kot maniäina sodelov
v
Peterburg in Ševjakov je prišel na njegovo
«anjäine, fi
Xahteval Za ’VI
mogoče. Ruska vlada išče prav takih špionov
al tedf« Priznati tudi ma»

L

so simpatični. Najboljši je za špiona tisti, ki V
slepo zaupajo, kakor je bilo z Azevom.

mesto.
,
Predsednik: Ali je prihajala Borowska
tudi k Ševjakovu.

Priloga „Rdečemu Prapor).." z dne
Bakaj: Ne vem. Ampak bila je na imeniku
špionov^ Ševjakov je bil izzivač, pod njim iS
sem spo znal razne strahote.
1
Predsednik: Dimitrij Ševjakov je bil v
I eterburgu zaslišan kot priča in je izjavil, da ne
pozna imena Borowske.
Bakaj: To se lahko razlaga. Saj ne sme
povedati ničesar. Lopuhina so zaprli, ker je izdal
take tajnosti.
Dr. Hesky: Peterson je imel biti zaslišan
pa je odrekel pričanje.
'Bakaj: Pod Sevjakovim so se godile
grozne reči. Neki Reuchel je izvedel da je
trgovec Pikerle zadel denar v loteriji. Najel
je v imenu Sevjakova pet biezposelnih ljudi, da
so n a p a d 1 i i n o r o p al i trgovca. Potem je Reuchei vseh pet naznanil Sevjakovu. Prišli so pred
sodišče in vsak je dobil 15 let prisilnega
dela, Reuchel pa nagrado. Brez sodbe in
sodišča je bilo takrat mnogo ljudi ustre
ljenih.
Meseca oktobra 1905 je izšel manifest o kon
stituciji. Moji upi so bili veliki, toda bil sem
strašno razočaran. Nastopila je najčrnejša reakcija.
V Varšavi je neki Grün vpeljal torturo (mu
čenje) in general Skali on je vedel to. Sedemnajst
mladih ljudi, ki pri nekem gostilničarju niso mogli
plačati računa, je bilo ustreljenih. Ž njimi
vred so ustrelili še mnogo drugih, ne da bi
bili sploh prišli pred sodišče. Dostikrat sem pro
testiral proti takim strahotam. Vsega tega ni sto
rila policija v interesu države, ampak samo za
osebno korist nekaterih.
Dr. Lewicki: Zakaj ste stopili v Ohrano,
ko ste bili sami prej revolucionarec ?
Bakaj: Revolucionarec nisem bil; pač sem
bral prepovedane knjige in časopise. Leta 19Û2
so me zato v Jakaterinoslavu zaprli. Ko sem bil
izpuščen, sem postal pri peterburški policiji pre
pisovalec in potem sem šel s Petersonom v Varšavo.
Predsednik: Zakaj ste torej vstopili pri
policiji ?
Bakaj: Da si kaj zaslužim.
Predsednik: Torej zaradi kruha?
Bakaj: Da. Bil sem mlad človek. Zdaj raz
umem, da je bila lumparija. Sicer sem pa mislil,
da se vse vrši zakonito.
Dr. Lewicki: V izjavi poljske socialistične
stranke, katero je ponatisnilo „Novoje Vremja“,
ste imenovan za zločinca in izdajalca.
Bakaj: To je bila vladna izjava in je
imela namen, omajati verjetnost mojih podatkov
o Azevu. Mnogo ljudi je spravil Azev na
vislice. Ko sem izstopil iz Ohrane, sem bil kot
politični zločinec poslan v Sibirijo. Burcev mi je
pomagal, da sem pobegnil. Zdaj živim v Parizu.
Druga priča je
Vladimir Butcev,
literarni zgodovinar in izdajatelj časopisa „Biloje*
v Parizu.
Priča pripoveduje, da je prišel Bakaj
meseca maja 1906, ko je bil še pri Ohrani, k
njemu s podatki za neko delo o revolucionarnem
gibanju. Burcev mu začetkoma ni zaupal. Že na
prvem sestanku mu je Bakaj dejal, da je najne
varnejši sovražnik revolucionarnega gibanja «dr
žavni provokator», katerega ni nikoli vi del, ki pa
deluje v tujini in se vozi s tajnimi žandarji. Poz
neje se je izkazalo, da ta provokater, ki je na
stopal z napačnim imenom Raškin, ni bil nihče
drugi kakor Azev. Ko je bil tretjič Bakaj pri
Burcevu, je imenoval tudi Borowskino ime. V
Parizu je spoznal njeno fotografijo v takih raz
merah, da je bil vsak dvom nemogoč.
Priča nadaljuje:
Po svojih izkušnjah v občevanju z Bakajem
sem dobil vtisk, da je vse resnično, kar je Bakaj
pripovedoval ali pisal. Zlasti velja to za vse, kar
ie povedal o Azevu.
Predsednik: O tem ni potrebno govoriti.
Porotniki izjavljajo, da se jim zdi to zelo
važno, pa žele, da priča govori o tem.
Burcev: Azev je najvažnejša točka v revo
lucionarnem gibanju. Ko sem prej sumil o nje
govem prepričanju in izrazil svoj sum, se mi ni
zaupalo in pred štirimi ali petimi meseci sem bil
postavljen pred strankino sodišče y Parizu, lam
še ni bilo zadostnih dokazov proti Azevu. Sele
Bakaj mi je prinesel take dokumente, da je po
stalo jasno, da je psevdonomni Raškin Azev, državni
provokater. Če bi
se bilo prej verjelo
Bakaju, b i
-----------.- ,
bila prišla strašna Azevova vloga tri
leta prej na dan in tisoč ljudi ne bi b no
moralo umreti na vislicah. Azev ni bil le
vnditeli v očeh revolucionarjev; on je bil gl avuuiici;
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Sam je izvršil te atentate.

dr. Mariana Bo,
samokres pń njem. Pona sodišču, ker so našli «J
nalogi
poldne so ga izpustih- Po»
Jv,0 žen0, preden
vsak dan preiskati njega m nj §■ sebi
vstopita v sodnijo, če nimata o
------

. Zaupniki, ki so dobivali
dobivali P? — "J d0
fcpnega koledarja, so naprofenf, da vsaj

konca meseca februarja odračunajo»
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^OlltlClll OOSeVl.
Državni zbo? raidi Bienerthova vlada skl cati
sredi marca. Toda doslej je to govorica. Brroa
Benerth ve danes tol.ko o političnem položaju,
Soltkor je vedet trst, dan, ko j. ,,k jočij p3Friamfnt.
Kaze se dan na dan jasneje, kakšna velikanska na
paka se ,e storila z zaključenjem. Dokler jc bd
dr^Vnl Zst.uP'Jj, je imela ogromna večina .-Irank
nravil n
red
se bil v zbornici lahko naLvVeda ne 2 Bienerthom. Delavnost ni bda
îni
C1Qe’
pa mîQi^trski predsednik, ki se je
®-‘i „3 ?U ProraCUaski odsek ne dovoli dtspoziivlai-J'
bi bd baron B enerth ii tega
e:
Pævadne ustavne konsekvence, pa se poslovil,
.me * » nes drugo vlado, ampak ramda De «predE?
tako, s katero bi bila večina det. Ć 3 ’ 30
Parlament razkrcpljcm, bi pa vsaka
s tanka rada čim več profitirala od položaja iu zato
so zdaj težave res večje. C~ške meščanske stranke
aje zahtevajo, da morajo Nemci jamčiti, da ne
o obstrukcje v češkem deželnem zboru. Tedaj bi
oni jamčili, da ne obstruirajo v državnem zboru.
Nemci pa obračajo in pravijo, da mora biti najprej
rea v državnem zboru, potem šele pride deželni
zbor na vrsto. Za temi zahtevami se pa seveda
skrivajo druge dobičkarje. Cim slabotnejša je vlada,
tem manj bo opravila v tem položaju. Ce bi ga
baron B:enerth razumel, bi kratkomalo sklical dr
žavni zbor, da se pokaže, če ima večino, ali pa če
je nima. Dokler ni parlamenta, je vsako ozdravljenje
nemogoče. Pa tudi svoje pozicije ne bo Bienerth
rešil z zavlačenjem, temveč še poslabšal jo bo.
Krščanski Bodalci se deraaskirajo. Doslej so
smatrali Bienerlba za svojo marioneto, zdaj ga pa
tudi že zapuščajo in izdajejo parolo, da mora kr
ščansko-socialna st anka sama prevzeti vlado. Za
najbližjo dobo bi radi ujeli tri ministrske sedeže;
Predsedništvo, trgovino in nauk. Poleg
tega bi pa imel predmštvo zhornice zepet dobiti
krščan-ki socialee Pat ta i. Šala je že stari cilj
krščanskih socir.lcev in kako bi bilo tedaj s svobodo
pouka, se je pokazalo zdaj na Dunaju z zap:ranjem
«svobodnih šol». Trgovinsko ministrstvo bi pa radi
dobdi v kremp'je zaradi trgovinskih Dogodb z zu
nanjimi državami in ker bi sploh radi izpremenil»
smer trgovinske politike v državi. Vprašanje ie še,
kako dolgo ne bodo iztegovali rok tudi po finanč
nem ministrstvu, katero prepuščajo za sedaj Po
ljaku Bi finskemu. Cehom ponujajo poljedelsko
listnico in ministrstvo za javna dela. Weißkirchner je že konferiral s Praškom. Smatra se
za gotovo, da bi češki agrarci prevzeli poljedelsko
ministrstvo, dvomi se pa, da bi marali še enkrat
Praška; agrarni klub podpira bolj hrepenenje
Maržala ali pa Stanek a. Ministrstvo za javna
dela bi imel po kršč^nsko-socialnih načrtih dobiti
češki klerikalec dr H ruba n. Ce bi se vreničile
te kombinacije, bi se lo toliko izpremenilo, da bi
dobili mesto pritajenega, oč’tno klerikalno mini
strstvo. In to bil še dobiček.

kabinet sestavljen, ne da bi o tem vprašal in ob
vestil poljski klub ter je dala to ogorčenje Bilinskemu in Abrahamowiczu na znanje. Biliński je
parlamentarni komisiji pojasnil način, kako je
prišlo do tega, da je prevzel portfelj finančnega
ministrstva. Komisija je vzela to pojasnilo na
znanje ter je odobrila njegov korak; ministru
Abrahamowiczu je pisala priporočeno pismo, v
katerem mu izraža nezaupanje kluba ter ga poziva,
naj odstopi. Vitez Abrahamowicz je na to odgo
voril, da ostane kljub temu še nadalje minister.
Poljedelski minister dr. Brâf je izjavil češkim
żurnalistom, da se ne smatra za političnega in
parlamentaričnega, ampak samo za strokovnega
ministra ter da namerava že v najbližji prihodnjosti izvesti različne akcije na korist avstrijskega
poljedelstva. Dr. Braf je prepričan, da je zjasnjenje razmer neobhodno potrebno, da se vstvari
možnost delovanja v češkem deželnem zboru.
Nemški agrarni listi izjavljajo, da je bil dr.
Brâf imenovan proti njih volji in proti interesom
agrarcev sploh in da njih stranka nima vsled
tega nikake simpatije za sedanji kabinet. Nemški
agrarci ostanejo v nemški zvezi in bodo v na
rodnih vprašanjih z vsemi ostalimi nemškimi
strankami edini.

Zaključenje državnega zbora ln socialna
demokracija.
Ljudski shod v Ljubljani.

Konec.

„Slovenec“ objavlja danes uvodni članek o
našem nocojšnem shodu in tako neprevidno po
kazuje, da spoznava važnost socialno-demokra
tične akcije. To številko so pred „Mestnim
Domom“ dajali udeležencem shoda; obžalovati
moramo le, da so prinesli premalo izvodov s
seboj; zakaj čim več naših pristašev bi spoznalo
klerikalno farizejstvo, tem bolje bi bilo. „Slo
venec“ je hotel nastopiti v pozi proroka, kakor
da bi bila posebna modrost, uganiti, da se bo
na shodu, čegar dnevni red obsega zaključenje
parlamenta, govorilo o zaključenju parlamenta.
Klerikalno glasilo je pa imelo tudi stranske na
mene. Odvrnilo bi rado pozornost ljudstva od
kozlov, ki jih v zadnji dobi kar po vrsti strelja.
(Burno odobravanje.) Klerikalna stranka nastopa
tako, kakor da je pojedla vso politično modrost
z veliko žlico in kakor da na Slovenskem nihče
drug ne razume kaj o politiki. Res se je ponekod
že razširilo mnenje, da je v klerikalni stranki
sama državniška ženialnost. A prav zadnji čas
se kaže dannadan, da uganjajo politiko, ki nima
ne repa ne glave. S starostnim zavarovanjem kme
tov so skupili blamažo brez primere. Vse sedanje
zvijanje vendar ne prikrije dejstva, da so hotel
porabiti to zavarovanje pred kmeti kot velikanski
vspeh svoje stranke in da so izgubili glavo, ko
so naenkrat kmetje nastopili proti zavarovanju.
Vnovič se je pokazala nedoslednost in breznačelnost prav ob zaključenju državnega zbora. Tudi
Raški veliki knez Vladimir je v sredo umrl tukaj so hoteli biti veliki politiki, pa je njihov
v Peterburgu. Vladimir, ki je bil baje le dva dni „Slovenski klub* takoj sklenil izjavo, ki je odo
bolan, je bil med najnevarnejšimi voditelji ruske bravala protiparlamentarni korak in
dvorske kamarile. Že leta 1881 je tedanji car pozivala barona Bienertha, naj ustvari pogoje za
Aleksander II. določil, da prevzame Vladimir v redno delovanje državnega zbora. To je bila
slučaju njegove smrti regenstvo. Toda dokler je zaupnica Bienerthu brez pridržka. Saj so celo od
bil Aleksander živ, je ostal Vladimir brez vpliva. njega pričakovali, da oktroira državnemu zboru
Šele ko je prišel Nikolaj na prestol, je zrastla poslovniki A komaj je začel Bienerth sestavljati
Vladimirova veljava. On je bil vodja aristokratične novo vlado, torej „stvarjati pogoje“, pa je „Slo
častniške stranke, on se je najbolj upiral vsaki reformi venec“ jel rohneti: „Predpustno ministerstvo“ 1 V
in vsakemu konstitucionalnemu napredku. Največ opozicijo“! Zakaj v Bienerthov kabinet ni prišel
se je o njem pisalo takrat, ko je Gapon vodil noben glavar slovenske klerikalne stranke. In
množice pred carjevo palačo; Vladimir je takrat zdaj bodo nosili opozicionalno krinko, dokler jim
ukazal streljati na ljudstvo. Pozneje se je sprl s ne napravi Bienerth kakšne koncesije — ne za
carjem zaradi velikega kneza Cirila in se je pre slovenski narod, ampak za njihovo stranko. So
selil v Pariz, toda sčasoma sta se pobotala. Vla cialni demokratje oponirajo Bienerthovi vladi in
dimir se je vrnil v Peterburg in si je zopet pri jo najostreje kritizirajo; ampak to delajo dosledno;
dobil prejšnji vpliv.
značaj in pomen Bienerthove vlade so spoznali
Lovska zavist v politiki. Naši čitatelji se še takoj, ko je nastopila in konsekventno ostanejo
spominjajo na pikantno dogodbico, ki se je vršila v opoziciji proti tej nezmožni vladi. Klerikalci pa
lani julija meseca v proračunskem odseku. Vlada menjajo svoje stališče kakor se preslačijo srajce.
je predložila prodajo večjega drž. lovskega re Liberalci molče o zaključenju državnega zbora;
virja prestolonasledniku Francu Ferdinandu. Ta živ krst ne izve, če imajo sploh kakšno stališče
revir je imela poprej v zakupu lovska družba o tej stvari.
Glavno sredstvo klerikalcev ja bilo od nekdaj
kneza Auersperga, kateri je pripadal tudi nadvoj
voda. Slednji pa se je Auerspergu močno zameril, zavijaaje. Tudi zdaj bi radi spravili vse v napačno
ker je počil preveč gamsov. — V proračunskem luč in govoričijo, da so — socialai demokratje za
odseku je posl. Ellenbogen grajal, da vlada kar krivili zaključenje državnega zbora, ker na dovolijo
pod ceno meče drž. posestva in ne da bi pred reforme poslovnika. To je laž. In klerikalci vedo,
ložila podatke o rentabiliteti. — 16. docembra je da se lažejo. Socialni demokratje so za izpremembo
vlada predložila proračunskemu odseku prodajo poslovnika, ampak za moderno izpremembo, ki bi
drugega lovskega revirja prestolonasledniku; ob povečala moč parlamenta. Klerikalci bi pa povsod
tej priliki je javnost izvedela, da je erar zgradil radi imeli take poslovnike, kakor v kranjskem de
prestolonasledniku avtomobilsko cesto. Končno je želnem zboru, kjer deželni glavar lahko vrže vsa
bil sprejet dr. Adlerjev predlog, da se sklepa kega poslanca s pomočjo klerikalnega «disciplinar
nje O zadevi preloži dotlej, da vlada predloži po nega odseka» iz zbornice, če mu ni všeč. Socialni
datke o dosedanji donosnosti onemnjega držav, demokratje so močna stranka v državnem zboru
posestva — To je predzgodovina sledeče afere: in se jim torej ne bi bilo treba bati tistih sred
prestolonaslednik je odložil protektorat „Kmetij stev, ki merijo proti malim strankam, ampak soci
ske družbe“, ker ji načeluje knez Auersperg; vsled alisti so demokratje in nc>čojo, da bi se brutalizirale
tega pa odloži tudi Auersperg predsedstvo ome in zadušile male stranke. Zuftzera je, če se sklicu
njene družbe. Ali upamo, da poljede stvo vsled jejo klerikalci na «demokratično načtlo», češ, ve
izgube protektorata in predsedstva ne bo prehude čina ima delati postave. Delati jih ima, ampak s
škode trnelo toda preprečiti bt se dala ta občutna sodelovanjem manjšine. «Parlament» se izvaja od
izguba §a niso Kočevci poslali tako strastnega «parlare». Sklepi parlamenta morajo biti sadovi
vseh umov v zbornici, vsaka misel mora imeti pra_ çîahpoTî lovca v drž. zbor.
V Poljskem kola so nastali vsled vstopa Bi- liko, da se izrazi in vsaka manjšina mora imeti
Iin5kega v novi kabinet ostri spon. Parlamentarna pravico in'cijative. Res je pač, da je bil dnevni red
,
Wa zelo ogorčena, da je on novi v državnem zboru zastavljen z nujnimi predlogi.
*

. . „ D M • 'hi bil mo- i ie na to humoristično orisal ničnost
kdo je bil tega največ kriv? Polo J
nrevzel I «N D O.» in končno je

A biti3baronu Bienerthu jasen, že ko__P povzel
Beekovo "uâslëdstVm“ On bi bilmoral poseči vmes
kot objektiven vodja in takrat vstvarjati pogoje za
delavnost parlamenta. A namesto da bi se ^ Po
lotil narodnega problema, je razglasil naglo sodbo
v Pragi. Z vislicami in z rabljem se ne rešujejo
vprašanja, ki pretresajo vso državo, ž njimi se ne
odpravlja obstrukcija! (Odobravanje.)
Govornik opisuje dogodke v parlamentu pred
božičnimi počitnicami ia po njih do nastopa češkoradikalne instrumentalne obstrukcije m do konč
nega zaključenja zbornice. Potem pravi:
«Slovenec» je bil slab prorok, ko je napove
doval, da bomo najbolj planili po čeških radikalcih.
Gotovo obsojamo nezmiselne kravale, ki so jih upri
zorili samo zato, da bi dosegli ceneno demagogično
slavo. Ampak ost naših protestov meri proti Bie
nerthu, zakaj njegova nezmožnost in nedelavnost
je zakrivila obstrukcijo. V petek je bilo že sklenjeno,
da ima predsednik v slučaju «koncerta» prekiniti
sejo, potem bi se bili sklenili koraki, da se omo
goči zborovanje. Baronu Bienerthu je bil znan ta
namen, pa ni hotel počakati, da bi državni zbor
sam napravil red, temveč ga je nagloma zaključil.
Klerikalcem bi bilo seveda še ljubše, če bi ga raz
pustil. Klerikalni vpliv se itak kaže v celi državi.
Govornik omenja Wabnnundovo afero, zatvontev
svobodnih šol na Dunaju, Lampetov nastop proti
učiteljera v Šmartnem in potem analizira sestav
novega ministrstva, v katerem prevladuje. reakcija
in klerikalizem. Temu zistemu morajo socialni de
mokratje napovedati neizprosen boj.. Proč z ne
zmožno vlado ! Proč s sovražniki ljudstva ! (Vi
harno odobravanje.)
Na večkratno vprašanje predsednika sodruga
Kocmurja se nihče ne oglasi za besedo. Preide
se torej k drugi točki.
Železničarji in krnmirske organizacije
ter dobi besede poročevalec
sodrug Josip Kopač.
Tudi njega pozdravi burno ploskanje. Ko se
te poleže, razloži govornik, da se rabi besedo «krumir» za stavkokaze. Najprej obširno opisuje poizkuse
klerikalcev, da bi pod krščansko-socialnim imenom
privabili delavstvo v Svoj tabor. Delavski interesi
jim niso bili nič mar, hoteli so le kolikor mogoče
povečati armado klerikalizma. Resnih vspehov niso
mogli doseči, ker ae more delavstvu trajno ostati
skrito velikansko nasprotje med delom in kapitalom.
V Trstu n. pr. se sploh ne more govoriti o krščansko-socialnih organizacijah. Nasprotniki delavske
osamosvojitve so pa tam poiskali drugo pot. Pora
bili so nacionalna nasprotja, ki so v narodno-mešanih krajih vedno večja kakor v enotnih, pa so
jeli socialno demokracijo pavšalno obrekovati, da
je sovražna slovenski narodnosti. Prav v Trstu je
to obrekovanje predrzno in smešno obenem, zakaj
za razvoj slovenstva v Trstu ima prav socialna de
mokracija največje zasluge. Obširno opisuje govor
nik boje za slovensko šolo, za svobodno rabo slo
venskega jezika itd. ter konstatira, da imajo italijanski
socialno-demokratični poslanci, zlasti sodrug Pittoni največ zaslug za podržavljenje Girilmetodove šole. Narodni interesi torej niso bili povod za
ustanovitev takozvane Narodne Delavske Organiza
cije, temveč strah pred socialno demokracijo in raz
mere v narodnjaškem taboru so jo porodile. Ka
kor povsod, je biia tudi v Trstu ta organizacija
nedelavska in nikdar ni imela služiti delavskim
potrebam. To bi bilo tudi nemogoče, ker jo vodijo
in vzdržujejo podjetniški elementi. Ni se torej ču
diti, da so že prvi nastopi te organizacije merili
proti interesom delavstva in sicer v časih
ki so bili za delavstvo najhujši, ker je stalo v go
spodarskih bojih. Narodna Delavska Organizacija je
organizirala — stavkokeze. Govornik omenja zadevo
tržnih težakov, ki so se hoteli z izkaznicami zava
rovati nelegalne konkurence, nadalje stavko v
Lloydovem arzenalu in vse tiste stavke, pri katerih
je Mandičeva organizacija dodajala stavkokaze ne
e slovenskim, ampak tudi italijanskim in nemškim
POdjemikom. potem opisuje surovi napad, ki ga ie
«N. D 0.» uprizorila na železničarski shod, kamor
so udrli z bikovkami in palicami, ter še surovejši
napad, v Sokolovi dvorani. Sklicali so tja javen shod
železničarjev, organizirani železničarji so sklenili da
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«N. D. U
ko se na večkraten poziv nihče ni oglasi*, P??™
sodruge na vztrajno nadaljevanje dosedanjega p
vitega dela.
Tedaj je
predsednik sodrag Kocmur,
ko je še pojasnil šišenske in nekatere druge do
godke, zaključil impozantni shod. Z burnimi ž1710'*“10’
na socialno demokracijo se je razšlo ljudstvo. Shod
je trajal od 8. do 11., množica je brez sedežev in
brez okrepčila mimo vztrajala vse tri ure. Pač
najboljši dokaz za imenitno razpoloženje delavstva.

Strokovni pregled.
Dobil sem par dopisov iz Zagorja
da se podpišejo s
takoj odgovoril ter
pa vsi uverjem, da
nobena krivda !
Anton Kristan.
V Hrastnik! Naznanjamo vsem rudarjem v
Hrastniku, da se bodo odslej članski prispevki v
Unijo rudarjev sprejemali v pisarni konsumnega
društva rudarjev. Sodr. Viktor Zalar je prevzel
sedaj ta posel. Prosi se zato, da se vsi rudarji
po tem ravnajo. —Vodstvo vplačevalnice!
Zagorje.

in okolice. Prosim dotične,
polnim imenom, ker jim bom
pojasnil, kar želijo. Bodo naj
v tem oziru mene ne zadene

Iz stranke.
Imževalnš odbor ima sejo v petek, 26. t. m.

ob 8. zvečer.
Tržaška konferenca. Tržaški politični odbor
sklicuje konferenco, na katero imajo pristop vsi
plačevalci strankinega davka, za nedeljo, dne 28.
t. m. ob 10. dopoldne v dvorano „Delavskega
Doma“, I. nadstropje. Dnevni red: 1. Politični
položaj, poroča sodrug E. Kristan. 2. Poročilo
o strankinem zboru. 3. Poročilo političnega od
bora. 4. Volitev novega političnega odbora.

Domače vesti.

je prišel tak ukaz z Dunaja. Kaj naj se s tem
doseže, je res težko uganiti; ložje pa, kaj se bo
doseglo. Ce je hotela nova vlada še enkrat do
kazati, da ima nerodno roko, si je izbrala pri
merno sredstvo. Namesto da bi biia zadovoljna
da se je tedanje razburjenje vsaj nekoliko poleglo,
daje duhovom nove snovi za novo razburjenje
in draži šovinizem, ki je itak že preveč razdražen
Čudna modrost!
«äloTenec» pobira laži tadi po tujini. Piše
se nam: „Pred nedavnim časom je prinesel ome
njeni katoliški dnevnik vest, da je znani voditelj
čeških svobodomislecev dr. Bart o š ek za časa
svojega bivanja kot odvetniški koncipijent v Blovicah pri Plznju uničil rodbinsko srečo neki on
dotni rodbini. To laž so prinesli češki klerikalni
listi, za njimi nemški, od teh pa jo je pobral
„Slovenec“ in jo še posebno dobro zabelil. Za
njim pa je prišel še „Domoljub“. Sedaj pa se
je posrečilo dr. Bartovšku, da je izvedel za
povzročitelja te laži. In kakor često, je bil to
duhovnik in sicer P. J. Soldat, dekan v Blovicah. Dosegla je roka pravica tega Gospodovega
maziljenca. Zaradi grdega obrekovanja je bil ob
sojen na 20 K globe; stroškov pa je plačal 140 K.
Sicer si mnogo duhovnikov misli, da opravljajo
bogu dopadljivo delo, če kradejo čast poštenim
svobodomiselnim ljudem ; ne dirne jih justifikacija
sama na sebi prav nič. Najhujše so kaznovan:,
če morajo plačati, šteti denarce.“ — Nam ne j
pove ta dopis nič .novega. Znano je, da imajo’
klerikalci to reč organizirano. Vsaka taka laž se
razširi po vsem klerikalnem časopisju. Če se eno
uredništvo prisili, da jo popravi, ostane še v pet
desetih listih nepopravljena. Sredstvo je seveda
grdo, toda ker se vendar vjame zdaj ta, zdaj oni
v laži, bo ljudstvo vendar polagoma spoznalo,
koliko je verjeti klerikalcem. In to je koristno.

Društvene vesti.
Trbttvlje. V četrtek, 25. t. m. predava zopet
sodr. Viktor Zalar iz Hrastnika o „Cerkvi in
državi“. Pridite v obilnem številu!
Ljudski ode? v Trsta priredi dne 26. in 27.
t. m. dvoje predavanj v veliki dvorani „Delav
skega Doma“ ter je povabil sodruga Etbina Kri
stana, da govori o Darwinu in njegovih
teorijah. Na ta način hoče društvo dostojno
proslaviti stoletnico velikega učenjaka, ki je služil
resnici in si pridobil tako velikanske zasluge za
spoznanje. Predmet je tržaške delavce vedno ži
vahno zamimal in gotovo je, da bo udeležba ve
likanska. Predavanja se začno vsak večer ob pol
9. uri. Vstopnina je 20 vinaijev.

Revolucija v liberalni palači. V liberalnem
taboru ni vse v redu. Rojeni nezadovoljneži in
nezadovoljni novorojenčki zabavljajo vse vprek nad
tistimi, ki jim nezadovoljnost ne tiči v krvi. V
spodtiko jim je zlasti «Narod» in kar je okoli
njega. Zadnje dni je bilo obilo glasnega šepetanja
o bodoči usodi «Slovenskega Naroda», prerešetavali in sklepali so se zanesljivi načrti, kako po
mladiti to trohnelo grčo. Preštevali so se glasovi,
omenjali razni delniški bloki. «Radogoj», »Sloven
ska Matica», «Familija», Trst itd. 14 + 32 + .. .
Vse je končalo s preprostim matematičnim proble Umetnost in književnost
mom —, samozadovoljnost je sijala iz oči in z
«Naii Zapiski» začno zopet izhajati in sicer
obraza revolucionarnim feldvebljem. In sigurnost povečani. Številne prijatelje te rev^e, ki si jih je
je že polovica zmage. Ubogi Tavčar, še iz tega bila pridobila v kratki dobi svojega obstanka, bo
kota, ki si ga je za stare dni izgovoril, še iz tega ta vest gotovo razveselila. Prva številka izide za
kota ga prežene. Usmiljenje !
četkom, druga pa že 15. marca; potem bodo pa
Gospodarski pregled. Ker je interes za del „Zapiski“ izhajali vsak mesec. Glavni urednik je
nice «Narodne Tiskarne» v zadnjem času postal sodrug dr. Dermota, ki si je pridobil obširen
zelo živahen, ker slovenska visoka finança zelo pro krog uglednih sotrudnikov.
težira ta papir za večje kapitalne investicije in ker
so mnogoštevilne transakcije v «Narodnih» na
dnevnem redu, priporočamo, da «Slov. Narod» Socialni pregled.
notira kurzno gibanje tega efekta, če ne vsak dan,
saj vsako soboto. Pa ne nam na ljubo! S tem
0 stavki veznikov v tržaški okolici, ki jo je
vstreže močnemu krogu svojih «zvestih» čitateljev, vprizorila „N. D. O.“, nismo še nič govorili zaradi
široki finančni javnosti pa odpre možnost, da se, tega, ker nismo hoteli, da bi se nam bilo oči
če bo kazalo, udeležuje politične špekulacije — a la talo, da hočemo škodovati stvari. Narodno časo
hausse.
pisje je sicer pripovedovalo o tej stavki marsikaj,
Velikansko bombo je zalučil „Sl. N.“ v so toda stvar je navsezadnje sledeča: Tržaški ma
boto v svet. Na podlagi nekega obrekovanja, ki gistrat je oddajal vsako leto prevažanje gramoza
je v Trstu znano, pripoveduje, da je hotel po iz okolice v mesto dvema slovenskima pod
slanec Pittoni preprečiti podržavljenje Ciril-Me
jetnikoma (in ne italijanskima, kakor je pisalo na
todove šole v Trstu in da je baje ministru Haerdtlu rodno časopisje). Ta dva podjetnika sta Čok in
dejal — bodgvekaj: „Um Gotteswillen, scho
Turk iz okolice. Letos je Mandič združil voz
nen Sie uns!“ V Trstu se vodi že dve leti gonja nike, ki so delali tema podjetnikoma, v posebno
proti poslancu Pittoniju, zaradi tega, ker je on- zadrugo. Ta zadruga je potem vložila na ma
dotnim narodnjakarjem strašno neprijetna resnica, gistrat prošnje (da bi ne mislil kdo ponudbe),
da si je prav Pittoni pridobil največje zasluge za da bi se dalo prevažanje gramoza v najem za
podržavljenje slovenske šole. Dejstva, ki jih na- drugi mesto privatnikom. Magistrat je prošnjo
rodnjakarji ne morejo izpodbiti, so ta: Sodr. odbil in vozniki so stopili v stavko. Pri tem so
Pittoni se je spričo Becka prej izjavil za po pripovedovali, da nočejo na noben način več de
državljenje te šole kakor Rybaf. Pittoni je lati podjetnikoma Čoku in Turku, češ, da jih iz
pri princu Hohenlohu urgiral podržavljenje. koriščata. Ker pa so se narodnjaki sramovali po
„Edinost*' sama je Pittonijeve zasluge indirektno, vedati, da tudi slovenski podjetniki izkoriščajo
seveda z jezo nevoščljivosti priznala, ko je slovenske delavce, so trobili v svet, dasta ome
pred dvemi leti pisala, da se italijanskim sociali njena podjetnika Italijana. Mi ne vemo sicer vseh
stičnim poslancem ni treba mešati v to za- pogajanj, ki so se vršila med delavci in podjet
deY°.- Ker ne .morejo pobiti teh dejstev, si pa niki ter magistratom. Vemo samo to, da se vozi
zdaj izmišljujejo vsakovrstne privatne pogovore gramoz po tržaških cestah prav tako, kakor da
za zaprtimi durmi, misleči, da so v takih rečeh bi ne bilo stavke in da okoličanski vozniki še
dokazi sploh nemogoči. Ampak tudi tej očimi vedno stavkajo. Magistrat je menda napravi; po
SCi b° tak.?.popilo na rep, da bodo njeni raz godbo s tukajšnjo tvrdko Foccannoni za prevažanje
sojevalci zacvilili.
J
gramoza. Čok in Turk sta se menda že odrekla
, . Lichtentnrnov zavod v Ljubljani je dobil na pogodbi in „Edinost* je z nekakim ponosom
zadnji seji občinskega sveta izredno podporo, češ,
objavila vest, da sta se na nekem shodu stavkui - Ie vzoren- Čudne pojme morajo imeti občin jočih izjavila podjetnika Čok in Turk solidarna s
ski očetje o pedagogičnih vzorih 1 Morda se še stavkujočimi in za stavko. „Edinost“ je pri tem
spominjajo, kako so morale gojenke tega zavoda gotovo mislila, da ne bo nikomur prišlo na mise:
za kazen poljubovati tla. Če smatrajo naši očetje da je zelo smešno, če se izjavljata za stavko dva
jemo° zaæta*0 k a vzorno VzS°j°> se *eP° zahvalju- podjetnika, proti katerima je bilo gibanje deloma
m ki kot podjetnika stavkata iahko,
K.i. Hikn®.Prei,kairo se nameravajo v Ljubljani naperjeno
če
hočeta,
vse
življenje. Narodnjaki pripo
baje zaradi septembrskih dogodkov. Pravijo, da vedujejo, da jesvoje
upati, da zmagajo stavkujoči.

Morda, -oda to Je zelo lep dokaz, ki bo narod
njake poučil, da je treba organizirati delavce
vseh narodov, da je tudi treba, da je organizacija
močna in šele potem sme delavstvo stopiti v
stavko. Toda_ več prihodnjič.
Hrvatski sodrngi zaznamujejo zopet velik na
predek: S l. majem začne njihovo glavno gla
silo »Slobodna Riječ“ izhajati kot dnevnik, po!eç
tega se pa ustanovi tednik „Radnička borba“ kot
strokovno glasilo. Ta važni korak hrvatskih sodrugov bi moral spodbuditi vsakterega sloven
skega socialista. Razmere, v katerih žive hrvatski
delavci, niso nič boljše od slovenskih, v marsi
katerem oziru so še slabše. In vendar se razvija
hrvatsko socialistično časopisje, da je veselje; hr
vatski delavci znajo ceniti pomen svojega časo
pisja, zato so tudi iz lastne moči storili toliko,
da bodo imeli od 1. maja svoj dnevnik. V tem
jih morajo končno posnemati tudi slovenski de
lavci. Ce bi se vsak slovenski sodrug zanimal za ,
strankin tisk tako kakor se hrvatski, če bi vsak
slovenski sodrug tako pridobival naročnike „Rde
čemu Praporu“, kakor jih hrvatski „Slobodni Ri
ječi“, pa bi tudi mi lahko kmalu imeli svoj dnevnik.
In to je krvavo potrebno za našo stranko, za slo •
vensko delavstvo. Ne more se tajiti, da se je tudi
naše časopisje razvilo, ampak nikakor še nismo
dosegli tistega cilja, da bi mogli biti zadovoljni.
Ce hočemo, da se nam stranka razvije kakor je
potrebno v interesu delavstva, tedaj ne smemo
mirovati, dokler ne bo vsak zavedni delavec na
ročnik „Rdečega Prapora“. O važnih dogodkih
doma in po svetu, o političnem življenju, o de
lovanju zakonodajnih zborov se mora delavec
poučevali iz svojega lista, če hoče spoznati
resnico. Delavci pa morajo dati svojemu časopisju
tudi tako moč, da se bo lahko bojevalo z glasili
in s politiko nasprotnikov. Naj se toraj sodrugi
resno polotijo dela, pa moramo priti naprej. Pri
dobiti dva, tri nove naročnike listu, vendar ni
težko. In če stori to vsak sodrug, pa imamo ve
likanski napredek. Posnemajmo torej hrvatske sodruge !

Gospodarski pregled.
Kmečko delavsko gospodarsko zadrugo za
tržaško okolico snujejo tržaški sodrugi.
Zadružno gostilno so ustanovili tržaški so
drugi v ulici Boccaccio št. 25. Pretečeni teden se
je vršil občni zbor zadruge in v odbor so bili
izvoljeni sodrugi Falk, Jernejčič, Kirschner,
dr. Šolar in drugi. Odobrila so se pravila ter
določilo kot začasni delež 30 kron, ki se lahko
izplača tudi v obrokih.

M

prevzetje is priporočilo.

Darila.

iiče za jermeaarsko in torfiarsko obrt

v Sp. Šiški
Celovška cesta št. 2® Ç
z dobro urejeno

3_!

Točim pristna, naravna vina in vedno sveže
pivo. Tudi za dobro kuhinjo je skrbljeno.
Priporočam se za obilen obisk in beležim

z odličnim spoštovanjem

Orešnik.

Ljnbljana, Poljanska cesta štev. 9.

&

na

občni zbor

Velika in moderna =

: zaloga oblek :

Občnega konsumnega
: društva v IDRIJI :

= za gospode, dečke in otroke sas

A. KUNC

ki se vrši

LJUBLJANA, Dvorni trg št. 3

dne 7. marca ob 9. uri dop.

::

V pWoVarai pri „Črne« eri#“
= V Jdriji. —=

(na vogalu Židovske ulice)

::

Strokovnjaika postrežba z iz
bornimi izdelki, po nizkih, stalnih,

na vsakem predmetu ozna
ci
čenih cenah.
::
24—8

Dnevni reda

Naročila po meri točno in
::
priznano dobro.
::

1. Čitanje zapisnika zadnjega občnega zbora,
2. Računsko poročilo za leto 1908.

3. Razdelitev čistega dobička in podelitev odveze
predstojništvu.
4. Vohtev 2 članov predstojništva.

5. Volitev nadzorništva (treh članov in namestnikov).
6. Razni predlogi in nasveti.
Pristop s. člansko knjižico, oziroma s potrdilom o
oddanih znamkah.

ODBOR.
12 ovratnikov, 12 prs, 12
manšet, G žepnih robcev, 1
par čevljev po štev, 1 žepni nož s 3 klinami za 6 kron.

Tako]_ naročite

Pozor! 50.000 parov čevljev!
4 pare čevlje za K 7*—.
Po nakupu velike množine čevljev prodajam čevlje po zelo
nizki ceni. Prodajam vsakemu 2 para moških in 2 para ženskih
modnih čevljev iz rujavega ali črnega usnja z nabitimi moč
nimi podplati, elegantni, po najnovejši fasoni. Velikost po
štev. Vsi 4 pari stanejo samo K 7-—. Razpošilja se po po
vzetju. Zamena dovoljena ali pa se denar vrne.

B.Friedricha razpošiljalnica čevljev, Krakov
130/73

G. Kapelasz, Podgórze št. 121.

Katinka Widmayer

TOB1Ł®
k

I. rednemu
občnemu zboru
„ProMne zadruge ijuhljanskih mizarjev“
rcgistroVane zadruge z omejeno zafezo
ki bo

tf nedeljo, 7. marca ob 9. nri dop.
r saloon gesliloe gosp. Balija r Rožni lliii.
DNEVNI RED:

id®

restavracijo.

Mihael Jager

Vabilo

Slavnemu občinstvu uljudno naznanjam, da
sem prevzel 1. februarja t. 1. dobro znani

„Hotel Vega“

Vajenca

1. Čitanje zapisnika zadnjega občnega zbora.
2. a) poročilo sploh ; b) računsko poročilo za 1. 1908.

trgovina pri,Solnca* za vodo
Pogačarjev trg
priporoča svojo veliko zalogo

45-2

perila za dame, gospode in otroke. Ro
kavice, nogavice, kravate, blnze, oblekce,
predpasnike, čepice, i. t. d. Vezenje umet
nih cvetlic. Nagrobne vence s trakovi.
Vsa oprava za novorojenčke. Damski
slamniki najnovejše mode. Krasne ,peče‘
vedno v zalogi. Specialiteta za delavce:

CelulloH-ovratniki, prsa in
manšete.
i' '

■tu

mizice cene.

i

m»

3. Poročilo nadzorstva.

4. Volitev v upravni odbor in v nadzorstvo.
5. Razni predlogi,
Vstop imajo samo člani.
Za nadzorstvo:
Primož Roimano
Franc Lenasi
zapisnikar.

predsednik.

Naznanilo in priporočilo.
B

Slavnemu občinstvu uljudno naznanjam, da
sem svojo gostilniško obrt preselila iz hiše gosp.
Bolafhja

’ V sVojo lastno hišo
I

v Sp. Šiški

) Kolodvorska cesta 165
I kjer bodem tudi nadalje cenjenim gostom postregla
*

zJ izborno pijačo, kakor tudi z vedno svežimi gorkimi in mrzlimi jedili po najnižjih cenah.
Za blagohotno nadaljno naklonjenost in za
obilen obisk se priporoča

)

Marija Celaro

k

gostilničarka.

»
N

Xaten,

Ui se čudite!
4 pare čevljev za samo K T—.
Po nakupu 50.000 čevljev se oddajo čevlji kratek čas po
sramotno nizki ceni. 2 para moških in 2 para ženskih čevljev
z nabitimi močnimi podplati, modni, elegantni in močni. Ve
likost po cm. Vsi 4 pari stanejo samo K 7'—. Razpošilja se
po povzetju. Zamena dovoljena. Ako blago ne ugaja, se
denar vrne.

E. Meisdorf, Podgorze štev. 25.

Izhaja v Ljubljani vsako
sredo in soboto.
Naiočutua za av3tro-ogrske kraja
za celo leto 10'40 K, za pol leta
5'20 K, za četrt leta 2’60 K, me
sečno 90 vin. ; za Nemčijo za celo
leto 12 K, za pol leta 6 K, za četrt
leta 3 K ; za Ameriko za celo leto
14 K, za pol leta 7 K.
Peca n «Mn« AtcvBIha 10 v.

Reklamacije so poikoin» prosta.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
17. štev.

V Ljubljani, v soboto dne 27. februarja 1909.

NAsLOVA: Za dopise in rokopise za list: Uredništvo
■Bdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne pošiljatve,
naro da na list, reklamacije, inserate i. t. d. : Upravništvo
.Bdečega Piapora», Ljubljana, Dunajska cesta štev. 20.

oboroževanje, da na kako, odškodnino še misliti ne
sme, če pa želi od Avstrije kakšne ugodnosti na
gospodarskem polju, da jo mora poprositi.
Srbija odgovaija. Njene besede niso nič po
nižne, kakor bi rad Aehrenthal, pač pa očitajo
Avstriji, da se ona pripravlja na vojno in da kali
izhaja redno vsako sredo in soboto
mir, Srbija zahteva konferenco evropskih velevlasti ;
in velja za «vsiro-ojrske kraje za celo postavlja se na stališče, da je prelomljen berlinski
ieto 10 K 40 vin., za pel leta 5 K 10 vin., ugovor in da je vsled tega njena pravica, zahte
vati odškodnino. Po srbskem nazoru bi morala
sa četrt leta 9 K 6® vin., mesečno 9© vin.
Evropa soditi o aneksiji in Avstrija bi imela pri
Za MOBČIJO za celo leto 11 K, za pol
čakati njeno sodbo.
leta 6 K, za četrt leta 3 K.
Avstrijska diplomacija zavrača ogorčena take
zahteve
in pravi, da ni aneksija nikomur drugemu
Za Ameriko za celo leto 14 K, za pol
nič
mar
pa trka na svoj ugled. Pisanje časopisja
leta 7 K.
in besede diplomatov so na obeh straneh od dne
do dne ostrejše. Novo ministrstvo v Srbiji je se
Resna nevarnost.
stavljeno iz ljudi, ki ne veljajo za krotke in miro
Mednarodni položaj se je poslabšal, o tem se ljubne. Vlada sama, zbrana iz različnih meščanskih
ne da dvomiti. Nevarnost vojne Je akutna, če pa strank, ki se sicer gledajo kakor psi in mačke, se
izbruhne, ne more danes nihče uganiti, kako in imenuje ministrstvo za varstvo srbskih interesov in
kam se razširi. Doslej se pikata Avstrija in Srbija, to ime diši prav močno po orožju.
druge države pa trdijo, da hočejo napeti vse moči
Ob vsem ropotu se pa ne more pozabiti na
za ohranitev mira. Toda tisti hip, ko bi počila prva razliko avstrijske in srbske velikosti in njunih moči.
puška ob Drini, bi se lahko izpremenil ves položaj Vojna bi naložila Avstriji velikanska bremena. Po
in lahko bi se zgodilo, da bi bila naenkrat vsa rabiti bi bilo treba neprimerno več moči kakor
Srbiji, ki bi se branila na svoji zemlji. Toda če
Evropa v ognju.
stoji
sama Srbija proti Avstriji, je konec vendar
Težko je uganiti, če je v Srbiji še kaj resne
nedvomen.
V takem boju mora zmagati močnejši
volje za mir. Doslej se ne da utajiti, da je bilo tam
in
to
je
Avstrija.
Srbi sami vedo, da se ne mo
skoraj samo ščuvanje in čuditi bi se bilo, če ne bi
vse ljudstvo verjelo, da je vojna res neizogibna in rejo primerjati Japoncem in da jih vsa navdušenost
da Srbija lahko kaj doseže ž njo. Odkar je Bosna ne bi rešila.
anektirana, ne mine skoraj dan, da bi ne prišlo
Bilo bi torej nerazumljivo, kako da more mala
kako žuganje z one strani Save. Zeani donkihotski Srbija žugati, če ve, da bi vojna za njo lahko po
govori nezrelega prestolonaslednika Jurja s svojo menila pogin. A prav v rešitvi te uganke tiči naj
smešno bahavostjo, rožljajoče razprave v skupštini, večja nevarnost. Srbija se zanaša na ruskega strica
demonstracije ▼ Belemgradu, nabiranje ia zapri- in je prepričana, da bi ji velika slovanska država
seganje prostovoljcev itd. ni moglo ostati brez vtiska pomagala, čim bi, jo Avstrija napadla. Izvoljskij je
aa ljudske množice in telegrami, ki so jih srbski sicer v dumi glasno zatrdil, da nima Srbija priča
žurnalisti pošiljali vsem listom, ki so jih hoteli spre kovati nobene pomoči od Rusije, toda srbski šo
jemati, so naravnost hoteli razširiti mnenje, da za vinisti ne verjamejo, ker mislijo, da bi na Ruskem
narod prisilil vlado, da pošlje vojsko proti Avstriji.
hteva ves srbski narod vojno.
V Avstriji je bilo nekaj časa spričo vseh teh V vseh korakih oficielne Srbije je zato opazovati
norosti opazovati ie precej pameti. Žrtve, ki jih je neko navihano taktiko ; srbski hujskači ne začenjajo
že zahteval abnormalni položaj, se bodo seveda še vojne, kriče pa tako, da bi le Avstrija lahko pri
le spoznale. Vojaštvo v Bosni in Hercegovini je čela. In tedaj bi srbska vlada zakričala, da je na
močno pomnoženo in tudi drugih priprav je izvr padena, pa bi tako morda vendar pridobila Ru
šila vojna uprava dovolj. Za vojake pač ni živ sijo.
V resnici pa je zadnji rusko ravnanje sumnjivo.
ljenje v Bosni, zlasti v sedanjem položaju, nagrada.
Stroški vseh priprav bodo ljudstvu globoko posegli Dočim se je že splošno smatralo, da je evropska
v njihov žep, posledice Aerenthalove nerodnosti konferenca pokopana, jo zdaj Rusija zopet zahteva,
je pa industrija in l njo predvsem delavstvo že dasi je Aerentbal izjavil, da bi se Avstrija udele
občutilo, pa se je bati, da jih bo še nekaj časa žila le take konference, ki se sploh ne bi bavila z
čutilo, tudi češe ohrani mir. Vendar je bito videti, aneksijo. Nevarnost je tudi torej s te strani. Di
kakor hi se Avstrija zavedala svojega dostojanstva plomacija Izvoljskega je neodkritosrčna in če pravi
danes «da», ne ve živ krst, če ne poreče že jutri
in prezirala vojno, ki ji ne more koristiti ne ma
«ne». Vojna tudi za Rusijo ne bi bila igrača; saj
terijalno. ne moralno.
Zadnji «a» j» Pa M t”
Ner™zn"‘ je ni prebolela malega dela onih groznih posledic,
Ü jih je povzročila nesrečna vojna z Japonsko. A
narašča od dne do dne. Avstrija zdaj žuga Srbiji.
;do vê, kakšni vplivi so v Rusiji ta čas merodajni
Uradna glasila stoer dementirajo vesti o u
~
kdo pričakuje kakšne koristi od narodove škode.
tu®u, o nameravani «kazenski ekspediciji», o ev- ;
&
Rusija z orožjem vmešala, se je bati,
rejskem mandatu in o okupaciji Srbije, toda pol. tj grom vojne po vsej Evropi in da do"flcioau vesti
vesti y listih, ki so v zvezi z vlado m
F
strahovito svetovno klaDje, ki ga slikajo
oficiozne
deli, potrjujejo, kar ramta.ajo oflcoauo i
„estialnoo« » I«» ”
x “j «ti. Na
borzi so
e^ .. np more imeti v tem n
vesti,
Na borzi
so razglasih,
razglasih’ da Avstnja ne name- zfloe“Avstrija
ne more ime« v
nevarnem poJ
.u»« kakor da ohrani mimo
vojne, toda nabili so, da je položaj resen.
,
pričakovati koristi v noFrancija je namerav8ia z Nemčijo posredovati v ložaju druge n
k,i. Od vojne .Srb„o
pa „„
- Ogradu in na Dunaju za mirno rešitev spora,
benem oziru. Z g
izkusiti vse grozote, brez
Aerenthal razglaša, da bi bila čast Avstrije
Prebivalstvo
bi
pa
m
vojne
Poniž«»
—i.j takega
.....
____ j—»«;« Avstrijska
,
vsled
posredovanja.
Avstrijska di» katerih ni vojne »ploh, £,moderne
ltrojnimi pu.
P °tt»cija povdarja z najkrepkejšim naglaskom, a
z novimi topovi, z repei
ałai8 Srbija nič druzega storiti, kakor takoj ustavi s

»Rdeči Prapor“

Hefrankirasa plama s« ac spr«ieanja. Rokeplsi sa aa vrasaja,
laonatL laastapaa patil-vrslias

(ibrlaa 88 asm) sa aakrat 80 via.,
vačkral pa da|ama.

Leto XII.

škami. Tisoč in tisoč mladih ljudi, vstvarjenih za
delo in za življenje, bi storilo zgodnjo smrt v straš
nih mukah ; še več bi se jih vrnilo pohabljenih za
vse svoje dni. Stok vdov in sirot bi se razlegal tako
glasno, da ga nobene fanfare vojaških godb ne bi
prešumele in z gorko krvjo bi se mešale najbridkejše solze. Podivjanost v domovini bi sledila div
janju na bojnem polju in krščanstvo ljubezni bi se
ironiziralo do sramote.
Gmotna škoda pa se ne da oceniti. Srbija ne
more plačati kakor Francija milijarde za vojno od
škodnino. Industrija in poljedelstvo bi bilo tepeno
za desetletja ; v socialnem in gospodarskem razvoju
zaostala Avstrija bi telebnila še za petdeset let
nazaj.
če ostane Avstrija mirna in hladokrvna, je
rešeno vse. Močnemu ne more škodovati zabav
ljanje slabega ; ugled velike države ne more trpeti,
če se ne ozira na kričanje male. Ampak ker je
položaj resen, je potrebno, da so ž njim bavi
ljudstvo. Ne deklamirati, temveč sklicati parla
ment je zdaj prva Bienerthova naloga.
* * *
Novi srbski kabinet je sestavljen tako : predsedništvo naprednjak Novakovič; zunanje zadeve
staroradikalec dr. Milovanovič; notranje za
deve staroradikalec Milosavljevič; finance sta
roradikalec Protič; stavbe staroradikalec Pašič;
pouk mladoradikalec Stojanovič; trgovino mla
doradikalec Prodanovič; justico nacionalec Ribarac; vojna polkovnik Marinovič.
«
Dosedanji srbski vojni minister Živkovič ni
vstopil v novo ministrstvo, temveč zahteva aktivno
poveljništvo v vojski.
*

Avstro - ogrski poslanik v Belemgradu grof
Forgach je dobil osem dni dopusta ter se je od
peljal na Dunaj.
« -

Veliki angleški, francoski in ruski časopisi so od
poslali vojne poročevalce v Belgrad.
»
Srbski prostovoljci, katerih je baje 14.000, so
dobili popolno vojno opremo.

Hrvatske razmere.
V Zagrebu, 20. svečana.

Večje ironije si v političnem življenju ni mo
goče misliti, kakor je «avtonomija» Hrvatske in
Slavonije. Z vso svojo samostalnostjo imamo abso
lutizem, kakršnega ni danes v vsej Evropi, tudi če
ne izvzamemo Rusije. Sabor imamo, ki je postavno
izvoljen, ki se pa še niti konstituiral ni, ker se je
slavni ban Rauch prestrašil, da ga stavi pod ob
tožbo. Vlado imamo, ki nima večine v parlamentu,
ne stranke v deželi. Davki se pobirajo, ki jih ni
nihče dovolil. In zakone imamo, ki jih vlada za
smehuje in tepta s nogami.
Na Hrvatskem imamo zborovalno pravico, ki
je v glavnih potezah enaka avstrijski. Oblast ima
vzeti naznanila shodov na znanje ; odkloniti sme to
le tedaj, če bi bila zaradi shoda resna nevarnost
za red in mir. Rauchovi vladi in njenim organom
je pa zadnja briga, kaj je v zakonih. Če jim shod
ni všeč, pa ga Rauchova policija prepove. Pre
tečeno nedeljo je sklicala socialno-demokratična
stranka ljudski shod, da poroča o nadaljevanju
boja za splošno in enako volilno pravico. Vladna
policija ga je prepovedala, pa na prav enostaven
način. Lani je namreč vladni komisar razpustil dva
taka shoda brez vsakega razloga. Iz tega pa
izvaja policija, da se je na takih shodih že mir
kalil in za to letos ne dovoli drugega shoda!
S socialno demokracijo so seveda policija ne bo

đoleo salila na tak način. Njen načelnik je le po
zabil, đa je morala policija že dajati stranki zado
ščenje za svoje grehe. Pa ga bodo že socialni deSatje tako spomnili na to, da ne bo mogel

ostati glub.
.
. . , , , j.
Zaradi boja za volilno pravico se je izdal tudi
manifest, ki ga je socialno-demokratična stranka v
tisoč in tisoč izvodih razširila po vsej deželi. Se
veda je to strahovito pogrelo Raucha in njegove
žandarje, pa so povsod vprizorili besen boj na le
take in lepake. Da so prišli prepozno, m nič čud
nega. Ljudstvo je povsod čitalo manifest in žandaji in pandurji niso mogli večinoma storiti nič
druzega, kakor v potu svojega obraza spraskati
plakate z voglov. Nekateri višji pandurji so se pa
hoteli maščevati in med njimi se je najbolj odli
koval znani okrajni predstojnik na Sušaku, baron
Zmajić. Vlomil je z žandarji v prostore delavskih
organizacij, pa je razpustil — politično organiza
cijo. Mislil je tudi, da bo konfisciral kdove kakšno
blagajno, ali obrisal se je pod nosom.
Naš največji škandal je znani «veleizdajniški»
proces. Rauchu pa ni dovolj, kar je doslej počel
v tej stvari. Zanimivo je, da se boji javnosti na
razpravi in sliši sei, da so zato vse vstopnice v sod
nijsko dvorano oddane uradnikom, tako da za
druge ljudi sploh ne bo prostora. Pa še nekaj no
vega je iznašla slavna vlada. Nekatere tiskarne v
Zagrebu in po deželi so dobile «opomine», da se
jim odvzame obrtna pravica, če bodo še tiskale
reči, ki «podpirajo veleizdajniško strujo». Predrzno
je že, da se upajo oblasti govoriti o veleizdaji,
kakor da je to dokazana stvar, še preden je sod
nija izrekla sodbo, še bolj predrzno je pa, da
označujejo Rauchovci vsako kritiko nezaslišane
Accurtijevê obtožnice za 'novo «veleizdajstvo».
Rauch se tudi ne sramuje aranžirati, «atentate
z bombami» na svojo palačo, ampak na tako ne
umen način, da opazi vsak otrok policajske prste.
Skratka, ruska strahovlada se bo kmalu lahko kaj
naučila od naše.
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Burcev: Revolucionarec sem, a ne bojujem
se z umazanimi sredstvi. Ko sem se prepričal,
da zasluži Bakaj zaupanje, sem ga• "agovonl,
naj izstopi iz „Ohrane“, ki se poslužuje uma

zanih sredstev.
.
Dr. Lewicki: Ali Vam je z^no, da je bil
Bakaj revolucionar, preden je vstopil v .O »
?
Burce v: Stvar mi je natančno znana, bav
sem se ž njo tri leta. Bakajevo življenje se aeii
v dva dela; prvi spada v dobo, ko je on pn
„Ohrani“. Ta je bil grozen in ne odobravam gaDrugi oddelek, o katerem sem se natančno pre
pričal, pokazuje, da zasluži popolnozaupanje.
Predsednik: Zakaj je bil Bakaj obsojen,
koje izstopil iz „Ohrane“?
Burce v: Po mojem mnenju zanič. Policiji
je bil neprijeten, ker je imel preveč materiala v
rokah. Bil je brez sodbe administrativno pregnan.
Najprej bi bil moral iti v neko vas čisto na se
veru; potem je prišel v neki bližji kraj. Na poti
e obolel, jaz pa sem mu poslal človeka, ki mu
e pomagal, da je zbežal. Od ostalih uradnikov
Sri tajni policiji se je razlikoval, ker pod njim ni
)iio grozovlade.
Dr. Lewicki: Kako to, da je policija, kije
na Ruskem vsemogoča, Bakaja, ki jo je izdal,
tako milo kaznovala?
Burce v: Zdi se mi, da ni lahka kazen, če
sedi človek sedem mesecev v petropavlovski trd
njavi in ga potem na tri leta preženejo skoraj na
severni tečaj. Če bi bil Bakaj šel tja, bi bilo to
toliko kolikor smrt.
Obtoženec Heker: Ali je Bakaj edini
dajal revolucionarjem vesti?
Burce v: Bilo jih je več. Ampak njegove
vesti so bile najvažnejše.
Heker: Kaj se je zgodilo z drugimi?
Burcev: Eden je v Sibiriji, drugi sedi v
trdnjavi.
Dr. Hesky: Ali Vam je znano, da služijo
celo ženske iz najvišjih krogov tajni policiji?
Burcev: Da. Nekatere store to iz gmotnih
razlogov kakor kneginja Svatoplomirska, druge
pa iz veselja do pustolovščine

Janina Borowika

da bi se bilo že
proti Vam.

pred tremi leti spletkari-

Porotnik: Ko ste bili pri Hekerju, ste«u
v obupu rekli : Storila sem zločin.
Borowska: Bila sem zelo razburjena, ašio
je za privatne teči.
Dr. Hesky predlaga, da se Borowska kon
frontira z Bakajem. Predsednik meni, da to ni
važno, porotniki pa žeie, da se zgodi. Pokliče ae
tedaj Bakaj.
ł
S oči T ečl.

Baka| vstopi, srepo pogleda Borowsko in pravi
S čisto vestjo, spričo tega velikega
zbora izjavljam, da j'e gospa Janiaj
B or owska tista oseba, ki sem jo ko,i
cem maja ali začetkom junija 1905 ic
pozneje meseca septembra videl ptj
Petersonu.
Predsednik: Ali se ne morete motiti? f
Bakaj: Ni mogoče, da bi se motil. Got;Borowsko sem videl dvakrat, izvrsten spomin imami
Nič ne sovražim gospe Borowske. Mojo izjave a». ?
rekuje 1 j u b e z e n do resnice in vso moralno
odgovornost prevzamem, ie jjj ge mo{ji 2 vso
gotovostjo lahko vzdržujem svojo izjavo.
Borowska (po dolgem molku): Na tone
morem nič odgovoriti. (Zopet molk,) še pogledal
me ni in zdi se mu menda sploh nepotrebno, da
hi me pogledal.
Predsednik: Ali laže Bakaj?
Borowska: Bakaj ne govori resnice.
Porotnik (Bakaju): Ali ste takoj, ko «»
vstopili v sobo za priče, spoznali Borowsko, ali k
Vam jo je kdo pokazal?
Bakaj: Takoj, ko sem jo videl, sem jo spo
znal
Dr. Lewicki predlaga, naj se odloži raz
prava, spisi pa naj se odstopijo državnemu pravdništvu, da uvede proti Borowski in proti Bakaju
preiskavo zaradi krive prisege, ker eden ali drugi
ne govori resnice.
Dr. Hesky pobija predlog, ki bi le zavlekel
preiskavo. Saj je ta razprava zato, da se izkaže
resnica.

Sodišče sklene odkloniti predlog; dr. Lewicki
ima itak pravico, da napravi ovadbo državnemu
pravdništvu, sodišče pa nima povoda, da bi di
rektno odstopalo spise.
Porotnik: Revolucionarna stranka ima malo
sredstev in mora varčiti. Zakaj ste se torej vselej
peljali v Varšavo, ko bi bilo zado to^alo. če bi se
bili peljali do Czenstochova ali d „'ranice?
Borowska: Štirikrat sem dobila nalog, od
peljati se v Varšavo.
Dr. Hesky: Ta nalog ste dobili samo dva
krat.

zaslišana kot priča, pripoveduje, da študira me
dicino. Leta 1903 se je v Levovem omožila, leta
Ruska šplonaža pred sodlščei
1904 je prišla v Krakov. Leta 1905 je šla v bol
Dalje.
nišnico, kjer je porodila, potem je pa tam ostala,
Veliki proces proti sodrugu Hekerju v Kra
da se izuči za babico. Otrok je umrl.
kovu se je zaključil šele v torek in sicer povsem
Predsednik: Ali ste se iz Krakova kdaj
nepričakovano : Enajst porotnikov je izreklo, da peljali v kraljevino Poljsko?
se obtožencu ni posrečil dokaz resnice in
Borowska: Da, v Varšavo, kamor sem
na podlagi tega pravoreka je sodišče obsodilo nesla revolucionarne spise. Nisem bila v nobeni
sodruga Hekerja na mesec zapora. Ta stranki. Socialistinja nisem. V Krakovu so me
razsodba zopet dokazuje, da pred človeškim so hoteli vodje socialistov pridobiti, pa me niso
diščem ne odločuje vedno prava in čista resnica, prepričali.
Dr. Karin Borowski,
nego pogostoma drugi razlogi, ki niso v nobeni
Predsednik: Kolikokrat ste se peljali v
soprog tožiteljice, je izpovedal večinoma znane,
zvezi z brezpogojno pravičnostjo. Kdor je pazno Varšavo?
zasledoval razpravo vseh šest dni, ni mogel priti
Borowska: Natančno ne morem povedati. manj važne reči. Dejal je, da bi dal glavo za ne
do druzega zaključka, kakor da je Bakajevo pri Trikrat ali štirikrat. Prvič je bilo to meseca junija dolžnost svoje žene.
čanje dokazalo resničnost „Naprzodove“ trditve ali avgusta 1905. Pregovoril me je dr. Bobrowski.
Tretji dan.
in da je bilo Bakaju verjeti. Iz tega prepričanja
Predsednik: Ali ste vedeli, da je dr. Bo
Nadaljuje se zaslišanje B o' v o w s k e g a, v ka
pa se ne bi bila mogla poroditi drugačna sodba browski socialist?
tero posega tudi več porotnikov.
kakor oprostitev Hekerja. Vse je pa kazalo, da
Borowska: Da.
Dr. Hesky: Bakaj je Burcevu že pred tremi
je tudi sodišče tega prepričanja. Zagovornik dr.
Predsednik: Kako se je vjemalo z Vašim
Heski je namreč že proti koncu obravnave pred političnim prepričanjem, da ste stopili ž njim v leti povedal podrobnosti o posetu Vaše soproge pri
Petersonu, ki niso biie znane socialistični stranki,
lagal, naj se zasliši še P e t e r s o n, bivši načelnik dotiko ?
Odkod naj bi jih bil vedel Bakaj ?
varšavske „Obrane“, da pove, če je bila Borowska
Borowska: Smatrala sem ga za človeka.
Dr. Borowski: Tega ne vem,
pri njem. Sodišče se je posvetovalo o predlogu,
Predsednik: Bakaj pravi, da Vas je videl
Dr. Hesky pokaže spis, ki ga je bil Bakaj
pa ga je odklonilo z utemeljitvijo, da je vse, o koncem maja ali začetkom junija 1905 v Varšavi
pred tremi leti izročil Burcevu. Tam so omenjene po
čemer bi mogel izpovedati Peterson, žedovolj pri Petersonu.
sameznosti.
utrjeno z Bakajevo izpovedbo. To se
Borowska: To je obrekovanje.
Tožiteljico vpraša dr. H e s k y : Ali je res, da
pravi: Da je bila Borowska pri Petersonu,
Predsednik: Ali je rep, daste bili pri tajni
je že dognano. Kajti če sodišče ne bi bilo
ste Petersonu enkrat naznanili neko učiteljico, pri
policiji in da ste ji ponudili svojo službo?
verjelo tega, bi bilo moralo dalje iskati resnico,
lateri je bila potem hišna preiskava?
Borowska: Nikdar ne!
katero hrani Peterson.
Borowska: Ne poznam nobene učiteljice.
Dr. Hesky: Neka priča bo dokazala, da
Toda tudi vedenje porotnikov tekom razprave
Zasliši se pisatelj
je bilo tako, da ne bi bil nihče pričakoval ob ste bili še meseca svečana 1906 v Varšavi in da
Ljudevit Kulczycki,
sodbe. Porotniki niso nemi sedeli na svojih se ste si od nje izposodili klobuk in šal.
Borowska: To ni res.
dežih, temveč so prav pogostoma z vprašanji
Dr. Hesky: Če Vam pa dokažemo, da ste ki piše knjigo o zgodovini ruske revolucije. Pri
posegali v razpravo in izražali večkrat želje glede
Burcevu v Parizu se je seznanil z Bakajem in se
fta zaslišavanje prič; vprašanja pa so kazala vse bili takrat pri Chodorowski v Varšavi — ali pri je prepriča!, da je verjeti njegovim dokumentom.
znate tedaj, da se niste peljali po nalogu soci
prej kakor vero v Borowskino nedolžnost.
Dr. Hesky: Ali mislite, da so Bakaju iz
alistov, temveč na svojo roko?
Končno pa so vendar obsodili sodruga HeKrakova vdihnili, naj tako govori?
Če -,
bi se to dokazalo, bi se
kerja. To bi bila psihoiogična uganka, če ne bi i v-. Borowska:
,, ,
Kulczycki: Kdo? Komu naj bi koristilo ?
bilo dvojnega ključa, ki odpira vrata te skrivnosti hb 11 a peljala na svojo roko... (Po daljšem
D r. H e s k y : Ali bi Bakaj povedal, če bi te
Načelnik porotnikov je bil izdajatelj konservativ' premišljevanju
. .pravi:). Chodorowsko sem obiskala zmotil 0 Borowski?
"T, lisîa ”Czas“’ ki ie v mno&ih «ankih na- v
" jeseni 1905
’QnK in takrat sem si izposodila
''------klobuk,
Kulczycki: Gotovo. Ne smatram g» “
padal Bakaja in branil Azeva; drugo pa je storila ker sem se hotela vrniti drugače oblečena čez fantasta.
spekulacija Borowskinega zastopnika drja. Le- mejo.
Dr. Hesky: Ali potrebuje ruska tajna oaiiwickega na sentimentalnost porotnikov, katerim
Dr. Hesky: Bakaj pravi, da Vas je večkrat cija informacij iz Galicije? Ali imajo agentje na
je pihal na dušo, da imajo pred seboj slabo ženo. videl v Varšavi.
logo, takoj izdajati vse, ali pa dajati poročil»?
Borowska: Ne morem reči druzega, kakor
Kroti obsodbi je vložena ničnostna pritožba.
Kulczycki: Za rusko vlado je pred vsem
Svoje velike vrednosti pa ne izgubi ta proces' da to ni res.
važno, da dobi poročila, da ve, kateri Rusi se vra
Dr. Hesky: Ali mislite', da je bila druga
ne glede na to, kako se je formalno zaključil.
čajo v domovino in kje prihajajo čez mejo. Njen
Njegova važnost izvira iz presenetljivih razkritij oseba, ki jo je Bakaj imel za Vas?
zistem je ta, da čaka do zadnjega in da jih potem
Borowska:
Če
je
bila
to
druga
oseba
in
Inso’? r^7er’ °„ katerih se je pač že mnogo
čim več naenkrat vjame. Včasi se opeče in pride
«n+1?’ nikdar. P® še Pe tako prepričevalno kakor katera, mi nič ni mar.
prepozno. Enkrat se je gubematoiju naznanilo, da
nn
j-° je tok razprave zanimiv tudi i .
Dr. -----j.
Hesky: Ali ste pripovedovali ui
drju.
Ju. uuBo- pripravlja G er ž un j atentat proti Bogdanoviču.
Lmento
“ zato .P°dajarao važnejše brovskemu, da je Vaš ženin anarhist na Ruskem ? Policija je čakala, v tem p« je Geržunj že iz
momente v nadaljevanju zadnjega poročila.
Borowska: Tega nisem mogla reči in vršil atentat
nisem rekla.
Sledeča priča je
Drugi dan,
Dr. Hesky: Bakaj je navedel celo posa.m.eiZno®-i ° Vašem obisku pri Petersonu. Pripodt- Bronltlay Kalakovaki,
Nadaljuje se zaslišavanje Bure
Dr. Lewicki pa vnraL
I yedbvali ,ste tam, da slabo živite s svojim možem
Bakaja, da je izstopil Piz
^ag?vo/
in xda ljubite nekega profesorja, ki Vam pa ne ki je bil od leta 1901 do 1907 odvetnik v Varšavi.
Predsednik: Ali ste se udeleževali poli
Jahkd koristil revolucionarjem? ' ’ k,er b' M I
Ul iJije pripoved”
Butcev« te podrobnosti Tako vÂ'ÔÂ „ute. tičnih procesov?
Kułakowski; Kot sugovornik.

priloga „Rdečemu praporju“ z dne 27. februarja 1909.
Predsednik: Ali ste prihajali v dotiko z
uradniki «Ohrane».
Kułakowski: Da. Te uradnike so rabili za
□riče in za zapisnikarje. Obdolženca pri voj nem
sodišču je najprej zaslišaval preiskovalni sodnik.
Ge ni takoj priznal, se mu je priznanje izsililo s
BBčenjen. Potem so ga odpeljali k «Ohrani», kjer
so uradniki napravili zapisnik o priznanja, na to
so ga zopet izročili vojnemu sodišču. Ge se obto
ženec ni imel več bati mučenja, je navadno pre
klical izsiljeno priznanje. Tedaj se je pa poklical
uradnik «Obrane», ki je protokoliral priznanje, za
pričo. Bakaj je bil dvakrat ali trikrat zaslišan kot
zapisnikar. Pri poznejših poljskih sodiščih sploh
niso i a s I i š a v a 1 i prič, ker je Skalon iz
dal geslo; «Prič ni treba.» Sodba seje na
vadno na Skalonove povelje že prej zapisal®
na akte. Večkrat se mi je posrečilo dokazati, da
«o modli ijodi
Predsednik: Kakšno sodbo ste si napravili
o Bakaju?
Kulakovrki: Reči moram, da se je razli
koval od drugih uradnikov. Nikoli ni barval, izjav
ljal in protokoliral je le to, ker so izpovedovali
obtoženci. Bakaj je bil zato nevaren, ker se ni la
gal. Imenik vohunov v «Rdeči Zastavi» sem videl,
pa sem tam našel imena provokatorjev, s katerimi
sem sam imel opraviti. Tak vohun je bil S a m «owski, ki je bil z dvojico drugih pri vojnem
sodišču obsojen jaradi upora z orožjem. Vsi trije
so bili obsojeni na smrt Samsowski je prišel
k sodišču z uradniško čepico na glavi. Ko je bila
sodba izrečena, 86 J® enoitavuo odslovil Od sod
nikov ln 16 je odpeljal Vsakemu drugemu je
kratkomaio nemogoče, zapustiti trdnjavo brez do
voljenja sodnikov, Dragi dan je bil SnmsovsU
sopel ss pričo pred sodiščem.
Dr. Hesky: Ali so se večkrat izrekle smrtne
obsodbe na tak način.
Kułakowski: Pogostoma. Neki provo
kator Charewicz je bil na ta način pet
krat, drug vohun šestkrat obsojen na
smrt. Oba sta potem še večkrat prišla za pričo
in sta podpisavaia spise «Ohrane».
Dr. Hesky: Kako je bilo z dr. DuninBorkow s ki m, ki je v imeniku «Rdeče Zastave»
imenovan kot vohun?
Kułakowski: Dr. Dunin Borowski je bil
v Varšavi zaprt. Rekli so mu, naj vstopi v «Ohrano»,
pa bo prost ; sploh je bila navada, obtožencem pred
vojnim sodiščem predlagati vstop v «Ohrano».
Dr. Hesky: Ali vam je znano, da je bilo
v Varšavi 17 mladih Ijodi bres obravnave ustre
ljenih ?
Kułakowski: Bil sem zagovornik teh mla
dih ljudi. Hodili so jib, potem so jib pa kar
ostrolilt, ker je bil Skalon napravil na spisih
opazko: «Via ustreliti.» Častnik, ki je bil pri ek
sekuciji, mi je pripovedoval strašne podrobnosti.
Eden nesrečnežev je bil šele 15 let star; predeš
je bil ustreljen, je s solzami klical : Moja mati!
Moja mati!
«
Dr. Hesky: Ali je tudi Bakaj mučil ljudi?
Kułakowski: Ne. Bakaj ni nič vedel o njih.
Mučili so ljudi v Grünovem tajnem kabinetu.
Druge priče izpovedujejo deloma že znane,
deloma manj važne reči.
Konec prih.

osamljena in bi morala končati politiko megalo
manije. Ge torej izkušamo, pojasniti to vprašanje
napram Srbiji, ne izzivamo vojne, temveč se ji že
limo izogniti. Nobena velevlast ne bi trpela takih
provokacij, ki morajo prejalislej provzročiti odlo
čitev z orožjem. Danes je še mogoče, da se Srbija
iztrezni z resno besedo, če se združi beseda ostalih
velesil z našo.
VelimirovićBfo ministrstvo je podalo demi
sijo. Poroča se, da bo kralj Peter od novega mini
strstva zahteval, da takoj odpošlje zunanjim vla
dam izjavo, ki naj pojasni, da vsote, dovoljene za
vojaštvo, nimajo vojnih namenov, ampak da so le
potrebne za ureditev silno zanemarjenih razmer v
srbski armadi.
Prestolonaslednik Jurij je še vedno tako
otročje bojevit, kakor je bil doslej. V sredo je
sprejel ,v avdijenci“ predsednika odbora za na
rodno brambo N u š i č a in načelnika prostovoljnih
zborov polkovnika Miškoviča ter jima je na
ložil, naj naznanita vsem prostovoljcem sledeče:
Prestolonaslednik je čvrsto namenjen, da ne gre
na vojno kot častnik redne armade, temveč kot
načelnik kakšnega prostovoljnega oddelka. Ta
namen bo izvršil kljub težavam, ki mu jih dela
oče; Njegov ideal je »Legija mrtvih“ in najsreč
nejši bi bil, če bi stal njej na čelu.
Jurij je tudj kazal nekakšno brzojavko ru
skega generala Cerepa Spiridoviča, da je baje
odšlo prvih 300 ruskih častnikov v Srbijo.
General Živkovič, ki je začetkoma odklanjal
listnico, je vendar zopet postal vojni minister.
Njega smatrajo med srbskimi višijmi častniki za
najodločnejšega zagovornika vojne, njegovo po
novno imenovanje je torej nevarno znamenje.
Živkovič je bil tudi v ządnjem kabinetu vojni
minister in je demisioniral, ker skupština ni do
volila 34 milionov dinarjev izrednega vojaškega
kredita. Zdaj je seveda to dovoljenje zagotovljeno.
Ruski vladni glasovi trdijo, da ima Rusija
najtrdnejšo voljo ohraniti mir.
Srbski ministrski predsednik Novakovič
in minister za zunanje zadeve dr. Milovano
vič sta izdelala že večkrat napovedano spomenico,
ki naj bi se odposlala velesilam. Kralj Peter
je pa izrekel željo, da bi se s spomenico vred
odposlalo tudi naznanilo, da nima sedanje
oboroževanje srbske armade nobene
vojne osti proti Avstro-Ogrski. Nova
kovič in Milovanovič sta sprejela kraljevo željo
in tako se odpošlje s spomenico tudi to nazna
nilo.
Vsi večji francoski časopisi pišejo, da je
treba Srbiji dopovedati, naj bo pametna. »Temps“
zagovarja skupen diplomatičen nastop velesil v
Belemgradu in pravi, da tak korak ne bi bil v
nasprotju z rusko-francosko zvezo. »Rusija“ —
piše — »je sama leta 1876 pritrdila okupaciji
Bosne in Hercegovine. Zdaj ne gre za razkosanje
ali zmanjšanje Srbije. Dovolj je, če se Srbom
dopove, da niso izgubili nikakšnega zemljišča in
da zato tudi nimajo pravice, zahtevati kakšno
zemljiško odškodnino, katere jim sploh nihče ni
obljubil, tudi Rusija ne. Če bi se pustili Srbi v
samoprevari, da se lahko povečajo na račun
Avstro-Ogrske ali Turčije, bi se vrgli le v kata
strofo in Evropa z njimi.“
Pariški «Radical» piše: »Srbi morajo vedeti,
da Evropa zaradi njih ne bo raznetila
Zaupniki, ki so dobivali po več iztlsov vojne. V Belemgradu se jim mora dati razumeti,
žepnega koledarja, so naprošenl, da vsaj do da nimajo računati na nobeno podporo.“
«République Française» pravi: „Če je. še
konca meseca februarja odračunajo.*
Evropa, se morajo porabiti vsa sredstva, da se
vkrote zbesneli v Belemgradu in na Cetinju. Ne
kateri balkanski narodi zlorabljajo že predolgo
potrpežljivost Evrope.“
Politični odsevi.
Ruski car je sklenil, sprejeti bolgarskega kralja
Državni zbor bo po najnovejših vesteh skli
Ferdinanda, ki pride v Peterburg, s kraljevskimi
can dne 10. marca.
častmi. Obenem se je poročalo, da bodo tudi druge
Hrvatski klerikalci se Rauchovcem vedno države priznale Ferdinandovo kraljestvo in neod
bolj bližajo in čedalje bolj jasno je, da so pri visnost Bolgarske. Na Turškem so bili zaradi tega
pravljeni storiti vse, da bi razdjali omrženo jim zelo razburjeni. Zdaj razglašajo Francija, Anglija in
koalicijo. Zadnje čase so prišli na misel ustano Italija, da ne priznajo kralja, dokler ne uredi Bol
viti katoliški centrum, ki bi naj bil protiteža proti garska svojih razmer s Turčijo. Ruska vlada je pa
svobodomiselnemu gibanju. Frankovci in klerikalci dala izjavo, da se izvrši kraljevski sprejem Ferdi
naj bi bili pa le Rauchova parlamentarna skupina. nanda le iz uljudnosti.
Srbi ss Hrvatskem in Ogrskem imajo svojo
cerkveno avtonomijo s posebnim kongresom in cer
kvenim odborom. V petek je bila deputacija tega Domače vesti«
odbora pri ogrskem ministrskem predsedniku in mu
Aritmetika «Slovenskega Naroda» ima pra
je izročila spomenico za cesarja, v kateri se ostro
protestira proti preganjanju Srbov na Hrvatskem vila, ki nasprotujejo vsemu, kar je znanega o ra
in zlasti proti trditvi v znani obtožnici, da srbska čunskih zakonih. Tu se izpreminjajo vsi pojmi;
cerkev razširja veleitdajniško propagando. Depu pozitivno je pri »Narodu* negativno, minus je
tacijo je vodil patriarh Lucian Bogdanovič, ki plus; 1400 nasprotnikov je 400, 200 liberalcev
je prosil Wekerla, naj čimprej izroči spomenico ce je pa 2000. Čudovite rezultate dobiva s svojo
sarju ¥ svojem nagovoru je ejal, da spomenica matematično metodo v svojem superlativnem po
noče vplivati na sodbo sodišča, ampak da ima od ročilu o plesu tiste komične čete, ki se imenuje
bor nalogo varovati avtonomijo „bike cerkve. „N. D. O.“ Liberalno glasilo je naštelo na tem
Wekerle je obljubil, da predloži spomenico v naj plesu kar 1200 oseb in misli, da s tem kaj do
kazuje. Dimenzije »Narodnega Doma“ so znane
krajšem času cesarju.
tudi nam, pa če ne bi imeli nobenih natančnejših
0 razmerah s Srbijo je izda v budimpeštan- poročil o tem plesu, bi vedeli, da je »Narod*
!kem «Magyar Hirlapu» sledeča oficiozna izjava:
parkrat multiplicirah Zakaj če je samo v gorenjih
■Srbija sili monarhijo s svojim vedenjem, da more
prostorih 1200 oseb, se ni moči ganiti; na zizimeti stalno pripravljeno vojaštvo. S tem moti bambulskem plesu je pa bilo toliko , lufta“, da
Srbija evropski mir. Ge pozovemo Srbe z; vso res
niso prišle nobene kurje oči v nevarnost. To si
nobo. naj odstranijo to nevarnost, raTD®
je lahko predstaviti, če se ve, da je plesalo prvo
aautu večine evropskih držav, Nobena država ne
* Wit storiti napram Srbiji kaj druzega, «kor četvorko — 60 parov. V primeri s tem .balom",

ds ohrani mir,

Tako bi Srhu« ostala
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je bila na plesu tobačnega delavstva prava stiska.

Toda vse to nam ne bi bilo nič mar, ker se z
veselicami prav nič ne dokazuje in ker privoščimo
vsakomur toliko in take zabave, kolikor in ka
kršne zmore; ne bi nam bilo nič mar, če ne bi
rabil dični »Narod* tudi te prilike, da se zale
tava v socialno demokracijo, češ, proti veselici
so strastno agitirali socialni demokratje. Povedati
je torej treba, da je »Narodova“ trditev kratkomalo smešna. Socialni demokratje se niso prav
nič brigali za to plesarijo in imajo sploh važnej
šega dela, kakor bi bila taka agitacija. Povsem
brez namena seveda ni to neslano namigavanje.
Na plesu je bilo vendar tudi nekaj ljudi, ki niso
pod Ribnikarjevo komando, pa so opazili, da se
na plesni komediji vendar niso izpolnili velikanski
upi aranžerjev. Plakati so bili veliki kakor rjuhe,
čoln »N. D. O.“ se je vozil ves teden po Ljub
ljanici, vabila in vstopnice so se vsiljevale po
vsem mestu, tehtalo se je od hiše do hiše. In če
je bil vspeh končno prav, prav srednje vrste, je naj
enostavnejše, pripisati to protiagitaciji socialnih
demokratov. Ej, kako bi si liberaloni včasi po
magali, če ne bi bilo socialnih demokratov?
Odkritosrčnost v politiki smatra naša libe
ralna stranka za pomanjkanje talenta. Zato menda
misli, da mora modra politika biti hinavska. To
se opazi, če se primerja njena splošna taktika
proti socialni demokraciji in navadna pisava nje
nega glasila s posameznimi članki in noticami,
ki jih objavlja od slučaja do slučaja. V ponede
ljek je začel „Sl. N.“ priobčevati najbrže daljši
ciklus člankov pod zaglavjem „Socializem v te
oriji in praksi*. Na piko si je vzel klerikalno
stranko in drja. Kreka ter skuša dokazati, da
agitira „S. L. S.“ v teoriji s socializmom, a da
je v praksi do kosti protisocialistična. To je res
nično in nam ni novo, zakaj neštetokrat smo to
sami dokazovali. Ampak če prečitamo članek na
tančnejše, najdemo v njem nekatera mesta, ki
nas res zanimajo. Clankar pravi:
„Odkar so opešale stare liberalne stranke,
oziroma se razcepile v razne struje, nimajo
stranke, ki opirajo svojo moč na cerk
veno avtoriteto, hujših in bolj nevarnih na
sprotnikov od socialnih demokratov.*
To je vendar zanimivo citati v „Slov. Na
rodu“, ki trdi leta in leta, da mu je boj proti
klerikalizmu glavni namen, da nima večje skrbi,
kakor izmišljati si, kako bi bolj škodoval tistim
socialnim demokratom, ki so po njegovem
priznanju najbolj nevarni klerikalizmu.
Dalje pravi »Narodov* članek:
»Ko je prodrlo načelo splošne volilne pra
vice za državni zbor, bilo je očivijjno, da je ne
izogibno demokratiziranje volilnih redov za de
želne zbore. Smoter tega demokratiziranja je
omogočiti delavstvu, ki v kurijah ne
pride do, glasu, zastopstvo in udeležitev pri deželnem gospodarstvu . . .
Ali kaj je imelo delavstvo od tega? Kakšen je
bil socializem slovenske ljudske stranke v de
janju? Tak, da delavstvo ni dobilo nobe
nega mandata. Volilni okraji pri vseh 10 man
datih sestavili so se tako, da delavstvo ne more
prodreti v nobenem in da obvladajo vse kurialni
volile!.*
,,Narodov“ člankar se je le toliko zmotil, da
je vseh 11 okrajev — namreč tudi ljubljanski —
tako sestavljenih. Levite, ki jih čita klerikalni
stranki, so gotovo opravičene. Toda , spominjamo
se nekoliko. Lani se je fabricirala ta tamozna
volilna reforma. A takrat je bil „Rdeči Prapor“
edini list, ki je protestiral proti političnemu oro
panju delavskega ljudstva in socialna demokracija
je bila edina stranka, ki se je bojevala proti fa
rizejski reformi. „Slovenski Narod“ pa takrat ni
imel besedice, podobne sedanjemu članku, in li
beralna stranka je sokriva tiste reforme, katero
zdaj tako ostro obsoja. Kaj namerava „Narod“
s svojimi članki, se lahko ugane. Ampak tako
lahko ne bo dosegel svojega cilja, kakor misli.
Klerikalna stranka je protiljudska, nesocialna,
egoistična do kosti; vse to vemo brez „Narodo
vega“ dokazovanja. Toda liberalna stranka ni nič
boljša, pa če bi „Narod“ objavil sto člankov o
teoretičnem in praktičnem socializmu.
Kranjsko deželno gledališče ponuja deželni
odbor ljubljanski občini, ki je imela zadevo prete
čeni teden na seji občinskega sveta, pa jo je še
odstavila z dnevnega reda. «Slovenec», ki je zdaj
nekako službeno glasilo deželnega odbora, je zelo
hud zaradi tega in pripoveduje, da je deželni od
bor že urgiral rešitev ia da se taki urgenci pred
postavljene oblasti navadno pravi «nos». «Slovenec»
se je v tej stvari nekoliko vrezal, zakaj tam, kjer
gre za kupčijo, ne more biti govora o «nosovih»,
ki bi jih mogla dajati prizadeta stranka. To
nas sicer ne skrbi. Pač pa nas zanima stvar sama
in refii moramo, da je občinski svet, za katerega
sicer nimamo navadno razloga, lomiti kopje, stori
prav, da se ni prenaglil. Po našem prepričanju
sploh občinski svet ne bi bil smel storiti nič dru
zega, kakor prav to, da je odložil rešitev. Nikjer
na svetu se taka vprašanja rešujejo kar čez noč
in brez vsakega sodelovanja javnosti, temveč po
vsod se omogoča prej javna diskuzija, iz katere
končno odločujoči faktorji lahko zajemajo argu
mente pro in contra. Obžalovati je, da se sploh
ponudba deželnega odbora ni predložila javnosti,
da bi «e vedelo, kaj pravzaprav deželni odbor po-

nuia in kaj zahteva. Na vsak način pa mora me^aa naj se pismeno obrniti na predsestvo «deželnega demokratična stranka pa že danes e^ns >
pomožnega društva za bolne na pljučih».
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dno sklene kaj odločilnega. Zdi se nam, da ima
«Deželno pomožno društvo za bolne na pljučih» raz tožU je njih razvoj m pomen. GovoiiU
klerikalna večina deželnega zbora Prav*apraJ
pisuje za tekoče leto šest prostih mest v morskem sodr. Ant. Kristan, Tomaž Fili n «z- ifJ;
namen, iznebiti se skrbi za gledališče, i o p
e
hospicu
v Gradežu. Pravico do teh mest imajo Kogej, Urban Gantar in dr _ v nedeljo
more biti zadosten povod za mestno občino, da bi
prevzela poslopje, ki je tako korenito pokvarjeno, škrofulozni, kakor sploh slabotni in malokrvm, k volitve za bratovsko składnico. Delavci! Vs; n L
kakor ljubljansko gledališče. Diletantizem, s katerim škrofulozi nagnjeni otroci iz Kranjske izven Ljub krov. Držite se dotočil zaupnikov.
Hraitnik. 21. t. m. je priredilo rudarsko
se ie zgradil ta dom, se že danes krvavo maščuje ljane. Kopelji trajajo šest tednov; sprejemajo sele
nad slovensko dramatično umetnostjo, ki se nikdar otroci od 6. do 12. leta. Z dokazili o ubožnosti in društvo pri Erženu javno predavanje. Govoril «
ne bo mogla razvijati v tej baraki. Po eni strani zdravniškimi izpričevali opremljene prošnje vložiti sodr. Viktor Zalar. Žel je obilo pohvale za Swv
je oder primeren za večjo diletaatovsko družbo, ne je do 1. maja t. 1. na predsedništvo «deželnega poučni govor.
Jeienlco. (Shod.) V nedeljo, 21. februaru
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skega gledališča ; stranski prostori za vaje, pisarne,
Strašna smrt. Minuli četrtek je padel po Kocmur iz Ljubljane, katero priliko so jeseniški
garderobe itd. so absolutno nezadostni. Po drugi
strani pa ne bo v tej koči nikdar ljudske umetnosti, sestnik Jezerničnik pri Spod. Dravogradu pri sodrugi porabili, da so sklicali shod na Javornik.
ker ni v njej prostora za ljudstvo. Tisti kurnik, ki se razsekavanju ledu pri svojem mlinu na mlinsko Tekom par ur so bila izdana vabila in popoldan
imenuje galerija, izziva neprenehoma na satiro. kolo, katero je ravno teklo, ga potegnilo za seboj ob treh je bila gostilna „pri konjiču* že natlačen
Rentirati se bo moglo slovensko gledališče v Ljub in strašno razmesarilo. Domači so ga našli mrt polna deiavk in delavcev, bito jih je gotovo
ljani le tedaj, če bodo množice obiskovale njegove vega pod kolesom. Bil je star 55 let in zapušča 150. Sodr. Kocmur je v živih barvah orisal ts
stanek in razvoj delavskega razreda, kako se »
predstave; zakaj z zvišanjem vstopnin se ne opravi 7 otrok.
Pod vlakom je hotel storiti smrt 36 letni le-ta razvijal z napredkom v tehniki in je prišel I
mnogo. Za ljudstvo pa ni prostora in tako se gle
dališče nikdar ne bo rešilo iz tega vrtinca, dokler Anton Merkel iz Vel. Žabelj na Vipavskem in končno do današnjega industrijalnega proletariata
bo obsojeno, da more vegetirati v sedanji baraki. sicer v četrtek dne 11. t. m. Vrgel se je namreč Kolikor je bilo potrebno, dotaknil se je refor
Bila bi torej ne mala Beumnost, če bi občina meni na železniški tir vipavske železnice. Na srečo je macije in kmetskih bojev v siednjem veku. po
nič tebi nič sprejela predloge deželnega odbora strojevodja opazil nesrečneža še o pravem času. stanka „cunftov*, francoske revolucije ter tako
samo zato, ker jih je podal deželni odbor in ker Videl ga je, ko si je slačil jopo in potem se je vlegel zvane marčne dobe v Avstriji, ki je rodila ustavo.
jih urgira. Mi želimo, da bi se v Ljubljani, razvila na tir. Ta je ustavil vlak, a železniški stroj, ozi Dalje se je pečal z avstrijskim parlamentom in
resnična umetnost in da bi je bilo deležno ljudstvo, roma snežni plug, ki je v ospredju stroja pritrjen, končno pojasnil sedanji položaj ter obrazložil
ampak predlog deželnega odbora, kolikor je znan, je Merkela že parkrat naprej porinil in mu raz vzroke zadnje zaključitve državneg zbora. Po-,
trgal jopo. Spravili so ga v železniški voz. Med slušalci so kazali veliko zanimanje in jim je bik,
ne kaže poti do tega cilja.
TienčiliškI odlok, kakor ga je sklenil kranjski potjo ni govoril nič. Šele v Gorici je prišel k za brati že z obrazov, da so besede predavatelja
deželni odbor, bo sestavljen iz sledečih članov: vesti. Prepeljali so ga seveda v bolnišnico. Na padle na rodovitna tla. Dveinpol uri trajajočemu
deželnega glavarja, dveh zastopnikov dež. odbora, menjen je bil v Gorico k zdravniku. Med poto govoru je sledilo viharno odobravanje. Jeseniški
župana ljubljanskega, dveh zastopnikov ljubljanskega ma mu je duh otemnel in v takem položaju je in javorniški delavci so lahko ponosni na na
občinskega zastopa, štirih kranjskih državnih po hotel v smrt. Boleha že delj časa. Doma se je pa predek svoje organizacije, in če bo šlo take na
prej, bo kmalu največja dvorana na Jesenicah
slancev, treh zastopnikov bogoslovnega učilišča vedno lepo obnašal.
premajhna.
ljubljanskega, po dveh zastopnikov «Slovenske Ma
tice», «Pravnika» in «Leonove družbe» in enega Iz stranke.
zastopnika srednješolskih učiteljev. Za svoja zastop
Strokovne organizacije, pozor! V torek, 2. Socialni pregled.
nika je imenoval deželni odbor prof. Jarca in dr.
Lampeta, za zastopnika srednješolskih profesorjev marca zvečer, se vrši plenarna seja strokovnih
Na Dunaju se sedaj ob izprtju mizarskih po
pa prof. dr. Žmavca, Klerikalcev torej ne bo pre organizacij v sobi združenih organizacij pri Pe močnikov jasno vidi, na kateri strani je — te
malo. Lepe znanosti je pričakovati na zavodu, ki triču na Resljevi cesti št. 22. Tem potom se rorizem. Tako nasilnega postopanja kot ga
prosi, naj pošljejo organizacije po več delegatov, proizvajajo gg. bogati mojstri na srednje in
ga ustanovi tak odsek!
Rlomanjsko vprašanje rešeno? «Hrv. Ko ki se naj zanesljivo udeleže seje, ker je dnevni manjše mojstre, se ni opazilo v najhujšem obrespondenca» piše, da se je doseglo v ricmanjskem red zelo važen I Začetek točno ob 8. uri zvečer. rambenem boju zatiranih in potlačenih delavcev.
Anton Kristan, strokovni tajnik. Ali kljub temu nima organizacija mizarskih po
vprašanju sporazum med pristojnimi oblastmi in da
je smatrati ricmanjsko vprašanje za rešeno. Spora
močnikov strahu, ker pravična stvar mora zmagati.
zum temelji na teb-le načelih : Za Ricmanje in Log
Brutalni čin podjetnikov se bo seve nad njimi
Umetnost
in
književnost.
se nemudoma ustanovi samostojna župnija. H konsamimi kruto maščeval!
grui letnih 1400 kron prispeva cerkev 415 K, osta
Sodrugi in čitatelji, pozori V kratkem prične
nek trpi verski zaklad ; 'župljanov ne zadene nika zopet izhajati znanstvena revija »Naši Zapiski*;
kršno breme. Zupljani si bodo župnika volili «in v to svrho se obračamo do vseh sodrugov in čivicina». Občina (cerkvena P) postane župni patron tateljev našega lista s prošnjo, da nam naznanijo
Občni zbor „Ljndakooa Odra4 je bil pretečeno
z vsemi pravicami in dolžnostmi za bodočnost. Za naslove vseh znanih jim oseb, od katerih je pri nedeljo v »Delavskem Domu* v Trstu. Kakor
popravo cerkve in župnišča potrebnih 10.000 kron čakovati, da se naroče na revijo, ako jim vpo- nam poročajo, so v novi odbor izvoljeni sledeči
plača verski zaklad. Cerkveni obred je latinski. Na šljemo prve številke na ogred. Naslove je vposlati sodrugi: Predsednik Anton Jernejčič; tajnik
podlagi tega načela bo ordinarij (škof) v smislu na naslov: Ivan Kocmur, Ljubljana, Gradaške Stefan St o jači ć; blagajnik Fran Šešek; knjiž
dotičnih predpisov rimske kurije uredil rabo sto'
ničar N. Ožanič; odborniki Ivan Regentjvac
ulice št. 8.
venščine v cerkvi. Torej — tresla se je gora, ro
Iz <Delavske tiskovno družbe v Ljubljani». Sušič, Fran Iglič, Dragotin Vrabec, Vinko
dila se miška 1
Meseca marca izide stenograiični zapisnik Stran Vrabec; nadzorovalni odsek Fran Jernejčič
Sodraga Gasparija, predsednika pol. odbora kinega Zbora; prosi se se zato vse organizacije, in Anton Šnejder.
jngoslov. soc. dem. stranke v Trstu, smatrajo na naj takoj naznanijo : koliko iztisov bodo odvzele,
rodnjaki za poštenega, pa se čudijo, da more se da se ve določiti naklada. Čem večja na
Sodrugi I Podpirajte ln Sirite „Rdeči
deti skupaj z nami «podlimi obrekovalci» pri eni klada bo, tem manjša bo cena!
in isti mizi. Niti tukaj ni zadel «Narod» pravo.
Prapor“! Pridobite e ovih naročnikovi N»
Sodr. Gaspari je preveč resen, da bi šibo, s ka
tero ga vedno tepo, poljubil zaradi tega, ker ga Shodi.
delo za centralno glasilo stranke 1
kdo nekoliko pogladi. Ampak ko se bodo narodnjak
Na Koitoveljn pri Trstu je bil v nedeljo, 17.
prepričali, da je sodr. Gaspari ravno tako pre
t. m. shod delavcev in kmetov. Poročal je sodrug
pričan ln odločen socialist kakor mi, potem bo
Gospodarski pregled.
Ivan Regent, potem je govoril domači sodrug
njegova poštenost koj izginila. Kajne, narodna go
Josip Gulič. Sklenila se je ustanovitev
Zveza pivovarniških delavcev v Avstriji je
spodaP Veliko mislite, pa vse napačno.
kmetsko-delavske gospodarske zadruge. imela v 1. 1908 — 292.083 K 28 v dohodkov
Ljubljanski sodrugi, ki imajo 101. štev
Vrtojba. Zaupen shod je bil tukaj dne 31. izdatkov pa 109.169 K 79 v. Premoženja (čistega)
»Rdečega Praporja* (posebna izdaja), so naprošeni,"
januarja. Poročal je sodrug Karol Gorkič o je bilo konec 1908 — 214.597 K 23 v. Dispozida jo pošljejo ali prinesejo upravništvu našega programu socialne demokracije in o brnski re
cijski fond je vsled stavk padel na svoto 26.260 K
lista.
soluciji, sodrug Miha Gorkič pa o zadružništvu. 19 v. VI. 1907 je znašal še 50.690 K 92 v.
Zaradi Marijina družbe sta se sprla v Ptuju
Bilje na Goriškem. V nedeljo, 14. t. m. je Zveza pivovarniških delavcev sploh lepo deluje in
katehet na okol, šoli p. Sediri in župnik p. Vau
bil
tukaj
zaupen shod. Poročal je sodrug dr. v vsakem oziru napreduje. Želeri bi bilo, da bi
potič. Sedivi se je namreč na domači konferenci vprl
Dermota o predmetu: Naše stranke in soci si tudi po slovenskih krajih priuobila večje število
temu, da bi šolske deklice pristopale Marijinim
članov.
družbam, češ, da to po § 78 š. r. ni dovoljeno in alizem.
Solkan. V nedeljo, 21. t. m. je na javnem
Redni občni zbor Unije opekarskih delavcev
da so omenjene družbe za odraščena dekleta. V
tem smislu je tudi šolarice posvaril. Nato ga je žup shodu poročal sodrug dr. D e r m o t a o delavskem se bo vršil 11. in 12. aprila t. 1. na Dunaju.
zavarovanju.
Dnevni red je obsežen in zanimiv. — Opekarska
nik p. Vaupotič odstavil od poučevanja veronauka
Podgora. V nedeljo, 21. t. m. popoldne je unija je v I. 1908 napravila mnogo koristnega za
öadiyi je vsled tega zapustil samostan ia stanoval
nekaj časa zunaj v gostilni, sedaj pa je naznanil na zaupnem shodu poročal sodrug dr. Tuma o opekarske delavce, ki so bili popreje brez varstva.
cmetskem zavarovanju.
Opekarske delavce so smatrali podjetniki za ži
svoj izstop iz minoritskega reda in je odšel na Češko
Gorica. V nedeljo, 21. t. m. ob 10. dopoldne vino, kar je seveda sedaj minilo. Uniji želimo
da tam deluje kot navaden duhovnik.
e bil na Kateriniju javen shod, ki sta ga pri tudi na Slovenskem krepkega razvitja!
Poljudna predavanja o Jetiki. Eaa najvažnejših
nalog «deželnega pomožnega društva za bolne na redili krajni organizaciji italijanske in jugoslo
pljučih» je, da neprestano prohuja ljudstvo in ra vanske socialno-demokratične stranke zaradi za Dopisi.
poučuje o varnostnih napravah proti jetiki. Pred ključenja državnega zbora. Poročilo sledi.
Solo na Vipavskem. Dne 7. t. m. je bil tukaj
Pulj. (Občinske volitve.) Minoli teden
sestvo deželnega pomožnega društva usoja se torej
kmetski shod zaradi ustanovitve kmetsko-delavske so bili razloženi volilni imeniki za občinske vo
opozarjati strokovne delavske organizacije in razna
arustva, da so funkcijonarji deželnega pomožnega gospodarske zadruge. Govoril je sodrug Vrčon litve, ki se bodo v kratkem vršile po novem vo
ruštva za bolne na pljučih vedno radi priprav in dobraveljski učitelj Mermolja. Sklenila se lilnem redu. Svoječasno smo že poročali o tem
nem, predavati o jetiki in o raznih vprašanjih, ki je ustanovitev zadruge in se je volilo 9 članov v volilnem redu, ko je bil sprejet v deželnem zboru.
Nekateri podatki naj pa danes še nekoliko na
ta n to judsko ku8° ▼ zv“«- Ker daljši, nalašč v odbor.
Idrija. 21. t. m. se je vršil pri nas kljub ne tančnejše pojasnijo položaj, ki ga je ustvaril čedni
«vo Tt“ P^Pravijeni govor, nikdar ne vpliva tako
la8tnak iSLkrajSV,0,iudna ««M8. M jih narekuje ugodnemu času obilno obiskan shod, na katerem kompromis slovanskih in italijanskih nacionali
zdražki ?^Snja-' bllf b’ naJbol-ie’ taka predavanja Je P°roj;a,.sodr. Anton Kristan iz Ljubljane o stov. Najbolje govore številke iz posameznik
način daIndEUg,mi druStveni,Hl Prireditvami. Na ta »zakljucitvi državnega zbora*. Obširno je ob okrajev.
razložil politični položaj ter ostro kritiziral po
I. okraj prvega razreda ima 253 volilcev. D.
vse važne »««v® 2 Vr8to tra]Sih Preda*anj obdelati čenjanje narodnjakarskih strank. Za njimi je go
varstvo
na pr' boj protl ieliki v rodbini, voril posl. g. R Gangi, ki je obsojal narodni okraj prvega razreda šteje 139 volilcev.
Drugi razred šteje 285 volilcev.
obrtovališčih < r2rn?'tne Bapr?T,e V to’*ni»h in
L okraj tretjega razreda 4990 volilcev, li
Ud. Društva tf,ka »n naše socialno zakonodajstvo «ov{?lz,e® ter zahteval več dela za ljudstvo. Sodr.
ta žele taka predaysD a, blagovolijo ä Kristan je repliciral, da meri vse, kar je okraj tretjega razreda 1840 volilcev.
Gangi povedal, na meščanske stranke, socialno- ’
Četrti razred šteje 372 volilcev mornarjev./

Društvene vesti.

,
Ł okraj petega razreda (splošna kurija) šteje
4257 volilcev, II. okraj petega razreda šteje 8 27
volilcev. Oba okraja splošne kurije štejeta 5079
volilcev in izvolita 2 zastopnika.
Torej: 372 urad. marine izv. 10 zastopnikov,
5079 delavcev pa , 2 zastopnika
ali pa :
7884 priv. volil, ima 45 zastopnikov,
5079 nepriv. del. pa
2 zastopnika.
Toda s to primero še ni povedano vse; v
stvari tiči namreč še nekaj druzega. Gospodje,
ki so kovali to krasno volilno reformo, so namreč
za nedogleden čas onemogočili delavstvu,
da bi si pridobilo vsaj ta dva mandata. Stvar je
namreč sledeča:
Prvi volilni okraj (t. j. italijanski) splošne
kurije obsega celo mesto in poleg tega še
davčne občine Sisan, Galežan, Fazana ; to so čisto
kmetske italijanske občine. Tako je povsem
izključeno, da bi mogli italijanski sodrugi pri
dobiti mandat v tem okraju s 4990 volilci. Drugi
volilni ograj (t. j. hrvatski) splošne kurije je se
stavljen iz vseh ostalih kmetskih občin, Meduün, Prematur, Svinjar, Altura i. t. d. Okraj šteje
827 volilcev ; pri zadnji dežefnozborski volitvi smo
dobili v teh občinah 8 glasov.
Vse hrvatske kraje iz mestne okolice, kakor
Kaštanjer, Veruda, Ljana i. t. d. so izročili itali
janskemu volilnemu okraju 1 Jasno je torej, da je
bila ta volilna spaka, ki ne odgovarja ne na
rodnim, ne socialnim razmeram, skrpana samo
za buržoazno-nacionalistične namene in edino,
kar je še dobrega na njej, je izključitev plural
nega zistema, Svoje stališče napram občinskim
volitvam zavzame naša stranka na okrajni kon
ferenci dne 28. t. m.

delavec, če bi nadaljeval delo, škoduje na zdravju
in da delavec to mora dokazati. Ta razlog bi bil
dan, ako bi bila nevarnost, da se delavčevo zdravje
opasno poškoduje, bodisi ker se je izpremenila nje
gova fizična konstitucija, ali pa ker so se razmere
v obratu predrugačile. Tu pa ni bilo ni tega niti
onega. Toženca, ko sta priznala, se pri blagajni
nista prijavila, da sta bolna, nista niti k zdravniku
šla, celo obrtovalcu nista ničesar povedala o po
škodbah, niti zahtevala, naj se jima da drug posel.
Uredbe v obrtovališču se niso izpremenile — kot
pričata I. S. in N. G., delalo se je na isti način,
kakor sta toženca je več časa brez pritožbe in ka
kor je pač navada v obrtu. Ker tedaj ni dan raz
log za razrušitev pogodbe, ki sta ga uveljavljala,
in ker sta toženca priznala, da sta brez odpovedi
zapustila službo, se je moralo tožbi ustreči.

XXI. Strojarska pomočnika S. in F. sta brez
odpovedi zapustila tožiteljevo strojarno in sta bila
tožena, da se morata vrniti na delo nazaj. Ugo
varja**
da z ozirom na svoje zdravje nista
mogla več delati, ker ze v tožiteljevi strojami upo
rabljajo pri delu strupena jedka sredstva, ki so
škodljiva zdravju, tako da sta imela objedene in
ranjene Toke.
Toženca sta priznala, da se zavoljo teh ran
nista prijavila pri bolniški blagajni, niti nista šla k
zdravniku, pač pa da sta takoj po izstopu iz tožiteljeve tovarne vstopila v delo v neki drugi stro
jami,
Priča f. S., strojarski pomočnik pri tožitelju,
je videl, da sta toženca imela objedene roke. To
ženca sta tudi rekla, da zavoljo tega odhajata z
dela. Po mnenju priče je neizogibno, da postanejo
roke objedene, ako se dalje časa uporabljajo jedka
sredstva za goljenje kož. Tudi če se uporablja
samo apno in ne druga jedka sredstva, se to do
gaja, akoravno ne tako pogostoma. Če delavec želi,
se mu potem da drugo opravilo in delavci, ki
imajo od apna izjedene roke, se pridelijo v pri
pravljalnico (Zurichterei).
Priča N. G., delovodja v tožiteljevi strojami,
» je povedal, da je naravno, da provzroča delo v
mokri delavnici take rane, kakor sta jih dobila to
ženca, in naj se je uporablja samo apno ali pa
tudi drugačna jedka sredstva. On da dela že 15
let na isti način v tožiteljevera obratu, a še nikoli
ni zadobil hudih poškodb. Pri uporabi čresla se
rane hitro celijo. S. je spomladi, ko se koža hi
breje izje, imel ranjene roke, in ko je priča to
opazil, ga je vzel v čreslarno, kjer je tudi delal en
dan.
Ze zato, ker je obrat tako urejen, se mora
delo vedno menjati. (Najprej mokra delavnica, t. j
delo z apnom, potem goljenje in čiščenje, nato
čreslarna). Toženca se nikoli nista pritoževala priči,
da ne moreta delati zavoljo ran na rokah in ni
koli nista zahtevala, naj se jima da delo drugod
Obrtno sodišče je tožbi ugodilo.
Razlogi: Četudi se jena podlagi pričevanja
l. S. smatralo za dokazano, da sta toženca, predno
sta izostala z dela, imela od apna in drugih jedkih
sredstev izjedene roke, vendar se sodišče ni pre
pričalo. da je dan razlog po § 82 a, lit. a, obrt.
r., vsled katerega se sme delavsko razmerje razru
šiti brez odpovedi. Skoro pri vseh obrtnih poslih
opažamo, da so ž njimi v zvezi razne opaznosti in
zdravju škodljivi vplivi, ki sledijo že iz dotičnega
poslovanja samega. Stavci v tiskarnah trpijo vsled
škodljivega vpliva svinčenega materiala. Kovači,
ključavničarji in drugi delavci pri ognju se lahko
večalimanj opečejo, barvarjem in delavcem v ke
mičnih tovarnah pa se neizogibno delajo semtertja
rane na rokah, provzročene vsled poslovanja z barv
nimi in strupenimi tvarinami. Kar se tiče stro
jarskega obrta, se je ugotovilo po pričevanju I. S.
in N G, da so vsled apna in drugih jedkih sred
stev "rane na rokah nekaj navadnega. Takim škodijivostim in takim okvaram svojega zdravja se pa
delavec podvrže že s tem, da si izbere dotični po
klic, oziroma ko sklene delavsko pogodbo. Da se
odvrne in zapreči škoda, izvirajoča iz tega za de
lavca, obstojajo postavne naprave, kot oblastveno
nadziranje obratov, bolniško zavarovanje in. zavaro
vanje zoper nezgode; ne more pa to biti razlog
u takojšnjo razrušitev delavskega razmerja. § 82
h» lit. a, obrt reda zahteva za ta razlogi da si

«

k

: rednemu :
občnemu zboru
Občnega konsumnega
društva v ZAGORJU
ki bo

v nedeljo, dne 28. februarja

Listnica upravnlštva.

ob 2. uri popoldne

Frank Hud° vernik, Cleveland O.: Prejeli smo
za naš list 11 K 60 v. S tem je naročnina plačana do 16 ju
uja t. 1. Natančneje pismeno ! Pozdrav 1
, ... A.nt°n Jernejčič, Trst. Do danes nismo dobili
dotično številko lista. Pozdravi
Źlem berger, G en e ve O. Pismo prejeli. Dopis smo
izročili uredništvu. Zwansger je lansko leto poslal denar. Na
ročnina je sedaj plačana do 30. junija t. 1. Dernac ima pla
čano do 30. avgusta t. 1. Pozdrav 1

, , .S- Ogris, Jesenice. Sedaj imate dvakrat po 10 ko
ledarjev. Pozdrav !
Ulle, Zagorje. Tako je prav! To me veselil Pozdrav!

Vajenca

v dvorani gospoda Mihelčiča

v Zagorja.
Dnevni reti:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Čitanje zapisnika zadnjega občnega zbora.
Računsko poročilo.
Poročilo nadzorništva.
Sklepanje o čistem dobičku.
Volitev 3 nadzornikov in 1 namestnika.
Slučajnosti.
Za nadzomištvo:

Josip Medvešek

Jakob Zajko

zapisnikar.

predsednik.

»če

Odločbe obrtnih sodišč.
Priobčuje dr. D.

Vabilo

kavarna Prešeren
v Ljubljani.

3-1

10 zapovedi

Bogata zaloga čevljev vseh
velikosti in po različnih cenah.
Edino nogi odgovarjajoče
pravilno obuvalo znamke
F. L. P.

za zdravje
lično tiskaae, vpošlje poštnine prosto in zastonj
lekarnar
24—10

Trnkóczy v Ljubljani.
Dobijo se tudi osebno v njegovi lekarni.

»

K
40 do 45 metrov ostankov.

Priložnostna ponudba.
Velika množina barhenta za obleke,
flanela za bluze in srajce, cefira,
oksforda, platna za brisalke in pe
rilo, ostanki za posteljno perilo,
vsak ostanek najmanj 4 m dolg,
vse dobro pralno, Ia. kakovosti se
razproda radi opustitve vzorcev.

I3

1 zavoj na poikuinjo 1 E Is« am
40 do 45
Izbrano
QÏWM.
Za vse, kar ne ugaja, se vrne denar.

d

Karel Kolu,
Nachod štev. 27. ::

Češko.

JiSr/kt-ï" izlije
fso
jtrstoisxsÿiiMt'potîrwatî rvo/jrp

3—1

58=

85

rgograf L),

r J£ÿuS>$ssn£ irtêloivoralto

Çrema

^3 bjtibljapa^^-T^dccętdSf
se priporoča

R!

Rî

12—5

za Vsa V to strolfo spadajoča dela.

SR

C.»«:.lił^ła■ P°večane slike navadne in
■ vbarvah po najnižjih cenah,

Pri legitimacijah 25% popusta.

LJUBLJANA
Mestni trg št. 10.
BAT Klobuke, cilindre

b

A Ani A A v najnovejših fagonah in v
VvJIIvv velikih izberah priporoča

JVan SoKIK. Mna
Pod Trando štev. 2.

Zaloga manufakturnega blaga na debelo
= in drobno.

Izhaja v Ljubljani vsako
sredo ia soboto.
Nai očalna za avstro-ogrske kraje
za celo leto 10'40 K, za pol leta
6 20 K, za četrt leta 2'60 K, me
sečno 90 vin.; za Nemčijo za celo
leto 12 K, za pol leta 6 K, za četrt
leta 3 K ; za Ameriko za celo leto
14 K, za pol leta 7 K.

?at«raeïBa ttowllkn 83 v.
Reklamacija »o postala» prasia,
KeftanHrana pisma «a so kj-fs-

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
18. štev«

V Ljubljani, v sredo, dne 3. marca 1909.

fïwlhSV' â_:„ Za
"

in rokopise za list: Uredništvo
va®0Ta>» Ljubljana. — Za denarne pošiljatve,
aklamacije, inserate i. t. d.: Upravništvo
Äuecega Jrx&poxa», Ljubljana, Dunajska cesta štev. 20.

^Rdečl Prapor*1
uhaja redno vsako sredo in soboto

in velja za avstro-ogrske krajo za celo
leto 10 K 40 vin., za pel leta 5 K 10 vin.,
za četrt leta

1

K 60 vin., mesečno 90 vin.

Z* HeačijO za celo leto 13 S, za pol
leta 6 K, za četrt leta 3 K.
Za. ÂBOrikO za celo leto 14 K, za pol
leta 7 K.

Klerikalizem in soeialna demokracija.
Slovenski klerikalci so na Kranjskem doživeli
«velik moment». Dobili so deželno gospodarstvo v
svoje roke, pa radi verjamemo, da je to zanje
velikega pomena. Saj so že v prvem trenotku po
kazali, da znajo ceniti in — izrabljati svoj vspeh.
Zdaj lahko vstvarjajo sinekure, lahko nameščajo
klerikalne pristaše in kar morejo, tudi izvršujejo.
Za njihovo žlahto se pričenja ugoden čas. Zanjo
je bil velik tisti moment, ko je dobila klerikalna
stranka večino v deželnem zboru in odboru.
V brošuri, ki so jo izdali ob tem povodu,
pravijo, da so skromni. Zato namreč, ker ne za
žigajo kresov, ker ne streljajo s kanoni in ker baje
ne prirejajo bakljad in pojedin in popivanja,
tem naglašanju skromnosti je seveda nekoliko ne
resnice, zakaj če bi se sestali vsi tisti Utri, ki so
ae izpiU v Ljubljani in po dežeU v proslavo kle
rikalnih zmag, bi se pokazalo, da bi bila vsaka
klet premajhna za impozantno kvantiteto. Ampak
r tem, da se ne zvoni in ne poka, sploh ne tiči
skromnost in če klerikalci res mislijo, da so skromni,
tedaj sploh ne vedo, kaj je napuh. Bilo je le treba
pogledati, kako ošabno, naravnost izzivalno ošabno
so se vedli v deželnem zboru, pa se takoj razume,
kakšne cene je ta skromnost, ki že kar ne ve, kaj
bi počela, da bi se ji nos še nekobko povzdignil.
Toda v politiki se ne vprašuje toliko, kaj je
skromno, kaj pa neskromno. Vedeti je treba, kaj
se dela in kaj se namerava. Omenjena brošura o
velikem momentu je v tem oziru še precej jasna
Ohraniti si hočejo moč. Dr. Triller je v deželnem
zboru citiral besede: «Stalno je na svetu le jzpreminjanje» ; in na to odgovarja klerikalec: «To pre
rokovanje se ne sme izpolniti ! Drži, kar imaš »
To bi bili seveda vedeli, tudi če ne bi bili kle
rikalci izdali svoje brošure. Boj za obstanek vodijo
vsi organizmi, tudi stranke. In čeprav pobijajo kisrikalci Daiwinov nauk z vso silo, vendar vedo, da
ima v tem boju najugodnejši položaj tisti, ki ima
aajreßjo moč. Komande torej gotovo ne bodo dali
iz rek., dokler se jim ne vzame. Motijo se pa, če
mislijo9 da se to ne zgodi do sedmega dne. Delajo
se na res, kakor da bi mislili kaj takega. S tega
stališča sodijo o svojih nasprotnikih in pravijo:
«Liberalci, kohkor jih ne bo odletelo (namreč
v klerikalno stranko!) in socialisti se bodo vedno
bolj skupaj zbižali» dokler se popolnoma ne zli
jejo v eno protikHßansko stranko ...
Zakaj glavna gibalna moč obema je: nas prot o-
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«toji v dragem stavku že «cerkev», kje J
P
•tale «Krščanstvo». Staro klerikalno sleparstvo, ki

vedno taji dejstvo, da je krščanstvo ena reč, cerkev
pa druga.
Kaj mislijo liberalci o tej politični filozofiji,
nas nič ne briga ; sami se pa prav nič ne plašimo,
če izrekajo modrijani «božjega kraljevstva» o soci
alni demokraciji in o socializmu take bebaste sodbe,
da bi bilo vsakega gimnazialca zanje sram. Izrekati
jih morajo, ker je njih obstanek v politiki odvisen
od tega, da ljudstvo ne spozna resnice. Sugerirati
morajo svojim pristašem, da so oni «krščanska»
stranka, vse druge pa «protikrščanske» ; vsiljevati
jim morajo mnenje, da se vodijo politični boji za
vero in proti veri.
V svoji brošuri hvali pisec drja. Kreka, čigar
zasluga da je, da se pri nas socialna demokracija
«ni mogla razviti» ; on je «socialni tok srečno iz
peljal na drugi plat!» Mimogrede bodi omenjeno,
da je «Slovenec» hvalil kakor božje razodetje bro
šuro, ki obsega take v nebo vpijoče idiotizme.
Toda ker se je spominjal Kreka, bi ga bil vendar
lahko vprašal, kaj je pravzaprav socializem in ta
bi mu bil gotovo vsaj na tihem povedal, da nima
pravice pisati o socializmu in socialni demokraciji,
kdor je tak ignorant, da išče njene temelje v ver
skih ali protiverskih ideologijah. Krek namreč ve,
da ima socializem gospodarske pogoje, čeprav se v
politiki ne ravna vedno po tem spoznanju.
Ampak čudovito lepo je, kako postavlja «učeni»
pisec samega sebe na laž. Komaj je zaključil svoje
modrovanjo o krščanstvu in protikiSčanstva in o
hudiču, ki je prišel, ko so ljudje spali, pa že ugiba
takole:
o
«Pred očmi pa moramo imeti, da se bo naša
dežela vedno bolj industrializirala; industrija bo
izpodrivala kmetijstvo. Zato bodo vedno bolj
ugodna tla za socialno demokracijo.»
Kaj pa ima industrija in industrializiranje
opraviti s krščanstvom? Ce bi bila socialna demo
kracija «protikrščanska» stranka, tedaj bi morala
biti tla zanjo enako ugodna ali neugodna, naj je
dežela agrarna ali pa industrialna. Ce pa klerikalni
učenjak sluti, da bodo tla tem bolj ugodna, čim
bolj se bo širila industrija, tedaj bi moral tudi
slutiti, da porajajo socialno demokracijo tiste
razmere, ki jih vstvarja industrija, torej gospo
darske razmere, v katerih živi delavsko ljudstvo,
Tedaj bi bil zaslutil resnico, da prihaja cerkev za
socialno demokracijo le toliko v poštev, kolikor'
zavzema stališče napram gospodarskim razmeram.
Nepovršen človek bi se moral tedaj precej globoko
zamisliti. S frazo, da morajo klerikalci «iti s časom
naprej in zadoščati njegovim zahtevam», se ne
opravi nič. Zakaj vprašanje, na katero bodo mo
rali odgovarjati, se ne bo zadovoljilo s «časom»,
temveč se bo glasilo čisto precizno: Ali hočete
zadoščati potrebam izkoriščevalcev, ali potrebam
delavcev ?
Nam je odgovor že znan, ker ga je dala iz
kušnja. Dvema gospodarjema se ne more služiti.
Klerikalci pa bodo slej ko prej služili kapitalizmu,
ker roka roko nmiva. S tem je pa tudi že po
vedano, da bo klerikalne slave in njihovih «velikih
momentov» konec, čim bo množica delavskega
ljudstva bolje spoznalo gospodarski položaj, nego
ga spoznava klerikalni učenjak.

■Jr?
? dvigajo ia padajo in zopet dvigajo.
:o godi kakor vremena v aprilu. V so«
j že vse tako, kakor da je mir popolovljen. Nevarnost, ki se je bila poostrila
den, je prihajala iz Rusije, ki se je zao vesti. V Srbiji so res pričakovali, da
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bo Rusija izpremenila dosedanjo taktiko in posre
dovala z oboroženo močjo. Če so imeli v Peter
burgu take namene, jih je najbrže iztreznilo francozko časopisje, ki je kategorično povedalo, da
Francija ne mara vojne zaradi Srbije. Francozi
imajo na Ruskem preveč denarja, da bi želeli pu
stolovščine, ki bi spravile v nevarnost njihov ka
pital. Rusija je končno res dala izjavo, ki bi mo
rala Srbijo spametovati. Iz nje bi morali spoznati,
da nimajo pričakovati nobene pomoči, če bi začeli
vojno. Tobko pameti pa morajo imeti sami, da
brez ruske pomoči ne morejo zmagati. Uradne iz
jave srbske vlade res zatrjujejo, da hoče Srbija
obraniti mir, ampak križ je, ker se ne more vedeti,
koliko so srbske uradne izjave še vredne. Hujskanja
je bilo v deželi toliko, da bi končno vendar tudi
proti volji vlade lahko počila puška. Časopisje
hujska sploh še dalje. Nekaj tolažbe je seveda v
tem, da so bile vesti o bojaželjnosti prebivalstva
večinoma zlagane. Zdaj se poroča, da je med ljud
stvom velika nezadovoljnost zaradi pristranskega
ravnanja pri naborih; siromašnejše ljudi vtikajo
med vojake, bogatejši se pa lahko izmuznejo.
Vojne priprave, ki se na Srbskem še vedno
vrše, poročila o mobilizaciji, o utrdbah, o name
ravani obrambi Belegagradu i. t. d. imajo pa menda
le namen, pritisniti na velevlasti in na AvstroOgrsko, da bi iztlačili čim več koristi za Srbijo.
Na gospodarskem polju bi res Avstrija lahko na
pravila Srbiji razne koncesije, ki bi bile deloma
tudi v interesu našega prebivalstva. Seveda bedo
kričali agrarci, če se to zgodi.
* * *
Ko je nastopila nova vlada, je razglasila uradno
izjavo, ki pravi:
Srbija se v vsakem oziru vede korektno na
sproti Avstro-Ogrski, ker na noben način ne krši
dolžnosti, katere jej nalaga mednarodno pravo in
mednarodni običaj. Svoje pravice in svoje naj
važnejše interese brani na diplomatičnem polju s
tem, da apelira na merodajno sodbo signaturnih
vlasti berolinske pogodbe in s tem, da se ravna
po nasvetih velevlasti. Na vojaškem polju se Srbija
pripravlja za vse slučaje, ter se trudi, da zamujeno
popravi in da se s svojim vojaškim oboroževanjem
dvigne na isto višino, na kateri se nabajajo so
sedne države. Doslej niso vojaške priprave Srbije
na noben način prekoračile meje, v kateri se giblje
v popolnoma mirnih časih vsaka, v vojnem oziru
pripravljena država. Tudi ni Srbija storila nikakih
korakov, ki bi bili naperjeni izključno proti Avstroogrski. Srbska armada nikakor ni koncentrirana
proti Avstro-Ogrski, niti ni kak del vojske mobili
ziran. Srbske meje proti Avsto-Ogrski so v po
polnoma normalnem stanju, pač pa so avstrijske
meje proti Srbiji — in sicer toliko ob Drini, kakor
tudi ob Savi in Donavi gosto zasedene od vojakov.
V srbskih vojašnicah se nahaja sedaj komaj 10 000
vojakov več nego v navadnem zimskem času, ko
so posadke zelo zmanjšane, Avstro-Ogrska pa je
pomnožila svoje čete, ki naj bi šle v vojno proti
Srbiji, za več nego 40.000 rezervistov ter jih kon
centrirala ob srbskih mejah. Pooblaščeni smo na
dalje do izjave, da je merodajnim srbskim krogom
po avtentičnih uradnih obvestilih znano, da je ve
lesilam stvarni položaj, ki smo ga o avstro-ogrskihsrbskih odnošajih gori pojasnili, natančno znan in
da se raditega naravno priznava pravilno posto
panje Srbije. Ge ni torej neprestano žuganje in
žaljenje avstro-ogrskega časopisja eno brezvestnih,
sicer pa ne nenavadnih manevrov, s katerimi se
hoče evropsko javno mnenje zavajati, ampak so
ti napadi le nekak predhodnik kakega diplomatičnega koraka s strani Avstro-Ogrske, potem bomo
popolnoma jasno izjavili, da smatramo tak korak
kakor surov in neutemeljen napad na Srbijo, ki
naj služi v cinično pretvezo za uresničenje drugega
dela osvojevalnega balkanskega programa Avstro»
Ogrske, po katerem naj Srbija takoj po Bosni in
Hercegovini sledi kakor roparski plen. Srbija se bo
vsakemu takemu poskusu z vsemi silami protivila.
Če bo pa tndi v slučaju takega flagrantnega na
pada na državo, katero so mednarodne pogodbe
priznale in katere mednarodno korektnost ne more
nikdo grajati, Srbija ostala osamljena in zapuščena,

Će priznavamo narodno načelo, pa ne mi
upanja, da bi prišla po svoji zemlji do morja. Kajpa
da ni pristen ves bojni krik, ki se zdaj razlega po slimo samo na današnji dan, spoznamo labko. kakšne
Srbiji in njene pravice do Bosne in Hercegovine važnost ima aneksija za vse Jugoslovane, pa tudi
so zelo dvomljive. Tista «historična» prava, ki za Slovence. Noben organizem, pa tudi noben na
igrajo pri meščanskih državnikih velikansko vlogo, rod nima večnega življenja; če pa izgine, se vendar
ker dajejo šovinističnim deklamacijam lep relief, so njegov narod ne izgubi s sveta. Narod take kulture
vedno problematična, ker ne more nihče posedati, kakor starogrški, take moči kakor rinnki, je izginil ;
zakaj bi bilo več vredno, sklicevati se na državna prava niso pa izginuli potomci starih Grkov in starih
14., kakor na ona 17. ali pa 12. stoletja. Po na Rimljanov. Največja naivnost ne more misliti, da
rodnem načelu pa nima združitev bosenskih Jugo je edino slovenskemu narodu določena izjema. Tudi
slovanov z avstro-ogrskimi vsaj nič manj zmisla on je podvržen neizpremenljivim zakonom prirodo,
kakor bi ga imela s srbskimi. Toda vse teorije pri Ni pa potrebno, da bi zanesel potomce naroda
hajajo v drugi vrsti. Dejstvo je, da je zdaj v Sr slepi slučaj bogve kam, temveč takozvani usodi se
biji razvnet vojni fanatizem in da je tudi tam lahko začrta pot, če se hoče in če se poznajo za
edina socialna demokracija pokazala treznost; v koni. Pameten človek gotovo ne misli na to, da
skupštini je bil socialni demokrat Kazlerovič edini bi se enega jutra zbudili vsi Slovenci kot Hrvatje
odločni zagovornik miru in je bil zato seveda raz ali pa nasprotno; lahko se pa pripravljajo tla bo
glašen za izdajalca. A tudi jugoslovanski proletarijat doči celoti, ki postane ob zavednem delu lahko
v Avstriji ne more s prekrižanimi rokami poslu taka, kakršno hočejo dotične narodne skupine. Tudi
šati bojnih hujskarij. Delavstvo ima po aneksiji jezik se razvije; saj vemo, da Slovenci danes ne
itak že veliko škodo vsled bojkota na Turškem, ki govore tako kakor so govorili v osmem stoletju,
je provzročil r Avstriji prav občutno krizo, občutno V čem naj bi bila nesreča, če bi se razvoj po
tudi za slovenske in hrvatske delavce v mnogih stro možnosti reguliral v smereh, ki drže k enemu cilju?
kah. Proti vsaki vojni nakani moramo torej protesti V dobi, ko nam vsa dejstva pričajo razvoj v verati z vso odločnostjo. Ne more nam pa tudi bili like skupine se ne da ta tendenca vtajiti v življe
vseeno, kaj se zgodi z Bosno. Avstrija je spoznala, nju narodov. In sorodnost jugoslovanskih jezikov
da ne more anektiranih dežel zapostaviti Turčiji, ki je preveč očividaa in predobro dokazana, da ne bi
je vpeljala ustavo, pa obljubuje Bosni konstitucijo, spoznali, koliko večja je korist, če zraste iz posa
toda tako, ki je prava karikatura. S svojimi meznih delov velika skupina, kakor pa če se vsak
kurijami, neštevilni virilisti in z razdelitvijo volilcev del prej ali slej izgubi v tujih. Smejemo se «pla
po verah je ta ustava neverjetna pokveka v dobi, ninskemu hrvatstvu», «ilirstvu» i. t d., tudi se ne
ko imata Avstrija in Turčija splošno volilno pra moremo ogrevati za veliko Hrvatstvo ali veliko
vico. Ce je Bosna zrela, da jo monarhija anektira, srbsko hegemonijo, ampak kulturna skupnost vseh
mora biti tudi zreia, da odločuje njen narod sam jugoslovanskih plemen, v kateri bi bila Slovencem
o svoji nsodi. Protestiramo torej proti ustavi, ki bi odkszana prav važna vloga, ima prirodne temelje
bila zgolj plašč za absolutizem in za brutaliziraoje in življensko moč ter je vredna našega dela.
in izkoriščanje delavnega ljudstva.
Med raznimi dnevnimi vprašanji je zdaj na
Rešiti se bo moralo tudi državnopravno vpra živahni razpravi tudi slovensko vseučilišče, ki ga
šanje Bosne in Hercegovine, ki je zdaj absurdno. meščanske stranke prav pridno izrabljajo v agita
Kaj namerava Avstrija, kaj skupna vlada, je še ciji, o kateri se pa ne ve, koliko je v njej resnosti
sveta tajnost, najbrže tudi za tiste faktorje, ki bi in prepričanja. Izrekla se je želja z neke strani, da
morali vsaj sami vedeti, kaj hočejo. Vsled aneksije bi zavzel današnji zbor precizno stališče glede na
je Bosna postala del Avsiro-Ogrske, a nihče ne to vprašanje, kar se mi pa zdi nepotrebno, ker je
more povedati, kakšen je njen prostor v novi do naše stališče o stvari sami itak jasno in znano.
movini, pa tudi nihče ne more zdaj pojasniti raz će se misli, da je treba tudi o posameznostih danes
merja celotne monarhije. Avstro-Ogrska je po na izreči avtoritativno besedo, pa menim, da je to ne
godbi dualistična, toda v njej imamo zdaj faktičen mogoče. Socialno-demokratična stranka je najodtrializem; Bosna-Hercegovina je del dualistične ce kritosrčnejša prijateljica resnične izobrazbe To vedo
lote, pa stoji izven obeh delov dualizma. Ona ima prav dobro tudi tisti, ki se včasi iz agitatotičnih
zdaj z Avstrijo in Ogrsko skupne zadeve, a nihče namenov delaje, kakor da ne verjamejo. Socialnone ve, kako jih ima reševati. Dejansko imata o demokratična stranka torej tudi ne more naspro
njeni usodi odločevati oba dela izven nje, a vsak tovati vseučilišču. Naravno je pa, da so nam ljudske
zase in teoretično je prav labko mogoče, da od šole bolj važne kakor vseučiliške fakultete in da
loči vsak drugače. Tamošnje delegacije rešujejo za mislimo po ljudskih šolah na tista učilišča, ki so
deve cele monarhije, torej tudi Bosne in Hercego namenjena še širokim slojem ljudstva. Vseučilišče
vine, ki pa sama ni zastopana v delegacijah. Po je v prvi vrsti buržoazno vprašanje; ne same
vsod torej sama nasprotja. Za rešitev iz tega tra buržoazno, ampak pretežno. Potem pa je seveda
gikomičnega vrtinca je pa vse polno načrtov ; vsak tudi splošno narodno vprašanje in zanima tudi nas.
si napravi svojega, seveda sebi v prid. Prvi so Povdarjati pa moramo, da naše simpatije niso po
prišli Madžari, ki, slicujoči se na davno pozabljeno svečene fabrikata uradnikov, temveč vseučilišču, ki
vlado nad skoraj mitološkim kraljestvom, Ramo za bi širilo najvišjo izobrazbo med ljudstvom sploh.
htevajo zase. Pa tudi Avstrija bi jo rada dobila. Da narodnjaški agitatorji ne mislijo na to, je go
Tretja ideja je pa trializem, ustanovitev jugoslo tovo. Za nje prihaja vseučilišče kot politieum v
vanske države kot tretjega faktorja v monarhiji. poštev. Saj smo prijadrali v Avstriji tako daleč,
Tudi zanjo pa so različni recepti. Frankov n. pr. da je že skoraj vsaka enorazrednica politično vpra
je ve3 drugačen kakor Krekov in Stadlerjev dru šanje. To vedoči, vendar ne pozabimo na namen
gačen kakor Lorkovičev. Večinoma pozabljajo vsi, vseučilišča in smo zanj. Nikakor pa ne moremo
da se države ne vstvarjajo z resolucijami in tudi priznati, da ima kdorkoli pravico, izdajati v tem
kranjski deželni zbor, kjer smo slišali prav zanimive vprašanju in celo o vseh podrobnostih avtoritativne
reminiscence o Uskokih in o Belih Kranjcih, je ple dekrete. Človek je n. pr. tudi brez greha lahke
zal s svojo trialistično debato po prav visokih zvo nasprotnik vseučilišča, lahko smatra tehniko za
nikih. Gotovo je pač, da posega aneksija narodno važnejšo, lahko verjame, da bi bilo bolj oportuno,
prav globoko v interese Jugoslovanov in prav mi pospeševati razvoj zagrebškega vseučilišča. Edino
ne moremo ignorirati vprašanja. Nočemo se varati, vprašanje je za vsak slučaj, s ki. „ mi argumenti
vemo, da bo končna rešitev rezultat dela različnih podpira svoj nazor. Da se ogrevajo klerikalci za
ia nasprotnih moči ; vemo, da bodočnosti ni v se vseučilišče v Ljubljani, je umevno. Oni mislijo aa
danjosti Moramo si pa biti na jasnem, kaj hočemo svoje semenišče, ki naj bi postalo teološka fakulteta,
in kako naj posegamo v razvoj. Vidi se pa, da so dasi je vseučilišče znanstven zavod, teologija pa ne
tudi tukaj težave. Za nas je merodajno narodno znanost. Toda teologija, pa par klerikalcev na ju«
načelo, ki je izraženo tudi v brnski resoluciji, do ridični fakulteti bi dalo vsemu vseučilišču klerikale»
čim vidimo, da je bosenska socialna demokracija, značaj in njihova stranka bi pridobila v Ljubljani
ki se je pravkar ustanovila, sklenila resolucijo, za mogočno postojanko. Nikjer pa ni zapisano, da
htevajočo «avtonomijo Bosne v zvezi avstroogrskih mora vsak Slovenec misliti s klerikalno glavo. Vsak
avtonomnih dežel». Lahko je razumeti, če se za dan vidimo, da si nazori o mestu, kjer naj bi bilo
hteva taka avtonomija za prvi čas, da dobi narod vseučilišče, nasprotujejo. Ta je za Ljubljano, oni za
v Bosni sam priliko, odločiti svojo usodo. Toda Trst. Slovenski narod pa še nikoli ni na tak način
nemogoče je, da bi trajno ona sociaino-demokra« izrazil svojega mneDia, da bi se labko smatralo
tična stranka zagovarjala deželno avtonomijo, do vprašanje za rešeno. Dokler se to ne zgodi, nas ne
čim zahtevajo druge narodno. Treba je torej, da more nihče siliti, da bi slepo prisegah na razširjen
se sporazumemo glede na to. Na takem sporazumu lemenat v Ljubljani Pri nas je pač taka navada,
so interesiram tudi sodrugi na Hrvatskem, pa se
đa vrže kdo agltatorično besedo med narod, ki
mora na vsak način poiskati pot, ki vodi do njega. mora tisti hip veljati za dogmo in kdor ne veruje.

se šele pokaže ! O tem dvomimo in sicer ne samo
zato ker sploh ne moremo verjeti, da bi se sedaj
začetkom 20. stoletja v evropskem mednarodnem
položaju zopet uveljavila pravica močnejšega, ampak
tudi, ker imamo zato nekoliko pozitivnih vzrokov.
#
Rusija je podala važno izjavo, ki bi se mo
rala smatrati za resen korak v korist miru, če se
ne bi politika Izvoljskega obračala kakor vetarnjača danes sem, jutri tja. Izjava, katero razširja
ruski korespondenčni urad, se glasi :
Odgovarjajoč na spomenico srbske vlade, ki
zagotavlja svojo odkritosrčno miroljubnost in za
trjuje, da nima nobenih agresivnih namenov ter
da je čvrsto odločena, varovati se vsakega pro
vokatoričnega dejanja in prepustiti velesilam po
svetovanje o srbskih potrebah in interesih, je
dala ruska vlada po svojem poslaniku v Belem
gradu z ozirom na namen, izrečen od srbske
vlade, da hoče upoštevati želje v.elesil, svetovati
srbski vladi, naj kategorično izjavi, da ne vztraja
na teritorijalnih zahtevah in da se zanaša glede
na vsa vprašanja, ki so na dnevnem redu, na
sklepe velesil.
*
Srbski poslanik v Carigradu, Gavrilovič,
je izročil turškemu ministru za zunanje zadeve
brzojavno sporočilo srbske vlade, ki pravi, da bo
novi kabinet zasledoval politiko prejšnje vlade,
namreč da varuje življenske interese dežele. Po
čakal bo na sklepe velesil, dotlej pa varoval in
terese diplomabčnim potom. Poveljništva ob meji
so dobila nalog, za vsako ceno se varovati vsega,
kar ki sosedna monarhija (Avstro-Ogrska) mogla
smatrati za provokacijo.
»
Druge vesti, ki prihajajo iz Srbije, niso tako
absolutno pomirjevalne, temveč se vidi, da ne
kateri hujskači še ne mirujejo. Poroča se med
drugim o mobilizaciji dveh divizij, namreč
donavske in drinske, torej onih dveh, ki bi prvi
prišli v poštev v slučaju vojne z Avstro-Ogrsko.
Mnogo se govori tudi o drugih vojnih pripravah,
ki se izvršujejo z mrzlično naglostjo. «„Vojni mi
nister Živkovič je izdal obmejnim Petani na
loge, da se meja čim strožje zastraži.
Pisava časopisov je še vedno razburljiva.
Večina listov trdi, da je nasvet, naj bi se Srbija
odrekla zahtevi teritorijalne kompenzacije, ne
sprejemljiva. „Politika“ silno napada Rusijo in
pravi, da Srbija nikdar ne pozabi, kako jo je
zapustita v najkritičnejšem času. Razni članki
pravijo, da je zdaj šele vojna neizogibna, ker bi
bila Srbija obsojena na smrt, če ne,bi dobila to
liko zemlje, da bi bila združena s Črno goro.
*
Rusija je v načelu sklenila, udeležiti se po
sredovanja združenih velevlasti v Belemgradu,
katero najbolj pospešuje Francija. Za podlago
takemu posredovanju predlaga Francija sledeče:
1. Velevlasti pozivajo Srbijo, naj se odreče teri
torijalnim kompenzacijam. 2. Velevlasti bodo pod
pirale Srbijo, da doseže gospodarske kompenza
cije od Avstro-Ogrske. 3. Srbija se poziva, naj
odneha od nadaljnega oboroževanja. 4. Velevlasti
obljubijo zato Srbiji, da jo bodo podpirale pri
nadalnjih pogajanjih.
»
Finančni odsek srbske skupštine je, kakor
poroča „Politika“, sprejel vse vojne kredite,
ki jih je zahteval vojni minister Živkovič.
Krediti znašajo 33 in pol milionov dinarjev.
*
Pariški „Tempo“ pravi, da se bo formula za
skupni korak petih velesil v Belemgradu izdelala
v Berolinu in naznanila francoski vladi, ki jo
predloži potem Rusiji.

Naš zbor.

Dalje.

Aneksija Bosne in Hercegovine je vznemirila
Turčijo, Srbijo in Črno goro. Od tistega dneva, ko
je Aehrenthal razglasil habsburško suvereniteto nad
Bosno in Hercegovino, je skoraj ves Balkan v ognju
in čeprav ni dvoma, da je veliko vojnega bobnjanja
le teatralnega značaja, se vendar ne da vtajiti, da
je mir v nevarnosti. Aneksija je sedaj gotovo dej
stvo, pa ne zaleže mnogo, preiskovati opravičenost
tega koraka po načelih mednarodnega prava. Mora
se pa povedati, da je brez ozira na pravno vpra
šanje avstrijska diplomacija napravila velikanske
napake, ki so bile povsem nepotrebne. Da se je
proklamirala aneksija prav v trenotku, ko je zma
gala mladoturška revolucija, kaže malo zmisla za
razvoj na Turškem, ki tudi ostalim evropskim na
rodom ne more biti Hekuba. Zato pa je bila naša
diplomacija «velikodušna» tam, kjer je bila njena
velikodušnost najbolj abotna; iz rok je dala novo
pazarski sandžak, češ, da bodo Turki smatrali to
za kavalirstvo, pa se je tako iznebila cene, ki bi
bila največ vredna v konfliktu, s katerim seje mo
ralo računati na vsak način. S Turčijo se Avstrija
fn!vJa- tOda bo,J kakor 0SDaanska držaja se čuti z
’J0 prizadeta Srbija, ki nima zdaj nobenega

priloga „Rdečemu praporju" z dne 3. marca 1909.
je br.^a^iodtc, Efult, herostrat, heretik, amen!
Aston Kristan
To, kar imame reči, je v naši resoluciji povedano.
predlaga zaključenje govorniškega imenika.
V akuten stadij je stopilo tudi za delavstvo Sprejeto.
tako važno starostno zavarovanje, ki se je v javnosti
Vpisanih je še osem govornikov. Dalje prih.
toliko pretresalo, da so vsi delegatje o njem za
dostno poučen'. Ker je moj čas že đavao potekel,
O tiska poroča
mi menda ni treba o tej sl- ari detajlirano poročati.
Resolucija, ki je predlož' na, je jasna, če se pa v sodrug Anton Kristan:
debati izrazijo želje, odgovorim pozneje na vsa
Co se ozremo danes po našem tisku, moramo
vprašanja.
konstatirati velik napredek. Imamo tri politične ča
Tudi resolucije o Hrvatski mi ni treba posebej sopise: «Rdeči Prapor» v Ljubljani, ki izhaja
utemeljevati, ker govori sama zase. Le resolucija po dvakrat na teden, «Delavski list», ki izhaja
je, arapak v težki dobi, ki jo imajo zdaj na Hr po enkrat na teden v Trstu, ter «Naprej», ki je
vatskem, ima tudi naša bratska beseda kot izraz poljudno glasilo najširših proletarskih slojev. Tudi
naša solidarnosti svoj pomen. Hrvatski sodrugi nas Dalmacija ima že socialno - demokratični tednik
bodo razumeli, njihovi sovražniki pa tudi.
«Glas malog puka». Pa tudi strokovne
S tem priporočam resolucije, ki so Vam pred liste že imamoI «Železničar» prihaja med
ložene in prosim, da vzamete poročilo na znanje. delavce na železnici dvakrat na mesec, «Tobačni
(Viharno odobravanje.)
delavec» izhaja enkrat v mesecu. «Interna
Predsednik ČobaV. Otvarjam razpravo o po tional» pa v italijanskem in slovenskem jeziku
vzgaja pekovske pomočnike. Pred nekoliko leti si
ročilu in o resolucijah.
bil na naših strankinih zborih v veliki nevarnosti, če
Anton butan (Ljubljana) :
si le zinil besedico, dajro treba poleg «Rdečega Pra
V»a sedanja politika v Avstriji se labko
pora» tudi kakšnega stro kovne g a lista. Gorje pa
označuje kot mandaiska politika. Stranke v državnem
tebi, če si omenil, da bi tudi kak političen list bil
zboru se pri vsakem predmetu vprašujejo, kako bi na mestu poleg «Rdečega Prapora». Da, da, časi
si zavarovale svoje mandate za prihodnje volitve. se izpreminjajo; razvoj ne pozna meja, ven hoče
Tedaj je naravno, da so realni vspehi za ljudstvo iz vseh umetnih okvirjev. Smejim se, ko se spomnim,
malenkostni, žar se tiče vseučiliškega vprašanja, da je stranka izrekla anathemo nad menoj in nad
je stvar taka: Vseučilišče je dobro, ampak ljudske idrijsko okrajno organizacijo, ko smo izdali krajevni
šole so boljše. Ljudska šola je absolutno potrebna. naš list «Naprej !» In to je bilo leta 1903 — pred
Po večini je to edina šola za proletariat. Kut de dobrimi petimi leti.
lavska stranka moramo najprej zahtevati šole, ki
Napredek našega tiska je očiten. Daljši dokaz
lahko koristijo delavcu, to so razne strokovne šole. je v «Delavski tiskovni družbi», ki se je razvila iz
Poglejmo, kako je z ljudskim šolstvom v Istri in založništva časopisa «Naprej!» v zmislu sklepov
aa Koroškem! Sodrug Petejan nam je poročal, strankinega zbora iz leta 1907. Danes lahko re
kakšno velikansko število analfabetov je tam. To čemo, da imamo že kaj vzeti v roko. 14 lepih
je naša skrb. Buržoazija smatra vseučilišča izključno brošur od «Socializma» in «Socialne demokracije»
za svoj zavod in tak bo tudi, če ga dobimo. Na do «Nevarnega socializma» in «Strahov» — lepa
univerzno ekstenziteto vendar ni misliti pri nas. V vrsta jih je, ki se bo seveda še pomnožila v naj
resoluciji Daj se glavno povdarja zahteva ljudskih krajšem času. Tudi «Komunistični manifest» že
is strokovnih šol.
lahko beremo v slovenskem jeziku in večji del
«Erfurtskega programa». Da, vesel je človek, ki je
Kocmur (Ljubljana);
Splošno se strinjam z izvajanjem Antona Kri videl pred leti našo mizerijo v tiskovnem pogledu
stana. Će je univerza potrebna in kje je najpri in ki vidi danes tozadevni dejanski položaj. Vendar
mernejše mesto za njo, mora biti najprej skrb imamo še vse premalo, ker bi še vse več lahko
buržoazije. Dokler se ta med seboj prepira, se ne imeli.
Pri nas se namreč vse premalo dela ! Naši somore od nas zahtevati, da bi opustili važnejše de
lavske potrebe pa šli v boj za nekaj, kar si pred drugi sami se še vse premalo brigajo za strankin tisk,
stavlja vsak po svoje. Vse kaj druzega je z ljudsko ki je vendar naše glavno orožje. Kamor ne pride
šolo. Premalo imamo ljudskih šol, a kar jih imamo beseda agitatorjeva, tam prideš s tiskom, če ga
so večinoma take, da bi se človek zjokal. Zahtevati imaš in revolucijoniraš glave. Tista stranka, ki ima
moramo torej ustanovitev novih in izpopolnitev dober tisk, ima vedno lepe uspehe. Ć škoslovanska
obstoječih ljudskih šol, ne le v Istri in v lužnem socialna demokracija n. pr. ima prav zelo zahvaliti
Korotanu, ampak tudi na Kranjskem, kjer je šolstvo svojemu vzornemu tisku tisto moč, ki jo danes
škandal. Z vseučiliščem se misli na lemenat in na dejansko poseduje. Pri nas pa —?
«Rdeči Prapor» je osrednje glasilo naše
juridično fakulteto. Juristov imamo pa itak že
stranke.
Financijelno njegovo stanje danes ni baš pre
preveč, v tem ko primanjkuje medicincev. Zdravje
slabo,
kajti,
v kolikor se mi je povedalo, bomo
je ljudska potreba, ampak za to se buržoazija
letos
prvič
na
našem strankinem zboru slišali (pri
ne briga toiiko kolikor za uradniško konkurenco
poročilu
administratorja),
da ima naš «Rdeči
svojih sinov.
Prapor» denar v kasi. To se mora poudariti, ker
MilOft (Trsi):
kaj takega se doslej še nikoli ni slišalo. Ce pa po
Ker se v meščanski politiki neprenehoma vodi
gledamo številke, v koliko izvodih se tiska «Rdeči
boj proti nam z narodnega stališča in nas napadajo Prapor», pa ne smemo biti veseli. Prav tako ni
če«, italijanske socialiste naj pogledamo, kako so povoda za kakšno radostno razpoloženj.^ ča zvemo,
nacionalni, dočim smo mi protinarodni, naj povem, da tvorijo pretežno večino odjemalcev sredine šte
da je prav sodrug Pittoni mednaroden do kosti. vilke «Rdečega Prapora» strokovne organizacije s
To vemo mi v Trstu, ker nam je znano, koliko svojo obligatno upeljavo. Mi vemo namreč, da je
je že storil za Slovence, čeprav so ga napadali tako stanje nezdravo, ki more biti tudi včasih
italijanski nacionalisti. Tudi v vprašanju aneksije pogubonosno, Z ustanovitvijo «Železničarja» je od
je zavzel tako pravično stališče, da so se sodrugi padlo «Rdečemu Praporu» 1800 do 2000 odje
v Italiji čudili in so ga celo napadali v časopisju. malcev. Če bi pa n. pr. radarji danes ustanovili svoj
Saj imajo tudi nas za šoviniste, namreč italijanski strokovni list, potem je seve vprašanje daljnega ob
nacionalisti, kakor naši nacionalisti italijanske so stoja «Rdečega Prapora» precej težavna naloga. Zate
cialiste. V tem so si vse buržoazije enake. So gadelj je treba tu že sedaj skrbeti, da se izognemo
vražijo nas pa zato, ker smo resnična delavska vsem podobnim pretečim nevarnostim. Kako P
stranka. In dokler nas tako sovražijo, vsaj vemo, Skrbeti moramo, da dobimo za «Rdeči Prapor»
da smo na pravi poti.
čim največ direktnih samostalnih naročnikov, da
postane list neodvisen od eventualnih ustanovitev
Or. Dermota (Gorica):
Glede na vseučilišče gre za to, ali je to tak strokovnih glasil, kajti te ustanovitve se bodo iz
tično ali polit’čno vprašanje. Po mojem mneńjuje vršile neglede na politične liste iz notranje potrebe
taktično. Politično je le zato, ker so ga meščanske organizacij. Pogled na tozadevni razvoj pri drugih
stranke * spravile Da političen terên. Nam pa ni narodih je pač dovolj glasen prorok.
Uprava «Rdečega Prapora» se mora postaviti
treba, da bi šli za njimi. Ce ločimo politično lupino
na
živejše
in živahnejše stališče. Zato predlagam v
5d ièdra tedaj imamo vseučilišče kot kulturen
- ij. O rt »» I’ ™rt đa b« resoluciji, ki naj se soglasno sprejme, da naj se
uprava «Rdečega Prapora» odda v oskrbo «De
sturen, je pa .pet
lavske tiskovne družbe», ki ima že sedaj z listom
«to resolucije pri pol»! to»«b' “a
„i taktiki. Načeloma smo «otoso ra vseoMsče. C, «Naprej!» izborno urejeno kolportażu. Seveda bo
treba «Rdeči Prapor» tudi v redakcijskem oziru
ei « zabteraia tehnika, bi bili tudi zanjo. Obsojamo
popobiti, kajti dosedanji šef- urednik je preobložen
^matično rešitev.

z redakcijskim delom in ne more lista urediti tako,
kot bi bilo potreba za naše razmere. Obilo krivde
leži seve v dejstvu, ki je obžalovanja vredno, da
se list urejuje in piše v Ljubljani, tiska v Kranju,
tako da urednik nikoli nima pri ureditvi lista
zadnje besede, ampak jo ima vedno g. tiskar, ki
je včasih tudi le — tiskar. Temu bo seve odpomoči le tedaj mogoče, ko bomo imeli lastno ti
skarno v Ljubljani, kar upam, da se bo v tekočem
letu zgodilo.
Govori se tudi semtertja o dne vniku, ki naj
izhaja v Ljubljani ter reprezentira stranko, bojuje
boje, vzgaja socialistično publiko. Ni to neizvedljiva
misel 1 Ob volitvah leta 1907 smo ga imeli. Seveda
smo ga tiskali v Kranju, kar mu je zelo škodovalo.
Tudi ga bomo prav lahko zopet imeli. Razume se,
da je za izvršitev take reči treba denarja, denarja
in denarja ter —------- navdušenja in žilave prid
nosti. Upam, da bo prihodnji izvrševalni odbor raz
mišljal tudi o — dnevniku, seve, poprej« bo moral
uredili glede sedanjega zasiguriranja «Rdečega
Prapora» vse to, kar sem omenil in kar je sploh
potrebno. Izvrševainemu odboru bodo morali pa
stati sodrugi na strani tako z dobrimi nasveti
kakor tudi z dejansko pomočjo.
O «Delavskem listu» bomo slišali podrobno
poročilo od sodrugov iz Trsta. V kolikor sem po
učen, gre trdo, ali grel Občudovanja in vse po
hvale je vredna požrtvovalnost primorskih, glavno
seve tržaških sodrugov z ozirom na gmotno pod
piranje «Delavskega Lista». Ni jej najti skoro pri
mere ! Ali — požrtvovalnost gre le do gotovih
meja ! Treba bo financijelno stran s stališča trgovca
premotriti ter kalkulacijo postaviti na realna tla
navadne trgovske kupčije.

Pozdravljali smo ustanovitev «Delavskega
lista» kot prepotrebnega orožja naših Primorcev;
tudi danes je njihov ponos naš ponos, ali —
kakor rečeno — želimo, da se «Delavskemu Listu»
ustvari trdna podlaga, ki je pogoj za njegov daljši
obstanek in razvoj.

Glede «Napreja!» mi ni reči veliko. V juliju
1908, ko se je preselil v Ljubljano, je imel okrog
1000 naročnikov, danes jih ima nad 4000. V šestih
mesecih lep napredek. Financijelno je oprt na
«Delavsko tiskovno družbo». Namenjen je najširšim
slojem, kjer izvršuje svojo misijo po najboljši moči.
Uredništvo si je svesto, da je redakcijski del —
— pomanjkljiv, kar tiči v tem, ker je urednik
preobložen z drugimi deli in piše list le v prostem
času. Tudi tu bo treba reforme. Ce se «Naprej»
tako izpopolni kot želimo, potem bo eden najboljših
ljudskih listov na našem jugu in dosegel bo tudi
precej nad 10.000 odjemalcev I

O strokovnih listih bi se dalo obilo govoriti,
ali kaj bi pomagale vse rekriminacije. Po poti
razvoja gredo! Naloga stranke in strokovnih
organizacij samih pa je, da skrbe, da ne zaidejo
iz te poti.
Prav vzpodbudljiv pojav je videti v tem, da
se razširja v stranki krog duševnih delavcev. Naj
se že sodi o nagibih inteligence, ki prihaja v
stranko, karkoli, eno bodi pribito, da danes v
današnjem Stadiju razvoja naša stranka rabi inte
ligenco, ker vzgojiti si iż delavskih vrst samih po
trebnih duševnih moči si žal še nismo mogli. Ta
prihod inteligence v stranko bo tudi koristil na
šemu tisku, ki pridobi precej novih sodelavcev v
najrazličnejših strokah, kar je zelo želeti. S tem
bo odpadla tista monotonost, ki se semtertja v
našem tisku bridko občuti. Dalje: «Naši Zapiski»
zopet vstanejo v življenje — dobiček bo naš, ker
naši strankarji, naši pristaši najbolj živo potre
bujejo svobodne znanstene tribune, iz katere ho
čejo kaj dobrega, lepega in koristnega slišati, pa
tudi slišani biti. ..
«Delavska tiskovna družba» pripravlja tudi v
tiskovnem oziru svoje. Danes je njen glavni cilj,
dobiti tiskarno, s katero se še-le da prava
zmožnost razvijanja našemu tisku. Zato pa bi bilo
zelo priporočati, da se, kolikor le gre, vsi sodrugi
oklenejo te družbe in postanejo njeni člani. «De
lavska tiskovna družba» naj postane to, kar je
njen glavni namen : matica socialističnega tiska na
Slovenskem.
Suma sumarum: skromno resolucijo pred
lagam, Sprejmite jo in naročite potem izvrševai
nemu odboru stranke, naj jo pošteno brez vsega
drugega realizira, pa bodete videli, da ste storili v
provspeh stranke izborno delo. Resolucija moja ima

kemu delavcu ki je bil prej na Ruske», naj vrtom
v
«Ohrano». Tudi v hotelu «Evropa» je bil pred
™
odgovarjati našim intencijam. Reprezentant
kratkim uradnik «Ohrane» 3 svoje soprogo, Ko se»
našega tiska pa je vendarle osrednji organ «Rdeči
prišel z drugimi sodrugi tja, je dotični uradnik že
izginil.
Ruska špionaža se deli na militaristično in
Prapor» ! ,
____________________
politično. Na meji ima ruska vlada štiri prehode'
ki služijo samo «Obrani». Snlkiewicz, ki je zelo
Kdor še hoče „Delavski žepni koledar za
previđen mož, mi je pripovedoval sledeče: Enkrat
leto 1909“, naj se takoj oglasi. — Cena
se je z Borowsko menil o ječah, o mučenju in o
podobnih rečeh na Ruskem. Naenkrat je Borowska
80 vin., po pošti 10 vin. več.
prebledela in je zaklicala: «Kakšna grdoba sem
jaz!»
Dr. Hesky predloži pismo, ki mu ga je bil
Politični odsevi.
pisal gubernator Anenkov, 3 prošnjo za razgovor.
Državni zbor je zdaj uradno sklican na dan
Dr. Hesky pravi:
10. marca.
Zdi se, da je v Krakovu trg za duše. Mogoč >,
«Delaven blok», to je združitev strank, ki ho zmernostjo.
0 nameravanem atentatu na bolgarskega da so tudi Borowsko tukaj najeli.
čejo, da bi državni zbor delal, bi bili radi ustano
Priča dijak Erzyaton
vili nekateri nemški liberalci. V sredo je znani kralja Ferdinanda poroča belgrajska policija. Pri
Sylvester povabil več poslancev, med njimi tudi jela je Bolgara A n a s t a z o v a in Srba Popoviča, pripoveduje, da je Borowski svetoval, naj ne pri
drja. Adlerja na dogovor. Prišli so dr. Adler, ki sta baje nameravala v Ruščuku pričakovati haja na vseučilišče, dokler ne dokaže, da je ne
(soc. dem), baron Morsey (klerikalec), Glom- Ferdinanda, ko se vrača iz Peterburga ter ga na dolžna. Njej je bilo več ležeče na izp tih, kakor na
b i n s ki (Poljak), Gr oss (nemški liberalec) G hi a r i skočiti z bombami. Baje sta priznala, da je v dokazih, da e! vdSnnka. Nekoč je sedel v kavarni,
Naenkrat je stopil k njemu človek, katerega ni
(nemški nacionalec), Pachér (vsenemec). Dr. Ad Sofiji velika zarota proti življenju Ferdinanda.
poznal, pa ga je nenadoma udaril. Ko je pristopil
Turški
bojkot
je
končan,
toda
skladišča
v
ler je takoj povedal, da je prišel na povabilo le za
svojo osebo in da ne govori v imenu kluba. V de turških lukah so prenapolnjena, pa bo treba še poslanec Daszyński, jo neznanec pobegnil. Zunaj
bati je dr. Adler naglašal, da nobena akcija za mnogo časa, preden bo mogoč reden izvoz av je stala Borowska in tedaj se je izvedelo, da je
napadalec njen mož.
delavnost državnega zbora ne more itneti vspeha, strijskega blaga.
Rnzka vlada je sprejel^ turški predlog o od
Peti dan.
če ne izvira iz konference vseh strank brez ozira
na politično stališče. Naj je to že seja klubskih na škodnini Bolgarske.
Zaslišujejo se priče, ki večinoma ponavljajo &
čelnikov ali kakršnakoli konferenca, je le tedaj
preiskane reči. Potem se čitajo spisi. Mad drugimi (
mogoča, kadar se skliče državni zbor. Slovanski Ruska šplonaža pred sodiščem.
čita pismo nekega krojača, ki je bil v Varšavi a»
blok ni pokazal nobenega namena, da bi delal ob
radi političnega zločina v preiskavi. Večkrat ga j»
Razprava, ki je imela zaključ ti že v petak, se zaslišal Bakaj. ki je bil povsem nepristranski,
strukcijo, torej tudi ni povoda, da bi se proti njemu
snoval blok za delavnost. Sklenilo se je torej, da je morala nadaljevati še tri dni in se je končala še kakršni niso bili drugi uradniki. Takrat se je čudil;
le v torek z znanim rezultatom.
se počaka, kdaj skliče vlada parlament.
danes se pa veseli, da se ni varal in da je Bakaj
Baron Bienerth ima zdaj velike skrbi zaradi
postal pošten sotrudnik socialistične stranke.
Četrti dan.
državnega zbora, ki jih je pa sam zakrivil. Zdaj,
D r. H e s k y : Za razpravo bi bilo zelo važno, da
Med drugimi pričami je bil tega dne zaslišan
ko je zapeljal voz, kolikor je mogel v blato, pa išče
se zasliši Peterson.
dr. Eapellner.
rešitve in pomoči pri vseh straneh. Tudi pred
Predsednik: Obrnil sem se najprej v Var
Priča pripoveduje, da se je seznanil z Bo
sedništvo socialno-demokratične zveze je v torek
šavo, da bi tam zaslišali Potersona. Odtam so po
rowsko
v
krogu
poljskih
socialistov.
Ko
je
slišal,
pcvabU. Prišli so v njegovo pisarno sodrugi dr.
slali prošnjo v Peterbvrg, odkoder je prišel odgo
Adler, Nemec, Pernestorfer in Seitz. Mi česa je dolže, je dvomil. Zlasti mu ni bilo jasno, vor, da je Peterson zdaj uradnik v Sibiriji. Druge
nistrski predsednik je dejal, da noče vladati brez kako je Bakaj izvedel za posameznosti iz njenega rešitve nismo dobili.
parlamenta, ampak da ga namerava sklicati, čim življenja, tako n. pr. za njeno nesrečno ljubezen do
Dr. H e s k y : Ca se zdi porotnikom potrebno,
bo mogoče. Socialno-demokratično stranko prosi, nekega profesorja. A tudi to se je pojasnilo. Pred naj bi se sodišče brzojavno obrnilo v Peterburg,
par dnevi mu je asistent Pr z iberski povedal,
naj pomaga, da bo parlament zmožen za delo.
da ss zasliši Peterson.
Socialno-demokratični poslanci so mu povedali, da mu je profesor Rosner pripovedoval, kako
Zaslišijo se še nekatere priče in prečitajo spisi
ga
je
Borowkka
obiskala,
pa
je
dejal:
Kaj
hoče
da smatra stranka zaključenje državnega zbora za
in
članki.
Potem poda dr. Hesky formalni pred
težko napako, ki opravičuje največje nezaupanje od mene? Napravila mi je ljubezenski prizor!» —
log, naj se razprava odloži, pa naj se Peterson
Dalje
pravi
priča:
napram vladi. Že zaradi tega morajo biti socialni
Dobil sem vtisk, daje Borowska zelo histe osebno povabi ter zasliši pod prisego. Zagovornik
demokratje v najostrejši opoziji proti vladi.
O tem pa, da žele socialni demokratje delavnost rična in da bi bilo bolje, če je ne bi bili rabili nima razloga, da bi dvomil o Bakajevih izpoved
parlamenta, je izključen vsak dvom. Socialni de za politično delo. V značaju takih histeričnih oseb bah, ampak stvar je tako važna, da mora ponoviti
mokratje niso nikdar poskušali obstrukcije. Da se je po eni strani lažnjivost, po drugi pa veselje za svoj predlog o zaslišanju Petersona. Omeniti se
pa prepreči obstrukcija katere druge stranke, za to spletkarstvo. S histerijo se tudi pojasnjuje, da je mora, da Peterson ni odklonil izpovedbe, ampak da
moi a skrbeti vlada. Stranke se bodo morale spo izrekala pred mnogimi osebami težke obdolžitve ni ruska oblast niti poizkusila, zaslišati ga. Za svojo
razumeti, da se povrnejo vsi načrti, ki so že bili proti svojemu možu. Vest, da je vohunka, je zadela osebo je zadovoljen, če ss zasliši Peterson na za
pisnik, če ne, mora pa obstati na predlogu, da se
v odsekih, zopet v enakem stadiju tja. Naiboljše sodruge kakor strela z jasnega.
razprava preloži.
merilo za voljo vlade, če hoče vladati s parlamen
Prihodnja priča je poslanec sodrug
Dr. Lewicki nima nič zoper to, da 3e Pe
tom, bo to, kdaj da skliče državni zbor. Če se ho Ignacij Daszyński.
tersom
zasliši. Ampak če se to sklene, mora zahte
čejo vsaj najnujnejše zadeve, zlasti podržavljenje
On pripoveduje: Leta 1905 me je Borowska
železnic, rešiti pred Veliko nočjo, je vsak dan dra enkrat ustavila na glavnem trgu v Krakovu in me vati, da se zasliši osebno, ne pa na zapisnik.
gocen. Nujno je torej, da se skliče parlament čim je prosila za kratek pogovor. Šel sem ž njo v ka
Šesti dan.
prej je mogoče.
Razprava
se nadaljuje v pondeljek. Predsednik
varno in tam mi je dejala, dagji vest ne da miru,
Ministrski predsednik je izjavil, da se v bliž da je umorila svojega otroka in da se bo ubila. naznani, da je sodišče odklondo predlog o zaslišanju
njih dneh odloči, kdaj bo sklican parlament.
Skušal sem jo potolažiti, češ, da pač ce misli do bivšega načelnika «Obrane» Petersona, ker so
Socialno-demokratični poslanci so povedali še besedno kakor govori. Svetoval sem ji, naj si po vse okolnosti, o katerih bi it»e;
vprašan, po
svoje mnenje, da je tudi tendenčni proces proti išče dela, ali pa naj gre v Ameriko;' pomagal bi izpovedbi Bakaja dovolj pojasnj..u.e. Sodišče od
češkim radikalcem velika napaka.
ji, da bi tam dobila kot babica dober zaslužek. klanja tudi predlog, da se zasliši poslanec dr. DiNemške stranke v državnem zboru so hoteli
Pozneje sem slišal, da se pridno uči. in da dela a m a n d, ki bi imel izpovedati, če je Bakaj vero
proti «Slovanski enoti» sestaviti nemški blok, ki bi
stroge
izpite, pa sem jo cenil. Seznanila se je s dostojen.
obsegal svobodomiselne Nemce in krščanske sociHekerjem, dr. Bobrowskim in z drugimi sodrugi.
Cita se pismo nekega Ortvica. Borowska
alce. Nazadnje so se liberalci ustrašili volilcev, ki 2e na Dunaju sem slišal, česa jo dolže. Ko sem
je
bila
trdila, je dr. Kułakowski Ortvinu pri
niso tako zaljubljeni v krščanske socialce kakor po prišel v Krakov, sem napravil Hekerju v uredništvu
povedoval,
da jo bo na obravnavi pokopal. V
slanci. Ampak v narodnih vprašanjih bodo složno
«Naprzoda» hud prizor in sem mu očital, da seje pismu izjavlja Ortvin, da so to čenčanje in da
nastopali.
Trožkt aneksije Bosne in Hercegovine zna prenaglil. . Zmenili smo se, da objavi <Naprzód« Kułakowski nikoli ni dejal tega
Cita se nadalje zapisnik o zaslišanju študentice
šajo dozdaj po statistikah nekaterih listov že 500 posebno izjavo, če bi se bila morda Borowska zame
milijonov kron. Od teh je bilo dozdaj že v goto njala z drugo osebo. Nekoliko dni potem je prišla Kazimire Klymaczewske na Dunaju. V zapis
vini izdanih 280 milijonov, 300 milijonov pa samo Borowska k meni v stanovanje. Tedaj sem že po niku pravi priča, da se je seznanila z Borowsko
aračunjenih, ker ni bilo več gotovine v državnih znal Bakajeve vesti. Njeno vedenje pri tej priliki meseca avgusta 1905 v Zakopanih na železnici. Bo
je napravilo name najslabši vtisk. Dejal sem ji, da rowska je bila v Varšavi enkrat meseca avgusta
blagajnah na razpolaganje.
1905 in potem meseca septembra, obakrat le kra
..... ®®adžarizacija s pomočjo cerkve se pridno vrši. se stvar ne bo nagloma rešila, ker je treba na
Njitranski biskup Imbro Baude je poslal na svoje tančnega poizvedovanja in ker ima vsakdo dolžnost, tek čas, največ po 24 ur. Meseca decembra 1905
vernike, ki so povečini Slovaki, pastirski list, v ka razkrinkati špiona. Borowska pa je odgovarjala, da ali začetkom 1906 je bila spet v Varšavi in je pre
terem jih opozarja, naj v zmislu naredbe naučneea ne more čakati, ker je konec šolskega leta in mora nočila pri priči. Njej ni nič znano, da bi bila Bo
“'“•stra grofa AppoDyja posvetijo v nemadžarskih delati izpite. Dejal sem ji, da je to zdaj postran rowska v Varšavi bolna ali da bi bila imela pone
ska reč; glavno je, pobiti obdolžitev. Žugala ie s srečen porod (kar je Borowska trdila). Zdi se ji
šolah čim največjo pažnjo naučenju madžarščine,
Sodniiskn
f.nžhn.
4Î odgovoril:
_ ,:i. «Nimam
____ nemogoče, da bi bila Borowska kdaj tri dni bolna
sodnijsko
tožbo, matai»
nakar cm™
sem ji
i
* ogrskem državnem zboru je v sredo po
slanec Mezoffy vložil interpelacijo zaradi voine nič zoper to, da tožite ; ampak potem nimava nič v Varšavi, ker ni nikdar toliko časa ostala pri
več opraviti skupaj. Ce zahtevate strankino razso priči.
hOTBraoatl. V interpelaciji se pravi:
Potem se zasliši še enkrat
«Ali je znano ministrskemu predsedniku da dišče, je dobro. Sodnije se ne bojimo; v boju smo
dr. Kułakowski
označujejo inspirirane vesti časopisja, ki je blizu bib že dostikrat, to ni nič novega za nas.»
Predsednik: Ali ste imeli že takrat do
“rstJu za zunaQje zadeve le za vprašanie
o Bakajevem ravnanju, ko je bil pri «Ohrani» Dr.
skočna S' da odp.oS1je v°ina uprava skupno voj! kaze, da je kriva?
Kułakowski pripoveduje :
Daszynsky: Dokazov o ožjem zmislu ne,
ai; •
takozvano kazensko ekspedicijo v Srbiio?
Na neki obravnavi pred vojnim sodiščem je
Ąh je znano ministrskemu predsedniku da sS,
ampak vsi sledovi so kazali, da je obdolžitev opra
predsednik
vprašal Bakaja, kakšen vtisk je nanj
jejo vznemirjajoče vesti o voini i„ t ■
“ š\odu' vičena. Zlasti me je osupnilo, da je Bakaj vedel
napravila izpovedba obtoženca, ki je najprej priznal,
vini, industriji in gospodarskemu »L
posameznosti iz Borowskinega življenja z možem.
očete in matere katPrih ^
°,JU’pa da pIaši o
D r. L e w i c k i : Ali ste smatrali Borowskine potem pa prek.ical priznanje. Bakaj je dejal, da je
vojski in S
besede, da je usmrtila svojega otroka tako, da ga obtoženec, neki Po br o w ski, zmožen, piti kri
svojega očeta. Zagovornik je bil ogorčen, da je
res izbruhne vojna s Srbiio P Ali
’x“®^®’ Ce je res ubila?
*
*
sednik, če mu ie to «,in« A ■ ministrski pred
predsednik vprašal Bakaja za vtisk in da je podal
Predsednik: Ne, ne . . .
irno mnenje, ki je x, p?miriti
'u
“Hvalno izjavo. Izkazalo se je pa, da
Daszyński: Govorila je prav tako. Verjel ■
upanim očetom in materam dn S z.a«otoviti obje
bil
obstoženec
res izdajalec, ki je izdal celo
strah, ker ogrska v“da Ü “aj° razlo*a za pa nisem, temveč sem smatral te besede za izraz sv°jega brata. Ponoviti moram, da je Bakaj
njenega obupa.
na takozvano kazensko Pk® “J?1'-Do® na.™jno, ne
Dr. Hesky: Ali ima ruska pol cija v Kra vedno govoril resnico. Jaz nisem tukaj razbremenistrski predsednik Ha spedlclJ°? Ali pa je minjevslna priča za obtoženca, ne obremenjevala za
kovu
svojo agitacijsko pisarno?
pomirjevalna Dojela nrLvii IDO*oee> dati taka
Daszyński: Pred nekaj tedni je.bil guber tožiteljico. Prišel sem le, kar vem o teh grozotah
}Q ker stojim prvič pred sodiščem, ki je sestavljeno
nator A n en ko v v hotelu «Central» ter
zglasil za «trgovca iz Berna». Anenkov je pisaT
iz Poljakov,
.. . namen: postavite naś Usek na tisto stališče,

želi nihče na Ogrskem vojne bodisi s
Srbijo ali s katerokoli državo? Alije
naposled pripravljen, varovati staro ib nespreme
njeno pravo Ogrske, da ne sme nihče pričeti vojne
če je ne dovolita prej kralj, pa tudi parlament?
V pondeljek je izdala srbska vlada, še eno
uradno izjavo, s katero svari, naj se ne verjame
vznemirjajočim govor'cam, ki prihajajo večinoma iz
kalnih virov. Vse govorice o napadih na meji, na
Belgrad i. t. d. so brezpredmetne, dokler ne izreče
svoje besede Evropa, v katero Srbija popolnoma
zaupa. Vlada je Evropi odgovorna za korektno
vedenje ob meji in zato se pričakuje od vsakogar,
da bo pospeševal srbske interese v besedah in de
janjih s popolnoma korektnim vedenjem in z
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RDEČI PRAPOR

Izhaja v Ljubljani vsako
sredo In soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 10’40 K, za pol leta
5'20 E, za četrt leta 2’6O E, melečno 90 vin.; za Nemčijo za celo
leto 12 E, za pol leta 6 E, za četrt
leta 3 E ; za Ameriko za celo leto
14 E, za pol leta 7 E.
r«««n«xn« Mevllha IB v.

Reklamacije «o poitnln« prati«.
Hefr&nklrana pisna* i«
«proitmaj«. Rokopisi t« n« vra«ajo,
»asesfftSi. Baatlapnk patit-mtia«
(«ria* 88 «a) n «škrat 10 vian
večkrat pa 4«(«t«r«.

Leto XII.
NASLOVA: Za dopise in rokopise za list : Uredništvo

«Rdečega Prapor*., Ljubljana. — Za denarne pošiljatve,
naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d.: Upravništvo
«Ršsčega Prapor*., Ljubljana, Dunajska cesta štev. 20

Napreß

-----------

sociXne^ek?e izvrševa,ni odbor jugoslovanske
<Rd«H P.
atlčne S‘ranke’ Sklenil’ da ^čne
Mfaa« M £dMS Pnh°dnjim mesecern izhajati po

ie
odbories tem sklepom storil, kar
etih ? 1 °,nujno- ^sopisje stranke se je v zadnjih
- h krepko razvilo, glavno glasilo, dotlej tednik,
je pred dvemi leti začelo izhajati po dvakrat na
teden, ustanovilo se je več lokalnih in strokovnih
listov, toda vse, kar imamo,,še ne more zadosto
vati naraščajočim potrebam razvijajoče se stranke.
Zlasü pri centralnem glasilu „Rdečem Praporu*
se že davno čud nerazmerje med nalogami, ki
bi jih imelo izpolnjevati, in med pomanjkljivo
močjo, ki jo daje dvakrat na teden izhajajoč list.
Na tem mestu menda ni treba ponavljati, kako
važne in raznovrstne naloge ima delavski tisk.
Le eno dejstvo izmed mnogih naj omenimo.
Najvažnejše sredstvo, s katerim vpliva
stranka na javno življenje, je njeno ča
sopisje. Svojo službo mora list izvrševati v
dvojni smeri ; dajati mora pristašem svoje stranke
duševno hrano z načelnimi članki in s poročili;
uveljavljati pa mora tudi načela svoje stranke med
pasivnimi in aktivnimi nasprotniki.
Socialna demokracija je stranka bodočnosti.
V gospodarskih razmerah, ki so glavno dvigalo
vsega svetovnega razvoja, tiä zakon, ki vodi de
lavstvo iz suženstva k svobodi. Napredek delav
skega razreda se lahko ovira v kapitalistični družbi;
trajno zadržati se ne more. V sedanjosti ima pro
letariat lahko velikanske težave, toda bodočnost
je njegova in nobena sila mu je ne more vzeti.
Ampak pot v svobodno bodočnost drži skozi
zatiranje in sovraštvo. Označujejo jo boji, ki se ne
končajo do zadnje zmage. Izpreminjajo se, poostrujejo se, prenašajo se na nova bojišča, ne
utihnejo pa nikdar. Komaj je končana ena bitka,
že naleti delavstvo zopet na sovražnika.
In v teh bojih ima delavsko časopisje nad
vse važen namen. Delavce mora poučevati, dajati
jim mora bojne teorije in praktične vzglede ; raz
širjati mora njegov obzor, braniti mora njegove
interese in tolmačiti njegova stališča. Obenem pa
mora pomagati, da se povečuje armada pravice
in zmanjšuje vojska krivice. Bojevati se mora z
nasprotniki, prepričevati in pridobivati tiste, ki
sodijo v vrste socialistov, odbijati tiste, ki hočejo

iz hudobije škodovati delavstvu.
Velike in resne so torej naloge delavskega
časopisja. Da jih more izpolnjevati, se jih mora
vedno zavedati. Iz malenkostnih dnevnih obzirov
ne sme posnemati demagogičnega ali čenčarskega
časopisja ki draži nizke instinkte v človeku, temveč
mora, oplemenjevati, bojevati pa se z duševnim
orožiem Resnih in trajnih vspehov za delavstvo
°e Skovati aa™» od PteptRevainega.

vedno načelom zve’É®ga * æ
v ...
To delo pa se množi od dne do dne. Kolikor
boli narašča in se razvija stranka, temveč ga je

tem strastneje nastopajo nasprotniki m tem
je boja.
A v boju odločuje moč.

n-sainn.demoetične
kratični tisk, da ima v časnikarstvu na v
ti

S ponosom se lahko ponaša s

®oä; daje mu jo pravičnost, kateri služi.

moč pa ne zadostuje sama po sebi, če se ji ne
pridruži materialna moč. V boju proti Angležem
so kazali Buri neskončno več navdušenje in čvrsta
zavest, da se bojujejo za svojo svobodo, jih je
vodila k slavnim zmagam; a vendar so končno
podlegli, zakaj večja krdela so bila na angleški
strani in .bog zmage je tam, kjer so močni ba
taljoni“.
Delavsko časopisje potrebuje torej tudi mate
rialne moči. Ne samo po vsebini, ampak v vsakem
oziru mora postati tako, da bo kos nasprotniškemu
časopisju.
Trikratno izdajanjn na teden bo važen korak
na poti napredka. .Rdeči Prapor“ bo svojim či
tateljem lahko podajal več gradiva kakor doslej;
zlasti se bo lahko bolj oziral na želje mnogih
čitateljev, da pomnoži poročila o raznih dogodkih,
ki zanimajo delavce. Uredništvo in upravništvo
bosta storila, kar bo le mogoče, da zadostita upra
vičenim željam čitateljev. Mogoče bo pa tem
več, čim več moči bodo dali listu nje
govi naročniki. Eden najvažnejših pogojev
za dobroto lista so njegovi dohodki. Kar dajo
delavci svojemu listu, to dobe od njega.
Izvrševalni odbor stranke je prepričan, da
bodo sodrugi uvaževali in cenili njegov sklep in
da bodo izvrševali tudi svojo dolžnost še z večjim
zanimanjem in z večjo voljo kakor doslej.
Tudi trikratno izdajanje je samo en korak.
Naš cilj mora ostati dnevnik. Dokler se ne iz
polnijo pogoji zanj, pa moramo storiti vse, kar
je mogoče, da izpolnimo list v novi obliki na vse
strani. Naši dosedanji odjèmalci in prijatelji nas
bodo, sebi v prid, najbolje podpirali v tem delu,
če razširjajo .Rdeči Prapor* in mu vedno prido
bivajo nove naročnike. Vsak zaveden sodrug mora
smatrati za svojo dolžnost ne le, da je naročen
na glavno glasilo stranke, ampak da trajno agi
tira zanj in mu dovaja vedno nove odjemalce.
Torej resno na delo in vspeh se mora po
kazati 1

« * *

S prvim aprilom 1909 začne

„Rdeči Prapor“
izhajati vsak torek, vsako
sredo in soboto
ter bo veljal:

za
za
za
na

celo leto 14*— kron
7*- »»
pol leta
četrt leta 3*50 »»
1-20 s»
mesec

Vse dosedanje naročnike prosimo, naj na
znanijo upravništvu, če bodo poslej sprejemali
po tri številke na teden ter naj dopošljejo di
ferenco naročnine, da ne nastanejo nobene ovire
v dopošiljanju.
Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri
poročajo naš list svojim sodrugom, prijateljem in
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka
varnah, v katere zahajajo in naj nam pošljejo
naslove takih znancev, ki bi ga naročili, če jim
ga pošljemo na ogled.

Šolsko vprašanje v Istri.
Pulj, začetkom marca.

Na zadnji strankini konferenci je podal sodrug
Petejan jako zanimivo poročilo o šolskem vpra
šanju, ki je zadnji čas zopet stopilo v ospredje, in

o taktiki narodnjakarjev. Stvar je v kratkem sle
deča :
Meseca julija in avgusta lanskega leta so ita
lijanski nacionalisti prirejali shode, na katerih so
zahtevali ustanovitev italijanske gimnazije v Pulju.
Agitacija je bila zelo živahna in Hrvatje so jo sma
trali za resno ter so se čutili provocirane ž njo.
Protestirali so in nabirali podpise za izjavo proti
taki gimnaziji. V svojo protestno akcijo so hoteli
zaplesti tudi slovenske socialiste, ki seveda niso bili
tako otroški, da bi bili sedli na te limanice.
Kar naenkrat pa je obtičala vsa akcija. Pro
testi in podpisi so šli v koš in nad vsemi vrhovi
je bil mir. Za javnost je bila to uganka, v katero
je pa zadnji čas zasijalo nekaj svetlobe. Prišel je
namreč pretečeni teden «Omnibus» in je vprašal
italijanske nacionaliste, kaj jez njihovo ob
ljubo glede na hrvatsko šolo v Pulju?
Dan pozneje se je že oglasil «Giornaletto», re
koč, da niso Italijani obljubili ničesar ter
da nimajo povoda, izpolnjevati obljubo, katere niso
dali. Ta odgovor je še garniral s trditvijo, da imajo
Hrvatje vlstri več šol kakor Italijaniin
da so hrvatske zahteve pretirane.
O tej trditvi «Giornaletta» se še zmenimo v
eni prihodnjih številk in dokažemo, kako je ne
sramna.
V pondeljek je zopet prišel «Omnibus», po
navljajoč, da je bila Hrvatom res obljubljena ena
šola v Pulju in sicer, da je dr. Rizzi pri biv
šem ministrskem predsedniku b.Becku
priznal potrebo hrvutske šole v Pnlju.
Vsled te izjave da so hrvatski narodnjaki opustili
boj proti italijanski gimnaziji. Po domače rečeno:
Sklenili so kompromis, s katerim so Italijani dobili
gimnazijo, Hrvatje pa figo.
Zgodovina te sfere je poučljiva za nas. V prvi
vrsti nam je pokazala hinavščino meščanskih strank.
To, kar je imel roditi kompromis, smo zahtevali
mi, jugoslovanski in italijanski socialisti. Mi smo
dokazovali, da je bedarija, protestirati proti itali
janski gimnaziciji, če je potrebna, ampak da je
pametno zahtevati junctim v tem zmislu, da pri
znajo Italijani potrebo slovanskih šol in našo pra
vico do njih. Kompromis je bil v ta namen potre
ben, toda napraviti bi se bil moral T javnosti,
pred narodom, ne pa med štirimi očmi med
Laginjo in Rizzijem, tako da je zdaj le še
akademično vprašanje, koma naj človek več, od
nosno manj verjame.
Ko smo mi zahtevali jnnctim, so nas seveda
kakor navadno imenovali izdajalce in rep italijanske
kamorę. Potem so pa sami napravili kompromis,
ampak nerodno in ne da bi kdo vedel zanj. So
cialno-demokratična stranka pa bo zdaj razkrinkala
to stvar pred ljudstvom in je v ta namen že skli
cala več shodov.
Za občinske volitve, ki se bližajo, se je po
mestu raznesla govorica, da je že sklenjen kom
promis med italijauskimi nacionalci
in marino. Za sedaj še ne moremo kontrolirati
te vesti, ampak če se uresniči, bo to lepo plačilo
našim narodnjakom od marine, za katero so ves
čas posegali po kostanj v žerjavico.

Vojna ali mir?
Položaj je tako nejasen, da ne more biti bolj,
Križajo se vesti, ki nasprotujejo druga drugi. Vsaka
zahteva, da se smatra za avtentično, a redno pri
haja čez par ur dementi, katerega pa kmalu zopet
démentira nova vest. Razburjenost je na vsak na
čin velika, ua borzah padajo kurzi, huj-kači pa
rujejo.

Prva poročila v sredo, ki ijih je razSl” arad
korespondenčni biro in ki so kratkomalo trdila, da
ie vojna J-eizogibna, so naznanjala:
V torek so velevlasti storile J Belemgradu
dlje časa napovedani dipJOHiatlčnlkOM , in sicer
tako kakor je želela Rusija.' Naprej j P -a~łnn
ruski poslanik Sergejev sam, potem pa zastop
niki Francije, Anglije, Nemčije m Italije. S samo
stalnim" nastop on? je hotela Rusija isvoje
prijateljstvo do Srbije. Diplomatičm zastopnik so
obiskali srbskega ministra za zunanje »dje drja
Milovanoviča ter so mu ^etovah, M| SrMJ*
onnnti zahteva «slede na teritorialno odškodnino
ta’"glede X» B..«e in Hetceg«!..,
ker ne bi nobena velesila podpirala Srbijo s temi
Khtevami Dr. Milovanovič je vzel nasvete na
znanje Ńa to je bil ministrski svet, kateremu je
predsedoval kralj Peter. Posvetovanje je
tri ure. Končno je ministrski svet »Mend, da ne
moro Srbija na noben način opustiti zahtev, ki
üb je äzroäia skupština fllede na terltorialae
horaponzadjo in na avtonomijo Bosne in Herce-

m

*

goviue.

Ta brzojav je dementirala vest «Reuterjega
biroja», ki trdi, da se srbska vlada v zmislu ru
skega nasveta odpora svojim zahtevam na terito
rialno kamponzacijo. Drugo poročilo pa zopet pravi
da bi? Srbija odnehala od teritorialne kompenzacije,
če ji vsEoviasti Garantirajo politično in gospo
darsko neodvisnost.

*
Srbska vlada je odredila, da se šumadinska
divizija (Kragujevac), moravska divizija (Niš) in do
navska (Belgrad) koncentrirajo v strategičnem tri
kotu Rudnik-Mladenovac-Kragujevac v utrjenih po
stojankah. Drinska divizija zavzame prostor med
Šabcem in Ložnico. 6. pežpnlk drinske divizije je
zapustil Belgrad ter odšel v Šabac.
♦
Iz Sarajeva poročajo, da je 2. t. m. blizu.Sre
brenice ob Drini padel od srbske kroglje neki a vstrijski orožnik.

»
V torek zjutraj se je v bližini Glavičice ob
Drini od srbske strani močno streljalo na avstrijsko
patruljo. Patrulja je streljala nazaj. Posledice strelov
niso znane. Od patrulje ni nihče ranjen.
*
Srbski odbor za narodno obrambo je dobil od
«vseslovanskega društva» v Moskvi obvestilo, da
izdajo v 500.000 izvodih brošuro, naslovljeno «Ru
sija v nevarnosti», ki pozove rusko vlado, naj ne
trpi, da bi se srbske zahteve ne izpolnile.
*
Baje iz uradnega vira je sledeča brzojavka od
četrtka: «Vzpričo vesti dunajskih in drugih listov,
kakor da bi bila Srbija odnehala od teritorijalnih
zahtev, se oficiaino razglaša, da je ministrski svet
sklenil, da Srbija pod nobenim pogojem noče in
ne more odnehati od svojih zahtev po teritorijalni
kompenzaciji in po avtonomiji Bosne in Her
cegovine.»

agitacijo, trst je velemesto z bogatim praktičnim
življenjem. Nekdaj je bila univerza teoretičen insti
tut, zdaj mora biti zavod za praktično življenje.
Resolucija o tem vprašanju naj se združi z resolu
cijo o taktiki, ki določa naše splošno kulturno sta
lišče.
Fran Mtloit (Trst):
Gotovo je, da je italijansko vseučiliško vpra
šanje že na dnevnem redu. O njem se danes že
sklepa, če se morda o slovenskem šele debatira.
Znano je, da zahtevajo Italijani svoje vseučilišče v
Trstu in da se s tem strinjajo tudi italijanski so
drugi, dočim slovenski narodnjaki protestirajo. Jaz
ne verjamem, da bi italijansko vseučilišče v Trstu
škodovalo slovenskemu narodu. Z avtonomnega
stališča pa tudi ne gre, protestirati proti italijanski
univerzi v Trstu. Zato priporočam, da izrečemo, da
ne nasprotujemo tej univerzi.
Petejan (Pulj);

Pred kratkim se je poročalo, daje bilo predseduištvo avstrijskega državnega zbora na avdienci
pri cesarju. Na avdienci je bil tudi sodrug Pernerstorfer. Sodrugom v Pulju se je zdelo čudno in
neumevno, da stori socialni demokrat tak korak.
Rad bi torej dobil pojasnila.
Evgen Demetrović (Zagreb):
Nisem kompetenten, da presojam politični po
ložaj v Avstriji sploh in Specialno slovenski polo
žaj. Zdi se mi pa, da se kaže tudi med Vami bolj
zmerno zanimanje za politična vprašanja. Predlo
žila se Vam je resolucija, ki priporoča konferenco
zaradi aneksije. Na lanskem zboru je naša stranka
na Hrvatskem sklenila konferenco, na katero naj
bi prišli vsi socialistični faktorji iz monarhije, da
se določi skupna taktika za narodno vprašanje. Mi
smo sedaj v boju za splošno in enako volilno pra
vico za hrvatski sabor in ta boj je podal narod
nemu vprašanju večjo aktualnost Pokazalo se je,
da položaj posameznih delov v monarhiji ni vsem
jasen. V dunajskem socialističnem tisku so se po
javili momenti, ki našim interesom niso ugodni;
to se ni zgodilo namenoma, ampak vsled nepoznanja razmer. Avstrijski zistem v Bosni protežira
enega, da se ž njim ubije drugi. Ponavlja se stara
taktika: Divide et impera. Na Hrvatskem proglašajo
danes za veleizdajo, kar je Khuen sankcioniral.
Balkan se ne začenja pod Savo, ampak precej bolj
severno. Mi nismo za dualizem, ne ca trializem,
ampak za osvoboditev narodov. Z našega stališča
priporočam resolucijo o aneksiji in o konferenci
Mi se ne moremo navduševati za državnopravne
oblike, stremiti moramo za osvoboditvijo delavskega
razreda. (Aplavz.)
Petejan (Pulj):

M ZbOr.

\

,

Dalje.

Nadaljuje se debata o političnem položaju.

Dr. Tu®a (Gorica):
Za socialno demokracijo je merodajno njeno
revolucionarno, realno in demokratično stališče.
Vsak politični položaj in vse si lahko razložimo s
tega trojno enotnega stališča. Rezultat je, da smo
za vse resnične potrebe ljudstva, za vse potrebe
mase. Politični položaj na Slovenskem se pojasnjuje
s tem, da je ves boj strank, boj za pozicije z ozi
rom na dogme, pri meščanskih strankah dosledno
boj za žep. Nam zadostuje v vsakem oziru princip
svobode. V njem je obsežno načelo narodnostno,
kulturno in versko. S tega stališča se pojasnjuje
tudi moj vstop v socialno-demokratično stranko, ki
je bil nujen, ko sem spoznal, da so načela me
ščanskim strankam le pretveze. Vseučiliško vprašanje
je za socialno demokracijo načelno vprašanje. Vse
učilišče je vrhovna stavba izobrazbe. Za druge
stranke je to lahko samo taktično, politično vpra
šanje, za nas je v njem načelo. Izpolnitev pa za
hteva popoln razvoj šolstva in kulture. Presojati
moramo to vprašanje tudi kot avtonomna stranka.
Stališče italijanske socialne demokracije je popol
noma korektno. V našem vseučiliškem vprašanju
sem za univerzo v Trstu brez junktimov in klavzul.
Centralno kulturno vprašanje za delavstvo je seveda
ljudska šola, ki je podlaga vsemu šolstvu in na
menjena vsemu ljudstvu. Za srednje plasti so važ
nejše realne in strokovne šole kakor humanistične ;
tehnika je važnejša kakor v univerzo izpremenjen
lemenat. Mi smo za univerzo, ampak za resnično
univerzo. Sedanja slovenska taktika je podobna
fantu, ki tolče po mizi, misleč, da se tako zgodi
njegova volja. V Ljubljani bi bilo vseučilišče po
stojanka klerikalne stranke, izhodišče za klerikalno

slovensko vseučilišče. Ali treba bo sklepat; tuli 3
detajlih, tudi o mestu in mi moramo posla^
povedati, kakšno je naše stališče. Naj se narodajsfc
prepirajo, naš zbor naj sklene nekaj definitiv^
po čemer se bomo ravnali vsi. Povejmo jasno. £

smo za vseučilišče v Trstu. Strinjam se z dr.
da je to principielno vprašanje. Ce kdo misij,
bi naš sklep delal težave italijanski® sodrugoa.
ne smemo ozirati na to. Taktični mteresi si
nasprotujejo; to se ne da preprečiti.

Predsednik Čohal :
Vpisanih govornikov ni več. Zaključno besed«
ima poročevalec
Etbin Kristan*.

Cas hiti, pa zato ne bom zlorabljal potrpežlji
vosti zbora, zlasti ne, ker se proti meritumu a«,
jega poročila ni pojavil noben ugovor. Oziral »
bom le na to, kar se je razvijalo v debati. ža&
mivo j"e, da se je skoraj od vseh govornikov oj.
glašalo, da je vseučiliško vprašanje buržoazije, ,
vendar so govorili o njem skoraj vsi govorni.
V tem je vendar dokaz, da niso samo pod bipn«^
narodnjaške buržoazije, ampak da tiči v vpraš^
tudi nekaj prvotnega, kar čutimo vsi, čepr»^
nekateri niso popolnoma na jasnem glede
čut. Gotovo ni dvoma, da so nižje šole za délai?.;;
bolj važne kakor visoke. Toda brez važnosti tsi
vseučilišče ni. In kar mislimo o stvari, moraai
povedati. Najinteuzivnejše važnosti reida nime.
ampak od agitatorjev, ki potrebujejo gesla, je na
pravljeno akutno. Mi ga pa ne presojamo s stališča
buržoazije, temveč s svojega. Misel, da vseučilišče
sploh nima pomena za proletariat, je napačna.
Tak pomen ima vse, kar služi znanosti in kulturi.
Za vseučilišča v sedanji obliki se ne bomo navdu
ševali, kakor ne za sedanje gimnazije. Ampak da
nes nimamo moči, da bi vrejevali vseučilišča po
naših željah, tako da bi najbolje odgovarjala iiudakim kulturnim potrebam. S proletarskega stališča
nam je več ležeče na vseučiliški ekstenziteti, kakor
na buržoaznem vseučilišču. Toda vseučilišče je pogoj
za ekstenziteto. Mimogrede omenim tudi, da ni
mamo nadprodukcije juristov, temveč jih primanj
kuje za službe, ki bi jih lahko dobili Slovenci. Ni
pa nesreča, če imajo sodrugi razna mnenja o mesto,
kje bodi vseučilišče. Saj tudi meščanstvo ni enega
mnenja. To le dokazuje, da stvar še ni dovolj pre
študirana. To povejmo, pa se nam ne more nič
očitati. Na vprašanje glede na Perneralorferjevo
avdienco odgovarjam, da se tudi nisem ogreval
zanjo, kakor še marsikateri sodrug ne, ampak afera
to ni. Principielen greh pa še celo ne. Dejstvo je,
da je cesar v današnji državi konstitucioualen faktor
kakor državni zbor, ki ga je zastopal Pernerstorfer.
Zeradi te avdience gotovo niibče m mislil, da je
socialna demokracija ali pa Pernerstorfer zapustil
svoje načelno stališče. Sicer pa vse kaže, da se to
itak ne ponovi. Resolucije še enkrat priporočam.
Glasuje se o reaoluciji za Hrvatsko, ki se
sprejme soglasno z burnimi izrazi simpatilj za
hrvatske in srbske sodruge.
Ostale resolucije se izročajo komisiji za re
dakcijo predlogov.
Prečita se brzojav iz Sarajeva.
Konec seje ob V«®*

V interesu Istre, s katerim so identični inte
resi naše stranke, se mora delati na to, da se v
parlamentu pojasnijo dobro škandalozne kulturne,
narodne in gospodarske razmere v Istri. Dežela je
tako zanemarjena, da je sramota za vso državo.
Pribiti se mora, da meščanski poslanci ne izpolnju
jejo svojih dolžnosti. Izvrševalni odbor naj vpliva,
da se bodo socialno - demokratični poslanci bolj
brigali za Istro. V narodnem oziru moram naglašati, da se na vso moč protežira nemštvo; nepre
neboma se germanizira. Tudi Italijani vživajo v
kulturnih in gospodarskih vprašanjih razne pro
Tretja aeja.
tekcije proti Slovanom. Vseučiliško vprašanje, za
(Pondeljek, 1. svečana dopoldne).
katero se zdaj vodi prepir, postavlja v čudno luč
Predseduje Wioli
dejstvo, da v Istri velika večina slovenskega in
O reviziji mandatov poroča
brvatskega naroda nima navadnih ljudskih šol. Tu
je y prvi vrsti potreben boj.
Ivan Kocmur:
Vrčon (Vrtojba):
Komisija za pregledovanje mandatov je pre
Po mojem mnenju bi koristilo stvari, če bi gledala mandate ter me poverila, da zboru porovplivali na italijanske sodruge, da se tudioni izja- j čam o rezultatu: Z mandati izkazanih delegatov je
vijo za slovensko vseučilišče vTrstu.
I 66, od katerih jih odpade na Kranjsko 36, na PriRegent (Trst) :
j morsko, Goriško in Istro 26, Štajersko 3 in 1 na
Ne strinjam se s tem, da bi prepuščali skie- j Dalmacijo. Kot gosta prisvstvujeta zboru sodrug
panje o slovenskem vseučilišču meščanskim strankam. Muchitsch N. iz Gradca, ki zastopa parlamenMi, tržaški sodrugi smo želeli, da se na tem zboru I tarno zvezo soc,alao’detnokratičnih poslancev, ter
debatira o vseučilišču, ki je za nas važno. Mi sma sodr. Demetrović Evgen, kot zastopnik bratske
tramo, da je aktuelno. Ali če se mish, da ni aktu- stranke na Hrvaškem. Posamezni kraji so zasto
elno ta trenotek, ne more nihče reči, da ne bo pani naslednje:
aktuelno jutri. Imeti moramo jasnost Danes se
zgodi, da nastopi sodrug na shodu za vseučilišče
v Ljubljani, češ, tam ga hočejo imeti narodnjaki,
Potem pa pride drug sodrug, ki dokazuje, da je
to neumnost in da je edino pravo mesto za vse
učilišče Trst. Kaj naj si potem mislijo poslušalci?
Vprašanje pride v parlamentu na dnevni red. So
cialistični poslanci so se principielno izjavili za

Kranjako (36):
Idrija: 3 delegatje, ki zastopajo:
1 politično organizacije; 1
rudarje; 1 organizirane so*
draginje.
Jesenice: 3 delegatje, ki zastopajo;
1 politično organizacijo: 1

kovinarje; 1 železničarje.

7 prlloja „Rdečemu Praporju“ z dne 6. marca 1909.
Ljubljana: 22 delegatov, ki zastupaju:

7 izvrševalni odbor; 2 poli
tično organizacjo; 1 čevljarje;
2 južne železničarje: 1 kam
noseke; 1 kovinarje; 1 kro
jače; 1 mizarje; 1 mladin
sko organizacijo; 2 peke; 1
tesarje; 2 tiskarje; 1 tobačno
delavstvo; 1 zidarje. Po en
delegat izvrševalnega odbora
in politične organizacije za
stopata obenem tudi svoje
stroke (krojače in tiskarje).
Logatec: 1 delegat železničarjev.
Spodnja Idrija: 1 delegat rudarjev.
Spodnja Šiška: 1 delegat državnih železni
čarjev.
Zagorje ob Savi: 5 delegatov, ki zastopajo:
1 izvrševalni odbor; 2 poli
tično organizacjo ; 1 rudarje ;
1 steklarje.

Primoralo, Goriško la isžr® (26):

Dobravlje: 1 delegat politične organi
zacije.

Gorica: 7 delegatov, ki zastopajo:
2 deželno organizacijo goriško; 2 politično organiza
cijo; 1 južne io 1 državne
železnice ; 1 peke.
La bin j: 1 delegat izvrševalnega od
bora, ki zastopa obenem tudi
rudarje in politično organi
zacijo.
Miren: 2 delegata politične organi•
zacije.
Nabrežina: 1 delegat železničarjev.
Solkan*. 2 delegata, ki zastopata poli
tično organizacijo in mizarje.
Sovodnje: 1 delegat politične organi
zacije.
Sv. Križ: 1 delegat politične organi
zacije.
Standrež: 1 delegat politične organi
zacije.
Podgora: 1 delegat politične organiza
cije in papirnih delavcev.
Pulj: 1 delegat politične organi
zacije.
Trst: 7 delegatov, ki zastopajo:
1 izvrševalni odbor; 2 poli
tično organizacijo ; 1 ured
ništvo «Delavskega Lista» ;
1 skladiške delavce; 1 južne
in 1 državne železničarje.

Ib

Štajersko
Koroško (3):
Trbovlje: 1 delegat, ki zastopa izvrže -

tvrdke in dunajskih bank. Denar bo torej zelo
drag in ljudstvo bo moralo zopet globoko poseči
v žep. Posojilo hoče vlada najeti, ker je porabila
gotovino za vojne izdatke, katerih pa parlament
še ni dovolil. O tem gospodarstvu bo treba še
govoriti.
Poročilo o vodnih stavbah, zlasti o kanalu
med Dunajem in Krakovem hoče vlada predložiti
parlamentu. Z delom se misli začeti baje že
spomladi.
Italijanski državnozborski poslanci namera
vajo takoj v začetku zopetnega zasedanja državnega
zbora z vsemi silami forsirati italijansko v s eučiliško vprašanje — in siser hočejo imeti
vseučilišče, v Trstu. Ako ne bo šlo drugače, se
vloži nujni predlog in če se bo vlada temu nujnemu
predlogi upirala, bodo Italijani v zvezi z drugimi
strankami obstruirali (?)
Frančiškanom v Bosni In Hercegovini, ka
tere bi sarajevski dr. Mandič rad spravil v bo
senski sabor, je dal papež na znacje, da jim pre
poveduje, sprejeti kakršenkoli poslaniški mandat
V raški dami je bila velika debata zaradi
Azevove afere, v katero je posegel tudi ministrski
predsednik Stolypin, ki je dejal, da je bil Azev
samo tajni policist. O tem, da se je ta »tajni po
licist“ udeležil atentatov proti Pleveju in velikemu
knezu Sergeju, je molčal. Sploh je hotel vso
stvar prikazati kot prav nedolžno. Večina je spre
jela njegovo izjavo na znanje.
Angleški vojni proračun za leto 1909 zahteva
27,435.000 funtov. Angleški funt je približno 24
kron. V Indiji se poveča vojska, ki je doslej štela
799.610 častnikov in mož, na 804.973. Tako je
militarizem povsod nenasiten.
Na Španskem je demisioniral vojni minister.
V liberalnih krogih mislijo, da bodo sledile še
druga demisije.
Perzijski šah je brzojavil perzijskemu posla
niku v Carigradu, da namerava, zopet vpeljati
ustavo, če se mu zajamči varnost življenja. Po
slaniku daje nalog, naj stopi v pogajanje z revo
lucionarji.

Iz stranke.
Ljubljanska okrajna konferenca. V nedeljo,
dne 14. t. m. ob 10. dopoldne je v zadnjem sa
lonu hotela »Ilirija* konferenca ljubljanske okrajne
organizacije s sledečim dnevnim redom:
1. Poročilo o VII. zboru jugoslovanske so
cialno-demokratične stranke.
2. Volitev novega okrajnega odbora.
3. Raznoterosti.
Vse organizacije naj pravočasno določijo
svoje zastopnike. Pozivamo vse zaupnike, da se
zanesljivo udeleže konference, ki ima sklepati o
jako važnih zadevah.
Štajerska deželna konierenca. Po sklepu iz
vrševalnega odbora bo v nedeljo, 28. t. m. ob
9. dopoldne v Celju v salonu »Pri zelenem trav
niku“ deželna konferenca jugoslovanske
socialno-demokratične stranke za Šta
jersko.
Dnevni red:
1. Politični položaj in štajerske deželno
zborske volitve.
2. Deželna organizacija za Štajersko.
3. Tisk.
4. Raznoterosti.
Na konferenco imajo kot člani pristop za
stopniki vseh strankinih organizacij in zaupniki.
Z ozirom na dnevni red, ki je zelo važen in da
se poglobi politično delo na Štajerskem, pozivamo
vse organizacije in zaupnike iz vseh slovenskih
in mešanih krajev, naj se zanesljivo udeleže kon
ference. Delegatje, ki pridejo, naj se pismeno
oglase pri sodrugu Ignacu Šiftarju, rudarskem
tajniku v Trbovljah, da dobe vabila. Gostje dobe
vstopnice pri celjski krajni organizaciji.
Polj. V soboto, 6. marca ob 8. zvečer bo
ljudski shod v okraju Monte Rizzi, in sicer v
gostilni «pri Vdovi», ulica Verudella. Dnevni red :
Meščanske stranke in narodno vprašanje.
Kaitanjer pri Pulju. V nedeljo, dne 7. marca
ob 3. popoldne bo v «Narodoi gostilni» na Kaštanjeru ljudski shod z dnevnim redom. 1. Meščanske
stranke in narodno vprašanje. 2. Meščanske stranke
in zavarovanje za starost in obnemoglost.

valni odbor, politično orga
nizacijo ter deželni organi
zaciji na Štajerskem in Ko
roškem.
Velenje: 1 delegat rudarjev.
Zid an m o s tl 1 delegat železničarjev.
Dalmacija (1):
Šibenik: 1 delegat, ki zastopa deželno
organizacijo dalmatinsko ter
uredništvo lista «Glas maleg
puka».
Mandati vseh delegatov so v redu; Ie južni
železničarji v Ljubljani so odposlali mesto pristoječega jim enega, dva zastopnika. Komisija pred
laga, da se z ozirom Da veliko število polit’čno
organiziranih južnih železničarjev v Ljubljani, tudi
drugi mandat pripozna. Peki v Ljubljani so enako
odposlali dva delegata, ki pa ss menjavata, tako
da ima vsak dan le eden njiju glas in sedež. Z Domače vesti.
Poslanec dr. Rybaf se šteje gotovo za važnega
ozirom na navedene okoliščine se konečno število
politika,
toda kdor zasleduje njegovo politično de
upravičenih delegatov reducira 66 na 65.
lovanje in njegove javne nastope, se mora pre
Čobal:
pričati, da hodijo misli v njegovi glavi po vseh
Predlagam po tem poročilu, da se priznajo vsi mogočih, le ne po političnih potih. V nedeljo je v
Rojanu govoril na nekem shodu o državnem zboru
mandati.
in je napadel socialne demokrate, češ, da «so soDalje.
Soglasno sprejeto.
cilano- demokratični poslanci na Dunaju največji
hlapci vlade». To je bilo menda jedro njegovega
govora; vsekakor so ga smatrali narodnjakarji za
Politični odsevi.
Finančni minister predloži državnemu zboru Arhimedovo točko, ker so p>*av ta stavek takoj
dne 11. marca zahtevo, da sme izdati za 220 mi- telegrafirali v Ljubljano, Dr. Rybaf sovraži socialno
lionov kron zakladnih listov, veljavnih za tri leta. demokracijo; sovraži jo največ zaradi tržaških lo
To se pravi: Država si izposodi 220 milionov kalnih razmer, ker je njegovi stranki nevarna.
Po kurzu 97*30 odstotka; namesto 220 milionov Ampak zaraditega še ni politično, če razširja na
dobi torej samo 214-06 milionov, v treh letih pa javnih shodih take očitne in precej predrzne ne
vrniti vseh 220 milionov. Obresti bo morala resnice. Odkar je bil prvikrat sklican sedanji dr
plačah 4% na leto. Konsorcij, ki bo đal denar, žavni zbor, je bila socialna demokracija edina
je »Mtavijen iz poštne hranilnice, Rotšildpve dosledno opozicionalna stranka. Bila je ves čas v

opoziciji proti Dečkovemu kabinetu, še v ostrejši
opoziciji pa je proti Bienerthovemu. Nobena stranka
ni tako ostro obsodila nagle sodbe v Pragi, nobena
ne zaključenja državnega zbora. Će bi zahtevali od
drja. Rybafa dokazov za njegovo animozno trditev,
bi ga menda spravili v največjo nepriliko. Dannadan so v socialno-demokratičnem časopisju najoslrejši, stvarni članki proti Bienerthovi vladi in
njenemu zistemu; krščansko-socialni listi napadajo
socialne demokrate, češ, da hočejo zrušiti Bienertha;
pretečeni teden so socialno-demokratični poslanci
Bienerthu v obraz povedali, da ostane stranka v
najostrejši opoziciji. Toda če bi šlo le za to, da
se je Rybaf lagal, bi imenovali njegovo taktiko
nelojalno, pa bi bil konec besedi. Ampak Rybafeva
stranka ln «Narodna Združitev», kateri pripada,
razglaša, da bo vodila opozicijo proti Bienerthovi
vladi. Ce je ta namen resničen, tedaj je dr. Rybaf,
ki se daje pri vsaki priliki slaviti kakor sama v
tebe zaljubljena koketa, nezmožen politik. Će se
gre v opozicijo, se hoče s tem navadno kaj doseč’.
Parlamentarna opozicija ima namen, odpraviti ne
ljubo vlado. Razume sa samoobsebi, da gre to le
z zadostno močjo. Edina stranka, ki bo zanesljivo
opozicionalna, je socialno-demokratična in če hoče
res «Slovanska združitev» nastopiti proti vladi, se
mora ozirati na socialno demokracijo. Lahko je
torej presoditi, koliko zrelosti ima politik, ki napa le
z lažmi stranko v tistem trenotku, ko jo njegova
skupina najbolj potrebuje. — Včasi so hvalili v
Trstu drja. Rybafa za najmodernejšega sloyenskega
politika in pripovedovali so celo, da je s svojim
srcem skoraj socialni demokrat. Naravno je, da
nismo nikdar verjeli teh pravljic, a mislili smo
vendar, da ima nekoliko več samostalnosti in volje
za politične študije kakor stari tržaški veteranci.
Če je bilo to kdaj resnično, tedaj je aktivna po
litika oslabila drja. Rybafa, Namesto da bi vodil
svoje ljudi, se daje voditi od njih in potemtakem
ni čudno, da je dospel tja, kjer so bili od nekdaj
tržaški solzislavi. Njegov razvoj je retrograden.
Občinska volitve v LJnbljani bodo letos dne
19. aprila za tretji, dne 21. aprila za drugi in
dne 23. aprila za prvi razred. Eventualne ožje
volitve bodo dne 20., oziroma 22., oziroma 24.
aprila. Za prvi razred bo ena, za drugi in tretji
po dve volilni komisiji. Volilni čas je določen v
prvem in drugem razredu od 8. do 12. dopoldne,
v tretjem pa od 8. dopoldne do 2. popoldne.
Predsedniki volilnih komisij bodo: V prvem
razredu občinski svetnik Josip Lenče; v dru
gem razredu prva komisija obč. svetnik Ivan
Planta n, druga komisija obč. svetnik dr. Ma
jaron, v tretjem razredu prva komisija obč.
svetnik dr. Karol Triller, druga komisija obč.
svetnik dr. Ivan Tavčar.
Ljubljanski podžupan dr. Bielweis je odložil
svoj mandat in je izjavil, da ga ne sprejme več,
ker se misli zaradi starosti umakniti iz javnega
življenja.
Mesto iolskega zdravnika je zistemiziral ljub
ljanski občinski svet na svoji zadnji seji. Občinski
svetnik Dimnik je poročal o tem namenu tako:
Šolski zdravnik bi sodeloval tudi pri mestnem
fizikatu, posebno pri oddelku za infekciozne bo
lezni. Zato pa je potrebno, da ima fizikatni izpit.
Poleg mestnih ljudskih šol bi nadzoroval tudi
vnanjo uršulinsko šolo in enako šolo v Lichtenturnovem zavodu ter oba mestna otroška vrtca
ter bi določeval, katero deco je treba pošiljati v
gradeško zdravilišče in v počitniško kolonijo Za
tišje. Zasebne zavode pa je treba pozvati, da sami
poskrbe za svojega zdravnika. Preiskal bi med
letom večkrat vse šolske razrede, posebno pa se
bo to natančno izvedlo v prvem razredu, popol
noma zistematično. Imel bo pod svojim nadzor
stvom okrog 4000 otrok. Otroci z ubožnim listom
bodo prihajali ob določenem času v reševalno
postajo, kjer bo šolski zdravnik ordiniral, pre
možnejši naj bi pa imeli svojega zdravnika. Iz
dajal bo tudi zdravniška spričevala v šolskih za
devah. — Občinski svet je sklenil: 1. Da se
ustanovi služba šolskega zdravnik s 1. septem
brom. 2. Da je služba z letno nagrado 2400 kron
dve leti začasna. 3. Da se razpiše do 31. marca
za sedaj brez fizikatnega izpita. 4. Da se naprosi
deželni šolski svet, naj podredi delokrogu mest
nega šolskega zdravnika proti primerni nagradi
tudi ces. kr. vadnice. 5. Da se razširi delokrog
šolskega zdravnika tudi na zavod na Rakovniku.
Nadomestna Tolltet
Vipavi za kranjski de
želni zbor bo dne 3. aprila t. 1. Voliti se ima po
slanec namesto umrlega Ivana Lavrenčiča, ki
je v kranjskem deželnem zboru zastopal vipavskoidrijske kmetske občine. Za kand daturo se je bil
oglasil idrijski dekan Arko, čemur so se pa baje
uprli zaupniki, ki so izvolili kmeta Riharda Fer
jančiča za kandidata. Pripoveduje se, da so bili
zelo ogorčeni, ker so jim duhovniki vsiljevali de
kana, češ, duhovnikov imamo itak že preveč v
deželnem zboru. — Mladoliberalci zahtevajo, naj
kandidira tudi liberalna stranka v tem okraju, kjer
je svojčas že imela mandat v svoj h rokah.
Mesec dni zapora za kamenček, ki ga je
vrgel za dragonsko patruljo, je kasacijsko sodišče
določilo komaj dobro štirinajstletnemu Josipu K aduncu. Kakor se bodo čitatelji spominjali, je
ljubljansko sodišče določilo, da je Kudunc vrgel
kamen velik kakor lešnik, za jahajočo dragonsko
patruljo, ne da bi bili vojaki opazili ta »atentat“,

t

Iz čudnega razloga se je obstrelil v Kaniajemo, da ni biia le ponudba Dragotina Hribarja
cenejša nego ponudba «Katoliške tiskarne». De naru v Istri neki Anton K ra j ne r. Ker so ga pri
želni odbor naj le objavi pogoje v ponudbah, ia asentiranju spoznali nesposobnega za mornarico
iasno bo, da je bilo precej treba razmišljati, da se ga je to tako razžalostilo, da se je hotel ustreiiri
ie našla «cenenost» klerikalne tiskarne. Korupcija in so ga morali težko ranjenega odpeljati v bol
in žtabta sta začeli kraljevati v deželnem dvorcu.* nišnico.
S'zavÄ
V časEiiki papir zavijati meso, klobase, sir,
Na tako decidirano trditev je treba jasnega od
maslo
in druge sveže jestvine je v Ptuju prepo
priznanje’ ta "«Ä dä jeM
govora. «Pojasnilo» deželnega odbora je . .
tudi «Slov. Ńarod» brez opazke, po čemer bi bilo vedal mestni svet na predlog mestnega zdrav
vriniti pa je moralo v razloge posebno obreme- skoraj sklapati, da sta tudi neklerikalna odbornika nika drja. Metzle rja. Ne more se trditi, da bi
njevalno okolnost, za katero smatra veliko n - glasovala za «Katoliško tiskarno». Tudi to bi bilo prihajale iz Ptuja same pametne reči, ampak ta
varnost KadunČevega dejanja. — Najvisje sodisce
prepoved je posnemanja vredna.
je že večkrat izrekalo sodbe, ob katerih je moral vredno pojasnila.
Vlaki in pošta v snegu. V sredo sta ponočna
človek maiati glavo; med take juridicne čudovi
tosti šteje tudi ta obsodba, ki zbuja Gibčne misli gorenjska vlaka obtičala v snegu, eden pri Kranjski Po zaključku lista*
gori. drugi pred Dovjem. — Vozna pošta Gorenja
zlasti v dobi, ko čujemo neprenehoma sladkostne vas-Skofja Loka se je morala v sredo zaradi veli
„Vojna all mir*?
pridige o varstvu mladine. Več kakor vsako drugo
okolnost, bi moralo sodišče vpoštevati dejstvo, kega snega vrniti iz Poljan v Gorenjo vas.
Najnovejša vest, ki jo daje peterburški brzoSneg zasul tri osebe. Na Dovjem je sneg
da je obtoženec deček, ki je komaj prestopil prag
javni
urad, je pomirjevalna in če se potrdi, bo
kaznjivosti in ki je povrh še izredno slaboten. zasul tri osebe družine delavca Janežič, v torek kmalu konec vojnih hujskarij. Ta komunike pravi,
zjutraj
ob
dveh,
v
drvarski
koči,
četrt
ure
daleč
od
Niegovo dejanje, čigar posebne nevarnosti si tudi
da je srbska vlada ruskemu zunanjemu ministrstvu
ne bo vsakdo tako lahko konstruiral kakor najvišji postaje pod hribom, na desnem bregu Save. Mož sporočila, da noče izzvati vojne z Avstro-Ogrsko1
sodniki, se ni zgodilo ob navadnem mirnem času, Janežič se je čez več ur s trudom izkopal iz snega in da ne zahteva nobenih teritorialnih kompenzacij
temveč v dobi, ko izgube še polnoletni ljudje in klical na pomoč; bil je poškodovan, da je kri v zvezi z zadnjimi dogodki, o katerih imajo soditi
treznost in razsodnost, kaj še nezrel deček. Ce pljuval. Prinesli so ga v Zupanovo gostilno pri velevlasti, na katerih modrost in pravičnost se za
tudi ne bi bilo naredeb, ki zahtevajo za mladoletne postaji, kjer je bil previden. Rekel je, da sta žena naša Srbija.
posebne obzire, bi že navadno psihologicno raz- in sin mrtva pod snegom, ker se nista nič oglasila.
mišljenje lahko rodilo spoznanje, da deček naj Ko so šli pa možje pod vodstvom lovca Rabiča jih Pozori Važno!
brže sam ni vedel, kaj dela. Lotila se ga je tista iskat, so izkopali ženo mrtvo, ležečo na ustih, sina
Volitev v VI. razredu zavarovalce zoper ne
mrzlica, ki navede človeka, da stori „nekaj . Lorenca pa še živega, nepoškodovanega.
Plazovi
in
želozsiške
nezgoda.
V
pondeljek
zgode
je razveljavljena. 30. t. m. bo zopet volitev,
Morda so najvišji sodniki mislili, da je taka stro
gost potrebna kot preventivno sredstvo. Toda za zvečer ja v bližini Żabnice snežni plaz zadel to Delavstvo kandidira sledeča sodmga: Andrej
straševalna teorija, ki je itak zelo hroma, je zlasti vorni vlak št. 970. Več voz je skočilo s tira. Vlak Bandelj a, delavca y papirnici v Podgori in
tukaj neumestna, kajti če dečka ne bi izmodrilo ni mogel naprej. Ko so drug dan odkidavali sneg, tona Kmeta, mlinarja v Idriji. — Prosimo v*
vse, kar je prebil, ga tudi mesec zapora ne za je pridrvel drug snežni plaz, vsled česar je zopet zaupnike, naj skrbe, da sc volitve takoj izvrše; po
straši za bodočnost. Prej ga napolni ta strogost par voz skočilo s tira. Tudi par osebnih vlakov vsod (v mlinih, strojarnah, papirnicah) morajo dati
je obtičalo v snegu. V Ziljski dolini je vsled viso gospodarji delavcem volilni listek, da ga izvoljeni
z občutki, katere vzbujati ni namen justice.
Za poseben »dražnižki tečaj, ki se ima usta kega snega ustavljen vsak promet. Pri Pontaflju zaupnik podpiše v imenu delavstva s svojim
noviti na slovenski trgovski šoli v Ljubljani, je je zasul sneg neko pomožno lokomotivo in 8 de podpisom ter da nanj napiše izvoljeua kandidata.
Pozor, torej 11 Zaupniki na delol
dovolila vlada kranjskemu deželnemu odboru 2000 lavcev, sedem delavcev so re ili, eden je mrtev.
Občinsko volitve v Vodljauu v Istri je nakron državne podpore in 1500 kron doneska kot
mestnija razveljavila. Zmagah so bili kršč. sociaici,
delno pokritje za vzdrževanje tečaja leta 1909.
Zaradi pSesa v pasta se jeze ljubljanski kle ker se ital. liberalna stranki volitev ni udeležila, Shodi.
rikalci, kakor da bi morala propasti katoliška vera češ, da so bile predpripravne nepravilne.
Zidani most. V četrtek, 11. t. m. ob 8. zvečer
Ljubljanski občsaFk? svet ima daties, v so
vsled take veselice. Na Dunaju pa imajo krščanski
predava
sodrug Elbin Kristan o predmetu «Cer
sociaici, ki so gotovo dovolj klerikalni, prav velike boto ob 5. popoldne izvenredno sejo.
kev
in
delavstvo».
Sodrugi se vabijo na mnogošte
Julij Efiacssf»®, bivši protikandidat Šukljetov
plesne priredbe v postnem času. Sploh bi človek
vilno
udeležbo.
dejal, da ni ples ne edina, ne najbolj pohujšljiva za kranjski deželni zbor, je bil ta teden pred
Colje. V petek, 12. t. m. predavanje. Dnevni
oblika razveseljevanja; lahko je celo prav este porotniki obtožen, da je namenoma zadržal neko red: Delavski cilji in socializem. Predava sodrug
tična in kulturna, kar se ne more trditi o raznih brzojavko in tako preprečil konkurenco, ki bi mu Etbifi Kristan.
_
Ł
o *
drugih zabavah, katerih ne opuščajo mnogi kle bila škodovala pri nakupu neke graščine. Macelle
Pragersko. V soboto, 13. t. ss. predava so«
rikalci ne o pustu, ne o pustu. V zgražanju nad je bil pred porotniki oproščen.
Občui zbor pomočniške bolniške blagajne
,soc'a iza,u’ ,
postnimi veselicami je torej vsekakor mnogo hi
gostilničarske zadruge v Ljubljani se vrši v pon- |
/ nedeljo 14. t. m. je predavanje o raznavščine.
-- { merju med delavstvom m ceixvawi. Predavatelj
Za tržaške volitve za mestni svet, obenem deljek, dne 8. marca ob treh popoldne v hotelu
sodrug Etbin Kristan.
deželni zbor, bodo volilni imeniki razloženi od „Ilirija“. Več v današnjem inseratu.
Trst Shod deiavcev proste luke je bil v ne
Zarubiti je dal kranjski deželni odbor idrijske
8. marca do 18. aprila.
deljo,
21. svečana ob 20. dopoldne v „Delavskem
občinske
zastopnike,
ker
niso
plačali
stroškov
za
Povoziti se je,postil od vlaka 44letni ože
njeni zidar Jakob Škerlj v Barkovljah pri Trstu. znano komisijo, ki jo je bil deželni odbor poslal Domu“. Udeležba je bila mnogoštevilna. Pred
sedoval je sodrug Kresevič, poročal je sodrug
Pred par dnevi se je stepel s svojim bratom in v Idrijo. Krščanska ljubezen pa klerikalci 1
Milost
o organizaciji. Govorilo je več sodrugov,
«Kako
je
lep
soldaški
stas!*
Bruski
socialnoga je ranil. Od takrat ga ni bilo več videti. Dne
25. m. m. pa se je pred prihajajoči vlak vlegel demokraticni «Volksfreund» piše, da so imeli vo ki so vsi naglašali potrebo intenzivne agitacije.
Podgera. V nedeljo 21. svečana je priredila
jaki broške garnizije minulo sredo ob visokem snegu
na tir. Razrezalo ga je na dva kosa.
krajna
organizacija zaupen shod zaradi volitev v
in
silnem
viharju
vojaške
vaje
v
bruski
oko!
ci,
ki
Tržaški mestoi «vol je na svoji seji 17. m
m. sklenil, da se tržaške vojašnice premeste so trajale od 4. zj. do 5. popoldne. Vojaki so pre zavarovalnico za nezgode.
na primerne prostore v Rocol, kar bo stalo okoli hodili v celem 38 km. Rezultat je bil, da je 9
7 milijonov kron. Sedanji vojaški prostori se raz- vojakov težko, 25 lahko zbolelo in da se jih je na
parcelirajo. Sprejela se je resolucija, naj se ju- poti zgudilo več ko sto od napora, mraza in glada.
Socialisti zahtevajo strogo pre'skavo proji poveljmku
stična palača začne čimprej zidati.
brnske posadke.
V ljubljanski «Katoliški Tiskarni» je v če
trtek nenadoma izbruhnila stavka. V tiskarno je
Prispevki za žrtve za 20. septembra 1908. S,,/g/
prišel namreč neki menih, doktor theologije, ki 39, izkaz. Od dne 26. januarja 1909 do dne 10.
je imel postati vajenec. Lahko se ràzume, da se februarja 1909 so poslali prispevke: Frank Saje zdela tiskarjem ta konkurenca precej čudna. kser v New-Yorku 700 K. Fran Drnovšek iz
Bodočnost se tiskarjem itak ne kaže v preugodni Rake na Dolenjskem 7 K. Slovensko društvo Društvene vesti.
Draitvo «Ljudski Oder» v Trstu je priredilo
luči, zakaj stavni stroji izpodrivajo boljlnbolj «Lipa» v Ljubljani 4 K 42 v. Tinca Crnoloročno delo in otežčuje obstanek stavcev in njihov gar iz Višnjegore 6 K. Jernej Bahovec v v petek in soboto v Delavskem Domu dvoje pre
boj za življenje. Naravno je torej, da se jim ni Ljubljani 6 K 36 v. Člani mizarske zadruge davanj, na katerih je govoril sodrug Etbin Kri
zazdela kar nič mikavna klerikalna „ljubezen do Ljubljana, Vič, Spodnja Šiška in Moste 34 K 80 v. stan o Darvinovi teoriji. Vreme je bito v Trstu
delavcev“, ki hoče še z vajami menihov odjedati Skupaj 799 K 58 v.
te dni nenavadno slabo, vendar je bila udeležba
tiskarjem kruh. Verjeli so sicer, da je delo v ti
Za deželnega glavarja v Istri je imenovan z ozirom na razmere dobra, dasi ne tako ogromna,
skarni več vredno kakor tisto, ki ga navadno poslanec dr. Rizzi, za njegovega namestnika pa kakršne je „Ljudski oder* vajen. Predavatelj je
opravljajo menihi; toda gospod rimski doktor se dr. Matko L a gin j a.
obdelal tvarino tako poljudno, da so udeleženci
je prepozno spomnil važnosti produktivnih po
Železniška nesreča. 63 letnega kroj'ača Alojza le to obžalovali, da ni bilo še več takih pre
klicev. Vsled stavke so se v četrtek večer vršila
Gmundnerja je v bližini postaje Osoje zagrabil davanj.
pogajanja, ki so se končala s tem, da
je v vlak in ga vrgel v stran, da je bil takoj mrtev.
Gorica. V soboto, 20. svečana zvečer je ime!
petek začelo zopet redno delati. G. pater namreč Vodja lokomotive je dal parkrat znamenje, a sodrug dr. Anton Dermota jako zanimivo pre
zdaj ne bo vajenec v tiskarni, temveč v pisarni
Gmundner, ki je bil gluh, ni slišal ničesar in davanje o različnih tipih praktičnega socializma
kamor ne segajo interesi tiskarjev. Baje hoče tako je biia 'nesreča neizogibna.
pri raznih narodih in o razvoju socialističnega
prakticirati, ker hočejo njegovi tovariši v Spljetu
gibanja
na Slovenskem.
V iondortskib premogovnikih so se minuli
imeti „strokovnjaka“ za vodstvo svoje fraterske
teden
ponesrečili
4
rudarji;
2,
Stoksreiter
in
Puža,
ÎST’i Morda bi se ob tem slučaju lahko poOzirajte se na tvrdke, ki obj«T,j«jo
Sn-mč »Yarujei°“ klerikalci interese obrtnikov, sta mrtva, 2, König in Rieder, ranjena.
svoje oglase v našem listu 1
Otrok
zgorel.
V
četrtek
je
pustila
Jožefa
S?
k,onkunraJ° s svojimi pobožnimi pod
Stacul v Podturnu na ognjišču samo 2 leti in 8
jetji, kjer le morejo.
. n.°. oddajanju tiskarskih del, ki jih je od mesecev staro deklico. Mati, Jožefa Štacul, je šla
Socialni pregled.
Hka™îkeEardeKvlnega odbora dobila ‘Katoliška ti- tačas po vodo na bližnji vodnjak. Ko se je vrnila,
e bila obleka deklice v plamenu. Pogasila je koj
Nadomestne vohtvu za delan« »ayarovain™
Wi’ni. ie prod krotkim celjski .Nat
ogenj na obleki deklice in nesrečnega otroka BÎC0 za nezgode bodo, kakor smo ie poročali, v
nesla v mestno žensko bolnišnico. Deklica je VI. skupini, kjer so razveljavljene, ker je podgorska
vsled dobljenih hudih opeklin umrla v velikih papirnica izpo'nila volilne/isise, ne da bi bila kaj
mukah.
vprašala delavce. Nekaj podobnega nameravajo
Ubila se je v nedeljo ponoči na Martinovi menda zopet naši liberokleńkaici. Kadar gre proti
cesti št. 19 v Ljubljani stanujoča žena bivšega delavcem, so namreč vsa nasprotja med frama3Ä ÄÄ Wç.Ä posestnika Marija Anžičeva. Izpodtaknila se je sonskitai liberalci iu rimljanskimi klerikalci pozab
na stopnicah, ko je prišla domov, pa je padla ljena; liberalec in klerikalec podpisujeta
da so bile tri liuhliandL k5aPJskl Je Blede vesti, tako nesrečno, da se je pobila do smrti.
skupno oklice, ki imajo namen, opeha
«Katoliška tiskarna., ki S dSk'.'T*
Vojački samomori prihajajo pri 97. pešpolku
riti delavce. Nekakšen skupni odbor poziva
na dnevni red. V Sežani se je ustrelil voiak term
podjetnike, naj shranijo glasovnica, do«
polka
nnlka A.
a Zakrajšek s službeno puško/ Odkar
------kler ne dobe aaiogov od liberalno-kierik Ins
prišel bataljon iz Trsta v ” ’
öezano, je to že koalicije. Očitno je torej, da gre tokaj zopet za stedrugi samomor.
I parijo. Delegat nimajo voliti podjetniki, aœpsk
V Ljubljani je bil Kadunc zaraditega »Osojen na
14 dni zapora; proti obsodbi ie.çn«alo državno

Ab.

Saurai», smaišljtBilji!
Sjsfirss is tata«, Kjer jt sa razpolagi lih
„Wi Prapor“!

àaia^ci' ® “cer po s,°? svo^°^n' volji. Podjetniki niâ»P D°ljene pravice, zadrževati glasovnice,
tcnlveć imajo ravnati po zakonu. Za volitev deletpV se ima sklicati delavski shod v vsakem
nadjetjo in že danes opozarjamo, da bomo strogo
kontrolirali» če se bodo volitve vršile po zakonu
sli ne in da se bo krepko stopilo na rep vsakemu
podjetniku, ki bi pri teh volitvah kršil zakon in
svobodo delavcev. V trgovskih zbornicah in libera ao-kierikalnih odborih nimajo nič komandirati
delavcem. Tam naj se Hribar in Kregar prepirata,
delavce naj pa ta gospoda pusti pri miru, sicer se
znamo drugače pomeniti.

Strokovni pregled.
Zveza delavcev s kamnom. Volitve delegatov
za letošnji občni zbor Zveze se vrše od 6. do 15.
invrca. Eventualne ožje volitve so od 20 do 22.
marca. Izid volitev je na vprašalnih polah, ki so
doposlane skupinam, naznaniti zvezi.
Občnemu zboru predlaga predstojništvo :

Doneski. Vpisnina iznaša 50 vinarjev, pri
drugem vpisu 1 krono. Skupine imajo pravico, za
htevati posebne doneske od onih, ki '0 po večkrat
vpišejo. Te pristojbine gredo v krajevni sklad.
Vpisnina se kvitira z znamkami po 50 vinarjev.
Za neporabne ali izgubljene knjižice se plača 25
vinarjev.

Umetnost in književnost.
Vladimir Levstik: Obsojenci. Cena broš.
2 K 50 vin., elegantno vezano 3 K 50 vin,, po
pošti 20 vin več. Založil L. Schwentner v
Ljubljani Knjiga obsega štiri novele : Nenormalni
piščanec, Razmišljeni Vid, Mlada Breda in slepec,
Rikard Malloprou. Vladimir Levstik je bil čitajočemu občinstvu znan večinoma kot lirik, dasi
je spisal že precej proze v,Ljubljanskem Zvonu“,
v „Slovanu** in v podlistkih raznih časopisov.
Nedvomno je v liriki sploh njegova na j večja moč;
nekoliko se kaže to tudi v „Obsojencih*. Pravi
lirik se ne more nikjer zatajiti in Levstikova li
rična žila je pristna. V teh štirih novelah se opaža
ludi nagnenje za satiro in sposobnost zanjo.
Levstik ima tudi slog in kdor zasleduje našo li
teraturo, ve, da je zelo delaven. To so lastnosti,
katerih ni preveč med slovenskimi pisatelji. Ve
liko važnost daje Levstik očividno obliki in je
srečen z njo. Glede na dikcijo je nekoliko pod
Cankarjevim vplivom, česar se najbrže ne zaveda.
Zanimiva knjiga, ki zasluži, da se čita, je, kakor
vse Schwentnerjeve izdaję, lepo opremljena in
jma prav originalno in naslovno risbo S m r e karj a.
Der Kampf (socialno-demokratična revija, iz
hajajoča na Dunaju) ima v 6. številki sledečo
vsebino: Dr. Karl Renner: Der Gesetzentwurf
über die Sprachenfrage. — Otto Bauer: Die
Einheit des deutschen Sozialismus. — Leopold
Winarsky: Niederösterreichische Organisations
probleme. — Friedrich Adler: Wozu brauchen
wir Theorien? — Julius Stark: Bergrechtsreform.
— Emst Lieben: Sozialversicherung und Sozial
hygiene. — Dr. Michael Schacherl: Ein viermonatlicher Bierboykott. — Jakob Reumann:
Propaganda der Tat. — Fanny Görgner: Die
Arbeiterinnen und die Sozialdemokratie. Bücher
schau. Arbeiterbibliothek.

:: Našim rodbinam priporočamo ::

KofinsKo cikorijo!!
Sociallzeii

r

Italiji.

Socialistična stranka v Italiji je v zađpjih petih
letih prestala veliko krizo. Na eni strani so stali
takozvani reformisti, ki so trdili, da ni za socialno
demokracijo nobene druge poti, nego delovati vedno
skupno z modernejšo buržoazijo in korak za ko
rakom pridobivati male reforme v prid delavskim
siojem brez vsake sile. Na drugi strani pa so se
zbrali takozvani sindikalisti, ki so se kar penili
same jeze, če jih je kdo opozarjal na Engelsov rek,
da so moderne široke ulice in ceste nasprotne in
nepripravne za barikade . . . Sredi teh dveh struj
pa je bila tretja, takozvana integralistična, ki je
hotela biti obojno : reformistična ia revolucionarna.
Mej temi strujami se je razvil hud boj; v časni
karski polemiki so bili italijanski sodrugi krutejši
mej seboj, nego napram meščanskim strankam.
Prišlo je ceio đo dejanskih vzajemnih napadov.
H’perrevolucionarci so večkrat s hujskajočimi govori
na shodih in v svojih tiskovinah navduševali že
itak vročekrvno italijansko delavstvo za brezplodne
splošne stavke, ki so rodile med ljudstvom kot
naravno posledico nezaupanje, malkontente in brez
brižnost
Toda boj tendenc, smeri je ostal lokaliziran
®ej inteligenti v industrielaib mestih, v tem ko se
socialistična ideja zanesla na deželo, med kmete,
kfcmivo je kmetsko gibanje v Italiji. Kmetje so
organizirati leta 1898 in Jeta 1901 jm je
ie ha» , ’ organizaciji 180.000, ki so poslan na
leugrej v Bologno 140 delegatov iz skoraj
rsen Rverelh dežela Italije. Južna Italija je še danes

politično, gospodarsko in kulturno zanemarjena ter
vedno nesrečna, bodisi z izbruhi vulkanov, potresov
ali drugih sovražnih naravnih sil, ki povzročajo
strah in goje med ljudstvom predsodke o peklu in
hudiču. Severna Italija ima pa danes kmečko or
ganizacijo, ki šteje pol miliona članov v treh frak
cijah. Prvi so kmečki dninarji, drugi so koloui,
tretji pa mali posestniki. Torej ena organizac ja,
ki deluje v treh smerih v dospgo enega samega
cilja: socializiranje zemlje.
Frakcija poljskih dninarjev se bojuje za boljše
mezde, koloni se bojujejo za boljše pogoje, mali
posestniki si skupno pomagajo v obdelovanju polja
in z zadrugami za razprodajo in razpošiljatev pri
delkov.
. Hude boje je morala prenašati v tej kratki
dobi svojega obstanka kmečka organizacija v Italiji.
V Argenti je trajala stavka 13.000 kmečkih
dninarjev šest mesecev ; v Parmi so stavkali dni
narji in koloni, 17.000 mož, pet mesecev. Neštevilno pa ja bilo malih stavk. Pri vseh teh stavkah
se je italijanska vlada obnašala naravnost brutalno
proti stavkujočim. Dovolj je, če se pove, da je ob
raznih prilikah kmečkih stavk vojaštvo streljalo na
stavkujoče demostrante nič manj nego 19 krat!
Gez 80 mož je prišlo ob življenje vsled brutalnosti
vojaštva; toda organizacije nadaljujejo započeto
delo in njih moč neprenehoma raste.
Tudi v industrialnih krajih se je v zadnjih
časih boj tendenc zelo omejil in v vodstvo stranke
so bili na zadnjem strankinem zboru izvoljeni zopet
zmernejši, trezni, resni in pametni sodrugi.
Državni zbor je v Italiji sedaj razpuščen in 7.
marca t. 1. se vrše spet volitve. Socialisti so imeli
doseđaj v parlamentu samo 26 zastopnikov; prihodoje volitve jim prinesejo gotovo nove vspehe ;
meščanski listi sami trde, da pridobe socialisti go
tovo še 8 novih mandatov.
To dejstvo bo spet nov dokaz, da boj tendenc
□i oslabil socialistične stranke, ampak da je ts,
kljub notranjim bojem in brutalnosti vlade, narasla
in se ojačala. Onim, ki trde, da socializem pro
pada, bodo prihodnje volitve v Italiji dale pri
merno lekcijo, da bodo poučeni q nemogočnosti,
uničiti socializem, odnosno delavsko internacionalo.

Listnica npravnlštva.
Alojzij Škof, Gollinwood. «Money orderu za 5 K
4 v prejeli. Celotna naročnina stane 14 K. Pozdrav !
Frank Šavs, Washington. Od avizirane svote gre
14 K na račun našega lista. Pozdrav!
Rabič, Dovje. Stvar je v redu. Naročnina je pla
čana do 31. marca t. 1. Pozdrav!

Vabilo
na

redni ™
občni zbor

8888

bolniške bi
zataje i Ljubljani
ki se vrši

v pondeljek, dne 8. marca ob 3. nri pop.

v dvorani hotela „Ilirija0
Kolodvorske nlice štev. 22.

::

Dnevni

red:

1. Nagovor načelstva.
2. Čitanje zapisnika o zadnjem občnem zboru.
3. Poročilo o blagajniškem poslovanju in polaganje
računa.
4 Poročilo pregledovalcev.
5. Sklepanje na podlagi § 15. lit. d blag. pravil.
6. Raznoterosti.
V LJUBLJANI, dne 6. februarja 1909.
Načelnik : Jol. Čufar, m. p.

7 Svoji k svojim!

Lud. Černe
zlatar in trgovec z urami
ter zapriseženi sodnijski cenilec

I Ljubljana, Wolfove ulice 3.

Izborna zaloga briljantnega blaga,
zlatnine, srebrnine in raznih nr.

tastu delavnica

t> JÇÿutbÿan» îftetoôwrs&tt
^“ okĐionAia^L^asz-ula^efbA

za popravila in nova del a.

Cene najaitts.

solidna postreiba.

»

&

*

40 do 45 metrov ostankov.

♦

Priložnostna ponudila.
Velika množina barhenta za obleke,
flmela za bluze in srajce, cffira,
oksforda, platna za brisalke in pe
rilo, ostanki za posteljno perilo,
vsak ostanek najmanj 4 m dolg,
vse dobro pralno, la. kakovosti se
razproda radi opustitve vzorcev.

Edino

le

♦
STUPICA
* FR.
v
Ljubljani,
Harije Terezije cesta
« itev. 1., Valvazorjev
trg itev. 6.

♦
«

3

Za vse, kar ne ugaja, se vrne denar.

Karel Kobo, X3— 2

i. t. d.?

*

1 zavoj na poaknknjo 1 Ç 1/«am
40 do 45 m izbrano «
Iji V M.

Nacbod štev. 27. ::

Kje se dobe najboljši poljedelski

stroji, kakor mlatilnice, gepeljni, sla
moreznice, čistilnice, preše za sadje

*
$

Češko.

♦
«

R
i

v Dobravljah, Goriško,
ftcfftetrofoni zadruga z omejeno zaVezo.
Ustanovljena 1.1908.
Vino se počllja od BS litrov naprej
i
po jako zmernih oenah,
■

In zakaj : zato, ker so dotični stroji iz najboljših
tovarn sveta, najbolje sestavljeni, ker se istih
proda na tisoče in tisoče komadov in se ravno
radi tega, ker se jih izdeluje v velikih množinah,
dobivajo po nizkih cenah. Moji stroji so povsod
jako priljubljeni. — Obračajte se na mojo tvrdko
pri nakupu stavbenih potrebščin, portlandcementa, traverz, železniških šin in druge
različne železnine in raznega orodja, nagrobnih
križev, tehtnic i. t. d.
24—11

Podpisano 3e tem potom zahvaljuje
dosedanjim vinskim odjemalcem, po
sebno občnemu konsumneniu društvu v
Ljubljani, delavskemu konsumu v Idriji,
zasebnikom v Mirnu iu drugod.
To priliko pa uporabi, da priporoča
veliko množino še neprodanega vipav
skega naravnega vina iz lastnih kleti zdru
ženih kmetov iz Dobravelj, Skrilj, Brji,
Šmarji, Rihenberga, Karanja in bližnjih
vasi, vsem svojim dosedanjim in novim
odjemalcem po Kranjskem, Primorskem,
Štajerskem, Koroškem in drugod.
22

Zadružno vodstvo.

t&

Izhaja v Ljubljani vsafee
sredo tn soboto.
Kft' očnlna za Avstro-ogrske kraje
ta celo lato W40 K, za pol leta
5’2O K, za četrt leta 2'GO K, me
sečno 90 vin. ; za Nemčijo za celo
leto 12 K, za pol leta G K, za četrt
leta 3 K ; za Ameriko za celo leto
14 K, za pol leta 7 K.
Po«ods*awK &tawlifeat 30 ».

—- ------21. štev.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.

Reklamacijo so poihsias prast«.
Nofranklrana pisma ss a« spreitsaajcf. 2clCö$d3ä ss ae vrsssja,
5«98»»î)î. .Sasitepa« p«Ut-vwtira
(U 'las 63 «raS za «škrat 23 vis.,
vtčkntt ps dsgavrira.

V Ljubljani, v soboto, dne 13. marca 1909.

NASLOVA: Za dopise in rokopise ra list: Uredništvo
«Bdečega Prapora-, Ljubljana. —.Za denarne pošiljatve,
naročila na Ust, reklamacije, inserate i. t d.: Upravniàtvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana, Dunajska cesta štev. 20.

Slovanska enota.
Jugoslovanske in češke stranke so se zdru
žile s starimi Rusini v.Slovansko enoto“ za skupno
parlamentarno delo. Pestra skupina je to v ka
teri nahajamo vsakovrstne barve in nianse, v naj
različnejša nasprotja, ampak nič enotnega. Skupina,
kakršna bi bila gotovo v vsaki državi izven Av
strije nemogoča.
Doživeli smo pač tudi drugje čudne aliance,
n. pr. nemški blok kancelarja Bülowa, v katerem
so liberalci složno sedeli s konservativci pri eni
mizi; ali pa madžarsko koalicijo, v kateri so se
neodvisnjaki, možje radikalne ločitve od Avstrije,
združili z zagovorniki skupnosti, kalvinisti s katoliško-klerikalno »ljudsko stranko“. Toda toliko
nasprotij se ni našlo še nikjer, kolikor jih je
v „Slovanski enoti“, v kateri se družijo češki
realisti s češkimi klerikalci, češki radikalci z Mia
dočehi, češki svobodomisleci z jugoslovanskimi
klerikalci, agrarci z buržoazijo, državnopravna
stranka z narodno-avtonomističnimi.
Kaj je pričakovati od take neorganične enote,
ki je neenotna v svojih fundamentih?
Seveda pravijo, da imajo skupno nalogo.
Združili so jih narodni nameni. Veže jih slo
vanstvo In zaradi slovanstva so šli v opozicijo.
Spretnim časnikarjem se bo gotovo posre
čilo, z zofizmi in šovinističnimi frazami med ne
katerimi ljudmi razširiti mnenje, da ima »Slo
vanska enota“ res narodne namene. Saj je v
Avstriji med Slovani in Neslovani še dosti ljudi,
ki mislijo samo z glavami svojih voditeljev ter
slepo prisegajo na vse, kar ima narodno etiketo,
ne da bi poizkusili, kakšno vino je v steklenici.
Toda če nekoliko posvetimo na to slavno slo
vansko enoto, se moramo prepričati, da ni od
nje pričakovati nič druzega kakor nova cokla na
vozu političnega napredka v tej čudni državi.
Političnim ciljem ne more služiti skupina, ki
je sestavljena iz samih političnih nasprotij. Tega
ni treba dokazovati, ker je jasno samoposebi.
Če hoče varovati svojo slogo, se mora kolikor
mogoče izogibati vsakega vprašanja, ki bi po
kazalo nesoglasje. V interesu svojega obstanka
mora torej ovirati politično delo. Politična reakcija
je lahko zadovoljna, da se je ne bo nihče resno
dotikal.
Vsa kulturno-politična vprašanja, ki vise v
zraku in se morajo prejalislej rešiti z zmago kul
turne svobode, ali pa z zmago klerikalizma, mo
rajo ostati skrbno zavita v zraku. Zakaj čim sto
pijo med »složne* stranke, bi se moral vneti na
čelni boj, v katerem zgori sloga kakor slama.
/n kaj naj pomeni »Enota“ za gospodarska
vprašanja? Tu so agrarni, tam industrialni in
teresi; na eni strani politika svobodne trgovine,
na drugi politika zaprtih mej. A vsaka stranka je
najbolj občutljiva v gospodarskih vprašanjih, če
se tukaj zlasajo, tedaj ne drži nobeno lepilo
sloge.
Ampak zaradi narodnih interesov so se zdru
žili. Toda — »narodni interesi“, to vendar ne
more biti prazna beseda. Združevanje je umevno,
kjer so enaki interesi. Teh pa v slovanski
enoti ni.
Narodno vprašanje Slovenčev se reši edino
1 narodno avtonomijo. To so včasi direktno,
»'čari indirektno priznale tudi naše meščanske i

stranke. Naše narodno vprašanje se da rešiti samo
v državnem zboru, kjer so zastopani Slovenci vseh
krajev in tudi vsi njih narodni nasprotniki. Samo
tukaj se morejo Nemci in Italijani prisiliti, da
priznajo Slovencem koncesije, ki jih potrebujejo
v zameno za varstvo svojih opravičenih interesov.
Samo kjer so zastopani vsi, se lahko reši vpra
šanje po enem, po enotnem načelu, samo tukaj
se lahko ustanovi enaka pravica za vse.
Na tem polju je pa slovanska enota absurdum.
Zakaj najodločnejši nasprotniki narodne avtono
mije so meščanski Čehi od Mladočehov do Klofačevcev; najbolj krčevito ovirajo rešitev narod
nega vprašanja v državnem zboru meščanski Čehi.
Ko je sodrug Seliger predlagal, da se voli odsek
za izdelanje zakona o enakopravnosti vseh na
rodov, so ga pokopali Čehi. Ko je Bienert pred
ložil svoj jezikovni načrt, so zahtevali Čehi, naj
se to vprašanje odkaže češkemu deželnemu zboru.
Kaj imajo pričakovati Slovenci, če obvelja
češko načelo?
V kranjskem deželnem zboru smo na konju ;
tukaj se lahko dovolijo slovenske ulične table v
Ljubljani, lahko se nekoliko sekirajo kranjski
Nemci, semtertja se lahko sklene tudi kaj res
nejšega. Toda na Kranjskem živi komaj tretjina
Slovencev; a kaj bo z izvenkranjskimi Slovenci,
če bo smela v vsaki deželi večina z manjšino
ravnati kakor hoče? Na Štajerskem smejo tedaj
za vse čase diktirati Nemci, na Koroškem tudi.
V Trstu so Italijani faktično v večini in sanje o
slovenskem Trstu so še zelo meglene. V Gorici
in v Istri nam nič ne pomaga faktična večina,
zakaj deloma po zaslugi naših narodnjakarjev
vladajo Italijani v obeh deželnih zborih.
Imperialistično načelo Čehov bi bilo Slo
vencem v pogubo. In ta enota naj ima narodne
namene? Blažen, kdor verjameI
Ampak to je: Našim klerikalcem, ki so bolj
zviti kakor Hribar in Kramar, kaže, nositi nekaj
časa opozicionalno krinko, da izsilijo od vlade
te in one koncesije zase. V ta namen potrebujejo
zaveznike; Šušteršič se ni zastonj bahal, da je on
duševni oče te zveze. Kadar bodo klerikalci imeli,
kar žele, bo »enote“ konec. In zavezniki bodo de
belo gledali.

Državni zbor.
V sredo, 10. t. m, je imel avstrijski državni
zbor zopet sejo. Bienerthova nerodnost je zakri
vila, da se mora vse delo, ki ni bilo še popol
noma končano, pričeti od začetka. Zbornica se je
sešla kakor po novih volitvah, otvoriti je moral
sejo starostni predsednik, voliti se je moralo novo
predsedništvo, sestaviti se morajo novi odseki,
vsi načrti, ki so bili že v delu, se morajo vnovič
vložiti. Vse zaradi tega, da je Bienerth mogel
ostati ministrski predsednik. A kaj bo zdaj, je še
uganka, čeprav se kažejo obrisi nekakšne večine,
ki se hoče vdinjati Bienerthovi vladi. Z enostavno
večino se ne more trajno vladati, dvetretjinska
večina bi pa morala biti nemogoča, ako bi bilo
opozicionalstvo tistih strank in skupin, ki trdijo,
da so opozicionalne, res zanesljivo. Toda to je
najbolj dvomljivo glede na najmočnejšo „opozi
cionalno“ grupo, na slovansko „enoto“. Najvaž
nejše vprašanje za Bienertha so zdaj rekruti;
tukaj se mora odločiti, kdo je opozicionalen, kdo
pa vladen. No, med slovanskimi politiki je preveč
takih, ki bi radi danes ali jutri postali ministri.
Na prvi seji se je opozicionalstvo slovanske
enote pokazalo v čudni luči. Baron Bienerth,

Leto XIL

ki se je predstavil na čelu obnovljene vlade, je
podal pragmatično izjavo, katera se je pač slabo
slišala, ker je bil v zbornici zopet velik hrup. Ko
je Bienerth končal, je sodrug Nemec pred
lagal, naj se otvori debata o njegovi izjavi. Predlog
pa je bil odklonjen in glasovali so proti njemu
tudi „enotni“ Slovani. Čudna opozicija je to vse
kakor, ki noče porabiti prve prilike, da označi
svoje stališče 1
#
Prva seja se je pričela v znamenju viharja.
Češki radikalci hočejo biti na vsak način „inte
resantni“, pa so vprizorili hrup, ko so vstopili
ministri, kakor da bi zaradi njihovega kričanja
mogla pasti vlada. Ostali so osamljeni. Drugih
instrumentov kakor ust, niso rabili. Svoje klice
,fej, abcug“ i. t. d. so naperili zlasti proti Bie
nerthu in Haertlu. Nemcem in Poljakom se je
vsled tega zdelo potrebno, aplavdirati ministrom.
Baron Bienerth je pozval najstarejšega po
slanca Funke j a (nemškega liberalca), naj pre
vzame predsedstvo.
Starostni predsednik Funke je po kratkem
govoru odredil volitev predsedništva. Izvoljen je
bil, kakor se je pričakovalo, krščanski socialec
dr. Pa t ta i, ki je dobil 237 od 440 oddanih glasov.
Za kandidata slovanske enote, drja. Pacaka, so
glasovali 103 poslanci. Socialni domokratje so
oddali prazne glasovnice ; tako tudi nekateri drugi
poslanci. Vseh praznih glasovnic je bilo 98.
Na to so se volili podpredsedniki. Dobili so :
Dr. Laginja (Hrvat) 234 glasov, Starzinski
(Poljak) 208, Pernerstorfer (socialni demokrat)
207, Zazvorka (Čeh) 227, Steinwender
(Nemec) 211 glasov. 15 glasov je bilo oddanih
za Slovenca Pogačnika.
Predsednik Pattai se je zahvalil za izvolitev
ter je obljuboval, da bo objektivno vodil pred
sedniške posle. Podpredsedniki niso imeli nič
govora.
Po končanih volitvah je dobil besedo baron
Bienerth, ki je podal dolgo programatično izjavo.
Govoril je o notranjem in zunanjem vprašanju.
Med njegovim govorom so češki radikalci zopet
razgrajali, tako da na galeriji ni bilo razumeti, kaj
govori minister. Nekateri poslanci, ki so posredo
vali pri čeških radikalcih, da bi mirovali, niso
nič opravili.
Poslanec Nemec (socialni demokrat) je pred
lagal, naj se otvori debata o vladni izjavi. Predlog
je bil odklonjen; zanj so glasovali socialni de
mokratje, Rusini in češki radikalci.

Veleizdajnici proces.
V Zagrebu, 4. marca.

E. G. Včeraj se je torej začela velika prav
niška tragikomedija, kateri pravijo proces proti
srbskim veleizdajnikom, ki pa je v resnici krvava
persiflaža pravosodja in najžalostnejše izpričevalo
sedanjih brezvestnih mogotcev na Hrvatskem.
Proces, iz političnih razlogov. Proces, s katerim
se hoče slabotnež Rauch, ki je prišel v državno
življenje, kakor Pilat v credo, obvarovati na se
dežu hrvatskega bana. Proces, ki bi bil nemogoč
v vsaki deželi, v kateri se sodniki zavedajo svo
jega vzvišenega poklica in kjer državni pravdniki
niso brezdušni avtomati, ki mečejo iz sebe najabsurdnejše obtožbe, če pritisne na nje vlada, ki
ima slučajno moč v krempljih.
Osem mesecev je minilo, odkar je srbski Azev
v zmanjšani obliki, vohun in provokater Nastič,
izdal svojo »Finale* naslovljeno brošuro, s katero
je obdolžil celo vrsto Srbov veleizdajniških dejanj.
Kdor ima količkaj političnega spoznanja, ne more
dvomiti, da je bila infamna brošura naročena ali
pa da je bila vsaj spisana sporazumno z onimi

elementi, ki bi v interesu svojega obstanka radi
zatrli vsako opozicionalno gibanje na Hrvatskem.
Srbska samostalna stranka je del hrvatsko-sroske
koalicije, ki vodi meščansko opozicijo proti wekerlovi in Rauchovi vladi; lahko se torej ugane,
odkod prihaja strastno hrepenenje, da bi se kom
promitirala in uničila srbska samostalna stranka
in ž njo opozicija na Hrvatskem. Čeprav vlada
taji, da bi bili Nastičeva brošura dala povod pre
ganjanju Srbov, se vendar ne more dvomiti o
tem, zakaj aretacije so se začele, ko je izšla ime
novana brošura in tudi obtožnica se sklicuje nanjo.

Ta obložnica
je neverjeten spis. V njej so vsa znamenja ten
denčnega političnega procesa, a nezaslišano je,
da se postavlja državni pravdnik na stališče po
polnega zanikanja veljavnih zakonov in šteje Srbom
v greh, da so se posluževali pravic, ki so jim
postavno zajamčene. Prvi del obtožnice sploh ni
nič druzega, kakor strastna agitacija proti Srbom,
katerim državni pravdnik sploh odreka ime, po
polnoma v surovem tonu Frankovih demagogičnih
listov. Izvleček obtožnice je „Rdeči Prapor“ že
objavil, ko je bila sestavljena, in čitatelji se gotovo
spominjajo, kako smešno je, kar se očita obto
žencem stvarnega. Da imenujejo svojo cerkev
„srbsko-pravoslavno“, kar je postavno določeno,
je hudodelstvo veleizdaje! Če je kdo imel v hiši
to ali ono srbsko sliko, je — veleizdajalec!
Mnogo se peča obtožnica z belgrajskim
društvom „Slovanski Jug“, kateremu podtika re
volucionarne namene. Če bi bilo vse resnično,
kar pripoveduje Nastič v svoji brošuri o tem društvu,
bi bil vendar sedanji proces nemogoč, ker ne bi
nobena hrvatska sodnija mogla spraviti belgrajskih
revolucijonarjev predse. Verjetno je pa, da so tudi
tiste obdolžitve povečini izmišljene, zakaj glasilo
društva, ki se tudi imenuje „Slovanski Jug“, je
pač objavljalo poročila iz vseh jugoslovanskih
krajev, včasi precej naivna poročila, v katerih pa
živ krst ni mogel zaslediti onih krvavih namenov,
ki mu jih podtika obtožnica.

Razprava.
Že v začetku se je pokazalo, da nimamo
tukaj nepristranskega sodišča, temveč odbor urad
nih juristov, ki so pustili zakon in vest pod mizo,
pa ravnajo kakor jim je ukazano z Markovega
trga, iz banske palače. Razprava se je že prvi
dan pričela kakor ostudna farsa. Z obtoženci in
z zagovorniki ravna sodišče kakor z brezpravnimi
heloti, pristransko in žaljivo.
Zagovornikov je prišlo 28, med njimi 18
Hrvatov in 10 Srbov; sodišče jim pa ni pripra
vilo niti dovolj prostora, tako da jih je mnogo
moralo sesti na obtožno klop.
Na galeriji se je opazil neki fotograf, ki
je bil baje poslan od drja. Franka in je hotel
fotografirati obtožence. Proti temu je protestiral
obtoženec Brkič, začetkoma brez vspeha. In le
na ponovni zahtevi je sodišče sklenilo, da morajo
zapustiti galerijo vsi, ki nimajo vstopnic; med
njimi je bil tudi fotograf.

Brez posla.

tudi sodniki; predsednik smatra to za e mon
stra ci j o in jo graja. Na to položi eden obto
žencev polo belega papirja med oba plašča in
zdaj se vidijo barve rdeče-belo-modra, ki kažejo
hrvatsko zastavo. Med občinstvom je smeh,
kajti proti barvam uradne, hrvatske zastave ne
more nastopati sodišče.
Priče zagovornikov — odklonjsae.
Zagovorniki so naznanili 300 prič, ki naj bi

jih sodišče zaslišalo. Državni pravdnik je pred
lagal 250 prič. Sodišče sklene, da se odkl oni J o
vse razbremenjevalne priče. Vsled tega
nastane med občinstvom veliko razburjenje. Za
govorniki naznanijo ničnostno pritožbo.
Kje je Nastič?
Glavna priča v tem procesu je famozni
Gjorgje Nastič! Doslej ga še ni v Zagrebu. Na
sodišču pravijo, da bo zaslišan kot zadnja priča.
Z druge strani se sliši, da sploh nihče ne ve,
kje da je.
Izključeni časnikarji.

Pristranost sodišča se kaže tudi v tem, da
nekaterim časnikarskim poročevalcem ni dovoljen
pristop k razpravi, ker sodišče misli, da ne bodo
tako poročali, kakor bi radi Rauchovi gardisti.
Med njimi so poročevalci naših bratskih listov
„Pravo Lidu“ v Pragi in „Radničke Novice“ v
Belemgradu, nadalje milanskega „Corriere della
sera.
Misli se, da bo proces trajal 5 do 6 tednov.

Naš zbor.

Dalje.

Kermolj (Trst):

V mirnih časih se taktična vprašanja lahko
rešujejo. Treba je, da določi strankin zbor vo
lilno smer, sicer pa že najdejo organizacje pravo
pot. Večje težave lahko nastanejo pri volitvah. V
tem oziru ni vselej in vse tako, kakor bi moralo
biti. Pri zadnjih deželnozborskih volitvah na Go
riškem je prišlo do ožjih volitev. Takrat je še tr
žaška organizacija vodila politično delo na Gori
škem, ker se še ni bila ustanovila deželna organizacija.
V Trstu smo se zelo začudili, ker smo brali v
«Rdečem Praporu» takorekoč povelje, da naj soci
alisti pri ožji volitvi glasujejo za liberalce. Za ne
deljo je bila v Gorici sklicana konferenca, že pred
konferenco pa je bila v «Praporu* tista izjava.
Sodrugi so takrat ostro kritizirali to taktiko. Taj
ništvo je lepa želja. Jaz sem tudi za to, ampak
kako bi se dobilo toliko sredstev, je drugo vpra
šanje.
Fras Jernejčič (Trst):
S Petejanovim predlogom se ne strinjam. Raz
umel sem ga že, pa prav zato nisem zanj. Ta
vprašanja imamo tudi v Trstu, pa vidimo, da nič
ne koristijo. Samo čas se trati ž njimi. Dosti ima
mo opraviti, če hočemo sodrugom dopovedati, da
se morajo politično organizirati. S tajuištvom se
vedno bavimo. Ampak to ni dosti, da sklenemo
take reči. Imeti moramo osebo. Ia če jo ima iz
vrševalci odbor, je drugo vprašanje, kaj bo delal
tajnik. Ni dosti, da imamo osebo, ampak če ho
čemo, da bo delal, je treba tudi za delo sredstev,
pa ne malo.
KoGmnr (Ljubljana):

Ko so zapisavali generalije obtožencev, je
predsednik vprašal enega, kakšen poklic ima. Ta
je odgovoril z žalostnim glasom : „Zdaj nobenega.
Obtoženec sem.“
Obtoženca Ercegovca vpraša predsednik,
kdo ga zagovarja. Odgovor je : „ Moje neomadeževano življenje in moja čista vest.“
Obtoženca Katarja vpraša, če je bil že
kaznovan. Ta odgovori: „Da, s šestimi meseci
preiskovalnega zapora.“
Državni pravdnik Accurti predlaga, naj se
Za našo taktiko je kolikor toliko merodajno
odkloni zagovornik dr. Milovič, češ, da je tudi tudi nastopanje nasprotniških strank. Pri njih opa
on osumljen veleizdaje. Dr. Milovič pro
testira proti taki obdolžitvi, a predsednik mu zujemo neizmerno bahavost. Ge tudi sami nič ne
opravijo, se pa bahajo s tujim perjem, med tem
najprej poseže v besedo in končno mu jo vzame
Vsled tega nastane med zagbvorniki velik nemir
ko mi še svojih vspehov ne izkoriščamo. Velika
Odvetnik dr. Hi n ko v ič protestira proti pred napaka je tudi, da socialistični poslanci niso dovolj
sednikovemu ravnanju, ki vpošteva predlog dr
žavnega pravdnika, ko se še čita obtožnica, dočim poučeni o naših razmerah. «Slovenski Narod» je
ne daje zagovornikom niti besede. Predsednik list, ki mu je vsaka laž in surovost dobra, če misli,
se izgovarja, da državni pravdnik ni ničesar pred da bo ž njo škodoval nasprotniku. Tako je bilo z
lagal, temveč da je le delal opazke.
znanim napadom na drja. Adlerja. O takih re
Dr. H i n k o v i č : In predsednik vpošteva celo čeh je zunanje socialistično časopisje slabo infor
te opazke! To ni enakost v ravnanju s strankami
mirano. Jaz sem že enkrat podal predlog v tem
Proti takemu kršenju zakona protestiram!
zmislu,
ki se pa ni izvršil. Tako se je n. pr. tudi
Dr. Milovanovič želi besedo, a predsednik
mu je ne da.
zgodilo, da je «Arbeiter Zeitung» imenovala drja.
Izključeni zagovorniki.
Kreka «der hellste Kopf», česar najbrže nebi bila
.. S°ulšjexse Je na t0 P°! ure posvetovalo o storila, če bi bila vedela, kako demagoško in su
zahtevah državnega pravdnika ter je sklenila, da rovo nastopa doma. Treba bo kaj ukrenili, da bo
imajo ,kot zagovorniki odkloniti dr. Dobričevih, izvenslovensko socialistično časopisje redno infortrHp nsnmh-lT.1;6.^Stojanovič, češ, da so vsi mirano o razmerah in dogodkih pri nas. Med natorej veleizdaje. 66 6 V ve'esr'3Ski propagandi, šim delavstvom se čuti še pomanjkanje socialistične
* discipline; v strokovnih organizacijah bi se Iabko
Srbska in hrvatska zastava.
več storilo za vzgojo. Seveda v strokovni organi
Srbski popi višjih činov imajo plašče ki
so zaciji so vspehi vidni, politični vspehi so pa veči
podšiti v različnih barvah. Ker je obstalo v Ln
dvorani vroče slečeta obtoženca profesor teoîogije dr' noma idealni in manj vidljivi. Strokovna organiza
Valerian Pri bi če vić in non Mii A,?,-a Je •
cija mora biti opora politične. Obema je končni
plašča, pa ju položita s podšiJkami tako^Sz
cilj enak. Večja paznost se mora posvetiti tudi
ograjo, da Se Je videla rdeča in modra, Ł S
mladinski organizaciji, ki mora biti osnovana na
bela barva — torej srbska zastava. NainS
so opazili to med občinstvom. Kmalu pâ opŻrijJ pedagoških načelih. V nekaterih krajih so ženske
glavni vzrok, da ni napredek večji. Tako je c, pr

v Ljubljani, kjer delajo ženske v tobačni tovarn!
m silijo moža, da ostane, v Ljubljani, tudi če ivgubi tukaj delo m če bi drugje našel boljši zariužek. To vpliva tudi na mezde v takih krajih ker
je naravno, da so mezdni boji v takih razmerah
težki. Storiti se mora torej več za žensko propa
gando. Da je lokalna taktika različna v razmh de
želah, ni nič čudnega. Ampak glavna taktika mora
biti enotna. Zato ne smejo deželne in druge orga
nizacije nikoli izgubiti tesne zveze z izvrševainiui
odborom.
Čobal (Zagorje):

Predlagam, đa se zaključi imenik govornikov
Sprej eto.

Zefcovič (Sorica);
Stranka ima v raznih inštitucijah odločilen
vpiiv. Uradniki in uslužbenci v takih inštitucijah
morajo tudi delali za stranko. To se Iabko za
hteva.
Regent (Trst):

Današnja debata se vodi skoraj same o kranj
skih razmerah. Za stranko so pa vendar tudi iz
ven kranjske organizacije važne, nekatere še važ
nejše kakor kranjske. Taktika je v obmejnih krajih
mnogo težavnejša kakor na Kranjskem, kjet imate
lahko delo. V Trstu n. pr. se moramo vedno ozi
rati na Italijane; za nasprotnike pa imamo šovi
niste, ki neprenehoma trdijo, da ne delamo nič
druzega, kakor da pomagamo Italijanom, Seveda
jim moramo pomagati, če hočemo pomagati sebi.
Narodnjakom pa daje to priliko, da zavijajo vsako
stvar. Včasi nam res nastanejo težave vsled dvo
jezičnega in mnogojezičnega prebivalstva. Ko je
izvrševalni odbor pozval vse organizacije, naj pri
rede shode zaradi narodne avtonomije, smo pozdra
vili ta sklep in smo hoteli tudi v Trstu prirediti
tak shod, pa nismo mogli, ker so imeli Italijani
takrat druge opravke, ki so jih bili že prej sklenili.
To je torej težava v mešanem kraju.
HilOSt (Trst):

Glede na razna mnenja se mi zdi potrebno
naglašali, da moramo odločno ostati delavska raz
redna stranka. Organizirati delavstvo ia voditi raz
redni boj za emancipacijo delavstva je naša na
loga, Od tega se ne moremo oddaljiti, Ce hočejo
mali kmetje, mali obrtniki priti k nam, jih ne
bomo odbijali, ampak povedati jm moramo res
nico. Tistih ne maramo, ki bi pri nas radi zasle
dovali nesocialistične cilje. Kar se tiče zadružništva,
je moje mnenje to, da lahko snujemo različnim
stanovom zadruge, a kadar se jim bo dobro go
dilo, nam pokažejo osle. Naj vedo vsi, da nismo
splošna, ampak razredna stranka. Trst je res te
žavna točka. Naravno je, da morajo italijanski so
drugi skrbeti v prvi vrsti zase. Ampak zgodile so
se tudi napake, ki so nam sk idovale. Tako je bilo
v Pulju ; jaz sem jim povedal in tudi «Rdeči Pra
por» je obsodil njihovo stališče.
Etbin Kristan :

Sodrug Kermolj se je pritoževal nad «Rde
čim Praporom», ki je za ožje volitve na Goriškem
izdal parolo, da se glasuje za liberalne proti kle
rikalnim kandidatom. Ampak to je bilo potrebno,
ker nismo dobili iz Trsta nobenega odgovora na
naše pismo (Kermolj: Saj nismo dobili nobenega
pisma). Pač, kajti pozneje ste mi sami povedali,
da niste mogli nič odgovoriti, ker niste dobili iz
Gorice pravočasno odgovora. Ce bi bili izvrševal
nemu odboru naznanili, da bo v Gorici koofarenca,
bi bil «Rdeči Prapor» objavil to. Tako pa ni bilo
megoče, da bi centralno glasilo ne reklo ne bev,
ne mev, ko so bile volitve že na pragu. Neki go
vornik nam je skoroda priporočal oportunizem.
Pa ni bilo potrebno. Oportunisti v tem zmislu, da
izkoriščamo položaj z ozirom na socialistični cilj iu
na podlagi socialističnih principov, smo itak. Am
pak če ima oportunizem zatajiti ali zatemniti na
četa, tedaj je kratkomalo izključen. Nezadostno
informacijo bratskega časopisja čutimo vsi hudo,
ampak pomagalo se bo šele tedaj lahko, kadar
bomo imeli dovolj moči. Doslej jih pa nismo imeli,
Čudim se danes sodrugu Regentu, ki je sicer zelo
hraber, danes nam pa slika same težave. Seveda
Trst jih ima, ampak drugi kraji jih imajo tudi.
Veseli bi bili, če bi imeli na Štajerskem in Koro
škem tla že tako pripravljena kakor v Trstu. Tudi
v Ljubljani ni premalo težav. In povsod jih bo
vedno več, čim bolj se bo stranka razvijala,
italijansko stranko morajo naši sodrugi kooperirati,
kadi-r gre z« skupna vprašanja; to je naravno-

pjiojB „Rdečemu praporju“ z dne 13. marca 1909.
iBipii n,^če j™ ne bran», da nastopijo samostojao v rečeh, ki se ne tičejo Italijanov. Tako bi
,'afiko shod za narodno avtonomijo sami priredili, če niso Italijani imeli časa. Da nismo razrfdna stranka, tega ni nihče trdil na tem zboru.
Ampak nekaterim sodrugom ni všeč beseda
«splošna» stranka. Toda naš cilj je, da postanemo
splošna stranka ; to je n. pr. tudi v Kautskega
znanem komentarju k komunističnem manifestu
povedano. Naravno je, da ne bomo rešili malih
kmetov kot male kmete; pač pa ne moremo igno
rirati kmetskega vprašanja, ki se nas močno tiče.
Z demagogijo ne smemo loviti kmetov ; prihajali
pa bodo sami, ker jih bo agrarni kapitalizem pri
silil. Mali obrtniki pogostoma niso nič druzega ka
kor delavci, le da morajo sami skrbeti za svojo
mezdo; ampak razrednega čuta nimajo. Prišel pa
bo tudi ta in iz njega se razvije razredno spozna
nje. Nam ni treba nobene jezuitovske taktike za te
sloje. Kadar dozore razmere, jim bomo morali od
preti svoja vrata. Produktivne organizacije ne mo
rejo biti strankini organizmi, dokler nimamo bel
gijskih razmer. Naše stališče spričo posameznih
takih organizacij se pa da le od slučaja do slučaja
določiti z ozirom na vse okoliščine.
Demetrović (Zagreb);
Zdi se mi, da ste storili napako, ko ste zdru

žili debato o taktiki in o organizaciji. Organično
bi bilo prav, da se združi taktika s političnim po
ložajem. Splošna in razredna vprašanja niso tak
tična, temveč načelna. Agitacija med kmeti je od
visna od kmetovih ekonomičnih stremljenj, ki niso
povsod enaka. Na to vplivajo tudi krabi meščan
skih političnih strank. Na Hrvatskem se pridobiva
mah' imet že močno za socializem, v prvi vrsti
kot človek. Vsled r .padaBja meščanskih strank
dobiva socialna demoSracija voddno vlogo v na
rodu. Reakcija se združuje pod zastavo klerika
lizma, drugo išče opore pri socialni demokraciji.
Naval iz krogov inteligence je lahko nevaren, če
delavsko jedro stranke ni dovolj močno. Ampak
prejalisiej mora povsod socialna demokracija raz
širiti svoje meje.
Dr Dermota (Gorica):
V Trstu je gospodarski položaj mnogo eno
stavnejši kakor drugod; na Goriškem in v Ljub
ljani je mnogo bolj kompliciran. V Trstu je sta
lišče jasno: Proti kapitalističnemu podjetništvu.
Tržaški sodrugi so pa še močno pod sugestijo
meščanskega časopisja, «Edinosti» L t. d. Namesto
da bi bila socialistična taktika merodajna, se pusti
voditi. V splošnem imamo na Slovenskem vprašanje
liberalizma in klerikalizma. Liberalizem obstoji le
še v ostankih. Naše stališče proti klerikalizmu je
jasno: t njim moramo voditi neprestan boj, ker
je ta boj načelen. Drugo je vprašanje z libera
lizmom. Ali ga zaradi našega protiklerikalnega sta
lišča podpirati, ali pomesti zadnje njegove ostanke ?
Liberalizem ne more nikdar več priti do veljave,
pa samo komplicira vse boje. Zato je bolje, naj se
pomede z ostanki, da bo boj enostavnejši. Inteli
gence, ki bi prihajala zgolj zaradi antiklerikalizma
brez ekonomičnega znanja in socialističnega pre
pričanja, ne bomo lovili, ker ne potrebujemo ba
lasta. Smo pa splošna stranka; delavska stranka
ne nehamo biti, a če hočejo priti drugi sloji k
nam iz spoznanja svojega položaja in ker socializem
tudi njim več koristi, jim ne bomo branili. Naj
prej se zanima za socializem le tvorniško delav
stvo; potem se pa naravno razširja na obrtno
delavstvo, pa na poljedelsko in na druge sloje, ki
žive od dela. Ta razvoj je naraven in se ne da
vstaviti, Gospodarskih ustanov ne moremo mešati
s političnimi. Da bi kmet pokazal osle, če dobi
zadruge, ne verjamem, če bodo zadruge dobre. To
«e ae tiče programa, ki se ne izpreminja.

Dr. Tama

(Gorica);

V naših deželah imamo različen gospodarski
fazvoj, kar moramo vpoštevnti. Na Goriškem imamo
že nekak liberalao-klerikalen krog zadružništva. Po
Statistiki imamo 78 odstotkov malih kmetov in

okrog 10 odstotkov malih obrtnikov. Organizacija
naših maloobrtniških delavcev je težavna, ker vsi
računajo, da sami postanejo mojstri; nekateri so
& bili mojstri in mislijo zopet postati. Tuje težko
kaj opraviti s strokovno organizacijo. Taktika med
malimi kmeti mora razlagati splošno avtonomijo.
Te je proletarska ideja. Na Angleškem je živa.
Uet je rojen nasprotnik birokracije in se lahko
Podobi u ekonomične okrajne zastope P°
»ieüsm vzoru, kjer imenrçje sam «r0Je žehnške

uradnike. Birokracija je najhujša kača v javnem
življenju; kmet vidi v njej zastopstvo sile, on pa
je pristopen demokratičnim idejam.
Zaključi se debata.
0 tlaka poroča na to
Anton Kristan.
Poročilo smo že objavili.
Konec prih.

Volitve v nalili.
Ta teden so bile v Italiji nove volitve za
rimski parlament in ž njimi je prvi del precej
strastnega volilnega boja zaključen. Izvoljenih je
419 poslancev; v 72 okrajih bodo ožje volitve.
V glavnem se obličje italijanskega parlamenta po
vspehu teh volitev ne izpremeni. Socialisti so do
slej dosegli jako lepe vspehe; njih število se v
novi zbornici izdatno poveča. Dosedanji rezultat
volitev je sledeči; Ministerialni kandiđatje so iz
voljeni v 276 okrajih; ustavni opozicionalci so
dobili 44 sedežev, radikalci 36, republikanci 17,
socialisti 30, katoličani 16.
Od teh mandatov so dobili ministerialci takih,
ki so jih imeli doslej 209, novih pa 67 ;
konstitucionalni opozicionalci dosedanjih 4,
nova 2;
radikalci dosedanjih 24, novih 12;
republikanci dosedanjih 12, novih 5;
socialisti dosedanjih 18 novih 12;
katoličani dosedanjih 5, novih 11.
Iz 4 okrajev še niso znani rezultati.
V ožje volitve pride 144 kandidatov in sicer
68 ministerialcev, 8 konstitucionalnih opozicionalcev, 25 radikalcev, 28 socialistov, 5 katoli
čanov, 8 republikancev in dva krščanska soci
alca.

Vojna ali mir?
Začasno kaže zdaj vse na mir. Srbija je raz
poslala svojim zastopnikom pri evropskih velevlastih okrožnico, da jo izroče dotičnim drža
vam. Ta okrožnica, ki označuje sedanji položaj,
se glasi;
izhajajoč od nazora, da je pravni položaj
Srbije do Avstro-Ogrske izza razglašene aneksije
Bosne in Hercegovine ostal normalen, nima Sr
bija namena, izzvati vojno s sosedno monarhijo
in tudi ne želi izpremeniti svoje pravno razmerje,
temveč izpolnjuje na podlagi vzajemnosti, nadalje
svoje sosedovske dolžnosti in vzdržuje z monarhijo
kakor v preteklosti odnošaje, ki izvirajo iz med
sebojnih gospodarskih interesov. V duhu stališča,
ki ga je Srbija vedno priznavala, da je bosenskohercegovsko vprašanje evropsko vprašanje, in da
pristoja signatarnim državam berlinskega kongresa,
izreči odločitev glede na aneksijo, kakor tudi na
novo redakcijo članka 25 berlinskega ugovora,
izroča Srbija, zaupajoča modrosti in pravičnosti
velevlasti, svojo zadevo brez pridržka njim kot
kompetentnemu sodišču ter ne zahteva torej iz
tega povoda od Avstro-Ogrske nobene od
škodnine, ne teritorialne, ne politične,
ne gospodarske.
*
Pisava srbskih listov je sicer še vedno dvo
umna ; za bodočnost pač še ni odpravljena vsaka
nevarnost, vendar je za trenotek položaj iz
boljšan.
*
Turčija je zdaj Srbiji dovolila prevoz orožja
in vojnih potrebščin čez svoje ozemlje.
Mladoturški list „Tanin* javlja, da zbira Sr
bija čete ob meji novopazarskega Sandžaka.
Zahtevajte
po vaeh goitllnah,
kavarnah ta
brivnicah
ÎÏ

■0“

i Fraor"!

Politični odsevi.
Socialno-demokratični poslano! so v držav
nem zboru obnovili vse predloge, ki so jih bili
vložili že v zadnjem zasedanju, pa se še niso rešili.
Med njimi so zlasti sledeči:
Pernerstorfer: Da se odpravijo vse do
ločbe, ki ovirajo ženskam društveno pravico.
Adler; Da dobe tudi ženske volilno pravico.
Schuhmeier: Da se zniža vojaška aktivna
služba na 2 leti.
S c it z; Da se odpravi smrtna kazen.
Winter; Da se volijo porotniki na podlagi
splošne volilne pravice.
Pernerstorfer: Da se odstranijo teološke
fakultete z vseučilišč.
Beutel: Da se odpravi loterija.
Tomschik; Da se izvede zakon o službenih
razmerah železničarjev.
C in gr; Da se vpelje osemurni delavnik V
radništvu.
Muchitsch: Zakon o pekamiških prostorih.
Muchitsch: Zakon o oikodaini za nočno in
nedeljsko delo v pekarnah.
Tu Her; Zakon o skrajšanem postopanju pri
odmerjanju dohodninskega davka za delavce.
Sehr am e H Zakon o službenih razmerah
gozdarskih delavcev.
Ellenbogen» Zakon za trgovske pomočnike.
Vrhutega so socialni demokratje vložili več
interpelacij,

Nadomestne volitve za državni zbor bodo
potrebne v štirih okrajih. Umrl je od zadnjega
zasedanja nemški poslanec B lös c h e, odstopil je
Poljak Abraham owi cz, ker se je zaradi polj
skega ministrstva sprl s poljskim kolom, Čeh dr.
Gernohorsky zaradi afere s praškimi vodovod
nimi cevmi in Nemec dr. Derschatta, ker je
postal predsednik avstrijskega Lloyda.
Za zborničnega poveljnika v Bosni je ime
novan dosedanji vojni poveljnik v Zadru general
Marijan V a r eš ani □. Prejšnji poveljnik bosenskega
zbora, general kavalerije pl. Windsor je prosil
za upokojitev, ker ne zna srbsko-hrvatskega je
zika.
Nemška vlada namerava vpeljati davek na
dedščine. Žrtve, ki bi zadele bogatine, ne bi bile
kdove kako velike ; zakaj dedščine do 20.000 mark
bi bile davka proste. Za 20.000 mark bi se plačalo
7, odstotka in ta kvota bi se polagoma stopnje
vala tako, da bi se za 100.000 mark plačal 1 od
stotek. Poleg tega naj bi se vpeljala pravica države
do dedščin, če ni bližnjih sorodnikov in če umrl
ne zapusti oporoke. Proti davku na dedščine pa
strastno agitirajo «stebri države», aristokratični
agrarci. Na nekem shodu, na katerem je njih dolgo
letni pristaš, profesor Wagner, zagovarjal novi da
vek, so tako razgrajali in tako počenjali, da govor
nik ni mogel slišati samega sebe. Kajpada, indi
rektni davki, katere plačuje ljudstvo, jih ne raz
burjajo.
Srbiji baje namerava zahtevati kompenzacijo
v novopazarskem Sandžaku. S Turčijo ima že spor,
ker turška vlada ne dovoljuje, da bi se vozile
srbske vojne potrebščine čez turško ozemlje.
V angleški poslanski zbornici je stavil irski
poslanec Dilon na državnega tajnika Greya
vprašanje, kaj vse se je že storilo, da se sestane
evropska konferenca, katera se bo bavila s polo
žajem, ki je nastal po priklopljenju Bosne in Her
cegovine in kdaj se bo že sestala. Državni tajnik
Grey je odgovoril, da se velesile zmeraj pogogovarjajo, kako bi se dala zadeva splošno rešiti.
Ker so druge države zelo interesirane, ne more
v tem trenotku podati daljnih pojasnil. Tudi po
gajanja še niso tako daleč, da bi se lahko go
tovo reklo, kdaj se sestane konferenca.
Japonska se zopet oborožuje. Od poslednje
vojske sem Japonska svojo vojsko hitro pa tiho
pomnožuje. Pehota je dobila nove, popravljene
puške, ki hitreje streljajo in dalje nesejo, kot
prejšnje. Vsakemu polku so prideljene štiri strojne
puške najnovejše konstrukcije. Topništvo je do
bilo nove brzostrelne topove, ki znatno nadkriljujejo one topove v rusko japonski vojni. Na
novo sta sestavlj'eni dve brigadi težkega topništva,
katera imata 10 in pol centimetra kaliberske topove,
ki neso na jako veliko daljavo. Nadalje so si na
bavili 500 topov za obleganje trdnjav. V konjeništvu so zamenjeni vsi konji. Častniki in oni
oddelki, ki so namenjani za rekognosciranje, so
dobili nove, izvrstne konje. Znatno so povečani
oddelki za zgradbo železnic, mostov preko velikih
rek in vojne zrakoplove. Preosnovan je nadalje
zakon, po katerem more Japonska sedaj poklicati
nad tri miljone vojakov pod orožje. Ta reorga
nizacija je bila izvedena v zelo kratkem času in
brez posebnega hrušča, kar dokazuje, da proti
Japonski v prihodnji vojni ne bo posebno pri
jetno in lahko dvigniti vojno orožje.

Domače vesti.
Gostinčar proti Čobaln.
Kakor smo svoječasno poročali, je tožil dr
žavni poslanec Jožef Gostinčar Miha G obala
iz Zagorja zaradi razžaljenja na časti, češ, da mu
je le-ta aa shodu v Narodnem Domu v Radečah
dne 31. maja 1908 zaklical besede, da je vse laž,
kar govori, da vedno laže in da je lažnjivec.
Kazenski sodnik v Radečah g. D o 1 e n š e k je
obsodil Gobala na 8 dni zapora, poostrenega z
dvema postoma in v povračilo stroškov. Okrožno
sodišče v Rudolfovem je pa to razsodbo predru
gačilo tako, da se je Gobai obsodil samo na globo
30 K in sicer le radi očitanja, da Gostinčar «laže»,
dočim je Gobala oprostilo glede očitanja, da je
Gostinčar lažnjivec, da vedno laže in da je vse
laž, kar govori. Gostinčar je bil obenem obsojen,
da mora, ker je z glavnim delom svoje tožbe
propadel, povrniti Mihu Gobaiu večji del prve in
vse stroške druge instancije.
Ta lekcija pa ni dala mirovati Gostinčarju in
njegovemu protektorju dr. Benkoviču, ki se je čutil
posebno blamiranega radi tega, ker vsklicno so
dišče njegovi zapriseženi izpovedbi, s katero je
potrdil ovadbo v celem obsegu, ni verjelo. Dr.
Benkovič je namreč s svojim pričevanjem zagazil
v velika nasprotja z izpovedbami drugih prič, oso
bito priče g. dr. F. Vončina, takratnega vladnega
komisarja.
Naravno, da je skušal dr. Benkovič popraviti
blamažo. Dobil je nove priče ter predlagal ob
novo kazenskega postopanja. Sodišče v
Radečah je temu predlogu tudi ugodilo.
Vršila se je potem dne 4. svečana 1.1. nova
razprava pri c. kr. okrajni sodniji v Radečah, na
kateri je bilo zaslišanih pod prisego nič manj kot
23 prič. Deset nasprotnikovih prič je sicer potrdilo
obtožbo v celem obsegu, toda večina teb prič je
’ prišla v (protislovje ■ svojimi izpovedbami, katera

so oddali v teku pređpoizveđb. Pa tudi med seboj
so si priče zelo nasprotovale. Nekatere so potrdile
besede, katerih noben drugi ni slišal. Res“æa 86 Ie
izvedela šele tedaj, ko so bile zaslišane Goba ove
priče, ki so stale v kritičnem momentu v nepo
sredni bližini obtoženca, ter decidirano potrdile, da
Goba! ni izgovoril drugih besedi, kakor one, katere
je sam priznal. Besedo «lažnjivec» je izrekel nekdo
drugi, ki je stal zadej za obtožencem. Ia res je
prizna! priča Malovrh, da je bil le on tisti, ki je
zaklical «lažnjivec», ne pa Čobal. Dr. Benkovič m
vladni komisar dr. Vončina sta takoj stopila raz
govorniški oder ter povpraševala, kdo da je
zaklical besedo «lažnjivec», vendar pa nista
našlastorilca.
....
Ako bi bil Čobal takrat zaklical inkriminirano
psovko in bi bil dr. Benkovič vedel to, ne bi bilo
treba gele povpraševati po storilcu. Vprašamo: Ako
je dr. Be n ko vi č, kakor je izpovedal, res ves čas
pazil na Cobala, zakaj ga pa ni takoj agnosciral kot krivca?
Isto velja o klerikalnih pričah. Obdolžitvene
priče pa so se zglasile šole sedaj po preteku
sedmih mesecev«
Kljub temu stvarnemu položaju je sodnik P olenšek zopet obsodil Cobala in sicer na tri
dni zapora, poostrenega s postom in v povračilo
stroškov. Interesantno je, kako je prvi sodnik u t emoljil svoj kvivdorek. Naj citiramo iz sodbenih
razlogov sledeči odstavek:
*Ce se pomisli, da je bil na shodu velik
hrup in da se je mnogo kričalo, je več kot na
ravno, da ne more vsakdo vedeti, kaj je
kdo kričal. Izpovedbe onih prič, ki odločno
trdijo, da obtoženec inkriminiranih besed ni za
klical, so z ozirom na to okolnost, da se je
veliko kričalo in vsled tega tudi veliko
preslišalo, malo verjetne. Ce se še po
misli, da so te priče izpovedale nekaj, kar se po
njegovem mnenju ni zgodilo, seči je, da po to
likem času ni mogoče brez močnega vpliva
avtosugestije odločno reči, kaj kdo ni rekel.
To bi bilo mogoče le v slučaju, če bi bil obto
ženec priče najel, da naj natančno pazijo na
vsako besedo, kar pa obtoženec šara ne trdi,
temveč pravi, da mu je bila skoraj večina prič
neznanih.»
Proti tej razsodbi je vložil g. dr. Tekavčič
pritožbo na okrožno sodišče v Novem mestu, o
kateri se je vršila vzklicna razprava dne 10. t. m.
Vzklicno sodišče je pritožbi Mihe Cobala v
celem obsegu ugodilo, Cobala od obtožbe
popolnoma oprostilo 1er obsodilo Gostinčarja
v povračilo vseh naraslih stroškov.
Klerikalno krščanstvo ima poseben značaj
kš se izraža v doslednem praktičnem zatajevanji
onih načel, o katerih se navadno misli, da si
krščanska. Nekoč so nas učili, — iv šolah uč<
menda naše otroke še zdaj — krščanstva. Tej kar
dinalni točki se pa pridružuje še dolga vrsta zapo'
vedi in naukov, ki izpolnjujejo in Specializirajo na
čelo: N. pr. «Kdor ima dve suknji, naj da eni
tistemu, ki nima nobene»; «ne prizadeni bližnjemu
kar nočeš, da bi se tebi zgodilo» i. t. d. Priporo'
Čanju ljubezni do bližnjega sledi kakor rdeča ni
zaničevanje «mamona» ; «ne zbirajte zakladov, k
jih žro moli in rja» ; «ne jemljite obresti» ; «nihči
ne more služiti bogu in mamonu-» Taki so nauki
Slovenski klerikalci pa so baje njihovi varuhi ir
čuvaji. Na zadnjem katoliškem shodu, na kateren
je imel načelnik S. L, S. glavno besedo, so krepke
naglašali in nad vso postavljali skrb za duševni
blagor, za izveličanje po smrti, za praktično kr
ščanstvo. Res da so bili klerikalci na Kranjskem
takrat še politično v manjšini, pa so se lahko iz
govarjali, da niso krivi, če ne veljajo vsa lepa na
čela y praktičnem življenju, ker jih ovirajo hu
dobni «protikrščanski» nasprotniki. Toda izza onega
časa se je temeljito izpremenila stvar, v kranjskem
deželnem zboru so zdaj vladajoča stranka ; deželni
glavar je izpreobrnjeni, odnosno spokorjeni pl.
Šuklje; v deželnem odboru odločuje njihova ve
čino. In zdaj bi bil čas, vprašati, kaj je s praktič
nim krščanstvom. Pojasnili bi nam ga lahko bivši
občinski odborniki idrijski. Ne da bi jo bili zahte
vali, je klerikalni deželni odbor poslal v Idrijo ko
misijo zaradi znane zadeve, vsled katere je bil
občinski odbor razpuščen in župan odstavljen.
Stroške za to komisijo pa je krščansko-katoliški
deželni odbor predpisal občinskim odbornikom,
lafo neproduktivni izdatki niso potrebna slast,
zlasti tedaj ne, če še za nujnejše potrebe ni de*v
N* toreJ Cudo, da odborniki niso pla
čali. Ampak deželno avtonomni kristjani poznajo
svoju moč bolje kakor evangelije in katekizem, pa
so kratkomalo — zarubili dolžnike. Iu v pondeljek
n b.'?a.]av?a dražba. Kadar gre za denar, izgine
klerikalna ljubezen do bližnjega kakor kafra. Kako
sin^i n^^nnm0-1 .možje siužbo božjo z mamonovo
službo, nam je še nerešena uganka na si snloh

nosijo. Trpinči nas pa drugo vprašanie kako ie
SS ™ le E™T°in, Pt'' “ - iw däbi.
Sïoïtni vsneh
1£? nekaterib odbornikih
z lostn vspeh, da se m dobilo pri njih nič nenntreh»
«i brez «Wa ta ÂÏÏujS «£* «rie

napise .Zarubljeno, in , ponjeuik f/'!*'*“

zbirka prodajala na profani dražbi. Ah bi bilo prsih je imel revež kamen, katerega sta dva mota
čudno, če bi nas zdaj obiskal potres kakor Kala- komaj odstranila. Pokojnik zapušča še aepre3kf£
Ijeno hčerko; žena pa, za katero je pokojnik nebreze in Siciliance?
.
Izjemno stanje t Idriji bo koncem tega me utešivo žaloval, mu je šele pred tremi tedni umna
seca končano. Klerikalni manevri, ki so imeli na
. Zmrznila je V Trbovljah rudarjeva žena An-'
men, zavlačiti sedanji položaj ad calendas graecas, tomja Kolar. Ko so jo našli, je bila že mrtva "
so vendar postali neuspešni in konec bo gerentove
Vsled pretepa je umrl y Zimi« blizu Mr rioora
glorije. Občinske volitve bodo dne 26. marca za
letni Franc Zorko. Dobil je krvavitev možgan
tretji, dne 27. marca pa za drugi in prvi zazreti. ki je povzročila smrt.
Vodil jih bo okrajni glavar logaški g. E c k JNa Koroškem so nemški naclonalci imenovali
Zaradi kanonov na Gradu se prepira kranjski za deželnozborske volitve svoje kandidate za splošno
deželni odbor z ljubljansko občino. Ta je namreč skupino. V l, (celovškem) okraju je dr. M et nie;
sklenila, da jih posodi vojnemu ministrstvu za v 2. (šentvidskem) kandidira Fil. Großbauer.
neko razstavo; deželni odbor pa trdi, da kanoni , °t- -ïî vat v hihtengrabnu ob Labodi, v 3.
(beljaškem) B r u g g e r, ravnatelj meščanske šole v
niso občinska, temveč deželna last.
Občinske volitve v Ljnbijani bodo letos dne Beljaku, v 4. (špitalskem) pa znani dr. Stein
19. aprila za tretji, dne 21. aprila za drugi in dne wend e r.
Vladna podpora za zelenjadarstvo na Go
23. aprila za prvi razred. Eventualne ožje volitve
bodo dne 20., oziroma 22., oziroma 24, sprila. OSÈôM üuje se, da je vlada dovolila deželnemu
Za prvi razred bo ena, za drugi in tretji po dve odboru goriškemu 42 500 g y svrho pospeševanja
volilni komisiji. Volilni čas je določen v prvem in zelenjadarstva.
Preprečen« netteča. V Standrežu na Gori
drugem razredu 8. do 12. dopoldne, v tretjem pa
od 8. dopoldne do 2. popoldne. Predsedniki vo škem bi se bila kmalu zgodila velika nesreča pri
lilnih komisij bodo : V prve m razredu občinski motorju na bencin. Štiri oäebe, ki so gledale v za
svetnik Josip Lenče; v drugem razredu prva prtem lokalu, kako teče motor, so padle vse, druga
komisija obč. svetnik Ivan P lan ta n, druga komi za drugo v omedlevico. Iz smrtne nevarnosti jih je
sija obč. svetnik dr. Majaron, v tretjem raz rešila deklica, ki je tudi prišla iz radovednosti gle
redu prva komisija obč. svetnik dr. Karol Triller, dat novi stroj.
druga komisija obč. svetnik dr. Ivan Tavčar.
V Zagreba so zavladale neverjetne, naravnost
divjaške razmere. Ondotni zizibambule napadajo j Strokovni
nasprotnike v revolverji na ulicah, ne da bi
2a pekovsko warsîvo. 4. t m. se je vršil v
policija, ki vidi to, branila. Natančen dopis obja gostilni «pri Kroni» v Gradišču obilno obiskani shod
vimo zaradi pomanjkanja prostora prihodnjič.
za pekovsko varstvo. Sodr. Perhnê kot predsed
Vztrajen samomorilec. Šestindvajsetletni po nik ljubljanske skupine pekovske zveze je otvori!
možni uradnik Alojzij 2. je prišel leta 1907 od zborovanje ter podal sodr. Ant. Krištaau be
vojaštva na dopust in je dobil službo pri okrajnem sedo, da je razložil cilje pekovskega varstva. Spre
sodišču v Radovljici, odkoder je pozneje prišel k jela se je tudi tozadevna resolucija. Govorili so še
ondotnemu okrajnemu glavarstvu. Tam je bil pa sodr. Piškur, Karlič in dr. — Organizacija pekov
pred kratita odpuščen. Kmalu na to se je vlegel v Ljubljani prav lepo napreduje. Kmalu bodo vsi
na progo, da bi ga bil povozil vlak, kar se je pa pomočniki že v organizaciji. Tako je prav.
še pravočasno preprečilo. V petek ga je našel le
Kovinarska podružnica v Ljubljani je imela
žečega na potu za Koslerjevo pivovarno železniški 28. svečana svoj redni letni občni zbor. ki ga je
inženir na levi roki s prerezanimi žilami. Ker je otvoril predsednik sodr. Sl a mn jak ter obenem
bila nevarnost, da mu odteče kri, so poklicali re podal zanimivo letno poročilo o delovanju po
šilni voz, s katerim so ga pripeljali v deželno bol družnice. Sodr. Vehovec je podal tajniško po
nišnico. Ko je šel v soboto ob pol 8. zvečer neki ročilo, iz katerega je bilo razvideti, da se je odbor
poročnik po hodni poti na južni kolodvor, je za trudil za razvijanje organizacije po vsi svoji moči.
pazil kakih sto korakov od restavracije na notranji Blagajniško poročilo sodr. Puharja se je odobrujé
strani ograje obešenca, kateremu je takoj prerezal vzelo na znanje. Skupina je imela dohodkov
vrvico, nato pa hitel naznanit na kolodvoru službu 1289 K 70 h, ki so se razdelili na podpore, na
jočima policijskima organoma. Na licu mesta sta izdatke centrali in na saldo, ki je še v blagajni.
uvidela, da je n‘eznanec sicer že kakor mrtvo bitje, Račune so rač. pregledovalci pogledali in v redu
a ima še v sebi življenja. Prenesla sta ga v kolo našli. Nov odbor se je izvolil tako-le: Za pred
dvorsko stražnico, kjer sta ga spravila toliko k sednika I. Slamnjak, za blagajnika Fr. Puh, za
sebi, da se je zavedel in povedal, da je Alojzij 2. tajnika I. Vehovec, v odbor; Zorko, Rodič, Dein da je šele prišel iz bolnišnice. Imel je na levi bovskÿ, Letnar, Sušnik, Cerar in Muzlovič. Sodr.
roki še obvezano rano, katero si je prizadel prejšnji I. Kocmur pa je nato poročal o pomenu strokovne
dan v samomorilnem namenu. Na zdravnikovo od organizacije. Obrazložil je cilj prave organizacije
redbo so ga zopet pripeljali z rešilnim vozom v — omenil je tudi namene žoltih organizacij, ka
deželno bolnišnico.
tere pri nas predstavljajo narodne in krščanske
S šivanko si je prebodla oko 41etna Roza zizibambule. — Kovinarji ljubljanski! Na delo,
Sancin v Trstu, ko je šivala punčki obleko. Deklica da bo organizacija ljubljanska dosegla čim večjih
bo bržkone oslepela.
uspehov.
Rekonvalescent ključavničarski pomočnik Fran
Poročilo društva tiskarjev na Kranjskem za
Cankar, ki si je bil predpreteklo soboto v samo 1. 1908 je že izšlo. 13. marca 1909 bo v veliki
morilnem namenu zadal v svojem stanovanju na dvorani Mestnega Doma redni letni občni zbor,
Dunajski cesti št. 6 v desni stran prsi dva strela, na tem se to poročilo podaja. Reči moramo, da
je preteklo soboto toliko okreval, da je zapustil je poročilo pregledno in skrbno sestavljeno.
deželno bolnišnico.
Društvo je imelo koncem 1. 1908 179 članov.
Za vipavski dešelnozborski mandat kandi 17 članov je več kot 1. 1907. Dohodkov je imelo
dirajo klerikalci posestnika Bogomira Perhavca 13.069 K 35 h, izdatkov pa 11.934 K 35 h. Stanje
iz Vipave. «Slovenec» naznanja, da je vodstvo S. premoženja obnaša konec 1908 39.571 K 09 h.
Več bomo o tem poročilu še napisali, ko bomo
L. S. to kandidaturo soglasno odobrilo in z ve
seljem pozdravilo. Soglasno odobrilo — to se bo poročali o občnem zboru.
že verjelo, ampak če je tisto pozdravno veselje
popolnoma pristno, je drugo vprašanje. PerhavCeva
kandidatura je namreč plod male revolucije v kle Socialni pregled.
rikalni stranki. Ta mandat bi bil všeč idrijskemu
S stavki v Veienjah. V soboto, dne 6. t. m,
dekanu Arkotu, ki še ne more pozabiti, da je že je v rudniku D. pi. Lappa v Velenju naenkrat iz
bil poslanec. Upal je, da ga bo stranka oficielno bruhnila stavka radi slabih plač rudarjev. Ni čuda,
podpirala in najbrže bi bila storila to, če se ne bi plače so bile 2 09 K do 3 K na dan. Stavka pa
bili zaupniki uprli, češ, da je že dosti duhovnikov se je že v pondeljek končala s povoljnim vspehom.
v deželnem zboru. — Liberalci so sklenili, da ne Gosposki šihti kopačev so se zvišali od 218 K na
kandidirajo. Volitev bo dne 3. aprila.
250 K, podkopačev na 2 35 K in žajbrocev aa
Drevo je Ubilo dekleta. V Jelovcu pri Narap- T20 K; akord se je povišal od 1 do 50 vinarjev;
ljah je namreč pretekli teden podiral posestnik kunićem, kovačem, tesarjem se je povišala dnevna
Eberl v gozdu drevje. Ko je menilo neko drevo plača od 5 do 7 vinarjev. — Rudarji in drugi de
pasti, je bežala njegova 18 letna hčer v kraj, a se lavci so se v tej stavki prepričali o potrebi orga
je spodtaknila ter padla in drevo je padlo na njo nizacije, ker so se zboljšale razmere vsaj deloraa
ter jo ubilo.
edino-le potom organizacije. Treba bode sedaj, da
Osemnajst mesecev staro dete naprodaj. Za se Velenjčani še tesneje združijo proti izkerišče175 dolarjev je tvoje. Mati, ako si hoče ohraniti vainemu premogokopnemu milijonarju. — inter
življenje, se mora podvreči operaciji, za katero veniral je rudarski tajnik sodrug Sitar z iiredno
nima denarja. Prodati hoče dete, da dobi po požrtvovalnostjo, za kar isa je delavstvo prav zeio
trebna sredstva. — Ta oglas s podobo deteta so hvaležno.
pred nekaj dnevi prinesli meščanski listi v Cle
Strajk mizarskih pomočnikov v Zsgrebu.
velandu v Ameriki. Komentar je tu nepotreben, 10. maica je nastala v Zagrebu stavka mizarskih
kajti v tem slučaju si tudi lahko v duhu vstvari pomočnikov zato, ker so hoteli mojstri odstraniti
pravo sliko.
tedensko plačo in jo nadomestiti z akordno ozir.
Zidarski pomočnik se je ponesrečil pretečeni s plačo od ure. 31 delavnic je izpraznjenih, 168
pondeljek na Mirnu na Goriškem. Nesreča se je delavcev stavka. Stavkokazi so'le trije. — Mizarski
zgodila tako: Pri podjetnici Karolini Faganelli pomočniki so naprošeni, de nikdo ne potuje
so zidarji obzidavali neke nabiralnike vode, nad v Zagreb.
katerimi je stal 12 m dolgi zid. Ko so zidarji od
Izprtje K-zarskih pomočnikov na Dunaju šs
stranili na ukaz lastnice opore, se je nakrat zrušii
vedno traja. «Šarfmacherji» so na delu z vso ener
ves zid ter zasul zidarskega pomočnika Janeza
gijo, vendar sloga že poka, Mali mojstri začenjajo
N e m c a, ki je vsled teških telesnih poškodb ob 1 «r;
pop. umrl. Pokojnik je bil tako zasut, da še ie üvidevat’i pa so šli velikim le na lim, Na Duaai
videl samo čevelj ene noge ispod mvalin Na naj ne potuje noben mizar.

pregled.

S prvim aprilom 1909 začne

Glencoe, (Severna Amerika). Svojim rojakom
Naročnike, ki še dolgujejo naročnino, pro
sodelavcem v stari domovini, ki večjidel mislijo,
„Rdeči Prapor“
đa teče po Ameriki mleko in med, bi rad pojasnil simo, da nam blagovolijo Isto takoj po
nekatere tukajšne razmere. Znano je slovenskim slati. :: Tudi zaupniki, ki dobivajo po več
izhajati vsak torek, četrtek sodrugom. da je zalotila Zedinjene Države huda Iztisov lista, naj blagovolijo točno odi gospodarska kriza, ki pa Judi zdaj šeni končana, —
računati.
-r-............... in vsako soboto
zlasti ne za delavce. Ze drugo leto je strašno
pomanjkanje dela po vsej širni deželi in sploh
ter bo veljal:
ni nič upanje, da se izboljša položaj. Razne to
Poslano.
varne, v katerih je bilo še pred poldrugim letom
ata celo leto 14*— kron
Gospodu
po več tisoč delavcev, so še danes zaprte. V premogokopih in po raznih drugih rudnikih se dela
za pol leta
7*—
„
dr. Gregorju Žerjavu
po dan do tri dni na teden, mnogo rovov je pa
odvetniškemu kandidatu
za četrt leta 3*50 ,,
sploh zaprtih. — Bede delavcev pa ni kriva samo
v Ljubljani.
na mesec
1*20 „
kapitalistična, kriza, temveč tudi velikanski tehnični
Opozorjeni na Vaš govor na shodu v Ko
Vse dosedanje naročnike prosimo, naj na napredek, ki ga kapitalisti brezobzirno in. tudi stanjevici, katerega je prinesel „Slovenski Narod“
brezvestno izkoriščajo sebi v prid. To se opazuje
znanijo opravnišivu, če bodo poslej sprejemali predvsem v premogokopih. V tistih jamah, v ka dne 8. t. m. v uvodniku „Zora puca“, da si je
po tri številke na teden ter naj dopošljejo di terih se še nekoliko dela, vpeljujejo električne Vaše blagorodje dovolilo v imenovanem govoru
ferenco naročnine, da ne nastanejo nobene ovire stroje. Tak stroj nakoplje z dvojico delavcev v indirektno napasti našo vinsko obrt, zahvaljujemo
osmih urah 250 ton premoga; če bi se delalo z se Vam za iznenadno izkazano nam reklamo in
v dopošiljanju.
rokami,
bi bilo za tako množino treba 50 de se Vam toplo priporočamo za prihodnje, da iz
Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri
lavcev. Račun je torej lahek: Od 50 delavcev jih volite ne samo na deželi, ampak tudi na evenporočajo naš list svojim sodrugom, prijateljem in ostane 48 brez kruha. Za tista dva, ki imata pri tuelnih shodih v Ljubljani, toda ne indirektno,
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka stroju dela, pa ni položaj nič izboljšan, temveč temveč z imenom imenovati našo tvrdko, katera,
varnah, v katere zahajajo in naj nam pošljejo še celo poslabšan. Kajti amerikanski kapitalisti kakor ste že na shodu priznali, prodaja ne samo
naslove takih znancev, ki bi ga naročili, če jim gledajo le na profit. Promet z elektriko je ne ceneno, temveč tudi pristno vino.
varen ; na vse strani so razpeljane po roveh žice
S spoštovanjem
ga pošljemo na ogled.
za električno strujo, zavarovane pa večinoma niso
Bs°. Novakovič
nič, kakor sploh podjetniki ne mislijo na nobeno
lastniki vinogradov in trgovci vina.
varstveno napravo, če se ne prisilijo na to. Ni
Pozori Važno!
Pripominjamo še, da je to „Poslano“ dne
Volitev v VI. razredu zavarovalnice zoper ne torej čuda, če ubije električni tok neštete de 9. t. m. prejel „Slovenski Narod“ a ga ni hotel
zgode je razveljavljena. 31. t. m. bo zopet volitev. lavce. Kapitaliste skrbi le, če jim ubije mulo, zakaj priobčiti z opazko, da ne more napadati govor
Delavstvo kandidira sledeča sodruga: Andreja to je treba kupiti, delavcev je pa po deželi toliko nika svoje stranke. Ravnotako je odklonil „Slo
Baudelja, delavca y papirnici v Podgori, in An brez posla, da ni treba nič skrbeti zanje. — Tudi venec“ z dne 11. t. m., češ, da se noče prepirati
tona Kmeta, mlinarja v Idriji. — Prosimo vse po tovarnah se vpeljuje električni promet, s ka s stranko.
zaupnike, naj skrbe, da se volitve takoj izvrše; po terim se prihranjuje živa delavska moč. Zato ni
vsod (v mlinih, strojarnah, papirnicah) morajo dati čudno, da je več sto tisoč delavcev brez kruha
gospodarji delavcem volilni listek, da ga i z vol j eni in lakote umira v bogati deželi. Po tovornih vlakih
zaupnik podpiše v imenu delavstva s svojim se neprenehoma vozijo brezposelni delavci skrivaj
podpisom ter da nanj napiše izvoljena kandidata. iz kraja v kraj, ker nimajo denarja, da bi pošteno
potovali. Mnogo takih delavcev se ponesreči,
Pozor torej!! Zaupniki, na delo!
marsikateri se ubije. Tako je v Ameriki, po kateri
hrepeni še toliko delavcev, namesto da bi se doma
Delavska brezpravnost na Ogrskem.
Priporočam se slovenskemu občinstvu,
čvrsto organizirali in si z močno organizacijo
pekovskim mojstrom in trgovcem, naj
Iz mnogih poročil je našim čitateljem približno izboljšali razmere. — Ko so bile volitve za pred kupujejo in naročajo edino
znano, kako nesramno ravna sedanja ogrska vlada sednika Zedinjenih držav, so kapitalistične stranke
z ondotnimi delavskimi organizacijami. Posebne agitirale na vse pretege. Tudi slovenski dnevnik
svobode niso uživali delavci na Ogrskem nikdar, v Novem Jorku, „Glas Naroda“, ki ima na čelu
toda tako brutalnega zatiranja še ni bilo nikoli ka zapisano „List slovenskih delavcev v Ameriki“,
kakovosti in po nizki
kor od tistega časa, kar je grof Andrassy pe je pridno agitiral za Tafta in obljuboval delavcem najteoljše
oenl. Nobeden gg. pekov in trgovcev naj
sta! minister za notranje zadeve, Košut pa trgo- j zlate čase, če bo izvoljen republikanski kandidat, bi ne ostal odslej brez tega bla, a, ki se
vinski minister. Razpuščanje legalnih delavskih or f No, republikanec je izvoljen, ampak dobri časi prodaja naši potrebni šolski družbi v
ganizacij in korfisciranje njegovega premoženja je so samo za kapitaliste, za delavce je pa le vedno korist.
Naročajte vsi žitne drože
v tej dobi na dnevnem redu. Delavstvo je rekuri- večja revščina. Bil sem meseca novembra v Vheralo proti takim nepostavnim činom, demonstriralo lling, Wa. V., ko se je z „rdečim vlakom“ pri edinole od domačega narodnega izdelovalca
je in manifestiralo za svoje državljanske pravice. peljal Evgen Debs, socialistični kandidat za pred
A vse je bilo zaman. V zadnjem času ja vlada sednika. Mnogo tisoč ljudi ga je prišlo poslušat
razpustila zopet celo vrsto organizacij s popolnoma in vsi so priznali, da je govoril lepo in prav.
Klicali so „hural“ in „živio 1“ na dan volitve je V lastni hiši, Klatkzn« uli« št. 17. itečne »lice št 5.
ničnimi pretvezami.
Zdaj se je delavstvo naveličalo. Namreč ne pa marsikateri, ki je prej obljubil, da bo glasoval
boja za svoje pravice, ampak vladnih šikan. Stro z rdečim listkom, izpremenil barvo, češ: „Rad bi
kovno tajništvo v Budimpešti je predložilo na mi volil socialista, pa vem, da ne bo izvoljen; zato
KAVARNA
S
nistrstvo za notranje zadeve spomenico, s katero volim rajši republikanca, da ne zmaga demokrat“. B
naznanja, da se bo delavstvo poslej Sajno or Nekateri so pa prodali svoj glas celo za čašo
piva. Če bodo vedno tako volili, bodo seveda
ganizirale.
V spomenici se naglaša, da se je tistega dne, vedno slabši časi za delavce. — Začetkom meseca
ko je gref Julij Andrassy postal minister, na svečana je imela premogarska „Unija“ svoj redni
se priporoča cenjenim sodrugom naj
Ogrskem znapendiralo ali razpnstiio štiristo de občni zbor (glavno konvencijo) v Indianopolis.
topleje. Na razpolago so vsi važni
lavskih organizacij, da se niso potrdila no ena Navzočih je bilo 339 rudarskih delegatov, ki so
in slovenski italijanski in nemški
nova pravila delavskih društev, da je pa mini sprejeli sledeči predlog: „Vsak delavec, ki ni član
strstvo v tem času vzelo na znanje tristo pravil „Unije“, pa želi delati v premogokopih, plača 50
listi. Vse pijače poceni. Napitnina
podjetniških organizacij. Čeprav delujejo podjet dolarjev vstopnine“. 50 dolarjev je približno 250 g -■ ■
■
je izključena.
===== 1
niške organizacije z vsakovrstnimi terorističnimi kron. Predlog stopi v veljavo s 1. aprilom. De
lavcem
v
stari
domovini
ne
morem
svetovati
nič
sredstvi ter kaznujejo celo obrtnike, ki se jim ne
vklanjajo, z globami, ÿm vendar oblasti ne delajo boljšega, kakor da naj hitro pristopijo Uniji, če
nobenih težav, dočim zadostuje vsaka anonim še niso, zlasti pa tistim, ki mislijo kdaj priti v
na denuncijacija, da se raspusti delavska or Ameriko. Zakaj od 1. aprila bo tukaj tako : Kdor
bo hotel v Ameriki delati v premogokopu, bo
ganizacija.
.
Spomenica našteva zadnje progone m petem moral pokazati unionski listek, ali pa plačati 250
kron. Če hoče v Ameriki podjetnik sprejeti de
naznanja ministru za notranje zadeve, da se orga
40 do 45 metrov ostankov.
nizirano delavstvo nikakor ne odreče svoji pravici, lavca, ga mora najprej predstaviti unijskim za
zbirati denarna sredstva za svoje mez upnikom, katerim mora dokazati, da je organi
dne boje in da je že našla za to tako obliko, ki ziran, sicer ga tudi podjetnik ne sprejme, ker ve,
kaj ga drugače čaka. Brez organizacije ni za de
Velika množina barhenta za obleke,
bo oblastim nepristopna. Končno poziva spomenica lavca
nič.
flanela za bluze in srajce, erfira,
ministra, naj izjavi, če je pripravljen, priznati de
oksforda, platna za brisalke in pe
lavstvu toliko združevalne pravice kolikor podjet
rilo, ostanki za posteljno perilo,
nikom; če ne, bodo vse delavske organizacije opu
vsak ostanek najmanj 4 m dolg,
stile svojo sedanjo pravilno obliko, pa se poslužile
vse dobro pralno, Ia. kakovosti se
take organizacijske formo, ki jih bo varovala ob ë UTKlobuke, cilindre §
razproda radi opustitve vzorcev.
lastnih Depostavnosti.
1
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5Voji K svoji«!

Msa Zalo^rja V Cjubljau!

»

priložnostoa ponudba.

S

Dopisi.
Iz Tržiča. Minulo nedeljo so priredili dr. Vil
fan, Bofčev Pepe in Ribnikarjev Dolfe shod v Tr
žiču pri Bastelau. Navzočih je bila 50 ljndij. («Slov.
Narod» se sicer laže, da jih je bilo 100!) Hvalili
so Zzibambule,
tržiški delavci moramo po
stati ZizibaroJbule, no — Pa Kmo j'« takoj pove
dali, da ne maramo ne liberalcev, ne zizibambul.
Ribnikarjev Dolfe je bil zato zelo hud. In «Narod»
piše, da smo bili «surovi». Ze mogoče, da se jim
je tako zdelo — nam seveda že lahko pade kaka
beseda, ki ni tako nobel kot so njihove, ki so učeni
in imenitni. Tržiški delavci smo socialni demokratje
m tudi kot taki ostanemo, ker vemo, da je edino
»obalna demokracija prava delavska stranka. Rib®kar naj le ostane v Ljubljani pn svojih
zi
««»bulah. Tržič ga ne mara,

in /*AV*1AA v
IU Vv|IŽVv

g

naj°°vejših fagonah in v
velikih izberah priporoča

1 zavoj na po skušnjo 1 C b«*«
40 do 45 m izbrano
bjp ÖS®
Za vse, kar ne ugaja, se vrne denar.

Sj
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Jtfan 5«|IK, Ljubljana §
Pod Trančo štev. 2.
S

ß
gggnn»s
Ustanovljena 1847.

Karel Kohn,
Nachod štev. 28. ::

&
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platna :s

Češko.

S
Ustanovljena 1847.

Sovama pohištva J. J. Naglas
Turjaški trg it« 7 u LJUBLJANA :s Turjaški trg št. 7
Najveća xoloyja pohlitva sa spalne in jedilne sobe, salone in go
sposke sobe. Preproge, zastorji, modroci na imeti, žimnati modroci, otroški vozički i. t. d,
oo-n«.
MeaJ»oli<X:rx©JÄ«* bUiao,

Izhaja t Ljubljani vsako
sredo ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 1040 K, za pol leta
5'20 K, za četrt leta 2'SO K, me
sečno 90 vin.; za Nemčijo za celo
leto 12 K, za pol leta S K, za četrt
leta 3 K ; za Ameriko za celo leto
14 E, za pol leta 7 E.
Posameana itavllka IG v.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije»
22. štev

V Ljubljani, v sredo, dne 17. marca 1909.

NASLOVA: Za dopise in rokopise za list: Uredništvo
«Rdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne pošiljatev,
naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d.: Upravništvo
«Rdečega Prapora», Ljubljana, Dunajska cesta štev. 20.

Semtertja je bilo na seji nekoliko ropota, pa
nič posebno hudega.

Avstrija In Srbija.

Državni zbor.
Zdaj je v avstrijskem parlamentu mir
dela. Seveda se rešujejo še neprenihema
predlogi, ampak vlada se dela, kakor da ji
same rožica in upa, da bo v kratkih dnevih
dovoljenje za rekrute.

Piše K. Kautsky.

in se
nujni
cveto
imela

Dolge tedne že stoji Evropa spričo nevarnosti
svetovne vojne. Vsak čas prihaja upanje, da se
vkroti, vsak čas se pojavlja iznova, bolj grozeča
kakor prej.
Kakorkoli je strašen izgled na vničenje vse
civilizacije za dolgo dobo, tako smešen je na prvi
V Četrtek je bil na dnevnem redu Šušter pogled vzrok tega neznosnega položaja : Želje prišičev nujni predlog, ki je protestiral proti usta tlikovske države z manj kakor 3 miliani prebival
novitvi ogrske agrarne baDke v Bosni. Utemeljeval cev, ki stavlja zahteve sosednji velesili, katera ga s
ga je dr. Šušteršič sam. Od socialnih demo svojimi 50 milioni lahko zadavi. In te želje se ka
kratov je govoril sodrug dr. Renner, čigar zna žejo le kakor delo nekaterih brezumnih pustolovcev,
meniti govor objavljamo na drugem mestu. Finan ki jih vodi operetni priDC najsmešnejše vrste.
čni minister Biliński je govoril nekam dvoumno.
Mislilo bi se torej lahko, da je usoda sveta
Končno je izjavil, da bo, če dobi ogrski konsorcij odvisna od muh nezrelega fanta, ki se nam slika
od skupnega finančnega ministrstva privilegij, za kot idiot.
hteval enak privilegij tndi za Avstrije! Predlcg je
Toda tako blazna vendar ni meščanska družba,
bil sprejet.
in tudi Srbi niso tako nesramni in ne tako idioPotem je prišel na dnevni red nujni predlog tični, kakor se zde tistim politikom, ki zajemajo
poslanca Stranskega zaradi umirovljenja dunaj svoje znanje o balkanskih narodih pri učenjakih
skega sodnika Flécha, ki je bil razpisal razpravo , «Simplieissima». Srbi imajo tehtne razloge za svoje
na neko privatno tožbo proti ministru A ehr e n - ? sedanje ravnanje,
thalu. Justični minister Hochenburger je iz
Lahko bi se mislilo, da je nastopanje Srbije
kušal s slabo srečo opravičiti stvar; krščanski so samo posledica nacionalne misli, ki nastopa na go
cialci in nemške meščanske stranke so mu prišle tovi stopnji razvoja in ki ima v Srbiji toliko ob
na pomoč, toda predlog je dobil večino. Nujnost stojne pravice kolikor v Nemčiji, v Italiji, na Polj
pač ni obveljala, ker bi bila potrebna dvetretjinska skem, kjer je kot revolucionaren činitelj navduše
večina, toda vlada je občutila udarec. Stališče so vala ves civilizirani svet pretečenega stoletja. Ta
cialne demokracije je zastopal češki sodrug dr. nacionalna misel zedinjenja vseh Srbov v združeni
Winter, ki je jako odločno branil neodvisnost veliki Srbiji, igra gotovo svojo vlogo v sedanjem
položaju; ne razloži pa, zakaj se zdi Srbiji prav
sodnikov.
*
sedaj potrebno, poizkusiti najskrajnejša ter dražiti
V petek je zbornica rešila zadnja dva nujna mogočnega soseda, in tudi ne, zakaj se je vsega
predloga, tako da se je odprla pot do dnevnega naroda, kakor se zdi, polotila bojna mrzlica.
reda.
Na razvojni stopnji, na kateri je Srbija, izra
Najprej se je zbornica bavila s češksradikalnim žajo nacionalno misel skoraj samo inteligentni sloji,
.predlogom zaradi konfiskacij na Češkem in justični poleg njih še trgovci in morda dinastija, katero
minister je moral priznati, da se silno množe. Se zanima povečanje države, ne pa kmetje, ki pred
veda je minister Hochenburger trdil, da so po stavljajo v Srbiji veliko množico prebivalstva, sko
trebne, ker je v časopisju toliko kazDjivih dejanj. raj 90 odstotkov. Morale so biti posebae okolnosti,
Potem je bil na vrsti Klefačev predlog zaradi ki so napravile, da je tudi kmet sprejemljiv za ve
nekega Maška, ki je baje pri njem nastajal kot likosrbsko idejo. Te okolnosti je vstvaril geografski
agent-provocateur. Klafač se je pač hotel delati položaj dežele in gospodarski razvoj.
interesantnega in ni podal za svoje pripovedke no
Srbija je pač agrarna dežela, skoraj brez industri
benega dokaza, kar pravijo celo mladočeški listi. je, vendar ni pa ostala nedotaknjena od kapitalizma.
Klofaču je posvetil sodrug Nemec, ki je pa po Naturalno gospodarstvo se umika beljinbslj, kmet
rabil priliko, da je razkril škandalozne policijske potrebuje denarja, potrebuje torej trg, in ker ne
najde v deželi sami mestnega, industrialnega prebi
razmere v Pragi. Med drugem je povedal to :
V Pragi cvete korupcija. Šele pred kratkim valstva, ki bi zadostovalo za nakup njegovih pri
smo vrgli provokaterja Adalberta Stejskala iz delkov, mu je nujno potreben inozemski trg. Lahek
organizacije. Leta iu leta je zahajal y naše organi- j jn zagotovljen izvoz za njene agrarne pridelke je
J _ je
•_ JLtam
__ Hî:govoril,
1 iPpIlTB je bil celo vprašanje
? r» Miß "Ç»življenja
vrl 1 oni ra«
za Qs>fol4rt
Srbijo.
zacije, na naše shode,
Glede na ta izvoz je pa popolnoma odvisna od
zaprt, pa je dobival 75 goldinarjev na mesec o d
policije. Policijski ravnatelj Krika va je pokli Avstrije, ki poseda prav ob tistih mejab, kjer so
cal tajnika naše stranke k sebi in mu je ponujal najbližje in najboljše izvozne ceste za Srbijo. Okrog
denarja, de mu prinese materiala o stranki. So 80 odstotkov srbskega izvoza gre skozi Avstrijo in
drug mu ie dobesedno odgovoril : «Da ste lump, vanjo. To so agrarni pridelki, sadje, pšenica, peberem vsak teden v «Pravu Lidu», ampak da ste rotnina in zlasti prašiči.
Gospodarski obstanek Srbije je torej danes
tak lump, ne bi bil mislili» Kaznovani hudodelci
dobe dovoljenje, da smejo v Pragi otvarjati bor popolnoma odvisen od Avstrije. Če je avstrijska
trgovinska in prometna politika za Srbijo blago
dele, pa morajo zato vohunariti za policija ...»
hotna,
tedaj dobi habsburška monarhija s Srbijo
Takih čednih reči je povedal sodrug Nëmec
vdanega
vazala, čimbolj pa meri ta politika na
še več. Priliko je porabil tudi za to, da je prote
otežčanje srbskega izvoza, tembolj more napolnje
stiral proti vojni.
Nujnost Klofačevega predlaga je bila s 182 vati prebivalstvo Srbije s skrajnim sovraštvom do
Avstrijancev in tem poljudnejša mora postajati ve
proti 156 glasom odklonjena»
•
Potem je prišel na dnevni red z a o n o re likosrbska ideja, združitev v Srbiji, Bosni, Herce
govini, Dalmaciji, Črni gori živečih Srbov (morda
krutih. Prvi je govoril poslanec em

Reklamacije so poitniEo prozie.
Hefrankirana plima se ne sprsjen&je. Ss&opM se bo vršenje,
SBEauaSh Saestepaa pelil-młiis
(iifina 83 »■) za es&rxi 50 vis.,
- večkrat po degevsro.

Leto XIL

ludi s pridobitvijo južnoogrskih Srbov in Hrvatov)
v samostalni državi, ki meji jadranskim morjem in
je za svoj izvoz neodvisna od vsakega soseda.
Kako se izpreminja trgovinska in prometna po
litika Avstrije, tako se izpreminja ravnanje Srbije.
V zadnjih letih pa so se vzajemne razmere obeh
držav poslabšale do skrajnosti.
Avstrija je industrialna dežela. To pa ne po
meni, da ne vladajo več agrarci, temveč — da po
stajajo vse nearamnejši in si izkušajo boljinbolj
zagotoviti monopol na notranji trg — kakor na
Nemškem. Vsekakor je Avstrija še toliko grar na
dežela — zlasti za njeno politiko zelo merodajno
Ogrsko — da izvaža še agrarne produkte v veliki
mnežini.
Agrarna politika Avstro-Ogrske stremi torej,
porabiti geografski položaj proti Srbiji tako, da bi
tej deželici čimbolj otežčala ne le izvoz v Av
strijo, temveč tudi prevoz skozi Avstrijo ter da
bi izbila srbsko konkurenco ne le na notranjem
avstrijskem trgu, temveč kolikor mogoče tudi na
svetovaem trgu. Prav zadnja leta je to povzročilo
carinske boje, ki so spravili Srbijo na rob bankrota
ter ji vlili pogum bankroterskega obupa, ki stavi vse
na eno karto, kor le še lahko kaj pridobi, ne pa
izgubi.
V resnici je za Srbijo vsaka gospodarska povzdiga izključena, če ostane vklenjena v sedanjih
mejah in če se ne zlomi gospodarstvo agrarcev v
Avstriji.
Ni čuda, da so zadnji politični preobrati na
Balkanu razburili Srbijo bolj kakor vse druge ondotne dežele iu ji vlile strastni nagon, za vsako
ceno izkoristiti sedanjo situacijo, da si pribori
kakršnekoli koncesije, ki bi izboljšale njen bedni
položaj.
Kaj more izgubiti pri tem — ne glede na
škodo, ki jo povzroči vsaka vojna, ki je pa le za
časna? V najhujšem slučaju ne najde nikjer pod
pore in Avstrija jo anektira. To pa ne pomeni za
srbskega kmeta brezpogojnega vničenja, temveč je
še lahko njegova rešitev. Tedaj pridobi svobodno
trgovino z Avstrijo in prosto pot do morja. Se
veda ostane tudi tedaj odvisen od železniške poli
tike zlasti ogrske vlade, ki se kaže interesom Ju
goslovanov v vsakem oziru sovražno ; ampak slabše
ne mare postati, kakor je sedaj. Nasprotno ; av
strijski Jugoslovani bi proti ogrskim agrarcem s
prirastom Srbije le pridobili moči.
Srbski kmet torej ne more vsled aneksije k
Avstriji toliko izgubiti, da bi se zaradi tega plašil
vojne. In spletkarijam avstrijskih agrarcev se je
posrečilo, razdražiti do skrajnosti njegovo sovraštvo
do Avstrije, tako da je postal dobrovoljen sledbenik
tistih elementov v Srbiji, katerim je sedanji položaj
tudi postal neznosen, ki bi pa vsled avstrijske
aneksije lahko izgubili mnogo ali pa vse, ki torej
□e poznajo druzega izhoda iz obupnega položaja,
kakor razvnetje svetovne vojne. Ti elementi so
predvsim dinastija in inteligenca.
Avstriji bi bilo lahka reč, napraviti vojni ne
varnosti konec. Le z ugodnim trgovinskim ugovo
rom iu z garancijami za prevozno politiko brez šikan naj napravi Srbom koncesije, pa je ljudska
množica v Srbiji zadovoljena, vojna stranka pa po
sajena na suho.
Ta politika bi v vsakem oziru odgovarjala in
teresom industrije in proletariata v Avstriji, kate
remu bi ne le pregnala vojno nevarnost in prihra
nila nove oboroževalne stroške, ampak tudi poskr
bela cenenih živil.

■
Toda prav zato nima ta politika upanja, da bi
hila sprejeta. Rajši nalože agrarci svoji «vroče
ljubljeni domovini» najstrašnejše žrtve človeškega
55 in blagostanja, kakor da bi privoščil, svo

jim proletarskim sodržavljanom ceneno meso m
Cen6Tako je upanje na mirno rešitev konfl kta zelo
ma^hDa pa ta spor ni samo lokalen, temveč da

preti razvneti vojno, tega seveda niso krivi samo
agrarci. To jo posledica imperializma, politike,
kf jo vodi ves kapital vseh modernih velikih držav
in ki jih spravlja vse v tako pikra nasprotja, da
je potrebna skrajna, trajna paznost in razumnost,
da se izvede mir brez nevarnosti skozi vse kleče in
čeri, ki se dvigajo boljinbolj grozeče okrog njega.
Edina nepremišljena beseda, kaj še vojna v evrop
skem kotiču neviht, in ladja miru se razbije, sve

tovna vojna se užge.
Tem važneje je za proletariat vseh dežel, da
ostane na straži in da se ne da zavesti v radostno
podpiranje tiste politike svojih najhujših izkorišče
valcev in zatiralcev, ki se končuje z umorom na
rodov.

Avstrija v Bosni.
Govor poslanca dija. Kenuerja v državnem zboru dne
11. marca 1909.

Zadevo agrarne banke v Bosni bo, kakor se
sme upati, aneksijski odsek pač še bolj temeljito
preiskal in bo moral v imenu avstrijskega parla
menta predlagati bosenskim kmetom vse kaj dru
zega, kakor se jim je ponujalo doslej. Skupna vlada
tekom dosedanje tridesetletne uprave ni znala
vpeljati pametnega zistema za zemljiščno obdačenje, dasi bi bila njena dolžnost, nadomestiti staro
fevdalno, polorientalno razmerje med kmetom in
zemljiškim lastnikom

z modernim in pravičnim. Za to je imela skupna
vlada mednaroden mandat. Vedno pa se je izgo
varjala, da je odveza zemljiških bremen neizvršljiva
ter se je zanašala, da se bodo kmetje sami od
kupili. V resnici pa je od leta 1879 do 1904 do
seglo samo 20 000 kmetov prostost in po površni
cenitvi bi trajalo še približno sto let, preden bi bili
vsi kmetje svobodni.
Hipotekarna zadolžitev narašča v Bosni od
leta do leta. Izmed svobodnih kmetov, ki so se
osvobodili s pomočjo hipotek, se j‘h izseli 300 do
400 na leto, ko se jim posest eksekutivno proda.
Pa tudi aga in beg sta zadolžena in morata od
našati največji del prihoda v banko; zanje znaša
obrestna mera 5 do 6, za malo kmetijske hipoteke
pa 11 do 12 od sto. (čujte! Čujte 1) Poslanec dr.
Šušteršič je naslikal privilegije, ki so namenjeni
ogrski banki, tako kakor da bi bilo to razmerje
izkoriščanja nekaj novega in nezaslišanega. Ampak
spomnimo se nekdanjih kupčij, ki jih je naredil
bosenski deželni penzijski zaklad, ki se je izpremenil v hipotekarni kreditni zavod. Ko so začele
kupčije preslabo dišati za ces. kr. penzijski zaklad,
so interesirali zanje dunajsko bankovno društvo, ki
je leta 1895 ustanovilo privilegirano deželno banko
za Bosno, pri tem pa enostavno prevzelo poslovnik
imenovanega hipotekarnega zavoda, ki že obsega
mnogo onih lepih določb, katere naj bi se zdaj
dovolile ogrski banki. Ta deželna banka je povsem
pod upravo deželne vlade. Njen namen je, d e žel o
gospodarsko in politično tlačiti ob tla.
Vse poizvedbe za banko izvršujejo izključno organi
deželne uprave. Brez privoljenja deželne vlade se
ne sme dati nobeno posojilo. Vsakemu posestniku,
pa tudi vsakemu trgovcu je kredit zaprt, če ni
po volji deželni vladi. Jasno je, da postane
izkoriščanje lahko še strašnejše, če dobi ogrska
banka še povečane privilegije. Ta zistem ne sme
obstojati dalje, pa naj napravi kupčijo avstrijski
ali pa ogrski zavod. Vedno se je govorilo, da je
pravni položaj okupacije zapreka za reformno de
lovanje. Ta zapreka je zdaj padla. Zdi se pa da
smatrajo vlade, zlasti ogrska vlada novi položaj
tako, kakor da bi bile zdaj odpadle za
preke izkoriščanja. (Živahno pritrjevanje Dri
socialnih demokratih.)
Prepirati se nimamo o tem, če naj se pridrži
kapitalistično izkoriščanje kmetskega
stanu v Bosni, Avstriji ali Ogrski, ali pa če naj
se, kakor je napovedal finančni minister, končno
od obeh izvršuje; naloga monarhije je, da izvrši
zemljiško odvezo v Bosni; to je delo, ki bi
nam šele dalo
’
moralno opravičenje za aneksijo.
Vsega skupaj gre za približno stotisoč ne

svobodnih kmetov. Zemljiške vrednosti splošni
niso visoke. Pri nas se je zemljiška odveza taki
r?
da so se stroški razdelili na posameznika
takn
/?,-Da?rŽa’O' Ge bi se v Bosni strošk
Ko smrazde r’^blx
reforme «vršile brez težav
ri lahko arg ,T“Î Ji PÂtdeSet milion°v v žrelo, b
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prn zemljiško odvezo in dokazali Bosni
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zakaj bečarska vlada na Ogrskem bo gotovo sto cijam, pa tudi tako, da jih zahteva. Aneksija «
rila v«e s svojim zaupnikom pri bosenski vladi, da bilą presenečenje. Naše ministrstvo je izhajalo ôd
ustanovi tam novo gospodstvo veleposesti. Zato se predpostavk, ki se niso izpolnile. Mislilo se j», da
ne smemo zadovoljiti s tem, da bi zahtevali enak ie aneksija privatna zadeva monarhije in da se zadelež izkoriščanja za Avstrijo. Vlada mora hrabro hteve male Srbije in Črnegc-re lahko zamolče. Rain pogumno pradnjačiti z zahtevo po osvobo sija je danes močnejša kakor v dobi berlinskega
kongresa. Takrat je bila Rusija osamljena. Dan»,
ditvi kmetov.
ima na Angleškem zaveznike, med Anglijo is; Nem.
Pri tej priliki je potrebno omeniti
čijo so pa razmere zelo napete. Interesi Ogrske se
vojno nevarnost,
ne vjemajo z avstrijskimi, zakaj ogr»ki interesi za.
ki nam že ves čas žuga. Protestirati se mora proti htevaja sporazum z balkanskimi državam-. Sedanji
lehkoumaemu in površnemu načinu, kako se obrav položaj ob srbski meji je nevaren. Govornik torei
nava bosensko i» srbsko vprašanje. Gele mesece vpraša: 1. Ali se zdi ministrskemu predsedniku
je bila država v nevarnosti vojne, ki jo je izzvala odgovor, ki ga je dala srbska vlada naši monarhiji
pustolovska politika gospoda Aehrenthala. Ta raz v svoji okrožnici, zadosten? 2. Ali je ministrski
prava ne sme miniti, ne da bi protestirali vnovič, predsednik pripravljen, delovati na to, da sprejme
da morajo sinavi avstrijskega proleta naša monarhija sklicanje evropske konference za
riata in avstrijskih kmetov vsled pusto izravnanje spora s Srbijo v interesu evropskega
lovščine barona Aehrenthala prenašati miru, odnosno da prevzame inicijativo zanjo. 3. Ali
težke žrtve
bi »i v nepričakovanem žalostnem slučaju, da s?
ohranitev miru med našo monarhijo in Srbijo ni.
polovične mobilizacije
pa zimi. (Živahno ploskanje pri socialnih demo kakor ne bi posrečila in če bi Rusija Srbiji in
Ćrnigori pomagala z odpošiljatvijo večjih prostokratih.) V smodnišuicah na Balkanu manipulirati s
voljnih oddelkov, to smatralo od naše monarhije
trsko pravnih naslovov je Iahkoumnost, ki meji ob
za povod vojne in od Nemčije za povod zvezne
zločin. Še bolj pa moram protestirati proti
bojne pomoči ?
_______________________
velesilni očabnozii,
' ki se je lotila nekaterih strank v tej zbornici — Vojna ali mir?
Položaj se je zopet zelo poslabšal. Kakor
na srečo so v manjšini, — in ki neprenehoma
podžiga in ščuje v časopisju ter živahno spominja smo poročali, je avstrijski poslanec v Belemgradu
na tiste govore in časaiške glasove, ki so leta 1866 izročil srbski vladi spomenico zaradi trgovinske
i neprenehoma govorili o «mokri cunji», s katero pogodbe. V pondeljek je prišlo glede na to za
se*bodo pognali Prusi. Vojno podjetje, pa bodisi devo sledeče poročilo: „Danes izroči srbska vlada
Î še tako kratko in naperjeno proti naj slabšemu na avstrijski odgovor na noto grofa Forgacha. Srbska
sprotniku, je vedno nesreča. Tisti, ki M radi vlada se sklicuje na svejo okrožnico na velevlasti,
; gonili odgovorne vladne organe še dalje po poti iz katere da je razvidno, da je razmerje med Av
j trme, pozabljajo popolnoma, da ne pomenijo vse strijo in Srbijo normalno. Kar se tiče trgovinske
! bojevite časnikarske fraze za ljudske množice nič pogodbe, jo je Srbija že lani postavno sprejela,
; druzega. kakor neve skrbi in novo bedo. Gotovo torej od njene strani ni zapreke, da se uveljavi,
je, da hočejo avstrijski narodi mir, zlasti Če pa avstrijski in ogrski parlament pogodbo où.
; da nočejo vojne s Srbijo, ker ima Avstrija dosti klonita, piosi srbska vlada, da ji Avstro-Ogrska
• povoda, ponuditi Srbiji kljub neopravičenim pro- naznani tiste določbe, ki jih parlamenta nočeta
: vokacijam mirno sosedstvo. Ne verjamem, da sprejeti, kajti šele potem bo mogla srbska vlada
vodi skupno vlado navsezadnje druga politika. storiti definitivne sklepe.“
Na to se z avstrijske strani oficiozno poroča:
Opažam pa, da se ne kaže v tej politiki dovolj pre
vidnosti, zmernosti in ugodnih oblik. Močnemu se Odgovor je popolnoma nepovoljen. Srbska vlada
: ne poda, kazati Srbiji tako vsiljivo velesilo in na- se sklicuje na svojo okrožnico velevlastem, to je,
vztraja na svojem stališču, da je aneksija evropsko
! daljevati Goluchowskega politiko jerobstva.
vprašanje, torej ne izključuje možnosti, da Srbija
;
Malokje je
pride z Avstrijo v konflikt. Z državo pa, ki tako
solidarnost gospodarskih interesor
odkrito računa z vojsko in se zato tudi čimdalje
j tako jasna, kakor med Avstro-Ogrsko in Srbijo, bolj oborožuje, je prijateljsko trgovinsko razmerje
j Upam, da pride med obema do trgovinske počisto izključeno. Avstrijska vlada odgovori Srbiji
! godbe, bolj rečeno do trajne carinske zveze. z noto, ki pomenja ultimatum. Avstrija bo za
' Će se da Srbiji možnost za tako zvezo, se brez
htevalo takojšnje razoroževanje srbskih
dvoma obrani mir. Zato moram protestirati, da čet na meji. Vojska je potem neizogibna.
izjavljajo že danes agrarci na Ogrskem in
*
tudi v Avstriji, da se ne smejo dovoliti noSodeč po teh vesteh, bi na Dunaju zmagovala
! bene gospodarske koncesije. Srbija ne more ob: stajati brez trgovinske pogodbe z Avstrijo; a tudi vojna stranka, ki slika položaj tako, kakor da za
S Avstrija potrebuje brezpogojno to pogodbo, da Avstrijo ne bi bilo druge poti. Ta sodba je povsem
! more prehraniti svoje množice. Na tej poti se napačna, zakaj velika Avstrija se ne bi prav nič
n®j de mir in zato zahtevamo, da pokaže skupna ponižala, če bi mali Srbiji naravnost povedala,
vlada proti Srbiji prevdarnost, proti vojnim huj kakšne gospodarske pogodnosti ji misli napraviti.
skačem v deželi pa pogum in moč — protivojnim Kompliciran je položaj tudi vsled tega, ker se sliši,
i hujskačem, ki gonijo iz prekipevajočega hura- da bi Srbija rada kupila ali najela od Turčije 30
patriotizma na Dunaju in v Belem gradu na vojno kilometrov širok pas zemlje v sandžaku, da bi
i in proti hujskačem, ki bi bili zaradi svoje prešičje tako prišla do Črnegore in dalje do morja; na
kupčije pripravljeni, zaplesti Avstro-Ogrsko v vojno. Dunaju pa trdijo, da Avstrija nikakor ne bi pri
Potem bi se smelo upati, da se kmalu premagajo volila v to, tudi če bi bila Turčija pripravljena
težave zunanjega položaja. (Živahno odobravanje na tako kupčijo. Zdi se, da se suče avstrijska di
plomacija v čudnih zmotah. Da je Avstrija anek
pri socialnih demokratih.)
tirala Bosno, se razume; da pa hoče Srbiji pre
prečiti vsako možnost razvoja, tudi tako, ki ne
Politični odsevi.
jemlje Avstriji ničesar, ne razumemo.
Vojačke koncesije, ki sn obljubljene Madža
Na Dunaju ščujejo na vojno, pa menda po
rom in le zato še niso izvršene, ker je nartala kriza polnoma prezirajo, da je trma avstrijske diplo
pri ogrski vladi, obsegajo po «Oesterreichischs macije že mnogo škodovala. Dolgo je imela Av
Rundschau» sledeče določbe : 1. Dokler se ne reši strija v tem sporu simpatije večine držav zase,
vprašanje zastav in znakov, se pripno na zastava! a zdaj se to že obrača. Ne le francosko in an
tistih polkov, ki se rekrutirajo na Ogrskem, rdečegleško časopisje izpreminja ton, ampak tudi fran
belo-zeleni trakovi. 2. Naslov vojnega ministrstvi
coska in angleška diplomacija stopate polagoma
bozanaprej «skupno vojno ministrstvo». 3. Pri pod na drugo pot. Naj bi se ne pozabilo, da je Tur
oddelkih (stotnijah, baterijah, eskadronih) se vpelje čija dovolila prevoz srbskih vojnih potrebščin pod
madžarski službeni jezik. 4. Uradni jezik pri vojnih pritiskom Anglije, Francije in Rusije! Če bi za
sodiščih na Ogrskem bo madžarski. — Da bodo raz čele pokati puške ob Drini, se ne bi dala vojna
prave vojnih sodišč j a v n e in da se modernizira sod- lokalizirati na Avstrijo in Srbijo. In pri tem ne
nijsko postopanje pri vojaštvu, ni nikjer povedano. morejo stati Avstrijo nobene gospodarske konce
V ogrskem državnem zbora je poslanec Bo sije toliko kakor vojna, ki nam ne bi mogla ro
zo k y v pridnem zmislu agrarnih izkoriščevalcev diti prav nobenega dobička, pač pa nam nakopan
nastopil proti pametni trgovinski pogodbi s Srbijo. sovraštvo na vseh straneh in popolnoma izolirati
Vložil je sledečo interpelacijo: «Ali je minktrdri državo !
preksednik pripravljen, odločno odkloniti namen,
*
da bi se za rešitev političnih zmešnjav s Srbijo
Srbija je pozvala pod orožje tretji vojni red
žrtvovali gospodarski interesi Ogrske? (To se pravi: (črno vojsko).
ogrskih veleposestniških pijavk 1 Op. ur.) Ali se zdi
*
ministrskemu predsedniku ozirom na znano drža
Na
dunajski
borzi
so
kurzi močno padli.
nje Srbije v vprašanju aneksije primerno, da se
*
spušča minister za zunanje zadeve ali ogrska vlada
Iz Sarajeva se poroča budimpeštanskemu
le v pogajanje s Srbijo zaradi ureditve carinskih in
trgovinskih razmer, dokler ni vprašanje aneksije z listu „N. Pol. Volksblatt“, da sta se pri Vardicah
odločitvijo ogrskega in avstrijskega zakonodajstva na vzhodni bosanski železnici spoprijeli avstrijska
ali pa s prenehanjem mednarodnih komplikacij de in srbska prostovoljna četa. Na avstrijski strani
finitivno rešeno?» — Bozoky je eden tistih, ki bi je padlo baje 6 vojakov in 1 poročnik, na srbski
rajši videli krvavo vojno, kakor košček srbskega pa 16 mož.
mesa na Ogrskem.
Srbski poalanec Polit je v ogrskem državnem
Lsoniwn
zboru interpeliral zaradi razmer s Srbijo. Dejal je
da je okrožnica srbske vlade zelo nejasna in da se
brifaicc, (Jer Je os razpolage
lahko razlaga na različne načine. Tolmači se lahko
tako, da se Srbija odreka teritorialnim kompenza-
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žepu1 trđii°’ da imaj'° mandat takorekoč že v

‘Slav aa ski Narod» dela afare, da bi jih
podtikal socialni domokraciji, ker — se bližajo
občinske volitve. Vojakom je prepovedano ho
diti v ljubljanski .Narodni Dom“ in tega je kriva
— socialna demokracija. To namreč trdi „Narod“.
Ko je imela N. D. O. svoj ples, je prišlo tani
baje do nekih kravalov, domobranca Hlebša so
YTgli ven in ta je baje napravil ovadbo, da se
ie klicalo „živio Gjorgje“ in podobne reči. Kaj
ima s tem opraviti socialna demokracija? Eno
stavno to, da ji „Narod“ podtakne Hlebša. Toda
povedano bodi, da se socialna demokracija lepo
zahvaljuje za darilo in ga odklanja. Nam ni
znano, kaj se je godilo na tisti veselici in tudi
nismo nikogar vpraševali. IVü pæ vemo kaj je
domobranec Hlebš delal ali govoril in tudi ni
mamo, potov, da bi preiskavah stvar, ker nimamo
intimnih zvez z vojaškimi oblastmi. Toda če je
Hlebš napravil kakšno ovadbo, zakaj in na kakšen
način jo je napravil, se nas prav nič ne tiče,
ker nimamo do Hlebša nobene, prav nobene
pravice. Po poročilu strokovnega tajništva je
bi, pac neki Hlebš član strokovne organizacije
Kovinarjev, nikdar pa ni bil član ali celo zaupnik
socialno-demokratične stranke. Ves svet vé, da
so v strokovnih organizacijah pogostoma indife
rentni ali pa celo socialni demokraciji nasprotni
ljudje. Članstvo v kakšni strokovni organizaciji
torej ne more biti merodajno za socialno-demo
kratično stranko, ki ima in pozna svoje člane,
med katerimi ni bilo nikdar Hlebša. Končno pa
je Hlebš vojak in teh socialno - demokratična
stranka sploh nima v svojih vrstah. Če bi se
proti socialnemu demokratu oglasilo očitanje denuncianstva, bi že vedeli, kaj nam je storiti brez
„Narodovih“ sunkov; z ljudmi, ki niso člani
naše stranke, pa nimamo v naših rečeh sploh nič
opraviti. Toda pri vsej tej stvari igra „Narod“
oaui
VlUgU, ki ov
XUJ U pULiUUild.
sam vlogo,
se AAC11AA
nam LUI
zdi UCAAULACH
denunciranju
podobna
kakor jajce jajcu. Kaj pa hoče čedno liberalno
glasilo doseči s tem, da slika aktivnega vojaka
konsekventno za socialnega demokrata? Na prstih
si lahko izračuna, da pri nas ne bo dosegel
svojih namenov; kaj pa, če bi jih iskal pri vo
jaščini? Boj proti denunciantstvu je bil simpa
tičen; ampak če se vodi z denuncijacijami, tedaj
smrdi. Vidi se torej, da ima „Narod“ pometati
pred svojim pragom, kadar je denunciantstvo na
dnevnem redu, pa mu poza moralista prav nič
ne pristoja.
Usoda vaianca. Strojni ključarski vajenec J.
je tožil pri okrajni sodniji stavbinskega pomočnika
Č, ker ga je pretepaval in povrh še obrcal. Po
močnik je bil obsojen na 24 ur zapora, Ali g.
Žabkarje smatral po svoje, da ne sme vajenec tožiti
pomočnika in ga je tudi takoj tisti popoldan, ko
je dečko prišel od obravnave na delo, spodil. Da
bodo čitatelji bolj na jasnem o celi stvari prina
šamo izrek sodbe. Iz ovadbe se posname, da je
obdolženec dne 6. febr. 1909 zahteval od zaseb
nega obdolžitelja J., damu pomaga pri delu; ker
to ni dolžnost slednjega, se je branil, zato pa je
dobil od obdolženca par zaušnic in brco v zad
njico. Priča K. je to v polnem obsegu potrdil, s
pristavkom, da on ni dal izrečnega dovoljenja,
obdolženca povabiti za delo J., ki je bil njemu
prideljen, in da ve, da sta imela prepir med se
boj, da pa je videl le eno klofuto. Sicer pa vse
klofute in brco, kakor navaja J., obdolženec sam
priznava. Zagovarja se s tem, da je upravičen
kaznovati vajenca, pravico in dolžnost, ki pa pri
stoja le mojstru. Dejansko stanje je bilo kakor
navedeno in zaradi tega pa Žabkar kar kratko
malo spodi fanta, ki se je učil pri njem še čez
I1/» ieto in sklicuje na svoje delavce, češ, „dane
marajo vajenca nazaj". Ko je pa videl, da se ne
bo kar tako pustio vajenca na cedilu, .kar bi
učno razmerje pretrgalo, se je izdalo z Zabkarjevo vednostjo neki cirkular, da so delavci pod
pisali „da ne sme več vzeti vajenca nazaj“. Zadnjo
besedo bo pa imelo sodišče.
Ss Ljubljaše. Naš magistrat se zelo malo za
nima za ceste in pota. Na marsikaterem kraju skoro
ni moči več použivati pot. Pot, ki vodi iz Ilirskih
ulic na Hradeckega cesto, je tako nečuveao zane
marjena, da kar kriči po cestarju. Tudi druge tej
podobne poti bi se morale bolj v redu vzdrževati,
□ego se jih. Zdi se nam, da ima naš magistrat
premalo osobja za vzdrževanje cest, ulic in trgov.
Ce bi jih bilo dovolj, potem bi ne smelo biti take
nemarnosti v tem oziru. Zahtevamo od mestnega
magistrata, da to uredi. Pa tudi glede streh mora
magistrat ukreniti, da bodo imele t. zv. varstvo
proti snegu (schneefangerje), kajti prečesto se pri
godi, da dobi pasant cele kupe snega za vrat. Ge
se pritoži pri policaju, skomizgne ta z rameni in
modro odide. Tudi tu bo moral ljubljanski magi
strat skrbeti za varstvo ljubljanskih prebivalcev. —
Glede razmer na Mestnem trgu pa se ljudje nepre

enkrat smeli slepo voliti na komando klerikalne
in liberalne gospode.
Pulj. (Zopet blamaža.) V sredo dne 10.
t.m. se je moral sodrug Petejan zagovarjati
pred okrožnim sodiščem v Rovinju, češ, da je
razžalil puljsko policijo. Zaradi te stvari
je bil sodrug Petejan že 14. p. m. pred puljskim
okrajnim sodiščem, kjer je bil oproščen, ker
se ni dalo dokazati, da bi bile besede, ki jih je
rabil sodrug Petejan, žaljive. To pa ni bilo všeč
funkcionarju državnega pravdništva, pa je vložil
priziv proti oprostilnemu pravdoreku, ki ga je mo
tiviral s tem, da so baje besede, zaradi katerih je
bil sodrug Petejan naznanjen, žaljive za puljski
policijski komisariat. S tem je pravzaprav izpremeuil prvotno obtožbo, ki je trdila, da je Petejan
razžalil policijskega agenta, kateremu je dejal:
„Recite gospodu komisarju, če ne pozna volilnega
zakona, da naj se gre učit, pa se bo prepričal, da
volilnih shodov ni treba naznanjati.“ Toda poli
cija ni imela sreče s to rečjo, kajti višje sodišče
je odklonilo tudi novo motivacijo in je pravilno
izreklo, če bi se čutil policijski komisar užalje
nega, da bil moral sam tožiti. Ker pa tega ni
storil, se mora smatrati, da se ni čutil užaljenega.
Zaradi pomanjkanja kompetentnega tožitelja se je
torej moral optoženec oprostiti. Državni pravd
nik pri rovinjskem sodišču je kar očitno kazal
svojo jezo nad stališčem sodnije. Omeniti je, da
je moralo biti posvetovanje sodnijskega senata
temeljito, zakaj dolgotrajno je bilo. Sodrug Pete
jan je torej zopet oproščen in morda se bo puljska
policija zdaj vendar naučila, da ni zmisla, brez
razlogov povzročati ubogemu delavcu nepotrebnih
stroškov.

VSak ja povozil v četrtek čuvaja sodruga
Vodenika v Poljčanah, ko mu je — ob 1. uri
ponoči — vsled hudega vetra ugasnila svetilka.
Sodrug Vodenik je bil zaupnik železničarske
organizacije in vnet pristaš socialno-demokratične
stranke.
Otroka je pastila v sobi samega neka Mikaličeva v Trstu, ko je šla na trg. Otrok je našel vži
galice, zažgal nek papir, pri tem se mu je vnela
obleka in otrok je zgorel.
Nesreča na železnici. V četrtek zvečer se je
spodrsnilo pripenjaču Karlu Drolcu v Celju, ko
je hotel stopiti na stopnjico pri vozu. Padel je
pod voz, kjer mu je zdrobilo kosti na desni
nogi pod kolenom.
Julij pl. Füdransperg, ki je obtožen, da je v
Rojanu umoril šanzonetno pevko Fabris, pride
sredi marca v Trstu pred porotnike. Razprava bo
trajala več dni.
Na puško je padci orožniški postajevodja
Kollar v Radincih na Štajerskem, ko je bil na
službenem potu ter si je zlomil dvoje reber.
Strašna tragedija se je odigrala v Št. Andražu
na Goriškem v noči na pretečeni pondeljek. 231etni
delavec Anton Nanut je zahajal v hišo Pavlina,
posestnika, pri katerem je služila Marija Pavlin.
Nanut je opazil v zadnjem času, da ga dekle ne
mara. Ko je prišel Nanut v nedeljo zvečer k Pav
linu, je ustrelil s samokresom najprej sebe, potem
Pa še Marijo Pavlin. Težko ranjena so pripeljali v
bolnišnico v Gorico.
Nesreča z revolverjem. Bajtarja sin Jakob
Černač se je pred kratkim vrnil iz Amerike v
Zalog pri Postojni. Seboj je prinesel amerikanski
revolver, katerega je s tremi naboji hranil v ne Društvene vesti.
zaklenjenem kovčegu. Dne 6. t. m. dopoldne je
Društvo «Ljudski oder» v Trsta priredi v
bil njegov brat, 16 let stari Franc, sam doma, nedeljo
dne 21. marca 1909 ob 8. zvečer v pro
medtem ko se je njegov oče mudil v bližnji krčmi.
storih «Delavskega doma» veselico s sledečim
Ko se je vrnil domov in stopil v sobo, je našel vsporedom: 1. *** «Naprej», moški zbor. 2. «Ide
| sina sredi sobe mrtvega s prestreljenimi prsi, na alna tašča», veseloigra v enem dejanju. 3. F. S.
§ mizi pa je ležal revolver z izpraznjeno patrono. Go- Vilhar: «Mornar», samospev za bariton. 4. «Mesatovo je, da se je mladi ponesrečenec, medtem lina», veseloigra v enem dejanju. 5. F. Gerbić:
ko je bil sam doma, igral z nabitim revolverjem, «Najlepši», moški zbor. 6. «Deklamacija». 7. ***
ki se je sprožil in ga usmrtil.
39 delavcev sasnl. Snežni plaz je pri turskem «Oblaku», dvospev za sopran iu bariton. 8. «Na
straži», moški zbor, s samospevom baritona. 9. F.
predoru zasul dve koči, v katerih je zajutrkovalo S. Vilhar: «Nezakonska mati», samospev za so
39 delavcev. Dosedaj so izpod snega izvlekli 13 pran. Po končanem vsporedu šaljiva tombola in
mrtvih delavcev.
ples. Vstopnina 50 vin. Cisti dobiček je namenjen
Samomor. Dne 3. L m. se je obesil v svoji
■v izobraževalne svrhe.
delavnici v Kapfenbergu krojač Peter Kostek, ro
dom Poljak iz okraja Javorov. Nesrečnež si je vzel
življenje radi bede; zapustil je ženo in dvoje otrok Strokovni pregled.
Pozor, podružnico in vplačavalnice Unije
v revščini.
rudarjev v Avstriji 1 Prosi se, da vsaka podružnica
in vplačevalnica vsak mesec redno odračuna, kar
Iz stranke»
ji je na centralo odračunati, drugače bodo
Izvrševalni odbor ima sejo v četrtek, 18 t. prišli slučaji, ko ne bodo razni člani
ra. zvečer.
dobili svojih pravic, ki jim gredo po
Skupna konferenca. Tudi bosenska socialno- pravilih.
demokratična stranka je zdaj izvrševalnemu odboru
Torej: Prosi se red!
naše stranke naznanila, da se strinja z idejo, da
Produktivna zadruga ljubljanskih mizarjev,
se skliče skupna konferenca, na kateri bi vse inte- vpisana zadruga z omejeno zavezo, sklicuje na dan
resirane socialno - demokratične stranke ustanovile 21. marca dop. v gost. Balija v Rožni dolini iz
skupno smer za tista vprašanja, ki so postala, od vanredni občni zbor z dnevnim redom: 1. Razgo
nosno še postanejo v doglednem času aktuelna vor o daljnem delovanju, oziroma: nova volitev
vsled aneksije Bosne in Hercegovine. S tem je kon načelstva in nadzorstva. Začetek zbora ob 729 uri.
ferenca zagotovljena, ker so vsa neposredno pri — Načelstvo.
zadete stranke izjavile svoje soglasje.
Ljubljana. V sredo 10. t. m. se je vršil v re
JagoBlovanska konferenca. Izvrševalni odbor stavraciji «International» lepo obiskani shod južnih
je na svoji seji v pondeljek, 15. t. m. po referatu železničarjev, na katerem je predaval sodr. Anton
sodruga Etbina Kristana in po splošni debati Kristan «o ženi in organizaciji». Po predavanju
soglasno sklenil, da se skliče jugoslovanska se je izvršila volitev odposlancev na konferenco
socialistična konferenca na velikono čne čuvajev v Maribor. — V soboto zvečer je priredila
praznike, dne 11. in 12. aprila v Ljub podružnica zveze kamnosekov shod, na katerem je
ljano in da se predlaga delegatom sledeči dnevni govoril sodr. Anton Kristan o predlogih, kise
red: 1. Aneksija Bosne in Hercegovine ter njene bodo razpravljali na občnem zboru zveze ob Ve
posledice. 2. Narodno in kulturno vprašanje Jugo liki noči na Dunaju. — V nedeljo zjutraj so imeli
slovanov. Sodrugi, ki bi se te konference radi ude tesarji shod pri «Levu». O organizaciji in njenem
ležili kot gostje, se morajo oglasiti pri izvrševainem pomenu za tesarje je razpravljal sodrug Anton
odboru. Vse detaljne objave slede pravočasno.
Kristan. Dotaknil se je tudi drugih, organizacije
V tržaški politični odbor je konferenca, ki se se tičočih vprašanj, ter jih razjasnil na splošno za
je še v sredo nadaljevala v «Delavskem Domu», dovoljnost navzočih.
izvolila sledeče sodruge: V odbor: F. Milost, V.
Kermolj, A. Novak, A. Gaspari, I. Regent; Shodi.
v kontrolo A. Jernejčič in dr. Šolar.
Tržič. V nedeljo 14. t. m. smo imeli lep de
lavski shod. Do 150 delavcev nas je napolnilo
Dopisi.
prostore gosp. I. Kavčiča. Govoril je sodr. Ant.
Iz Idrije. Nadomestna volitev za deželni Kristan iz Ljubljane o ciljih naše delavske orga
zbor v splošni kuriji za idrijsko - vipavski okraj nizacije. Omenil je tudi pomen žoltih, stavkokaznih
namesto umrlega Lavrenčiča se vrši 3. aprila t. 1. organizacij, h katerim je prištel tudi «N. D. 0.»,
Klerikalci so zopet razglasili kandidatom nekega katere predsednik je 7. t. ra. strašil po Tržiču. —
Vipavca, po imenu Perhavec. Ker pa volilci na Naša organizacija v Tržiču prav lepo napreduje.
šega okraja moža ne poznajo, se trudi „Slovenec“ Seveda bo treba še bolj delati nego doslej, kajti
že naprej prepričati volilce, da je mož vreden te vse polno vprašanj čaka na nas, da jih rešimo.
Pulj. (Javen shod na Kaštanjeru.) V nedeljo
časti, ker je klerikalni kandidat. Pri tej priliki so
sklenili na zaupnem shodu liberalne stranke v 7. t. m. se je vršil napovedani shod na Kašta
Idriji, ki se je vršil dne 14. t. m., tudi liberalci njeru, ki je bil obiskan tako, kakor vsi tukajšnji
zopet poskusiti svojo srečo. Šli so iskat kandi shodi, ki jih prireja naša stranka. Dvorana „Na
data tudi na Vipavsko in sicer v osebi nekega rodne gostilne“ je bila tako natlačena, da ni bilo
kotička praznega. Zlasti je treba naglašati, da vi
Ribnikarjev Dolfe bi imel tod Punčuha. Edina sreča za liberalce in klerikalce
stano pritožujejo
ie torej to, da voli idrijski sodni okraj z Vipavo, dimo na vseh shodih na Kaštanjeru zastopane
veliko opravka, če bi kaj razumel o stvari, za ka- drugače bi morali tudi to čast prepustiti idrijskemu naše delavske žene v lepem številu. Na shodu,
‘""lîbêraw'îo'se premisli«; najprej so hoteli gerentu Zaupnikom, ki so jih postavili liberalci kateremu je predsedoval sodrug Jelčič, je po
ODnsSr b'1 Vtoavskem okraju, kje, bo dopol- na tem shodu, pa častitamo, da jim gospoda ročal sodrug Petejan, ki je v poldrugurnem
opusnn uuj
t umrlega Lavrenčiča, privošči delo. Čast pa Vipavcem, ki dajejo spo govoru pojašnjeval brnski program o narodni
mina volitev za mandat umr ë
,
sobne može, da jih postavljajo buržoazija za avtonomiji ter kritiziral delovanje nacionalnih
Končno je pa vendar zmagam ,,
štatažo v volilni borbi. Obilo sreče pa želimo strank glede na reševanje narodnega vprašanja.
ki bi rada, da se cim prej poz p
č u h a 5Kle. volilcem našega sodnega okraja, da bodo zopet Obširno je opisal delovanje socialno-demokrazdaj kandidira stranka učitelja
é
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Izhaja v lijnbljanl vsako
sredo ia soboto.
Naročnina za avstro-ogrsks kraja
za celo leto 10’40 K, za pol leta
6 20 K, za četrt leta 2'60 K, melečno 90 vin.; za Nemčijo za celo
leto 12 K, za pol leta 6 K, za četrt
leta 3 K ; za Ameriko za celo leto
14 K, za pol leta 7 K.

PoMHîznï fttowllfca Sä ».

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
23. štev.

V Ljubljani, v soboto, dne 20. marca 1909.

A: Za dopise in rokopise za list: Uredništvo
»Rdečega Prapora**, Ljubljana. — Za denarne pošiljatev,
naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d.: Upravništvo
»Rdečega Prapora», Ljubljana, Dunajska cesta štev. 20.

Vabilo na naročbo.
Sodruge in prijatelje vabimo na novo na
ročbo, dosedanje naročnike pa, katerim poteče
naročnina koncem tega meseca, da jo zopet ob
nove. Pri tem naj se ozirajo na to, da je naroč
nina od 1. aprila 1.1. naprej nekoliko povišana z
ozirom na to, da

izhaja od 1. aprila naprej

„Rdeči Prapor“
trikrat na teden in sicer v
torek, četrtek io soboto
ter bo veljal :
Za Avstro ° Ogrske dežele:
za celo tet® 14’— kron
za pol leta
7’- „
za četrt leta 3-50 „
1-20 „
na mesec
Za Nemčijo:
K 7-90
za pol leta
__
za četrt leta
»P
Za Ameriko:
K 9-50
za pol leta
„ 4*80
za četrt leta
Obenem prosimo cenjene naročnike, naj priporočajo naš list svojim sodrugom, prijateljem in
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka
varnah, v katere zahajajo in naj nam pošljejo
naslove takih znancev, ki bi ga naročili, če jim
ga pošljemo na ogled.

Upravništvo „Rdečega Prapora“.
krajna napetost.
Položaj je nevaren, da ne more biti bolj. To
! ne da tajiti. Trma na obeh straneh, neodkntočnost v ozadju, pa brezvestno ščuvanje — vse
i je tako poostrilo razmere, da je umevno, če
rineva ljudem, ki nimajo nenavadno čvrstih živ,ev in hladne krvi zadnje upanje, da se še ohrani
mir. Vesti, ki prihajajo zadDje dni, so res take, ka
kor da mora vsak hip neizogibno izbruhniti vojna.
In vendar je gotovo, da bi se mir še vedno lahko
ohranil, če bi odločala trezna razsodnost Stvar se
ahko suče kakor se hoče; resnica pa ostane, da
ma âe vedno Aehrenthal v rokah škarje, s katerimi
ihko prereže nit, U je na njej privezan meč, ali
a je ne prereže.
Srbska vlada igra dvoumno vlogo; to je goovo. Tega, kar jo Avstrija vprašuje, ne pove,
lodi pa po ovinkih in trdi, da varuje normalen
aoložaj, dasi ve vea svet, da je mobilizirala kar je
e mogla. Da jezi tako ravnanje zastopmka velike
iiržave,
, ® je umevno, nim-c
Nihče ne bo Aehrenthalu zaljenje in smrt neštetih nedoliti merodajno za M«*«0
đ s0 Srbija izogiba
lih ljudi. Težava je v tem, da <>
jposrednemu razpravljanju z
J gg fa^ila z
usija zahteva konferenco, &
J
že sto.
aeksijo. Zdaj ne bomo P°“av,{al\“"jalovi netat rekli o aneksiji in o lanski Aeh
.
odnesti. Ampak če je gospod baron nus ,
j
, /

kolne.

aneksija res neizogibna, mora zdaj tudi nosili po
sledice. Sam jih mora nositi, ne pa nakladati jih
vojakom, katerih ni živ krst vprašal, če naj Aehren
thal anektira ali ne.
Ako Avstrija izjavi, da se strinja s konferenco,
tedaj odpade vsak povod za vojno. Ampak Aehrenthal pravi, da je to nemogoče. Avstrija baje ne
more Evropi predlagati aneksije, ki je njena lastna
zadeva. Tako govori trma, ki prenaša šege «kava
lirske časti» na polje mednarodnega življenja. Ce
pa odloži zunanji minister te tradicionalne pred
sodke in se spomni, da ni odgovoren le za fanta
stični «ugled», temveč tudi za srečo in blagostanje
države, mora spoznati, da ne bi pomenila taka kon
ferenca nič hudega in tudi nič poniževalnega.
Avstrija se je pobotala s Turčijo, nekdanjo
posestnico Bosne in Hercegovine. Nobena vele
sila ji v teh razmerah ne bo odrekala
Bosne in Hercegovine in če bi s tako za
vestjo predložila svojo zadevo signatarnim drža
vam, bi pričal ta korak ponos in zaupanje v
svojo pravico, ne pa ponižanje.
Pridobiti ne more Avstrija z vojno ničesar,
tudi časti ne. Velikan proti pritlikavcu — tune
more biti bojne časti in slave, tudi če bi bila iz
ključena možnost začasnih in lokalnih porazov, če
sar pa ne more nihče prerokovati.
Ura kaže skoraj na dvanajst, a dokler še ni
odbila, kliče delavstvo odgovornim voditeljem dr
žavne usode: Treznost in razsodnost! Življenje
delavskega ljudstva ni za igračo veli
kaševi
*

Rusija je odgovorila Avstriji glede na njen
sporazum s Turčijo o Bosni in Hercegovini, da je
potreba bosensko- hercegovsko vprašanje
predložiti konferenci signatarnih vele
vlasti. Rusija, da je pripravljena posredovati, da
se snide taka konferenca, ki bi razpravljala o bosensko-hercegovskem vprašanju ia tudi nekaterih
drugih vprašanjih.
Z Dunaja poročajo, da je ruska nota napra
vila nad vse mučen vtisk. Položaj se je zopet po
ostril, ker je ruska nota pokazala docela očividno,
da igra Rusija s Srbijo pod enim klobukom. Vsi
merodajni krogi so prepričani, da se bližajo težki
časi, ker se vojni ni moči več izogniti.
V merodajnih krogih so izgubili vsako nado,
da bi bilo mogoče ohraniti mir. F or gach bo si
cer še enkrat interveniral v Belemgradu, toda vsi
kompetentni faktorji so prepričani, da tudi ta ko
rak ne bo imel vspeha. Zato se povsod že računa
z vojno kot sklenjeno stvarjo.
»
Berolinski «Lokalanzeiger» javlja iz Belgrada:
Državna tiskarna je že pričela stiskom vojnih proklamacij.
*
Iz Belgrada javljajo, da pade končna odločitev
o vojni sredi prihodnjega tedna.
»

Naš zbor.

Beklamaoijo ao pocteiaa prosto.
Mefranklrana pisma x« aa »pr»|»B6sj®. Se&agiaB c« tas vmajo,
snseraM. Saotispea patit-mritias
(iliiaa 88 eaa) ga «krat 10 «ia.,
vačkrat pa dagavara.

Leto XII.
Konec.

Upravniško poročilo za «Rdeči Prapor» podaja
Fran Bartl.

Potem poroča
Ivan Regent (Trst)

za «Delavski list» in
Bokan Glumač (Šibenik)
za «Glas malog puka».
Konec seje ob */,7. zvečer.
♦
Peta aeja.
V torek, 2. svečana dopoldne.
Predsednik Milost.
Čitajo se došli brzojavni pozdravi.
Voli se kandidacijski odbor za predlaganje bo
dočega izvrševalnega odbora.
Sledi poročilo komisije za redakcijo pred
logov.
Etbln Kristan:
Komisija je na svoji seji pregledala vse vlo
žene resolucije in predloge ter je spoznala, da je
priporočati zboru, naj sprejme vse. Vendar pa se
je izkazalo, da se nekateri predlogi deloma po

navljajo, oziroma izpolnjujejo in je vsled tega do
tične resolucije združila. Utemeljili so se vsi pred
logi od strani referentov pri dotičnih točkah dnev
nega reda, pa vsled tega ni treba posebne moti
vacije. Bivstveno ni komisija izpremenila nobenega
predloga; manjše izpremembe, ki so se izvršile,
bodo referenti omenili, ko predlože svoje resolucije.
Prečitam torej predloge, ki se tičejo mojega re
ferata.
(Glej resolucije v uvodu.)
Pri glasovanju se sprejmejo vse resolucije
soglasno.
Dr. Henrik Tama:
poroča o svojih predlogih in jih čita.
(Glej resolucije v uvodu.)
Sprejmejo se soglasno.
Ivan Kocmur:

O Statutu je komisija z ozirom na obsežnost
dela sklenila samo načelne izpremembe, ki so se
ji zdele potrebne, priporoča pa, naj se končna
redakcija prepusti izvrševalnemu odboru, eventualno
sporazumno z deželnimi organizacijami, ako izreko
delegatje tako želijo. Komisija priznava, da je nov
Statut potreben vsled razvoja stranke; zdi se ji pa
umestno, da se za končno redakcijo vpoštevajo
tudi izkušnje sedanjega zbora, vsled česar je pri
poročljivo, da dobi novi izvrševalni odbor načrt za
sklepčno ureditev. Vsekakor bo po novem Statutu
vsaka organizacija laglje delala, ker bo vsaki do
ločen njen delokrog bolj natančno kakor doslej.
Priporočam torej, da se načrt izroči novemu iz
vrševalnemu odboru v redakcijo; lahko se pa do
loči termin za dovršitev.

«Frankfurter Zeitung» javlja iz Carigrada, da
so vse vojne priprave Turčije v novopazarskem
sandžaku in na srbsko-črnogorski meji dovršene.

Ivan Mlinar (Ljubljana):
Stvar naj se ne zavleče brez potrebe; vendar
se pa more dati izvrševalnemu odboru toliko časa,
da lahko opravi delo. Štiri tedne ne bo preveč in
ne premalo.

Iz Scfije javlja «Frankfurter Zeitung» : AvstroOgrska in Nemčija sta pri turški vladi izposlovali,
da je prepovedala prevoz srbskega vojnega mate
riala preko turško ozemlje. Na intervencijo Rusije
je sedaj bolgarska vlada dala generalno dovoljenje
za prevoz srbskega vojnega materiala preko Bol

Dr. Henrik Toma (Gorica):
Ce se hoče dati deželnim organizacijam pri
lika, da izrazijo svoje mnenje in želje, je potreben
dvojni termin; do kdaj naj deželni organizacije
poročajo in kdaj naj izvrševalni odbor finalizira

♦

garske.

_ _______ «

delo. Predlagam tri tedne za organizacije in potem
tri tedHe za izvrševalni odbor.

Etbin Kriitan i
Vsekakor morajo organizacije imeti nekaj časa,
da preučo načrt, kakršen je zdaj. Ne bo pa po
trebno, da bi se še enkrat objavljal v «Rdečem
Praporu». Ker se namerava izdati zapisnik zbora,
naj se tam objavi Statut, kakršen bo po zaključni
redakciji.
Ivan OUinar:
Predlagam, da objavijo deželne organizacije
tekom štirih tednov svoje eventualne predloge iz
vrševalnemu odboru, ta pa izdela Statut potem
najkasnejše tekom štirih tednov. Verjetno se mi pa
itak ne zdi, da bi imele deželne organizacije po
sebne želje.
Pri glasovanju se sprejme predlog, da imajo
deželne organizacije štiri tedne časa, izvrševalni
odbor pa potem štiri tedne.
Na željo članov komisije za redakcijo pred
logov se prekine seja, da more komisija končati
svoje posvetovanje o predlogih, ki se tičejo tiska.
Ko se komisija vrne, otvori
milost

sejo. Besedo dobi poročevalec

Anton Kristan,
ki predloži redigirani predlog (glej resolucije v
uvodu) in ga priporoča.
Miha Čohal

strinjam se s tako rediginanim predlogom. Rad bi
pa omenil, da naj sl sodrugi ne zidajo zlatih gra
dov, ker je upravnik «Rdečega Prapora» podal
ugodno poročilo. Zaupniki ne smejo iz tega iz
vajati, da nima «Rdeči Prapor» zdaj nobenih skrbi.
Sedanji ugodni položaj je pripisati samo raznim
okolnostim, ki niso stalne. Bodočnost lista je pa
odvisna od trajne agitacije in povedati se mora,
da je treba več požrtvovalnosti v širših slojih kakor
doslej.
Dr. Henrik Tama:
Opazke lodruga Cobala so popolnoma umestne,
ker ne smemo nikdar pozabiti, da moramo z li
stom vedno naprej. Potrebe naraščajo tudi pri
listu in tega ne smemo zamolčati med sodrugi.
Dotakniti se moram pa še enega, bolj juridičnega
vprašanja. Predlog sodruga Antona Kristana gre
za tem, da se koncentrira upravi našega tiska, kar
je odobravati. V ta namen naj se v zmislu pred
loga «Rdeči Prapor» izroči tiskovni družbi v
upravo in naj se sklene pogodba. Nastane pa vpra
šanje, kdo bo s tiskovno družbo sklepal pogodbo.
Izvrševalni odbor ni juristična oseba v zmislu za
kona, stranka tudi ne. Z rastjo stranke je treba
poskrbeti listu financielno in tehnično podlago.
Lastnik lista mora biti legaliziran za sklepanje po
godbe s tiskovno družbo. To bi moral biti konsorcij, ki bi se moral šele vstvariti, ker ga doslej
ni. Sestavi se pa naravno iz tistih oseb, ki so si
pridobile največ zaslug za list.
(Glej predlog v uvodu.)
J. Fetejan (Pulj):
Priznajmo si, da sloni doslej naš tisk na malem
številu ljudi, ki opravljajo vso delo in doprinašajo
vse žrtve. Mnogo delavcev se v tem oziru še ne
zaveda svoje dolžnosti. V agitaciji moramo zbuditi
med delavskim ljudstvom več navdušenja. Časo
pisje je duša stranka. Gleda naj se, da se izpopolni
zistem kolportaże.
Fran Bartl:

Napredovali smo s časopisjem, to se ne da
vtajiti. Ko sem poročal o sedanjem stanju «Rde
čega Prapora», pa seveda nisem imel namena,
reči sodrugom, da zdaj ni treba storiti ničesar več.
Narobe je : To, kar smo dosegli, nam mora služiti
v dokaz, da žrtve niso bile zaman. Dosedanji vspeh
nam mora biti vspodbuja za intenzivnejše delo.
Razširjati se mora list neprenehoma. Pred seboj
imamo celo vrsto nalog; izyrSitev je pa odvisna
od dela na celi črti.
Ivan Kocmur :

Soglašam z vsemi predlogi, ki so podani
želim, da ne bi ostali predlogi, oziroma :
ampak da se izvrše. Zgodilo se je že večki
so se sklenile potrebne in koristne reči,
sklep je ostal sklep.
Anton Kriitan :
Ni mi treba več mnogo besed. Ce se
kazalo v debati kaj nesporazumna, to še
sreča. Da se je z «Rdečim Praporom» dose:
ficit, nas mora veseliti. Gotovo pa ni zato

mislil, da naj se zdaj prekrižajo roke. Vzlic

nemu rezultatu predlagamo reforme, ker jih sma
tramo potrebne za bodočnost. Ce se to izvrši, kar
danes predlagamo, bo dobil naš tisk tako pod
lago, da nam bo velik napredek zagotovljen. In iz
vršilo se bo, naj le današnji zbor sprejme predloge.
Glasovanje.
Predlog povočevalca Antona Kristana in
dodatni predlog drja. Henrika Tume se sprej
meta s ogl asno.
Ivu Toku: Poročati mi je v imenu kontrole,
ki je pregledavala knjige in blagajni izvševalnega
odbora in «Rdečega Prapora», da je kontrola našla
vse v popolnem redu in zato predlagam, naj zbor
podeli izvrševalnemu odboru in upravi lista absolutorij. Pri tej priliki pa mi bodi dovoljeno neko
liko besed. Kontroliranje nam je pokazalo, da so
dohodki stranke, oziroma izvrševalnoga odbora, če
vzamemo v poštev stanje organizacij, vse premajhni.
Od izvrševalnega odbora se zahteva vsak čas to
in ono, organizacije se pa ne zavedajo svoje dol
žnosti napram eksekutivi tako, kakor bi se morali.
Vspehi stranke so zelo odvisni od materialnih sred
stev; na to se ne sme nikdar pozabiti. Mi pa
imamo organizacije, ki niso storile nič za eksekutivo. To se mora v bodoče izpremeniti. V tem
zmislu naj delegatje delujejo v svojih organizacijah.
Moj predlog je, da se podeli upravi lista absolutorij za blagajno, izvrševalnemu odboru pa za bla
gajniško upravo in za politično dela.
Predlog se soglasno sprejme.

Miloit:
Točka «časopisje» je zaključena. Kandidacijski
odbor bo formuliral svoje predloge; medtem so na
razpravi
riuoteroiti.
Predsedništvo prevzame: Miha Čohal.
Za besedo se je oglasil
Anton Kriitan:
Sodrugom je znano, da se je napravil v stranki
lani važen korak z ustanovitvijo Delavske tiskovne
družbe. V kratkem času svojega obstanka je ta
družba, ki je imela prav sinoči svoj občni zbor,
dokazala, da je potrebna in koristna. Izdala je celo
vrsto brošur, o katerih se splošno priznava, da iz
polnjujejo svojo nalogo. Med njimi so nekatere, s
katerimi bi se lahko naravnost pobahali. Te iz
daje so nam nujno potrebne, če hočemo, da se
poglobi socialistično spoznavanje med našim ljud
stvom ; potrebujemo jih pa tndi, da dobe naši agi
tatorji več materiala za lastno izobrazbo in za agi
tacijsko in organizatorično delo. Povdarjati pa mo
ram, da se doslej delavstvo ni dovolj odzvalo va
bilom tiskovne družbe. Pogoji za pristop so se na
pravili tako lahki, kakor je le bilo mogoče. Delež
znaša samo 25 kron in ta znesek se iahko vplača
v majhnih obrokih, celo po 1 krono na mesec.
Iz tega je pač razvidno, da bi bil skoraj vsak de
lavec lahko član družbe, ki služi delavstvu. Pa
tudi izdaje družbe se niso med delavstvom tako
širile, kakor smo pričakovali. Poročilo predstoj
ništva resda ni bilo neugodno; toda če pomislimo,
da se razširjajo pri drugih narodih tako brošure v
stotisoč in več izvodih, smemo tudi pri nas več
zahtevati. Sodrugi naj se spomnijo, da koristijo
sami sebi, če razširjajo naše knjižnice. Cim večja
bo naklada, temveč bo storila za izobrazbo delav
stva. Agitirajte torej doma, da se delavci vpišejo
v Delavsko tiskovno družbo in da se bolje razšir
jajo njene izdaje.
Miha čohal: Preden se zaključi zbor, bi ka
zalo skleniti, kje naj bo prihodnji zbor. Prej je
bila navada, ozirati se na razne kraje. Toda zdaj
se je tudi drugod spoznalo, da je bolj umestno,
prirejati strankine zbore tam, kjer je središče
stranke. Predlagam torej, naj se vrši prihodnji zbor
stranke v Ljubljani.

Vinko Karmolf:
Naši zbori imajo vedno tudi agitacijski pomen.
Na Primorskem se naša stranka jako lepo razvija,
pa bi bilo umestno, da bi se vršil prihodnji zbor
tam. Predlagam Gorico. Vsled nove železnice so
tudi zveze ugodne.
Dr. Henrik Tnma:

Lahko bi mi bilo glasovati za Gorico. Kar je
navedel sudrug Kermolj glede na razvoj stranke
na Goriškem, se vjema; toda če imamo interese
cele stranke pred očmi, je bolje, da zborujemo v
središču. To se mi zdi umestno tudi zaradi tega,
ker bodo večinoma odposlanci na strankin zbor

sočasno tudi zboroyalci na občnih zborih tiskovne

družbe in se tako opravi dvoje obenem. Strinjam
se torej s predlogom, da bodi prihodnji zbor v
Ljubljani.
Etbin Krilim:
V načelu je gotovo mnogo razlogov za to, da
se ne prenašajo strankini zbori semintja in
Ljubljana je zdaj naše središče. Toda prihodnji

redni zbor bo šele v dveh letih in jaz ne maram
biti prerok. Najbrže ostaneje razmere take, kakršna
so in bo zbor v Ljubljani; toda izključeno vendar
ni, da se zgodi
^ar jjj priporočalo zborovanje
y drugem kraju. Izkušnja nam kaže, da taki sklepi
itak niso obvezni za vse slučaje. Skupni avstrijski
zbori so se zadnji tas Vî^ib vsi na Dunaju, dasi
js bilo na prejšnjih zborih sklenjeno drugače.
Predlagam torej, naj se prepusti zadeva izvrševal
nemu odboru.
Dr. Toms:

Temu predlogu se pridružujem.
Glasuje se in se sprejme Kristanov
predlog, da določi izvrševalni odbor mesto pri
hodnjemu zboru.
Etbin Kriitan:

Izven političnih organizacij snujejo sodrugi
različne kulturne, izobraževalne, športne institucije.
To je posledica praktične potrebe, ki se pokaže z
naraščanjem stranke. Snovanju takih organizacij,
kjer so pogoji zanje, ne ugovarjam. Opozarjam pa,
naj se taka društva ne snujejo tako, da bodo vi
sela v zraku, ampak ustanovitelji naj se prej ia.
formirajo pri svoji deželni organizaciji, ali pa pn'
izvrševalnem odboru, da se more tudi to delo kov
centrirati.
Mndrovčič :

Vsi vemo, koliko škode dela političnemu in
izobraževalnemu delu v naših deželah alkoholizem.
Umestno bi torej bilo, da bi se prihodnji zbor bavil tudi s tem vprašanjem in priporočam to izvr
ševalnemu odboru.
Ivan Regent:
Kandidacijski odsek je sestavil izvrševalni od
bor, katerega v imenu odseka predlagam.
(Glej imenik izvrševalnega odbora v uvodu).
Po kratki debati o potrebi, da imajo člani
ožjega odbora sedež v Ljubljani, se glasuje ia se
sprejmejo kaudidatje, ki jih predlaga odsek.

Predsednik Mihi Čohal:

Dnevni red je izčrpan. Besedo ima
dr. Henrik Toma:

V imenu zunanjih članov tega zbora imam
prijetno dolžnost, da se zahyalim ljubljanskim so
drugom, ki so poskrbeli, da nam je bilo bivanje v
Ljubljani tekom teh treh dni ugodno na zboru ia
tudi izven njega. Prijetni spomin odnašamo s se
boj domu, kjer bomo vsi zastavili vso moč v ko.
rist stranke, za napredek in za blaginjo delavstva.
Ivu Mlinar :

Sedmi redni zbor jugoslovanske socialno-de
mokratične stranke je končal svoje delo. Razprav
ljali smo o važnih vprašanjih in če so se tuiatam
pokazala različna mneDja, izvira to iz svobode pre
pričanja, ki je temelj socialno-demokratične stranke
in tista moč, ki nas vodi nezdržema naprej. Ves
tok zbora je dokazal, da smo napredovali in da
hočemo napredovati dalje in dalje, brez prestanka.
O sklepih, ki so se storili tekom treh dni, smemo
po pravici trditi, da so važni in dajejo stranki
podlago za daljni razvoj. Za realiziranje teh skle
pov moramo vsi zastaviti svoje delo in da se bo
to zgodilo, nam je porok naša zgodovina, naš pro
letarski značaj in železni zakoni razrednega boja.
Stranka proletariata smo bili in to ostanemo ; pW'
letariatu so pesvečene vse naše moči in s tem pre
pričanjem pojdemo od tega zbora na praktično
delo, v boj, katerega smo vajeni. Storimo svojo
dolžnost vsak v svojem delokrogu, da lahko kon
statiramo na prihodnjem zboru nov, še večji na
predek. Živila socialna demokracija! (Borni živioklici).
Predsednik Miha Gubal:
Sedmi redni zbor jugoslovanske socialne de
mokracije je zaključen. Na svidenje na osmem;
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Celju, 17. marca.

staîersko deželno konferenco, ki bo
maTCa> so razposlana. Večina oreaitna žVv ™uPu'k°*
V na sPodniem Štajerskem jih
zvaliu? rokak ,n upad je, da se bodo vsi odhirti «t LSY°1° udeležbo omogočili, da dosežemo
na štajerskem večje vspehe. Škodovalo 20konterenci0’ ČC Se
nekoliko POTnen™o o

v nedelin

Povemo predvsem, da se je doslej na Šta
jerskem premalo dela'o in sicer zadene to vodstvo
stranke in domače sodruge. Organizacija jugo
slovanske stranke na Štajerskem ni tako konsoli
dirana kakor bi morala biti. Vzrok je največ ta
da so narodnostne razmere pri nas neugodne in
da marsikdo se vedel ni, da pripada v smislu
veljavnih strankinih sklepov jugoslovanski socialni
demokraciji, temveč se je vse mešalo z deželno
organizacijo štajersko, ki ima sedež v Gradcu,
kateri da je naloga, organizirati nemške sodruge.
Organizacija stranke po narodih, ki je bila
sklenjena na skupnem strankinem zboru, je bila
utemeljena in za razvoj socialne demokracije v
Avstriji nujno potrebna. Tako se je. organizacija
izvrševala povsod, le pri nas na Štajerskem je
ostalo pri poizkusih. Bila je pa gotovo tudi ve
lika nejasnost o naši moči, katero smo sami pod
cenjevali, Toda državnozborske volitve leta 1907
so že pokazale, da nas ni malo. In bilo bi nas
gotovo še mnogo več, če bi se bila izvršila po
litična organizacija, ki bi opravljala potrebno delo
med štajerskimi Slovenci.
Vprašajmo se naravnost: ali se je nadejati
kakšnih vspehov za našo slovensko socialnodemokratično stranko, če se konferenca dobro
obnese? Da! Pri nas je obilo delavstva, ki že
čaka na politično organizacijo. Samo Celje in
okolica — Savinska dolina — Pohorje — okolica
Maribora — Ljutomer.. . Dnevni red konference
nam pravi: da se bo ustanovila deželna organi
zacija slovenskih socialnih demokratov za Spodnji
Štajer — gotovo se bo določilo Celje za središče.
Če bo mogoče, naj se tudi realizira tajništvo v
Celju. Sredstva se bodo dobila na Spodnjem Štajerju samen. Organizacije v Trbovljah, Hrastniku,
Zidanem mostu, Brežicah, Celju, Pragerskem, Ve
lenju, Ribnici, Ljutomeru i. t. d. morajo mesečno
po določeni kvoti prispevati v ta namen. Nekaj
naj da izvrševalni odbor jugoslovanske socialnodemokratične stranke, nekaj štajersko deželno
strankino zastopstvo. Pri količkaj dobri volji se
bo vse to uredilo.
Tudi o tisku bomo razpravljali. Prav tako,
Spod. Štajerska mora dobiti svoj strankini organ.
Začasno naj bo 14dnevnik. Sedanji „Naprej!“ bo
mogel par strani posvetiti specielno Štajerski, pa
bi že za začetek šlo. List je potreben, in imeti
ga moramo.
O volitvah v deželni zbor v Gradec bo tudi
marsikako izpregovoriti. Dotakniti se bomo morali
narodnega značaja raznih naših trgov ter nekoliko
pogledati na dejanski stan.
Konferenca bo torej velike važnosti. Želeti
bi bilo zategadelj, da se je udeleže vse organi
zacije po več zastopnikih ter da pridejo tudi po
samezni agilnejši sodrugi iz vseh onih krajev,
kjer še ni nikake organizacije. Naj ne bo ne
potrebnih izgovorov. Pridimo skupaj, porazgovorimo se, napravimo sklepe ter
jih tudi takoj začnimo izvrševati!
-r—.
Vspehi ne bodo izostali.

Državni zbor.
Razprava o vladni predlogi, ki zahteva vojaške
novince, se razvija v pravo politično debato. To
so dosegle meščanske stranke s tem, da so odklo
nile predlog socialnih demokratov, da se otvori de
bata o izjavi ministrskega predsednika.
V pondeljek je imela zbornica dolgotrajno sejo,
na kateri se je nadaljevala razprava o novincih.
Prvi je govoril nemški agrarec Jener, ki je izja
vil, da ima njegova stranka zaupanje v ministrskega
predsednika.
Potem je prišel do besede
sodrug Seitz,
,,
jÿ je z obširnim in jako temeljitim govorom označil
stališče socialne demokracije in krepko protestiral

sjroti lahkoumni vojni. Ker je govor v resnici zna
menit ga objavljamo na drugem mestu v celoti.
Krščanski socialec Scbacbinger je govoril za
VladSodrug Sfögeny

da odklanjajo socialni demokratje že
ker so iz načelnih razlogov nasprot
ji? n°VI.• militarističnega zistema. Socialni deo ljudsko hrambo ia mednarodna
Za«frr«ki militarizma naraščajo grozovito,
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Cehom je očital, da žive od ruskih rubljev»

Jako mučno opizodo je povzročil rusinski po
slanec Trylovskij,
. ,ko Ie dejal: «Bivši podčastnik Drohomireckij
mi je pred leti pripovedoval, da so vojaki njegove
stotnije leta 1878. v Bosni ra z žareli svoje bajonete v ognju inž njimi polagoma morili vjete
Bošnjake.
Te nepremišljene besede, za katere ni imel
Trylovskij druzega dokaza, kakor pripovedo
vanje podčastnika, so pozročile velik vihar. Bram
bovski minister Georgi je planil pokonci, udaril s
pestjo po mizi in zaklical : «Ne pripovedujte takih
roparskih štorij ! To so bajke za otroke ! Vojske ne
dam žaliti! To je laž! Takoj bom odgovoril!»
Minister se je takoj oglasil za besedo ter je
izjavil, da se kaj takega nikdar ni zgodilo in da so
take reči v avstrijski vojski nemogoče, naj je
vojak te ali. one narodnosti. Minister je posebno
pohvalil rusinske vojake, češ, da ima o Rusinih
boljše. mnenje kakor njihovi poslanci.
Šušteršič seje kregal s Trvloyskim;
potem je zahteval
krščanski socialec Lang
več vere pri vojaščini. Tudi dvoboj je zoper vero.
Daszyński: Ampak vojna je verska!
Häger: In duhovniki so poleg! Papež blago
slavlja tudi zastave naših sovražnikov!
Seja se je zaključila ob 3/4 10. zvečer.
V torek je imela zbornica kratko sejo, ker je
bil ob 3. sklican železniški odsek. Vzrok je nękam
čuden. Navadno se morajo seje odsekov ravnati
po stjah zbornice ; da se mora plenarna seja pre
kiniti, ker hoče razpravljati odsek, je vsekakor
nekaj novega. Svoboda parlamenta je seveda v
prvi vrsti odvisna od njegove volje; videti je pa,
da je ta volja precej skromna, ker drugače ne bi
bilo mogoče, da bi se vodile seje po željah vlade,
namesto po zahtevi parlamenta. Pa tudi dr. Pattai,
ki očividno otvarja in zaključuje seje po željah ba
rona Bienertha, je čuden predsednik.
Nadaljevala se je razprava o rekrutnem zakonu
in sicer je najprej predsednik dr. Pattai izražal
željo, da bi govorniki čimbolj krajšali svoje go
vore. Dejal je: «... Dovolj je, če opozarjam na
to, kar naznaojajo danes časniki. S tega mesta
nočem obširnejše govoriti o stvari, ampak nekaj
visi takorekoč y zraku, da se z obzirom na
razmere čimbolj pospeši razprava o rekrutnem za
konu .. . Bilo bi prav lepo za zbornico ( ! ), če bi
morda že danes mogli zaključiti to razpravo.»
Potem je govoril Frasi,
ki je polemiziral s Sternbergom in dejal, da
ga mora vsak pošten Čeh smatrati za lažnivca,
dokler ne dokaže svoje trditve, da se trkljajo po
Češkem ruski rublji. Češke radikalce preganjajo le
zato kot veleizdajalce, ker spoštujejo načelo, ki so
jih učili Kristus, Viktor Hugo, ruski finančni mi
nister Bloch, Roosevelt in baronica Suttnerjeva.
Hribar je govoril o ljubljanskih dogodkih, o
čemer se zmenimo na drugem mestu. O zunanjem
položaju je dejal: Naj se sodi o sedanjem nastopu
Srbije, kakor se hoče, zameriti se ji ne more, če
smatra sedanji trenotek pripraven, da pride iz za
gate. Bil bi naravnost zločin, če bi se postavljalo
blagostanje narodov na kocko z resnično vojno.
Predvsem nam ne more biti vseeno, če se preliva
dragocena kri naših sinov za prazen fantom. Pre
vidna vlada mora storiti vse, kar more olajšati
mirno rešitev. Srbski narod se je z lastno močjo
osvobodil in tak narod zasluži možnost svobodnega
gospodarskega razvoja.
Potem se je oglasil ministrski predsednik baron
Bienerth, ki ni povedal takorekoč nič. «Nota,
s katero nam je odgovorila srbska vlada, ni izpol
nila našega pričakovanja. Hoteli smo Srbiji kar
najprijazneje podati roko in ji dati priliko, da se s
primerno jasnostjo izjavi o izpremembi svoje poli
tike glede na Bosno in Hercegovino ter o nada
ljevanju naših gospodarskih odnošajev. Na naše
odločno vprašanje je Srbija odgovorila z ovinki.
Vsekakor nam ne bo mogoče, razpravljati s Srbijo
o gospodarskih vprašanjih, dokler nam Srbija ne
razjasni zadostno svoj h pravih namenov. Ker se
nadaljujejo razprave med zunanjim ministrstvom in
Srbijo, se moram za zdaj omejiti na te kratke
izjave.» Potem je naglašal Bienerth, da se v or
ganizaciji vojske ne bo nič izpremenilo brez do
voljenja Avstrije.
Za njim je govoril češki agrarec Ddržal, ki je
najprej polemiziral s Sternbergom in potem kriti
ziral trozvezo. Med njegovim govorom je vstal
predsednik in ga prosil, naj govor» danes prekine
in ga nadaljuje jutri, da se more sestati železniški
odsek.
Socialno - demokratični poslanec Freundlich,
ki ga preganja sodišče v Visokem Mostu zaradi
nekega govora, je izrazil, naj ga parlament izroči.
Ob 3. popoldne se je zaključila seja.

Militarizem ln avstrijska politika.
Govor poslanca Seitza na 4. seji državnega zbora dne
16. marca 1909.

Če je ministrski predsednik, ko je pozdravljal
državni zbor, označeval dovolitev rekrutov kot ne
sporno stvar države in ljudstva, moramo mi na
sprotno povdarjati, da je kontingent rekrutov
važno politično vpf a ś an j e m v tej debati
se mora govoriti 0 razmerju med vlado irt parlamentom teï med strankami v zbornici. Stranka, ki
hoče zrušiti vlado, ne bi nikdar dovolila rekrutov.

Socialni demokratje pa smo tern bolj prisiljeni,
politično porabiti to debato, ker je bil odklonjen
nas predlog, da bi se otvorila debata o izjavi mi
nistrskega predsednika. Sklep, s katerim smo bili
nadglasovani, je bil prav avstrijski. Stranke na
levi so glasovale proti debati kot prijateljice
vlade, katerim se je zdela vsaka beseda nepo
trebna, gospodje od slovanske zveze pa kot za
priseženi sovražniki te vlade. V resnici je
bila za vse skupina merodajna želja, da se pri
krijejo vsa preporna vprašanja med njimi in med
vlado z gostim pajčolanom. Kot meščanske stranke
čutijo seveda vse, da je njih dolžnost, dovoliti re
krute in zaradi tega niso hotele od vsega začetka
delati nobenih težav — tudi tiste ne, ki so sovražne
sedanjemu ministrstvu. Značilno je pač, da kaže
veliko število Djihovih pristašev razdvojen značaj;
na ljudskih shodih hočejo veljati za zagrizene
nasprotnike te in skoraj vsake vlade;
celo sovražnike vsega državnega zistema glumijo;
obenem pa gledajo postrani tja, kjer vedo, da mora
človek kazati
militaristično vdanost,
če hoče ostati
sposoben za ministra,
ker nihče ne ve, kaj prinese jutrišnji dan. (Veselost.)
Socialni demokratje imamo seveda drugo sta
lišče. Glasovali bomo proti kontingentu re
krutov ; v splošnem seveda vsled našega načelnega
nasprotja proti sedanjemu zistemu militarizma;
posebej pa tudi zato, ker vidimo v vladi, ki ga
zahteva,
nevarnost za parlament,
nevarnost za narode,
nevarnost za vso državo.
Dne 26. novembra 1908 se je baron Bie
nerth bahal, da je tako močan in tako zmožen,
da sestavi koalicijo. Dne 5. svečana 1909 pa je
pripravilo Djegovo spretno vodstvo stvar tako daleč,
da so bile stranke do skrajnosti naščuvane druga
proti drugi, da o koaliciji sploh ni bilo več govora
in vsakdo je vedel, da dobi ministrstvo pri glaso
vanju o dispozicijskem fondu nezaupnico.
V tej sili so se prikazali baronu Bienerthu,
kakor vsakemu pobožnemu človeku,
angeli varuhi
v podobi gospodov Ghoca, Lisega, Fresla in
tovarišev (veselost), angeli varuhi, ki so mu po
magali iz zagate. Zakaj to se mora takoj povedati,
da je Bienerth zaključil parlament dne 5. sve
čana, torej v dobi, ki je najvažnejša za parlamentarično delo, v dobi, ki je bilo treba vztrajnega
dela, da bi se doseglo učvršćenje parlamenta in
da bi zbornica postala zmožna za izpolnitev svojih
aocialno-političnih nalog.
Zaradi svojega malenkostnega obstanka je prav
v tem trenotku ustavil parlament posili. To ni
bila le nezaslišana frivolnost, ampak tudi zločin
nad parlamentom, s katerim je jasno pokazal,
česa je zmožen on in njegovo ministrstvo. Pred
vsem pa je bil to zločin nad onimi ljudskimi sloji,
ki nujno zahtevajo delo tega parlamenta in katerih
zastopniki so pripravljeni, izvršiti tn delo. Ta zločin
je bil le tako mogoč, da so mu Choc in tovariši
držali lestvo, da so s svojim koncertom zaglušili
glas pameti in da so pri nekaterih naivnih ljudeh
obudili mnenje, kakor bi bil baron Bienerth š9
poraben državnik, ki zna popolnoma izvršiti svojo
nalogo.
Naj je bil njegov govor pri otvoritvi parla
menta konstitucionalen: Mi ne verjamemo
njegovim zagotovilom. Mi ne verjamemo,
da hoče v vsakem slučaju ustavno vladati.
Značilno za njegovo mišljenje ni to, če hoče tudi
parlament, ampak če je pripravljen in če more
tukaj izjaviti, da hoče parlament v vseh
razmerah in da noče
v nobenem slučaja vladati brez parlamenta.
Tega pa nismo slišali v njegovem govoru.
Ministrski predsednik, ki ima v desnem žepu načrt
za konstitucionalen govor, v levem, bližje srcu, pa
morda že zopet dekret, s katerim hoče zaključiti
državni zbor, — tak ministrski predsednik pomeni
nevarnost za državo in je kratkomalo nemogoč.
Zaključenje državnega zbora je nekaj izvenrednega, če se rabi, da se omogoči ban krotni
vladi življenje.
V oficioznem časopisju smo brali, da je parla
ment nesposoben za delo. Zakaj? Ker je med 516
člani morda šest ali osem obupnikov brez vesti in
brez čuta odgovornosti? Proti vsem tem trditvam
se mora pribiti, da je bila ta zbornica splošne vo
lilne pravice dolgo
sposobna za delo,
da je sposobna za delo in da ostane taka; da je
le tedaj nesposobna za delo, če je nesposobna
vlada trmasta in hoče voditi parlament, ne da
bi mogla opraviti to delo.
Če so se zdele baronu Bienerthu težave pre
velike, bi bil imel
konstitucionalno izbero:
demlsionirati ali pa razpustiti parlament. Eno
in drugo je postavno, če se čuti dovolj močnega,
da bi apeliral na narode, naj stori to. Ča pa on
in njegova politika ne moreta prenesti kritike
splošnega ljudskega glasovanja, tedaj bi se moral

V tem trenotku in prav ž ozirom na zunanji po
ložaj parlament rešiti vsaj nevarnosti, kije, v ou
stanku Bienerthovega kabineta. Vlada, k
P
prelomu ustave, je
trajna provokacija
za parlament splošne volilne pravice.
Socialni demokratje smo varovali v časopisju,
na shodih in tudi v delegaciji pred
vojno nevarnostjo;
varovali smo pred žrtvovanjem miliard denarja
ter tisočerega dragocenega človeškega življenja.
Našega glasu pa niso hoteli slišati. Velemodnjane
naše zunanje politike bi bilo treba vprašati danes:
Kdo je imel takrat prav — oni ali mi? Morda se
niso niti zavedali težkih posledic svojega koraka;
toda tem težja je njihova krivica. Od leta
1878. imamo Bosno v svoji posesti; izpremenih smo
naslov, v naših razmerah do te dežele se ni nič
izpremenilo. Upravljamo jo kakor doslej ; svoj
denar in svoje vojake pošiljamo tja kakor doslej;
lahko izgubimo anektirani provinci v slučaju ne
sreče kakor doslej, lahko da jih ue izgubimo kakor
doslej. Bosanske kmete damo izkoriščati od ogrske
oderuške agrarne banke, kakor bi bilo lahko brez
aneksije. (Veselost.) Le eno se je izpremenilo, kar
je res značilno za naš vladni zistem: Narodu v
Bosni, ki je imel pravico do ustave, smo dati —
anketo, iz katere so bili povrh tega še delavci in
socialni demokratje sploh izključeni, o čemur se
bomo že še pravočasno pomenili! Izpremenilo se
ni torej z aneksijo nič; a
koliko je veljalo?
Ne bom govoril o zunanjih težavah, v katere
smo zabredli, ampak ostanem le pri financialnih
žrtvah. Doslej smo plačali Turčiji 54 milionov od
škodnine, na jugu pa nosimo bremena za celo ar
mado. Za Oboroževanje se je izdalo
najmanj 300—400 milionov
kron in najeti smo morali sila neugodno državno
posojilo. Vojaki, ki so že odslužili tretje leto, bodo
morali doprinašati še nezaslišano žrtve in
služiti tam doli še četrto leto.
Slišali smo te dni ministra za notranje zadeve
tarnati o protimilitaristični propagandi. Napolnilo
se je nekoliko člankov, nekoliko govorov ne po
vsem zrelih ljudi, in iz tega se je napravila afera,
proti kateri se mora klicati državni pravdnik. Kake
resne propagande pri nas gotovo ni. Ge jo antimilitaristična propaganda, tedaj je ne delajo nezreli
mladeniči, ampak naša vojna uprava. Cenjena
vojna uprava naj se enkrat zamisli v položaj vo
jakov, ki so že izračunali dan in čas, kdaj da bodo
prosti, pa jih drže zdaj še Četrto leto. Vojna
uprava naj si domisli, kaj se godi v dušah očetov,
mater, bratov in sester teh vojakov. Recite, kar
hočete, tega ne morete utajiti, da so vse žrtve
v kričečem nasprotju s tem, kar smo do
segli in kar moremo sploh kdaj doseči.
In te žrtve se zahtevajo od nas v dobi

najžalostnejčih goipodaraklh razmer,
v dobi, ko pretresajo hude krize našo industrijo,
ko se razširja brezposelnost, ko mora tisoč in
tisoč proletarcev romati od tovarne do
tovarne in beračiti za delo, pogostoma za tako
delo, ki ne odgovarja njihovemu poklicu in nji
hovi zmožnosti, le da bi zaslužili najnujnejše za
svoje družine. Znano Vam bo morda, da se vri
vata v premogokopib, n. pr. v Ostavi dve praz
nični šihti na teden; v industriji železa se je zni
žala mezda ; v tovarnah za lokomotive grozi brez
poselnost; v predilnicah se je delo skrčilo za 16
odstotkov; v lesni, kožni, steklarski, kemični in
porcelanski industriji, pa tudi v stavbinski in gra
fični obrti se razširja brezposelnost, in nevarnost
je, da se kriza še poveča. In strah pred vojno
ovira vsako novo ustanovitev in vsega podjetni
škega duha.
Dalje prih

Politični odsevi.
Na seji klnbzklh načelnikov v sredo je mi
nistrski predsednik baron Bienerth še enkrat
kratko pojasnil zunanji položaj. Rekel je, da bo
poslanik F org ach še enkrat interveniral
pri srbski vladi. Od tega odgovora, na
Katerega bo avstro-ogrska vlada po
čakala, je odvisna odločitev o vojni in
mini. Priznati je treba, da je položaj vele,r.e?.®n, in kritičen. Baron Bienerth je obpoloža u b° parlameBt re<ino obveščal o zunanjem
...

državnozborski odseki so se kon

stituirali. V aneksijskom odseku je izvoljen dr. ŠuPredsednika, V proračunskem odseku
je dr. Lhiari predsednik; podpredsedniki so dr.
“?a “ ar’ dr. Fuchs in sodrug N ë m e c. V odKniiaf žlv;nske bolezni je predsednik sodrug
nikel ’vttV1”’ ins”dr“‘ Schl»* “
5šf„:
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ljučenjem državnega zbora opravil len
in ker je sestavljen iz istih Soi fikoï

n

socialni demokratje predlagali nni „„j u
kjer je končal pred zaključenjem, da^neX’

pravlia čas z nepotrebnim ponavljanjem Nemški
poslanec Pergelt je pa na vsak način_ hotel
imeti še enkrat generalno debato. Ker pa me
ščanski Nemci podpirajo vlado, ne pravi živ krst,

zboru glumiti patriota in zagovornika cestnega
streljanja. Kaj bi pravi nacionalist mislil na to
da so puške slepe m da enaka kroglja, kakršna
je včeraj uničila slovensko življenje, jutri lahko
ubije Nemca, Italijana, Poljaka? Nesreča, ki za
da 1 Ogrska kriza, ki je bila že zelo huda, je nedene nasprotnika, je v očeh patentiranega naciona
koliko utihnila ; nedolžna duša bi celo mišma, da lista vselej opravičena. Zakaj nacionalista ne vodi
je v budimpeštanskih ministrstvih in ▼ ogrstom nikoli razum in čut pravičnosti, ampak šovinizma
se napije kakor žganja in potem tudi ravna kakor
parlamentu v vsakem oziru najlepša sloga. J-o J
pa pomota in hudobni jeziki razlagajo sedanji mir da je alkoholiziran. Pa je vseeno, kako je nacio
s tem, da do 9. aprila ne sme pasti sedanji kam- nalizem pobarvan.
net, ker dobe ogrski ministri šele po treh letin
«Slovenčeva» poročila so najbolj zanimiva,
službe — penzijo. Tretje leto pa poteče tistim, ki kadar govore o socialnih demokratih. Poročat; v
so zdaj prvič ministri — med njimi je tudi Franc takem slučaju objektivno, je klerikalnemu glasilu
Košut — šele 9. aprila. Tudi to je patriotizem.
kratkomalo nemogoče. V pondeljek je govoril v
Romanika vlada je odpovedala trgovinsko državnem zboru poslanec S eil z, ki šteje med naj
pogodbo z Avstro-Ogrsko. Dokler se ne sklene bolj prevdarne člane zbornice in njegove govore
nova. velja sedaj avtonomni carinski tarif.
poslušajo tudi nasprotniki z resnim zanimanjem.
Bolganko-tnržkl iporaiam. Bolgarska vlada Seveda je g. Žitnik, ki strelja v «Slovencu» svoje
je dobila iz Petrograda obvestilo, da se je doseglo reporterske kozle modrejsi, pa poroča tako-les turškim ministrom zunanjih dei Rifaat pašo po
«Soc. dem. Seite pa je zajahal pol. konja ter
polno sporazumljenje glede spora z Bolgarsko in
z ostrogami obdelal voditelj» vnanje politike ba
sicer na tem-le temelju : «Turčija sprejme 125 mi
rona Aehrenthala in barona Bienertha kot vodi
lijonov kot odškodnino s strani Bolgarske; 2. od
telja notranje politike. Posl. Seite ni nikdar iz
te svote dobi primerno odškodnino orientska že
birčen v besedah, danes pa sploh ni omejeval
leznica za rnmelijsko progo in 3. Rusija bo črtala
toka svoji zgovornosti. Posebno se je hudoval na
toliko anuitet turške vojne odškodnine, ki so po
Aehrenthala, ker je pretrd nasproti srbskim za
trebne, da se kapitalizirano po 5°/„ dobi svota
htevam. Hudoval se je na barona Bienertha, ker
125 milijonov kron.
je bil petega svečana zaključil državni zbor.
Novi ladji avatrijake vojne mornarice. Letos
Mlatil je po agrarcih, češ, da se rede ob žuljih
spuste v morje oklopnjačo «Radecki» (14.500 ton)
tovarniških delavcev in da sedaj vladajo v dr
in hitro križarko «Admiral Spaun» (3500 ton).
žavi. Posl. Seitz dobro ve, da so naši kmetje
veliko večji reveži nego njegovi delavski volivci,
Navzlic temu pa udriha po agrarcih, ker to z»,
Strokovni pregled.
hteva izročilo soc. dem. šole. Enkrat, dvakrat
Zveza pekovskih delavcev podružnica Trst
človek še prenese te prazne fraze ; s čarom pa
ima svoj VI. redni občni zbor v nedeljo dne 21.
postanejo neslane in smešne.»
marca t. 1. ob 10. predpoldne v dvorani „Delav
S takim poročilom se ne bomo nič prerekali.
skega doma“ ulica Boschetto šL 5.1. nadr. s sle
Ampak
v današnji in prihodnji številki najdejo ti.
dečim dnevnim redom: 1. Čitanje poročila zad
tatelji znameniti S ei tzo v govor, pa lahko sami
njega občnega zbora. 2. Poročilo o delovanju in
sodijo, kako resnicoljuben je «Slovenec».
računsko poročilo pretečenega leta. 3. Pekovski
Tržič 17. sušca. Ljubljanska dnevnika «Slov.
varstveni zakon v državnem zboru in njega na
Narod» in «Slovenec» sta te dni prinesla poročilo
sprotniki. 4. Volitev odbora in kontrolne komisije.
o shodu uradnikov slov. denarnih zavodov, ki js
5. Raznoterosti. Ker pa je dnevni red zelo važ
bil sklican v svrho, da se organizirajo. 2 velikim
nega pomena, je pričakovati mnogobrojne udeležbe.
zanimanjem smo brali, da se bodo organizirali tudi
slovenski bančni in posojilniški uradniki na — med
Domače vesti.
narodni podlagi, da bodo ustanovili podružnico
Aul nach Belgrad 1 Človeku je, kakor da po Reicbsvereina. V duhu smo gledali Ribnikarsluša pesem o princu Evgenu, če mu je priroda jevega Dolfeta, kakšen obraz je nared.I, ko je zve
dala dovolj lahkoumne krvi. „V Belgrad!“ kličejo del za sklep slov. bančnih in posojilniških urad
bojeviti petelini v Avstriji, ki niso ne za dlako nikov. Gotovo je začutil to kakor zaušnico na svo
boljši od belgrajskih hujskačev, želečih za vsako jem narodnem obličju. Veseli smo bili pa mi, kajti
ceno vojno, da bi v svojem narodu pogoltnila to mi smo že tudi mednarodno organizirani v naših
in ono, kar bi rado ostalo brez kontrole. Veliki zvezah — uradniki gredo za nami. DoJfe Ribnikar
patriotje v Avstriji udrihajo z jeziki po Srbih in se pa jezi; «N. D. O.» mu ostaja le za plese in
trobijo po svetu, da je samo onkraj Save blaznost veselice. — Tovariši tržiški ! Prava organizacija
doma. Pa vendar imamo tudi v Avstriji tega blaga delojemalcev je mednarodna, ker so interesi delo
več nego je prav: „Auf nach Belgrad“ kliče jemalcev mednarodni. Če hodi Ribnikar z «na
Danzerjeva „Armee-Zeitung“ in kaže tako, da rodno» organizacijo okrog nas, nam hoče le ško
imamo tudi v črno-rumeni državi hujskače, ki se dovati. Proč ž njim Î Na ljubljanskem gradu naj se
ne zavedajo nikakršne odgovornosti in ki nimajo zabava z zelenim Jurjem — nas Tržičane pa naj
vesti. V glavah kadetnih učencev se morda odraža pri miru pusti s svojim farbanjem !
Na nepravem meita se je oglasil posl. Hribar,
vojna s Srbijo kakor izprehod v Belgrad, na ka
terem igra vojaška banda in se semtertja kaj ko je hotel spraviti septembrske dogodke pred so
strelja kakor na žegnanju. Nedoraslim vroče dišče državnega zboru. Prav je bilo, da jih je
krvnežem se ne zamerijo take fantazije, ampak omenil, ko se je debatiralo o rekrutih; sedanji mi
če ščujejo na tak način listi, ki hočejo veljati za litarizem in septembrski dogodki so gotovo še v
resne, je to naravnost zločin. V prijetno zakurjeni ožji zvezi, pego je pokazal Hribar. Tudi je bil on
in komodno opremljeni redakcijski sobi se lahko v prvi vrsti dolžan, da se je oglasil kot ljubljanski
zapiše „V Belgrad“. Ampak tisti, ki bodo morda župan. Toda kot član državnega zbora bi bil moral
morali marširati, ne da bi vedeli zakaj in čemu, že pogledati opravilnik, preden se je oglasil s pred
ne bodo imeli izprehod, in onim, ki se ne vrnejo logom, ki je bil že ob rojstvu mrtev. Hribar je
s krvave promenade, ne povrne mladega življenja namreč pripovedoval,, da so v letih 1848 in 184?
nobena , Armee-Zeitung“, vdov in sirot, ki osta Slovani rešili Avstrijo — lahko bi bil še dodal, d*
nejo brez hranitelja, ne potolaži noben zanešeni so, žal, pomagali rešiti absolutizem — in potem
hujskač. V dobi, ko je na kocki tisočero življenje je priporočal resolucijo, ki «poziva vlado, aaj po
in zdravje, ko visi meč nad bodočnostjo neštetih roča državnemu zboru o vspehu preiskave, ki se
družin, je desetkrat treba mirne krvi in kdor v je vodila o ravnanju vojaštva v septembrskih
taki dobi brezvestno ščuje na vojno, le da bi kak dnevih». Poziv je gotovo umesten. Potrebno je, da
lajtnant hitreje avanziral, ni patriot, temveč blaznik vlada pove, kaj je dognala preiskava ia da dobi
ali pa hudodelec.
državni zbor priliko, izreči sodbo. Toda dr. Pattai
Poslanec Iran Hribar je v državnem zboru, ni dal resolucije na glasovanje, ker dovoljuje
ko je govoril o rekrutnem zakonu, omenil tudi državnozborski opravilnik v § 35 pri prvem čitaDju
septembrske dogodke v Ljubljani. Kritiziral je vladnih osnov samo take predloge, ki izrekajo, ka
ravnanje lajtnanta Maierja ter je dejal: „Iz teri komisiji naj se odkaže osnova. Hribar je torej
izpovedbe lajtnanta Maierja je razvidno, da je vložil resolucijo, ko bi bil moral vedeti, da ostane
hotel prelivati kri.“ Na to se je oglasil znani brezpredmetna. Stvari, ki je važaa, pač ne morejo
nemško-nacionalni poslanec Ma rek hi s Šta koristiti take nerodnosti.
jerskega: „To je nezaslišano očitanje! Vi niste
Sneg ln plazovi. Po Koroškem še vedno paa«
storili svoje dolžnosti.“ — Septembrski dogodki sneg; po nekod ga je padlo tri metre visoko, u.
ne delujejo več kakor lani, ko so bili sveži. pr. v Rablju, in vsega skupaj to zimo črez pet
Življenje sploh nima navade, da bi se ustavljalo metrov. Južna železnica je otvorila ves promet že
na katerikoli postaji, temveč hiti dalje in dalje spet aa progi Maribor-Franzensfeste, državna že
ter izziva vedno z novimi dogodki, vedno novo leznica vsaj osebni promet, razven brzovlakov. na
zanimanje. V Avstriji pa je v toku večne izpre- progah Celovec—Trst in Beljak—Trbiž—Ljubljana,
membe vendar nekaj stalnega, kar kljubuje času Seveda imajo vlaki še dosti zamud. Tovarni vlaki
in razumu; to je narodnjaški predsodek, ki pre še ne morejo voziti nikjer med Celovcem in Go
soja vso svetovno zgodovino s svojega bornira- rico in Vidmom. Sliši se, da je pri vsem tem *
nega stališča. Po idejah nemškega nacionalca se Gorici najlepše solnčno vreme. Na progah Beljak—
je zgostila megla plinov in se je iz nje razvil v Podrožčica in pa Trbiž—Bela (Pontafel)—Videos
nepreglednih milionih letsolnčni svet edino zato, še noben promet ni mogoč. Pod Cemernico nam
Dv,
Nemec ob vrčku piva peti „Wacht am reč blizu Podrožčice so plazovi zasuli in poškodovan
Rhein“ in zaničevati druge narode; po modro- železne tire in vrgli iz njih dve lokomotivi, isto«
slovju slovenskega nacionalca je Eva posegla po tako pri Ukvah, kjer leži tovorni vlak zraven proge,
sadu spoznanja zato, da se bo tisoč in tisoč let napolnjen z laškim sočivjem. Na istem mestu je v
pozneje osnovala „N. D. O.“ in da se bodo Slo snegu obtičal tudi luksusvlak Nica-Dunaj in vlaL
venci pri cvičku lahko narodno priduševali V ki mu je prišel na pomoč. Zgodilo se je povwa
Ljubljani je dne 20. septembra tekla kri a ker pri izkopanju dosti nesreč ker so plazovi zasipali de«
so obležali Slovenci, mora Marckhl v državnem
lav ce,

Izhaja v Ljubljani vsako
sredo ha soboto.
Na?očnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 10'40 K, za pol leta
5’20 K, za četrt leta 2 60 K, me
sečno 90 vin.; za Nemčijo za celo
leto 12 K, za pol leta 6 K, za četrt
leta 3 K ; za Ameriko za celo leto
14 K, za pol leta 7 K.
Pstsaiweaisa Mevllka (B w.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.

"

24. štev.____________

V Ljubljani, v sredo, dne 24. marca 1909.

® A:
dopise in rokopise za list : Uredništvo
»Kaecega Prapora», Ljubljana. — Za denarne pošiljatev,
naročila na list, reklamacije, inserste i. t. d.: Upravništvo
»redečega Prapora», Ljubljana, Dunajska cesta štev. 20.

Tratna negotovost.
Vse, kar se more reči o mednarodnem polo
žaju, pove par besed: Nič ni gotovega. Upanje je
prav toliko opravičeno kolikor strah. Diplomacija
deluje in zato je umevno, da ni slišati jasne be
sede. Poročil kar mrgoli, iz Belega grada, z Dunaja
in iz vseh evropskih držav. Ali drugo nasprotuje
dragemu in nikdar se ne more vedeti, kateremu
je verjeti, kateremu pa ne. Lahko se pa reče, da
so grehi precej enako razdeljeni tuintam. V Srbiji
hočejo biti modrijani pa neprenehoma razmišljajo,
kje bi našli še kakšne ovinke, da jim ne bi bilo
treba povedati, kaj nameravajo, Aehrenthalovi
ljudje pa godejo venomer svojo. Srbija mora na
ravnost oa Dunaju povedati, da ne zahteva nič in
kadar se podvrže, se šele lahko obravnavajo go
spodarska vprašanja. To je približno tisto stališče,
na katero se včasi postavljajo ošabni podjetniki,
kadar stavkajo delavci. Najprej se morajo delavci
brezpogojno vrniti na delo, potem bo kapitalist
premišljal, če bi jim milostno vrgel kakšno drob
tino.
Aehrenthalu menda še ne gre v glavo, da je
zdaj ohranitev miru važnejša kakor vse teorije o
ugledu velesile in tudi važnejša kakor vsi programi,
ki jih ima Srbija morda za bodočnost. Da vprašuje
srbsko vlado, kaj hoče, je že prav. Bilo bi pa tudi
prav, če bi Srbiji povedal, kaj ji hoče Avstrija
dati.
Velike težave dela Rusija, ki ne govori dva
dni enako. S svojo neodkritosrčnostjo daje na vsak
način Srbiji potuho. Zelo verjetno je, da v Bel
gradu Rusiji ne verjamejo, kadar svari, temveč
mislijo, da dela to le navidezno.
V sedanji negotovosti ostane položaj najbrže
še nekaj časa. Avstrijski poslanik Forgach je
imel že v soboto izročiti Milovanoviču noto,
ki bi zahtevala jasen odgovor. Vsled tega, ker so
velevlasti še enkrat sklenile posredovati, je Avstrija
izjavila, da bo s svojo noto počakala do kouca
meseca. Novejše vesti trdijo, da se je skesala in da
odda Forgach svojo noto že te dni. Sumljivo je
pisanje oficioznih avstroogrskih listov, ki svare pred
«neopravičenim optimizmom».

»
Iz srbskih krogov, ki so v zvezi z vlado, se
piše, da je Srbija pripravljena izpolniti vse želje
velesil, ako ne nasprotujejo ugledu države in ko
ristim naroda. Vlada hoče aneksijo Bosno in Her
cegovine priznati kot dovršeno dejstvo ter se iz
recno odpovedati vsaki teritorialni kompenzaciji in
zopet gojiti redne odnošaje z Avstro-Ogrsko, vse
to pa P°d P°i°jein> da bo ta aranžma na konfe
renci ali drugače sankcioniran. Proti neposrednemu
ali posrednemu pogajanju z Avstro-Ogrsko pa
imajo v Srbiji mnogo pomislekov, češ, da so do
godki zadnjih dveh mesecev nedvomno dokazali, da
Avstro-Ogrska nasproti Srbiji ni postopala lojalno.
Potoki krogi pozdravljajo to izjavo, ker da r
tem ne odneha od «vojs k1“’”’ ““‘«adok «oje I» ** daSi “,Pra’
“ef povoda, da hi mrova .n ze. akni V
aJve pu
,
zopet spustil govo-

pri pros ovo j
J e pripravljeni, zakaj
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iha vojne nas loči le š p
m vsak vas storil v polni men svoj

dolžnost in da ne bo niti trenotka pomišljal umreti
za domovino, ki je v življenski nevarnosti.
*

Berlinski «Lokalanzeiger» javlja z Dunaja, da
je bil na zadnjem diplomatskem dineju pri cesarju
v Scböitbrunnu po dolgem času zopet srbski po
slanik Simič. Cesar da je ž njim govoril samo
nekoliko besed. O vsebini tega razgovora se ne da
ničesar poizvedeti. Pač pa se je dr. Simič izrazil,
da je prepričan, da bo v kratkem moral zapustiti
Dunaj.
*
Srbska vojna uprava je poslala več neregu
larnih čet proti Drini. Rezerviste prvega reda je
poslala na dopust, poklicala je pa rezerviste dru
gega reda pod orožje.
Iz Belega grada so odpeljali vse vrednostne
stvari srbskega dvora v Niš.
*
Iz Pariza se poroča, da se y zunanjem mini
strstvu v skrbeh, da se z akcijo velesil v Belem
gradu ne bo dosegel cilj, ker prestolonaslednikova
stranka toliko ščuje med ljudstvom, da se bo vladi
težko posrečilo, pomiriti javno mnenje. Ce bi tudi
vlada sprejela pogoje velesil, bi se bilo vendar
bati hudih nemirov v deželi, zaradi česar je težko
verjeti, da bo ministrstvo hotelo prevzeti odgogovornost
*
Posredovanje velesil v Belemgradu bi se na
angleško iniciativo imelo izvršiti na podlagi sledeče
formule: Srbija poda Avstro-Ogrski zadovoljivo iz
javo in izjavi, da se hoče razorožiti. Velevlasti
pa prevzamejo jamstvo, da Avstro-Ogrska ne na
pade Srbije. Angleški poslanik je ta predlog baje
že predložil dunajski vladi. Rusija baje načeloma
odobruje «formulo» sir Edwarda Greya.
*

Koncem pretečenega tedna se je poročalo, da
hoče Italija nastopiti iniciativo za novo posredo
vanje velesil v Belemgradu in da je Tit toni se
stavil formulo, katero so tudi na Dunaju sprejeli.
Z ozirom na to je minister Tittoni rekel nekemu
diplomatu, da se čudi, kako se more govoriti o
italijanski iniciativi. O tem da ne more biti govora.
Italija je le sprožila izmenjavo mnenj o formuli, ki bi
ji mogle velevlasti pritrditi in bi omogočila konfe
renco. Crnagora in Srbija proti njej nista ugovarjali,
Avstro-Ogrska jo odobruje in tako smemo upati,
da ji tudi druge velesile ne bodo nasprotovale.
*
Ruski ministrski svet je imel sejo pod carjevim
predsestvom. Poroča se, da je seja sklenila, da je
treba storiti vse, da se prepreči vojna. Izvolskij je
dejal, da bi se z vojsko lahko izpremenilo evropsko
ravnotežje in da bi bile morda velevlasti prisiljene
se vmešavati. Finančni minister Kokovcev je rekel,
da se je Rusija prav sedaj pričela dvigati iz izgub
prejšnjih let, vojska bi pa uničila ves dosedanji
trud. Vojni minister je dejal, da se sedaj armada
izpolnjuje in da ni sposobna za vojsko.

♦

Iz Pariza se javlja: Velevlasti se še niso ze
dinile o skupnem koraku v Belgradu. Vodstvo je
prevzela Angleška, katere zastopniki zdaj v Bel
gradu in na Dunaju poizkušajo dobiti jasnost o
ondotnih namenih. Govori se, da bi bila Srbija
pripravljena podati ugodno izjavo, da opusti svojo
bosansko poiitiko.

*

Dunajski listi od pondeljka pišejo: V oficijelnih
krogih zopet jako neugodno sodijo o mednarodnem

Reklamacijo so poitaiM pr sat».
HefranUrana pisma x* a* »prstnajit. Rokopisi so aa meąje,
iBSOiaU. Saostepna polil-vnii«
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položaju. Avstro-Ogrska je ugodila želji velevlasti
in odložila za nekaj dni svoj odgovor na srbsko
noto. V tem času naj dobe velevlasti čas za po
svetovanje o skupnem koraku. Odgovor na srbsko
noto je vsled tega odložen le za par dni. Ce na
meravani korak velevlasti v Belgradu ne bo imel
uspeha, tedaj bo avstro - ogrski poslanik v Belgradu
grof Forgach takoj izročil Srbiji ultimatum, ki bo
izključil vsako nadaljnje zavlačevanje. V diplomatičnih krogih so prepričani, da bo imel korak ve
levlasti v Belgradu le vspeh, če se Srbija brez
pogojno podvrže stališču Avstro-Ogrske in v zadnji
Forgachovi noti zahtevani odgovor poda jasno in
točno. Ker ima Rusija napram nameravanemu ko
raku velevlasti v Belgradu pridržek, ki ne odgo
varja stališču Avstro - Ogrske in vsled vznemirljivih
vesti iz Belgrada je malo upanja, da bi trud An
gleške in Francoske, vzdržati mir imel kaj vspeha.
Vznemirljive vesti krožijo po Dunaju. Cesar je še
pri včerajšnjem diplomatskem dineju zagotavljal
francoskemu poslaniku svojo miroljubnost, vendar
je bil izredno resen ter je v pogovorih izražal skrb
radi bližnjih dogodkov.

Državni zbor.
Zakon o rekrutih je sprejet ; militarizem je do
bil svoj del, baronu Bienerthu pa se je odvalil ka
men od srca. Stranke naj privatno izjavljajo, karkoli
hočejo, ministrski predsednik lahko smatra glaso
vanje, ki mu je dalo veliko večino, za zaupnico.
Zvesti svojim načelom so ostali edini socialni de
mokratje, ki se niso dali premotiti z nobenimi patriotično-vojnimi frazami, da bi bili glasovali za
zahteve militarizma. V debati je več socialno-demokratičnih govornikov označilo stališče stranke in
zlasti govora poljskega sodruga Daszynskega
in Soukupa presegata dnevno pozornost in osta
neta trajnega pomena. Meščanske stranke so se
zopet lovile v svojih starih protislovjih, vse trdijo, da
so za mir, a ker so zanj, soglašajo z zahtevami
militarizma ter mu dovoljujejo kri in denar — ljud
stva! Izjemo dela edina krščansko-socialna stranka,
ki se od dne do dne očitneje razkrinkuje kot bojna
ščuvarica. Na tem polju ji sledi tudi nemško-radikalna strančica, ki pa nima posebnega pomena.
Posebne opombe potrebuje ravnanje slovanske
enote in v njej zlasti jugoslovanskih poslancev. O
njej se zmenimo na drugem mestu.
Omeniti se mora tudi kozel, ki ga je ustre
lila parlamentarna večina, ko je izvolila g. dr. Pattaia za zborničnega predsednika. Od dne do dne
se kaže jasneje, da avstrijski državni zbor še ni
imel tako nesposobnega in nerodnega prezidenta,
V najnavadnejših slučajih ne ve dr. Pattai, kaj
bi storil in kam bi se obrnil. Popolno neznanje
poslovnika je pokazal v četrtek, ko je poslanec
Breiter vložil neko interpelacijo o vojaških pri
pravah. Breiter, kateremu so pomagali milioni
□jegovega očeta do mandata v Lvovu, se imenuje
«neodvisnega socialista», dasi ni bilo v njegovem
ravnanju še nikdar nič socialističnega in rau je
znanstveni socializem sedemkrat zapečatena knjiga.
Ker je v državnem zboru popolnoma osamljen,
dela tembolj reklamo zase in v ta namen je tudi
vložil svojo interpelacijo, v kateri je zbral vsako
vrstne nedokazane in nepodprte govorice o mobili
zaciji in o podobnih rečeh. Drju, Pattaiu se je
ta interpelacija zazdela «nevarna». Taki pojmi o
«nevarnosti» se lahko izležejo v glavah, ki nimajo
nobenega stika z ljudskim življenjem, če bi dr.
Pattai kaj natančnejše pogledal skozi okna svoje
pisarne, bi moral vedeti in tudi razumeti, da go«

s
vori ves svet o vojni, o vojni nevarnosti in o vo
jaških pripravah; tedaj se mu pa tudi ne bi mog o
zdeti nevarno, če se govori o takih govoric
u i
v parlamentu. Povrh vsega je bila Breiterjeva in
terpelacija že pred sejo objavljena v unajs i
«Zeit», v časopisu, ki živi od samih senzacij.
Toda dr. P a 11 a i naj sodi tako ali tako. On je
predsednik zbornice in njegovo ravnanje predpisuje
opravilnik. Ta pa določa, da zbornica lahko sklene
tajno sejo, če ima povoda, da ne obravnava ka
tere reči na javni seji. Ampak dr. Pattai ne
pozna opravilnika in temu se ima zahvaliti, đa je
skupil čedno blamažo. Hotel je namreč skratka
preprečiti čitanje interpelacije sploh. Socialisti
so ga poučili, da to ne gre in po dolgem obo
tavljanju je odredil tajno sejo. Tu pa je zbornica
z vsemi glasovi proti svojemu predsedniku skle
nila, da naj se interpelacija prečita na javni
seji. Enake blamaže menda še ni doživel noben
parlamentarni predsednik
#

V sredo je zbornica končala prvo čitanje rekrutnega predloga.
Udržal (češki agrarec)
je nadaljeval govor, ki ga je bil moral prejšnji dan
prekiniti, ker je bila odsekova seja. Pravi, da je
monarhija izgubila vsako inicijativo v zunanji po
litiki in jo vlečejo tuji voditelji, kamor hočejo.
Goli (nemški agrarec)
izjavlja, da bo njegova stranka glasovala za re
krute.
Dr. Kramar (Mladočeh):
Na Ruskem so zato razburjeni, ker mislijo, da
gremo za Nemčijo na Balkan. Ali si morate mi
sliti, da bi bil kdaj izbruhnil spor s Srbijo, če bi
vodila Avstrija politiko, ki bi bila pravična vsem
narodom?
e KlOlač (češki radikalec)
pravi, da Avstrija lahko živi brez Nemčije, Nem
čija pa ne brez Avstrije.
Dr. Geßmann (krščanski socialec):
Priznavam, da sem došel do prepričanja, da
je naša varnost odvisna Ie od naših dobrih pet
najstih vojnih zborov. Nemčiji moramo izraziti
svojo najodkritosrčnejšo zahvalo za službe, ki nam
jih izkazuje kot sekundant v sedanjem položaju.
Brezpogojno moramo biti pripravljeni na najhujše.
Socialni demokratje so tudi v sedanjem trenotku
napovedali, da bodo glasovali proti rekrutom.
Spomnil bi jih pa, da je zavzemal v nemškem
rajhsratu Bebel in v francoskem parlamentu
Jaurès drugo stališče in da je v srbski skup
ščini edini socialni demokrat, ki sedi v
njej, glasoval za mobilizacijo.
Dr. Sonknp (soc. dem.)
To je falzifikacija resnice 1
Dr. Geßmann
želi, da bi vse stranke soglasno glasovale za re'
krute.
Vaailjko (Rusin)
se pritožuje, da ni noben narod v Avstriji tako
teptan in zanemarjen kakor rusinski.
Grof Dzleduizykî (Poljak)
pravi, da je v sedanjem trenotku dolžnost, dati
monarhiji, kar zahteva.
Daszyński (soc. dem.)
govori obširno o političnem položaju in o stališču
socialne demokracije. Njegov govor, ki se je končal
s plamtečim protestom proti vojni, objavimo na
drugem mestu.
Bielohlavek (krše. soc.)
bi rad, da bi se ministri imenovali na šest let.
Pravi, da vojaško življenje še nikomur ni škodo
valo.
Halik (Vsenemec)
polemizira potem s Sternbergom, na to pa
grof Sternberg
ž njim. Kako surovo, naravnost svinjsko se zna
obnašati ta aristokrat, povemo tudi na drugem
mestu.
®
S tem je prvo čitanje rekrutnega zakona kon
čano in načrt se odkaže brambovskemu odseku.
.
»rtse nekoUko raztegne vsled nekaterih, ko
likor tohko nepotrebnih vprašanj in vsled nekaterih
nerodnosti predsednika Pattaia.
Zaključi se potem ob */,7. zvečer.
*
V četrtek je imela zbornica drugo čitanje za
kona o rekrutih. Poročevalec je bil
grof Kolovrat,
o"
da P^knjajo od vseh strani brzojavi
? rtihranilnice. Med ljudstvom se
je razširilo mnenje, da hoče vlada Dobrati
hraniln.čne vloge, da more
nSpov^da«

Na to je povzel besedo
finančni minister Biliński.
Resnično je, žal, da se je taka govorim
tp0 deželi« amPak ‘udi po SS
»tsh, kjer bi moralo biti ljudstvo boïj inteligent^

Mislim, da je opravičeno upanje, da se ohrani mir.
Potem sledi interpelacija B r e it er j a, o Vat»;
Ampak sila žalostno je, da more prebival smo poročali v uvodu.
stvo tako poniževalno misliti o vladi
svoje domovine. Naš financiadni položaj m si Politični odsevi.
jajen; toda tako revna vendar ni naša država, da
Srbski prestolonaslednik Jurij daje jako rad
bi šla konflscirat tuje imetje. Brez obzira na mir
ali vojno mora biti prebivalstvo prepričano, da ne opravka javnosti. Očividno M sli, da je mnogo
žuga ajihovim velikim ali malim vlogam nobena pomemben, če se o njem mnogo govori. Zadnje
mesece se je najbolj «proslavil» s svojimi hujska
taka nevarnost
jočimi govorancami. Toda mladeniču ne zadostujejo
Schuhmeier (soc. dem):
njegove nezrele besedne hujskanje, temveč boje
Govorico o navalu na hranilnice smatram za vitost ga navaja tudi na dejanja. Ž8 večkrat se je
abotno ; veliko bolj potrebno bi se mi zdelo ponair- poročalo, kako rada mu uide roka. Klofutati ljudi,
jenje tam, kjer je kri prebivalstva v nevarnosti. ki se odvisni od njega, se mu zdi bržkone junaško.
Pa tudi klofute so mu še premalo. Najnovejša vest
Upam, da bo imela velika večina tistih, ki hočejo
mir, tudi toliko moči, da bo vkrotila hujskaško o fantalinu kaže, da mora biti v tej dušici, kateri
manjšino. Avstrija kot velesila ima dolžnost,
je namenjeno, danes ali jutri vladati nad srbskim
narodom, več surovosti kakor navadno v kravjem
več storiti sa mir,
pastirju. Časopis «Zvono» — ki ni socialističen,
kakor mala država. Srbija se je res zadnje dni temveč staroradikalen, monarhičen — poroča, da
tako obnašala, da je nevolja opravičena. Toda po je v bolnišnici umrl Kolaković, ki je bil sluga pri
misliti se mora, da se godi Srbiji tako kakor prestolonasledniku. Pred smrtjo je Kolaković izpo
kmetu, ki ima na tuji posesti kočo brez vedal, da je dobil težke poškodbe vsled tega, ker
vhoda in izhoda. Še vedno upam, da se ohrani ga je Gjorgje tepel in s škornji teptal po
mir, ne le v interesu Avstrije, temveč tudi v inte trebuhu in po obrazu. «Zvono» pravi, da ss
resu srbskega in vseh narodov v Evropi. (Pritrje
mora nevarnosti, ki jo povzroča prestolonaslednik,
vanje pri socialnih demokratih.)
napraviti že enkrat konec; če je blazen, naj ga
Naša vojska je nujno potrebna reform. Fran
dajo v norišnice, če je zdrav, pa sodi v zapor.
cija in Nemčija sta vpeljali vsaj dveletno slu
Sodrug Kaclerovič bo v skupštini interpeliral o
žbo; mi pa imamo še vedno prazne obljube. Do tej stvari. Że pred dvema mesecema se je poročalo,
slej so bile nadeje zbornice in v tem zmislu govor
da je hotel Peter spraviti svojega nadebudnega
jene besede z ministrskih klopi podobne kopi lov
skih psov, ki nimajo nobenega sledu. Tudi socialna sinčka v Avstrijo v neki sanatorij. Da so njegove
večne komedije postale neugodne na dvoru, kaže
demokracija noče države oropati obrambne moči,
marveč z izpremembo brambovskega zakona ji hoče tudi to, da ga Peter ne pusti na Drino, kamor je
hotel po vsej sili.
dati večjo obrambno moč.
O avstrijsko-turžkem sporazuma je v iuräem
Zato zahteva
parlamentu poročevalec odseka izjavil, da ocra
splošno ljudsko oboroženje.
odsek zapisnik še natančno študirati, za kar bo
To že razumem, da se kapitalistična država rabil 14 dni. Zavlačevanje je v zvezi z intriga®
ničesar tako ne boji, kakor ljudstva z orožjem. proti velikemu vezirju Hilmi - paši, ki bi ga naVest kapitalistične družbe je dovolj slaba, da se sprotniki radi ob tej priliki strmoglavili. Ni pa hplaši ljudskega oboroženja. Toda zaradi slabe vesti ključen tudi upliv od zunaj. Na porti zatrjujejo,
kapitalistične družbe se ne more reči, da bi bila da zapisnik v par dneh predložijo v zbornici.
misel ljudskega oboroženja nezdrava in neizpeljiva.
Romanska vlada še ni Avstriji odpovedala
Poslanec Schachinger je dejal, da se mora trgovinske pogodbe, pač pa se splošno misli, da
vojska varovati vsakega
stori to. Rumunija zahteva, da se ji dovoli vpe
ljati 90.000 živali na leto, čemur agrarci po stari
socialističnega vpliva.
To pa ostane vedno pobožna želja. Vojaki so navadi ugovarjajo. Pod Aehrenthalovim pred
vendar večinoma sinovi delavcev, ki so se že z sedstvom je bila v torek seja prizadetih avstrijskih
osemnajstimi ali devetnajstimi leti naučili, sociali in ogrskih ministrov, ki se je bavila s tem vpra
stično misliti in čutiti. V avstrijski armadi je prav šanjem. Kaj je sklenila, se ni javilo.
Turčija je sprejela glede Bolgarske ruski
toliko socialistov kakor izven armade. Socialistov v
vojski se je pa toliko manj bati, čim dostojnejše predlog, tako da ji Rusija izbriše 40 letnih ob
se ravna z ljudmi. Minister je izjavil v brambov rokov vojne odškodnine, vsled česar odpade od
skem odseku, da je bilo tam, kjer je on bil bri škodnina, katero bi morala Bolgarska plačati
gadir, mnogo socialnih demokratov med moštvom. Turčiji.
Boji v Perslji se neprenehoma ponavljajo.
Vendar jih pa ni mogel označiti kot slabe vojake in
Sreča
je zdaj na tej, zdaj na oni strani. Oficiozni
reči, da bi bile čete brez discipline, kakor so go
voričili drugi. S tem je pa že minister priznal, da vesti poročajo navadno o zmagah šahovih čet,
od drugih strani pa slede navadno poročila o
bi ne bilo nič slabše ob zistemu milice.
zmagah
revolucionarjev. Zadnji teden so bile tri
Izvrševanje zakona o podporah za rezerviste
je zelo pomanjkljivo. Podpore so itak smešno bitke.
majhne; vendar se ravno tesnosrčno brez primere.
Nekomu se je n. pr. nakazalo 501/«, vinarja pod Štajerska konferenca.
Maribor, sredi marca.
pore 1 Bilo bi mogoče, prepirati se, če so sedanji
pozivi mobilizacija ali zvišanje stanov. Tudi jaz
Za prihodnjo nedeljo je v Celje sklicana de
mislim, da gre za dopolnitev stanov; ampak ne želna konferenca jugoslovanske socialno = demokra
sme se le radi tega reči, da ni mobilizacija, da ne tične stranke za Štajersko. Kolikor smo poučeni,
bi rezervisti dobili tiste podpore, ki jim gre v slu je njen glavni namen, ustanoviti deželno organi
čaju mobiliziranja... Iz načelnih in aktualnih zacijo. Naloga je važna in gotovo je, da se mora
razlogov bo naša stranka glasovala proti zakonu. izvršiti. Dopisnik iz Celja je v zadnji številki uvaževal, zakaj da se doslej še ni izvršila. Razlogov
Dr. Ebenhoch (kršč. soc.):
Trdi, da ne bi imela nobena država toliko je gotovo več, o enem se mi pa zdi potrebno, izpotrpljenja, kolikor ga ima Avstrija. Naša domo pregovoriti na tem mestu, ker je pojasnitev ne
dvomno važna že zaradi konference sami.
vina ni bila vzrok spora.
Pri nas je mnogo sodrugov, ki ne razumejo,
SSodraček (soc. dem.):
kako da bi se mogla ustanoviti deželna orga
Pač! (Krščanski socialci ugovarjajo.)
nizacija, ko obstoji že leta in leta deželna
Dr. Sonknp
organizacija za Štajersko v Gradcu. Drugi
ima temeljit govor za mir, katerega objavimo na pa mislijo, da se hoče razdeliti dežela tako, da bi
drugem mestu.
graška organizacija delovala samo severno, celjska
Dr. Šnlleršič (slov. klerikalec):
pa samo južno od slovenske-nemške štajerske meje,
Oba nazora sta napačna in kažeta, da je raz
Ge ima katera stranka posebno hrepenenje po
miru, se mora to reči o južnih Slovanih. Saj nam umevanje za socialno-demokratično organizacijo,
žuga, da se bodo morali sinovi našega na ki se je že povsod drugod poglobilo, le pri nas
roda bojevati z orožjem v roki proti na Štajerskem in menda na Koroškem še povsem
svojim bratom. (Pritrjevanje.) Četudi zavze pomanjkljivo.
Znano je, da datira sedanja organizacija so
majo Srbi danes sovražno stališče preti Avstriji,
cialne
demokracije v Avstriji od dunajskega skup
povemo vendar jasno in giasno: Naši bratje
s o (pritrjevanje in ploskanje), ki imajo pravico do nega zbora, id se je vršil leta 1897 pri Wimbergerju. Takrat je bila sklenjena organizacija po na
naših bratovskih čutov.
rodnostih, na ta način, da se združujejo sodrugi
Dr. Hruban (češki klerikalec)
vsakega naroda v eni stranki, ki avtonomno
govori v podobnem zmislu, a glasoval bo za re oskrbuje svoje agende. Organizacija socialne demo
krute.
kracije v Avstriji torej ni v prvi vrsti teritorialna,
Brambovski minister Georgi
temveč narodna. Kjer žive sodrugi različnih na
obljubuje, da se jeseni predloži zakon o dveletni rodnosti, pripada torej vsak stranki svoje narod
službi, o novem vojaškem kazenskem postopanju nosti. To velja seveda za politično organizacijo, ne
ter nov zakon o nameščanju podčastnikov in o pa za . strokovno, ki ima drugačne naloge in po
preskrbi vojaških oseb. Potem pravi, da je vojska trebe in za katero je skupnost pogoj življenja in
pripravljena za vsak slučaj,’ upa pa, da se še vspehov.
ohrani mir.
Politično imamo torej na Štajerskem nemško
in jugoslovansko socialno-demokratično stranko.
Baron dr. Chiari (nemški nac.)
Naravno pa je, da mora vsaka organizirati svoje
govori o zvezi z Nemčijo.
Debata se zaključi. Generalna govornika sta člane tako, da je čimbolj sposobna za vsako akcijo.
Nemški sodrugi imajo svojo deželno organi
cialec HfflS?0’ demokrat Rie®er’ za krščanski sozacijo s sedežem v Gradcu. Slovenski sodrugi si jo
, . ^a. načR glasuje 289 poslancev, proti na 103 morajo ustanoviti in to se ima zgoditi na celjski
konferenci. Graški deželni odbor ne bo s tem nič
(socialni demokratje in nekoliko posameznih).
prizadet in njegov delokrog ae nič ae zmaajša<

ïierkoü žive na Štajerskem nemški sodrugi, jih
ima aernžka deželna organizacija združevati, med
ujinii «garati, razširjati časopisje
t. d. Prav
i t ' P2 ,t>0 imela nova deželna organizacija, ki bo
usiajovijena na celjski konferenci, nalogo organi.
slovenske sodruge po vsej deželi,
voditi agitacijo med njimi, ohranjevati stike z i>
vršavainua odborom, skrbeti za razširjanje časo
pisja i. t d. Kadar se pojavi kakršnakoli zadeva,
o kateri bodo prizadeti sodrugi obeh narodov’
bosta pa morali skupno odločevati organizaciji obeh
jezikov.
Da bo mogla nova organizacija uspešno de
lati, je pa treba, da se sodrugi udeleže konference
v čim večjem številu. Resnično je, da nas
čaka na Štajerskam mnogo dela. Kako ga bomo
najbolje opravili, bo morala sklepati konferenca,
na kateri se bo pojasnil položaj, ki je bil doslej
res v marsičem nejasen. Do konference je še ne
koliko dni, vsekakor dovolj časa, da se izvrši še
nekoliko agitacije.
Organizacijsko vprašanje se bo po mojem
mnenja lahko rešilo brez težav, zakaj navsezadnje
ni treba nič druzega, kakor vresničiti, kar določa
strankin Statut. Pojavila se bodo pa tudi detajlna
vprašanja. Skleniti bo n. pr, treba, kje bodi sedež
bodoči deželni organizaciji. Mnenja se glede tega
lahko razhajajo. Celje bi bilo v marsikaterem
oziru primerno. A čimveč krajev bo zastopanih na
konferenci, tem ložje bo skleniti to, kar bo zado
voljilo vse, Će bi se dalo ustanoviti tudi deželno
tajništvo, bi bilo to gotovo zelo koristno in bi po
spešilo bodoče delo. Želja, da se ustanovi deželno
glasilo, se je tudi že pogostoma izražala. Moje sta
lišče je pač to, da se mora tudi po Štajerskem
čimbolj razširiti glavno glasilo stranke ; bilo bi pa
dobro, če bi se našla pot, da bi se poleg tega iz
dajal tudi manjši list za bolj lokalne potrebe.
Kdor se bo udeležil konference, si bo torej na
njej nabral mnogo materiala, ki mu bo olajšalo
delo, kadar se vrne domov. Na ta način smemo
pričakovati, da se oživi naše gibanje tudi na Šta
jerskem, kjer so za stranko v resnici zelo ugodna
tla. Glavno je torej zdaj, da pride na konferenco,
kdor le more.

Po zaključku lista.
Volna ali mir?
Vsaka vest, da bi bila vojna neizogibna, se
mora smatrati za tendenčno in izvira iz hujskaških
peres. Položaj je tak, da je vojna izogibna,
če imajo faktorji, ki v zadnji vrsti odlo
čujejo, količkaj resne volje za mir. Seveda
je nezaupanje povsod velikansko, kar ni čudno
spričo večnega draženja in spričo tiste stare diplomatične metode, ki se smatra sama za vrhunec
modrosti, pa ni nič drugega kakor slabotno po
snemanje starih in zastarelih vzgledov: metode
namreč, hoditi kakor mačka okoli vrele kaše, de
lati ikrivnostne gube na čelu, pa namesto z na
vadnim človeškim jezikom, ki rabi za misli jasne
besede, govoriti z izumljenimi frazami, ki pomenijo
lahko to ali pa ono, ki se lahko zasučejo danes
sem, jutri pa tam.
Polna ugank je še politika Izvolskega; Ru
sija je od vsega začetka igrala dvoumno vlogo.
Pač pa je o drugih evropskih državah gotovo, da
si resno prizadevajo, preprečiti vojno, ki bi vsaki
državi lahko zažgala streho nad glavo in jo pognala
v boj, ne da bi vedela za koga in za kaj. To pri
zadevanje velesil se nikakor ne sme omalovažiti,
ker izvira iz njihovih lastnih interesov. In dokler
traja to prizadevanje, se ne sme opustiti upanja,
da se ohrani mir. Seveda je važno, da izve Srbija
od Rusije, da ob Nevi ne žele vojne in da Aebrenthal ne zamenjuje krepkosti s trmo.
Izmed zadnjih poročil, katerih je seveda zopet
□a kupe, so važna sledeča:
*
V avstrijski zbornici je ministrski predsednik
baron Bienerth v pondeljek podal sledečo Itjavo:
Ćutim se dolžnega, da podam nekaj obvestil
o zunanjem položaju. Ze minuli teden sem izjavil,
da odgovor srbske vlade na naš belgrajski nastop
ni bil povoljen. Po poročilih, ki smo jih dobili,
tudi ostali kabineti ne smatrajo odgovora za po=
voljnega. Opustili smo takojšen odgovor na srbsko
noto, ker bi bil še bolj poostril položaj, česar se
hočemo ogibati, v kolikor se tiče nas. Smer naše
politike je, da zavarujemo in konsolidiramo položaj,
ki je nastal po aneksiji. Agresivnih namenov ni
mamo in ne zasledujemo prestižne politike. Srbija
ima dovolj časa, da si vstvari jasno sliko o polo
žaju in da odneha nasproti nam. Za odgovor se
aam pa tudi zato ne nmdi, ker smo dognali, da
hočejo velevlasti zopet Srbiji svetovati, in upamo,
đa se Srbija odzove svetom. Dasi pa postopamo
skrajno potrpežljivo, smo dolžni sebi, vplivati z
vso odločnostjo, da se kmalu konča nevzdržljivi
položaj na naši meji. Zvesti pa ostanemo tudi da
nes aaši dosedanji metodi, ker podajamo Srbiji
roko, v katero lahko seže, ko izpozna svoj po
ložaj.
najski borzi je vlada v torek dala nabiti
vo, da položaj ni nič opasnejši, kakor
enim tednom, ker je upati, da os jo
svojim posredovanjem vspeu.

V Londonu so dobili odgovor Avstro-Ogrske
na angleški predlog glede na poravnavo avstrijskosrbskega spora. To se smatra za dokaz, da je Av
strija popravila angleški predlog. Avstrija namreč
kategorično zahteva popolno razoroženie Srbije.
Anglija odgovori do četrtka. Šele po četrtku bo
torej jasno, kakšen je položaj.
*
Tudi iz Budimpešte javljajo, da izroči grof
Forgach v četrtek srbski vladi odgovor na zadnjo
noto.
*
Pariški «Figaro» pravi, da so velevlasti našle
besedilo za formulo, ki posreduje med njihovim in
avstrijskim stališčem ter upajo, da ga bo Avstrija
sprejela, vsled česar bi se ohranil mir.
*
Vojaške priprave se vrše na vseh koncih in
krajih. Turčija se pripravlja v novopazarskem san
džaku, kamor je poslala več brzostrelnih baterij in
precej infanterije. Tudi na druge strani je razpo
slala mnogo vojaštva, ker se kaže nemirno gibanje
med Arnavti in ob črnogorski meji. Ćrna gora je
spravila menda na noge, kar je mogla. Zdaj se
poroča o mobilizaciji tudi iz Rumunije, kjer baje
pokličejo štiri vojne zbore pod zastave. — Pridno
mobilizira tudi Rusija ob mejah. To je še najbolj
sumljivo znamenje, ker bi prav Rusija lahko vedela,
da je od nje skoraj najbolj odvisen mir.

Drage vesti.
Bivši poljski minister-rojak grof Dzlednszyckî
je v torek nenadoma umrl. Zadela ga je srčna kap.
Tolstoj je v Jasni Poljani nevarno obolel, tako
da se zdravniki boje katastrofe.
Ruski prometni minister knez H il ko v je
umrl.
Avstrijska zbornica je sprejela zakon o po
državljenju železnic. Na seji klubskih načelnikov se
je sklenilo, dovoliti vladi, da sme na podlagi
pooblastilnega zakona skleniti trgo
vinske pogodbe z balkanskimi državami.
Pooblastilni zakon se sklene najbrže prihodnji teden.
V Šiški so tudi v prvem in drugem razredu
izvoljeni kandidatje opozicije. Novi občinski odbor
niki pripadajo raznim strankam. Med cficielnimi
liberalci je huda jeza.

Domače vesti.

Društvene vesti.
Predavanja V Idriji. V podružnici «Unije av
strijskih rudarjev» v Idriji se vršijo sledeča preda
vanja: Dae 27. t. m. ob 9. uri zvečer predava
dež. poslanec g. E. Gangi o predmetu: Izprehod
po slovenskem pesniškem gaju. Dne 3. apr.
ob 9. uri zvečer pa predava prof. dr. Drag. Lončar
o predmetu: Počutki verstva in nravnosti.
Opozarja se sodruge in somišljenike na važnost
predmeta.
Zidanimoat. Tukajšnja podružnica železničarjev
je priredila v četrtek, 11. t. m. ob 8. zvečer v
dvorani Jurančičeve gostilne predavanje, za katere
se je pokazalo med železničarji po celi progi ve
liko zanimanje. Udeležba je bila tako velika, da je
bila vsa dvorana polna. Predaval je sodrug Etbin
Kristan iz Ljubljane o predmetu «Cerkev in so
cializem». Marsikdo se je pri tej priliki zopet z
obžalovanjem spomnil, koliko več lepega lahko
vživajo sodrugi v večjih mestih, katerim se taka
lepa predavanja ne prirejajo tako redno kakor nam
na deželi. Poskušali ne bomo, poročati o preda
vanju samem, ker bi bilo povsem nemogoče,
podati v okviru kratkega dopisa bodisi le jedro
velezanimivega in bogatega, pri vsem pa tako
poljudnega predavanja, da ni utrudilo nikogar,
čeprav je trajalo okrog dve uri. Naglašati ho
čemo le to, da je predavatelj temeljito izpodbil
obvekovanje, ki ga razširjajo klerikalci, češ, da
jemljejo socialisti ljudstvu vero in boga ter da pre
ganjajo cerkev in je tako lepo pojasnil jedro, po
goje in cilje socializma, da gaje moral vsakdo raz
umeti. Zato se je pa potem splošno izražala želja,
da bi se večkrat prirejala teka predavanja, kar bo
mogoče, ako se bodo sodrugi še čvrsteje oprijeli
svoje organizacije. Po predavanju so se rešile ne
katere železničarske zadeve in se je zaključil lepi
shod ob Vjll. uri zvečer.

ShodL
Shod y Idriji. Dne 21. t. m. smo imeli zna
menito obiskani shod pri «Črnem orlu». O rudarskih
razmerah je poročal sodr. Urb. Ganter. Sodr. I.
Štravs je stavil v tem pogledu potrebne resolucije.
Govorili so k temu predmetu še sodrug Anton
Kristan, Simon Morovec in Josip Kogej. O šolskih
razmerah v Idriji z ozirom na deško in dekliško
ljudsko šolo je govoril sodr. Ivan Štravs, ki je pred
ložil resolucijo, v kateri se zahteva na dekliški šoli
osmi razred ter na sploh izboljšanje plač idrij
skemu ljudskošolskemu učiteljstvu. Govorili so še
k ti točki profesor dr. Drag. Lončar, dež. poslanec
Gangi in sodr. Anton Kristan. O časopisju z ozi
rom na trikratno izdajanje «Rdečega Pragorja» je
poročal sodr. Anton Kristan. O bližajočih se obč.
volitvah je referiral sodr. Ivan Štravs, ki je jedr
nato označil gerentovo delovanje. Sodr. Anton
Kristan je vspodbujal na vstrajno agitacijo, da bo
zmaga še lepša. Klerikalizem v Idriji nima za
slombe, ker delavstvo odklanja nazadnjaštvo.

S «Slovansko enoto», v kateri nosijo slo
venski klerikalci zvonec, ne more biti nihče tako
zadovoljen, kakor tisti baron Bi en e rt, katerega
«predpustno ministrstvo» je hotela spraviti s sveta.
Čeprav je že post, se je slavna slovanska enota
sama izpremenila v predpustno opozicijo. Izvzemši
nekoliko malih frakcij in nekoliko posameznih po
slancev je cela enota glasovala za rekrute. Tam,
kjer je vlada najbolj občutljiva, ji je torej dala,
kar je zahtevala. Nad tako opozicijo mora imeti
vsaka vlada svoje dopadenje in ljubša ji mora biti
od vsake vladne stranke. Zakaj opoziciji ni vlada
zavezana; kar dobi od nje, dobi zastonj. In s tem,
kar dobiva od opozicije, se vedno lahko bolj po Umetnost in književnost.
«Nažt Zapiski», 2. številka, so izšli s sledečo
stavlja kakor z zaupnicami vladnih strank, ki so
umevne same po sebi. Ampak kako bi bil mogel vsebino: A bdi tu s: Socialno zavarovanje kmeta.
človek pričakovati kaj drugega od zveze, v kateri R. L.: Anarhizem. Dr. H. Tuma: Po osemdeset
so slovenski klerikalci in slovenski poslanci sploh P letnici Leva Nikolajeviča Tolstega. Dr. Dragotin
V Ljubljani se piše o predpustnem ministvu, kajti Lončar: Iz politične korespondence dr. Janeza
to kaže nekakšen radikalizem; čitatelji «Slovenca» Bleiweisa. Dr. Boris Zarnik: In memoriam
mislijo potem, da kažejo klerikalci pest. Kadar se Charles Darwin. Pregled: Narodno gospodarstvo;
pride na Dunaj, je stvar hipoma drugačna, zakaj biologija; strokovni pregled; socialna politika; po
na pesti se ne morejo obleči rokovice, brez teh se litika. Oton Zupančič: Epigrami.
pa ne sme nastopati, kadar se govori z gospodom
militarizmom. Tako zabavno bodo Slovenci «opo Iz stranke.
nirali» Bienertovi vladi, dokler jih ne bo kakršen
Štajerska deželna konleranca. Po sklepu iz
koli dobiček «prepričal», da opozicija v «interesu vrševalnega odbora bo v nedeljo, 28. t. m. ob
slovenskega naroda» ni več potrebna in predpustno 9. dopoldne v Celju v salonu „Pri zelenem trav
ministrstvo bo tedaj postalo zbor najvišje modrosti
niku“ deželna konferenca jugoslovanske
in dobrote. Človek mora misliti na to, kako zna socialno-demokratične stranke za Šta
mačka padati.
jersko.
Volitve V Spodnji Šlikl
III. razredu so se
Dnevni red:
izvršile na dan 22. sušca z zmago soc. dem. kan
1. Politični položaj in štajerske deželnodidatov. Prejeli so za odbornike sodrugi : Klemenčič zborske volitve.
Ivan 126 Kuntara Anton 125, Ojster Anton 125,
2. Deželna organizacija za Štajersko.
Rozman Alojzij 126, Noč Ivan 125, Šikš Emil
3. Tisk.
124 glasov. Za namestnike so izvoljeni; Komac
4. Raznoterosti.
Anton, Miškot Anton in Novak Josip. — Nasprot
Na konferenco imajo kot člani pristop za
niki so dobili po 111 oziroma 113 glasov. — stopniki vseh strankinih organizacij in zaupniki.
Vrlim Š Škarjem kličemo: Le tako naprej 1
Z ozirom na dnevni red, ki je zelo važen in da
Občinske volitve v Idriji se bodo vršile 26. se poglobi politično delo na Štajerskem, pozivamo
in 27. t. m. 26 t. m. voli tretji razred. Soc.-dem, vse organizacije in zaupnike iz vseh slovenskih
stranka kandidira sporazumno s tamošnjo narodno- in mešanih krajev, naj se zanesljivo udeleže kon
napredno stranko vse stare odbornike v III. razredu ference. Delegatje, ki pridejo, naj se pismeno
narodno-napredna stranka pa v drugem in prvem, oglase pri sodrugu Ignacu Sittarju, rudarskem
tudi vse stare, ker z izvolitvijo starih odbornikov tajniku v Trbovljah, da dobe vabila. Gostje dobe
se najlepše manifestira zoper razpust občinskega vstopnice pri celjski krajni organizaciji.
odbora. Kakor kaže vse, bodo klerikalci na celi črti
Tržažki politični odbor, ki je bil izvoljen na
zadnji konferenci, se je na svoji prvi seji konsti
ranjiki deželni odbor je sklenil, da plača tuiral ter je izvoljen za predsednika sodrug F.
o cene za nakup plemenskih bikov, ki si jih Milost, za tajnika A. Novak in za blagajnika
o zadruge.
,
V. Kermolj. Odbornika sta A. Gaspari in
imen zasul ženo. Iz Ormoža poročajo : Anton I. Regent, preglednika pa A. Jernejčič in dr.
s Pavlovskega vrha pusti v Brebrovniku Šolar.
e kopati. Dne 17. marca se je velik kamen
Za tiskovni sklad so nabrali železničarji v
in zasul delavko Jero Pravi č, vini čarko v Zidanem mostu na sestanku pri Moserju 2 K
miku. V treh urah je umrla.
30 v; na „dražbi“ po predavanju dne 11. marca
osebnega vlaka je padel pri Prvačim 22 pa 6 K 60 v.
'i krojač Martin Hangerer. Vlak ga je poDunajski socialni demokratje so bili v ne
deljo, kakor vsako letopo 13. marcu, na grobu

t

Izhaja v LJnbljani vsako
sredo ln soboto.
Nas očnlna za avstro-ogrske kraje
za celo leto 10’40 K, za pol leta
5-20 K, za četrt leta 2 60 K, me
sečno 90 vin.; za Nemčijo za celo
leto 12 K, za pol leta 6 K, za četrt
leta 3 K ; za Ameriko za colo leto
14 K, za pol leta 7 K.

PaBatueana ftlcvIIEg» 99 w.
Reklamacije io poituia» prs.it»,

Mefnnklrana plama ce ae cproiem|e. Rokoplal i« ne vrztsje,

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
25« štev.

V Ljubljani, v soboto, dne 27. marca 1909.

labil© na naročbo.
Sodruge in prijatelje vabimo na novo na
ročbo, dosedanje naročnike pa, katerim poteče
naročnina koncem tega meseca, da jo zopet ob
nove. Pri tem naj se ozirajo na to, da je naroč
nina od 1. aprila 1.1. naprej nekoliko povišana z
ozirom na to, da

izhaja od 1. aprila naprej

„Rdeči Prapor“
trikrat aa teden in sicer v
torek, četrtek in soboto
ter bo veljal:

Za Ivstro-Ogrske dežele:

za celo leto I4-— kron
za pol leta
7- —
99
za četrt leta 3-50 99
na mesec
1-201 s*
Za Nemčijo:

za pol leta
za četrt leta

K 7-90
95 4'—

Za Ameriko:

za pol leta
za četrt leta

B€ 9*50
s» 4-80

Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri
poročajo naš list svojim sodrugom, prijateljem ln
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka
varnah, v katere zahajajo in naj nam pošljejo
naslove takih znancev, ki bi ga naročili, če jim
ga pošljemo na ogled.

Upravništvo „Rdečega Prapora“.
Kaj Je z Jnrjen?
Iz Belega grada prihajajo senzacionalne vesti,
ki si pa še tako nasprotujejo, da je popolnoma
jasen vpogled nekoliko težaven. Nedvomno je, da
se je Jurčkova slava razblinila kakor pobledi gloriola kateregakoli «hohštapleija», kadar se mu po
šteno stopi na kurje oko. Kakor kaže, je blaznega
fantalina, ki je razburjal celo Srbijo ia spravljal
ves srbski narod v največjo nevarnost, za enkrat

doletela usoda.
Došle so doslej sledeče vesti :
Prestolonaslednik Jurij je poslal Novako
viču sledeče pismo:

«Vsled raznih o smrti mojega komornika Kolakoviča razširjenih vesti, proti katerim se ni
nastopilo na noben način, ie odrekam vseh po
sebnih pravio, W ni Jih daje uetava. Sočasno
izjavljam, da se bom tudi nadalje trudil, služiti
domovini kot navaden vojak in meščan.»
Druga brzojavka se glasi :
Vest, da se je princ Jurij odrekel aaeledelva
preatolo, se potrjuje. Danes popoldne bo mim
iki svet nadalje sklepal o tem koraku prestoloilednika. Kraljevičev odstop ni posledica
gove lastne volje, temveč se je zgodil pod pri
dom Anglije in Rusije. Iz Carjevega
tka bo dobival 60.000 rubljev letne apanaže,
utega se poplačajo njegovi znatni dolgovi.
Splošne se govori, da je Jurij že zapustil
'»d vesti o »mesu KoWoviéa je treti Pete,
ieri Jena t sebi in sahteval, da se odpove
n. prestolu na korist svojemu bratu

Arzenu. Jurij se je branil, končno je pa spoznal,
da se mora vdati.
*
Budimpeštanski listi imajo iz Belgrads čudno
vest, da Jurij ni zapustil Srbije, temveč da
je blizu Belgrada skrit in da zbira svoje pristaše,
s katerimi hoče iti v boj proti svojemu očetu.
Milovanovič je imel sinoči daljšo konferenco z
grofom Forgachom.
*
Razburjenje v Belemgradu je velikansko. Vsi
treznejši elementi sodijo, da se napravi zdaj kmalu
mir z Avstrijo.

♦

Ruski ministrski svet je pod carjevim pred
sedstvom sklenil, da se Rusija nikakor ne vmeša,
če izbruhne vojna med Srbijo in Avstrijo. Sodi se,
da je ta odločni sklep močno vplival na preobrat
v Belemgradu.
«Gorriere d’ Italija» javlja, da se je med Av
strijo in Rusijo obnovil murzsteški dogovor in da
je vsled tega Rusija Srbijo pozvala, naj takoj
izvrši razoroženje.
»

V četrtek je bil na Dunaju ministrski svet, ki
se je bavil z izjavo Kosije, ■ katero priznava
aneksijo. Aehrenthal je bil poklican k cesarju,
kjer je ostal 40 minut Avstrijska nota se izroči v
Belemgradu najbrže šele v pondeljek.
♦
(Posebno poročilo «Rdečega Prapora».)

IismU. KasiUpat pellt-vritis«

(Ilriaa 88 «n) n eakrat 10 Tla.,
valkni pe dagsvara.

Leto XII.

Peter, ki je bil doslej brez moči proti svojemu sinu,
poklical Gjorgja in zahteval, naj se odpove pre
stolu. Gjorgje se je branil in je tudi očetu žugal,
češ, da stoji vsa vojska za njim. Kralj se pa ni
dal več terorizirati ter je povedal sinu, da mu nič
ne pomaga, če se ne odpove, ostane kot jetnik v
konaku. Končno je Gjorgje spoznal, da je osamljen
in se je vdal.
Vlada je izdala o umoru Kolakovića izjavo,
ki skuša predstaviti stvari tako, kakor da ga je
Gjorgje udaril samo v obraz in da je sluga potem
padel in se po nesreči poškodoval ; že to priznanje
pa kaže, đa je Kolaković govoril resnico, ko je
pred smrtjo povedal, da ga je Gjorgje ne le klo
futal, ampak tudi s škornji teptal in z ostrogami
bodel. Prepričanje, da je Gjorgje duševno ne
normalen, se splošno utrjuje. Stranka bojnih
hujskačev je potrta. Med ljudstvom se širi mnenje,
da ne bi bil postal položaj Srbije nikdar tako ne
ugoden, če ne bi bilo brezvestnega ščuvanja, ka
tero je podpiral Gjorgje zlasti s trditvijo, da mu
je car osebno obljubil, da ne zapusti Srbije, če
pride do vojne. Ko se je v Belemgradu izvedelo,
da je Rusija z ostalimi velesilami priznalaaneksijo, se je pokazalo, da je Gjorgjeva stranka ves
čas operirala z lažjo.

Državni zbor.
V pondeljek je državni zbor rešil zakon o po
državljenju železnic. V torek je opravil generalno
debato o poročilu odseka za zakonsko novelo o
živinskih kugah in potem se je razvila razprava o
zakladnih Ustih, ki jih je vlada izdala, ne da bi
bila vprašala državni zbor ali pa mu poročala. Po
kazalo se je zopet, da slede stranke večine brez
pogojno in brez obzira na pravice parlamenta.
O resni opoziciji izven socialne demokracije se more
komaj govoriti. Na začetku pondeljkove seje je ba
ron Bienerth podal izjavo o zunanjem položaju,
katero smo že objavili.
»

Preobrat, ki je nastal v Srbiji tako, da se bo
zdel zunanjosti nepričakovan, je v prvi vrsti plod
odločne protivojne politike socialno-demokratične
stranke, ki je sklenila, porabiti najodločnejša sred
stva, da obvaruje deželo katastrofe. Vspeh je
dosegel nastop socialne demokracije, ko je vsled
Kolakovićeve smrti zmagalo med ljudstvom spo
V debati o podržavljenju železnic je
znanje, da je vodja vojne stranke, hujskajoči pre
stolonaslednik Gjorgje, blaznik ali pa hudo socialni demokrat Reltzner
delec. Med produktivnimi sloji, med delavstvom, omenjal položaj delavcev saske državne železnice v
med kmeti, pa tudi med trgovci na deželi, je po Podmoklih, ki so avstrijski državljani in izvršujejo
vzročilo vojno hujskanje in neznosna napetost že svojo službo na avstrijskih tleh. Ti delavci so od
veliko nevoljo. Šovinistično - militaristične fraze so saksonske železniške oprave tako pritiskam, da ne
smejo pristopiti nobeni organizaciji; prepovedano
nahajala odmeva samo v Belemgradu in nekoliko
jim je celo zahajati v gostilne, katere obiskujejo
tupatam v mestih. Ko se je izvedela nesrečna smrt organizirani delavci.
Kolakovića, je delavstvo v Belemgradu priredilo
Dr. Blleibogei (soc. dem.)
shod, na katerem je zlasti poslanec sodrug Kac- je izvajal med drugim: Podržavljenje velikih go
lerovič vehementno prijel morilca, rekoč, da se spodarskih funkcij družbe je prvi korak k tistemu
ne sme nikomur priznavati pravica, da redu, v katerem vzame družba sama urejevanje,
bi nekaznovan moril in da bi bila sramota ravnanje in razdeljevanje proizvodov v roke. Iz
za narod, če bi prenašal nezaslišano ti tega načelnega razloga so socialni demokratje za
podržavljenje. Za splošno gospodarstvo prinese po
ranstvo zelenega mladiča, ki je slučajno državljenje razne koristi, pred vsem bo olajšalo
prestolonaslednik. Sodrug Kaclerović je varstvo naših gospodarskih interesov proti Ogrski.
napovedal, da bo v skupštini interpeliral o Nadalje bo mogoče, s tarifno enotnostjo vo
dogodku in več radikalnih poslancev je obljubilo, diti v Avstriji višjo gospodarsko poUtiko. Seveda
da bodo podpirali interpelacijo. Pogumni nastop imamo razne pomisleke. Na Nemškem je cesar ta
korekoč trgovski popotnik, ki išče nove trge za
Kaclerovića je vrnil pogum tudi širšim industrijo, pri nas pa so ministri preprečevali usta
krogom. Povsod se je opazilo krepko gibanje navljanje industrialnih podjetij. Potrebna je re
oti prestolonasledniku, tudi meščanski časopisi organizacija cele državnoželezniške uprave in obširna
L začeli zahtevati preiskavo. Z dežele so prihajala decentralizacija. Odpraviti bi se moral tudi vpliv
nnročila o demonstracijah proti Gjorgju finančnega ministrstva.
Somochlk (soc. dem.)
nieeOvi stranki. V tem položaju je vlada
se
sklicuje
na resolucijo, ki jo je bil vložil v od
„„znala, da je operacija nujno potnima. Miniseku
glede
na izboljšanje stalnih in stranskih do
atîaki predsednik je Bjorjju sveta,,
hodkov
uslužbencev.
Ker ministrova izjava v poro
naj 'e °dP<”° naslednistvu, toda pr,„c .e js branil
čilu ni dovolj jasna, želi, da bi jo minister ponovil
‘“TedSSrmSrski svet sklenil, naznaniti v zbornici.
Železniški minister Wrba
kvaljn Petru, da je gibanje ne,,,no di- izjavja: Izboljšanje in zenačenje stalnih dohodkov
araiju ro
> „„vnlucija v deželi neiz- se more izvesti šele v trenotku definitivne uvr
odstrani Bj.rjjje, Na to je stitve, ki se bo čimbolj pospešila. Glede na ne*

stalne dohodke, na stranske dohodke, je naravno,
da bodo uslužbenci, ki izvršujejo enako službo in
delajo drug poleg druzega, enaki. Zenačenje stran
skih dohodkov se torej izvede dolgo pred aennitivno uvrstitvijo, pri čemer le obžalujem, da ne
morem danes izreči veljavnosti za nazaj.
Ko je govorilo še nekoliko govornikov, se je
načrt sprejel v drugem in tretjem branju. Sprejele
so se tudi resolucije, ki jih je zagovarjal odsek.
*
V torek se je na začetku seje predsednik
Pattai spominjal umrlega poslanca, bivšega mi
nistra grofa Dzieduszyckega.
Potem se je razpravljalo o noveli k zakonu o
živinskih kugah. Za socialne demokratje je govoril
- David,
ki je dejal, da bodo socialni demokratje glasovali
za načrt, vendar pa upajo, da bodo pri specialni
debati dosegli še nekaj izboljšav. Agrarci so z za
konom lahko zadovoljni, če bodo tudi konsumentje
tako zadovoljni, je drugo vprašanje. Kjer gre za
opravičene interese kmetijstva, so jih socialni de
mokratje v odseku priznali; šli so celo dalje nego
so se upali agrarci, s tem da so nastopili za od
škodnino cele vrednosti. Enaka zahteva bi
bila pa opravičena tudi pri človeških boleznih
in tistim, ki se jim uniči ves imetek zaradi kuž
nih bolezni, bi se morala povrniti vsa škoda. Ce
se iščejo zadnji vzroki sedanjega nevarnega zuna
njega položaja, jih najdemo v agresivni
agrarni politiki. Koristi od zaprtih mej uži
vajo veliko bolj ogrski veleagrarci kakor avstrijski
kmetje. Da niso cene mesa- v nobenem razmerju s
cenami živine, je znano. A prav tukaj bi se bil
lahko našel most raed poljedelci in konsumenti.
Socialno-demokratično stališče je zastopal tudi

poslanec SßMaßsmM.
Ko se je končala specialna debata, je poslanec
dr. Kramar
utemeljeval svoj nujni predlog, ki se glasi:
Zbornica nai sklene: S tem, da je vlada iz
dala za 220 tnilionov kron zakladnih listov brez
soglasja državnega zbora, so se kršile pravice, ki
so državnemu zboru ustavno priznane.
V debato je posegel poslanec

dr. Ellenbogen,
ki je dokazoval, da bi bila vlada morala vprašat zbor
nico. Vlada ni hotela govoriti o tem kreditu, ker
ni hotela povedati, v kakšen namen ga rabi. Ob
žalovanja vredno je ravnanje strank v zbornici.
Zgodi se nekaj zoper ustavo; ker je pa ministrski
predsednik v nasprotju s Cehi, smatrajo vse nemške
stranke njegovo reč za svojo.

Finančni minister Biliński
je seveda zagovarjal operacijo, češ, da je vlada
vzela samo takorekoč predujem na dolg, ki ji je
bil dovoljen. Zanimiva je bila sledeča njegova iz
java : «Ce bi bili slutili, da je zbornica pripravljena,
dovoliti izdajo zakladnih listov, tedaj se najbrže
tudi ne bi bila zaključila? Ta izjava je pravo pri
znanje.
*
V sredo se je nadaljevala razprava o Kra
mar e vem predlogu
Dr. Gsßmann
je priznaval, da zakonitost vladnega ravnanja ni
nedvomna in da so bili tudi krščansko-socialni
člani kontrolne komisije za državne dolgove mne
nja, da je potreben sklep zb ornice. Potem
je pa napadel socialne demokrate v tistem bezniškem tonu, ki je pri njem že dobro znan.
Soc. dem. Modraček
je naglašal, da imajo parlamentarni zastopniki dolž
nost varovati in spoštovati zakon.
Generalni govornik proti je bil
dr. Adlas1,
ki je izvajal: Narodi žele, da porabi vlada vsa
sredstva do skrajnosti za mir. Ljudstvo
vprašuje za življenje svojih sinov, pa tudi
kdo bo vse to plačah Proti Geßmannu
pravi: Ge bi imele zanj veljati besede: Tvoj go
vor bodi da, da, ne, ne ! tedaj bi bilo težko, spra
viti njegov današnji govor pod streho. Geßmann
bi rad združil vse meščanske stranke zoper socialno
demokracijo. Ce se morejo veleposestniki pobotati
z malimi kmeti, industrialec z agrarci, je prav ;
potem naj si pa izvolijo Geßmanna za generala.
Pri glasovanju se je nujnost odklonila z 230
proti 199 glasom. Potem je bila specialna debata
o živinskem zakonu.
Na koncu seje je poslanec Nemec interpeliral
zaradi aretacije poslanca sodruga Prokeša.

Vojna ali mir?
Za našo trditev, da vojna ni neizogibna, ob
kateri smo vzlic vsem hujskarijam dosledno vztra
jali, prihajajo neprenehoma novi dokazi Bili so
gotovo trenotki, ko je bil položaj skoraj obupen.
Resen je bil ves čas, odkar so se pričele sedanie
homatije, resen je postal že v tistem trenotku ko
je Aehrenthal brez vsake nujne potrebe razelasil
aneksijo. Vendar ni bilo ne ene ure, ko bi se bilo
moralo obupati. Danes pa more o neizogibni vnini
govoriti samo tisti, ki ne želi miru.
• J

Sele v sredo šmo na podlagi vseh poročil, dasi
Interpelant Markovič opozarja, đa je skup
so bila nekatera zelo kočljiva, ponovili in razložili ština v svoji znani resoluciji že označila stališče
mnenje, da se mir lahko ohrani. Tisti dan je bilo Srbije v bosensko - hercegovskem vprašanja. Go
skoraj vse meščansko časopisje skrajno pesimistično. vornik želi pojasnila, če je vlada pripravljena,
A že vesti, ki so prišle v četrtek, so Dam dale prav. preden odgovori na avstro - ogrsko noto, vprašat
Posebno značilen za položaj je bil odgovor, ki ga skupštino, da se sestavi odgovor v duhu omen
je dal srbski ministrski predsednik Novakovič na jene resolucije. Nadalje vprašuje Markovič, kakšno
interpelacijo poslanca Mišiča. Kdor ga čita brez trgovinsko-politično razmerje nastane s sosednjo
strasti, mora iz njega spoznati, da se v Belemgradu monarhijo po 31. marcu.
polagoma polegajo strasti in želja, da bi se prepre
Ministrski predsednik Novakovič izjavlja,
čila vojna, prihaja na površje. Občutljiva avstrijska
da bo ministrski svet primerno sklenil,
diplomacija se bo gotovo še spodtikala nad to ali čim bo imel avstro-ogrsko noto. Bilo bi
ono besedo; da so evropske velesile «najvišje so tudi prezgodaj, sprožiti že zdaj trgovinsko-politično
dišče», bo morda žalilo Aehrenthalovo samoljubje; vprašanje.
še to in ono se bo kritiziralo. Toda pomen vsega
Na to je skupština prešla na dnevni red in je
govora izražajo Novakovičeve besede «da ve iz av
v prvem branju sprejela zakon o javnosti vojaškotentičnih virov, da tudi Avstrija noče vojne» in sodnijskih obravnav.
njegov poklon pred cesarjem Francem Jožefom, ki
želi mir.
Militarizem In avstrijska politika.
Oficielno stališče Srbije se je s tem gotovo iz
premenilo, dasi hočejo vse Novakovičeve besede
15OVmarcaS1901
4' Sei‘ državne8a zbora dne
napraviti vtisk, kakor da je Srbija od vsega začetka
Dalje.
ravnala v zmislu sedanje izjave. Tudi ni dvoma,
V taki dobi, ko bi bilo treba storiti vse, da
da ima Novakovičev miroljubni odgovor tehtne raz
loge, posebno, da je nanj vplivalo nekoliko od bi bilo dela, da bi se izvršile stavbe kanalov in
ločnejše stališče Rusije, ki je vsekakor mnogo kriva, regulacije rek, za katere so sredstva že dovoljena,
da se vlači nevarna kriza mesece in mesece. Toda stojimo pred
zdaj ni najvažnejše vprašanje, zakaj prihajajo iz
praznimi blagajnami,
Srbije treznejši glasovi; važno je, da prihajajo. To ki so se morale izčrpati za druge namene.
bi bilo dobro povedati ne le tistim preservoznim
V taki dobi se misli v vsaki drugi državi
časnikarjem, ki s svojim večnim ponavljanjem, da na to, da se odpro industriji novi trgi, v taki dobi
je vojna «neizogibna» povečujejo nevarnost, ker molče v drugih državah celo najbolj bornirani
slabe v javnosti prepotrebni odpor proti vojni ; agrarci, ker spoznavajo, da se mora pospeševati
poučiti bi bilo treba o resničnih potrebah ljudstva s industrija, če hočejo kmetje prodajati svoje pri
tudi tiste o f ici eine hujskače, ki zlasti onkraj delke. V takem času bi se moralo pričakovali,
Litve očividno ne morejo pričakati, da bi tekla kri. da se združijo tudi pri nas vse stranke, da sesta
Besede, ki jih je n. pr. Wekerle rabil v budim- vijo krepko vlado, ki bi mogla v notranjosti na
peštanskera parlamentu, so v tako nevarnem času praviti mir, pa tudi poseči v vodstvo zunanjih
naravnost nezaslišane. Razkrivajo pa tudi, da je razmer. Pri nas pa ostajajo stranke apatične. Saj
Budimpešta eden glavnih virov ščuvanja.
so delavci tisti, ki trpe!
*
O tem smo menda vsi enega mnenja:
V srbski skupščini je ministrski predsednik
Vojne nočemo!
Novakovič v sredo odgoyarja! na interpelacijo
In vsi skupaj imamo dolžnost, izo
staroradikalca Mišiča radi mobilizacijskih korakov gibati se vojni nevarnosti ter jo pre
Avstrije. Novakovič je dejal:
prečiti. Tega ne svetujemo, da bi se ohranil
«Srbska vlada je, uvažujoča sedanji splošni mir z nedostojnim popuščanjem. Gotovo ni v
položaj v Evropi in dispozicije velesil s svojo vsem vsej Avstriji nikogar, ki bi se hotel umakniti, če
državom, torej tudi Avstro - Ogrski upravljeno noto bi prišli resnični državni interesi v nevarnost, ni
z dne 10. t. m. izrekla svoje miroljubuo aSremSjfl- kogar, ki bi se strahopetno zavlekel v kot in hotel
nje in svojo dobro voljo, sprejeti nazora ve žrtvovati čast in interese države, ker nima po
lesil o bosensko-hercegovskem vprašanju. Srbska guma, misliti na vojno. Dolžnost pa imamo, pre
nota se je povsod dobro sprejela, izvzemši Dunaj vzeti tisto vlogo, ki pristaje vedno
in Berlin, kjer so se le na nekatere besede napra
močnejšemu proti slabejšemu.
vile opazke, dasi tudi te besede niso bile v nobenem
(Živahno
odobravanje pri socialnih demokratih.).
nasprotju z miroljubnim stremljenjem Srbije in z
Dolžni
smo,
previdno razlikovati med tistimi iznjenim zaupanjem v pravičnost velesil. To je pod
zivači,
ki
kriče
po belgrajskih ulicah in med d elaga, na kateri je pozneje sledila nota avstro - ogr
skega poslanika, na katero se je odgovorilo s srbsko lav ni m preb iv als tvom Srbije, med kmet
noto z dne 14. t. m. in po kateri se je ponovila skimi sloji dežele, ki imajo v marsičem
akcija Srbiji prijateljskih držav za čim hitrejše po enake interese z nami, ki so proletarci in
ravnanje omenjenih diferenc, ki so same po sebi ki hočejo to kar mi:
Mir doma in mir zunaj!
normalnega značaja. Vse velesile streme za
tem, da se ohrani mir in ker so velesile ev
Kaj smo storili, da bi zavarovali ta mir?
ropsko sodišče, brez katerega se ne more nič kon Ali se ne zavedamo prav nobene kri
čati, se jim je Srbija zaupala z vso odkritosrčnostjo. vice? Spomnimo se naše nesrečne carinske
Danes je hvala bogu vera velesil v ohranitev politike, s katero smo Srbijo uklenili v obroč.
miru tako velika, da so izrekle željo, da naj (Pritrjevanje pri socialnih demokratih.) S to de
bi Srbija izpričala svojo miroljubnost tudi s tem, želo, kateri bi Avstrija morala biti bankir, kateri
da ne pristopi k mobilizaciji, dasi se govori o tem bi morali zagotoviti trg za njene poljedelske pri
in se smatra kot zanesljivo, da Avstro - Ogrska mo delke, da. bi imela naša industrija tam svoj trg,
bilizira in dasi se zdi, da bi Srbija imela pravico, smo se leta in leta pravdati za vsako češpljo, za
na to korak odgovoriti z enakimi koraki. Kraljevska vsak rog in za vsako kuro, kakor da bi zaradi
vlada, ki sprejema novi korak velesil za izravnanje tega propadla država.
še preostalih diferenc med Srbijo in Avstro-Ogr
Miru nismo podpirali z
sko s popolnim zaupanjem ni mogla drugače vpo
ogrsko nasilno politiko
števati želje glede na odložitev mobilizacije ln je
smatrala za primerno, odzivati se jim. To so raz proti vsem nemadžarskim narodom, ki jim je
logi, ki so napotili kraljevsko vlado, da je tako vzela upe ln zagotovljene pravice do politične in
volilne enakopravnosti.
ravnala v vprašanju mobilizacije. Kraljevska
Tako smo danes pred neverjetno situacijo,
vlada ima utemeljeno upanje za vero, da
da nam malenkostna država lahko žuga in morda
se njene dispozicij e za mir in njenaskrb,
povzroči evropsko vojno. V tem trenotku imamo
odzvati se željam velesil, pri njih pra
tem večjo dolžnost, pametno misliti in izprašati
vično vpoštevajo in da bodo rodile
svojo vest. Gotovo je blaznost, da se Srbija
dobre sadove.
oboružuje proti nam. Ampak spričo tega je naša
Interpelant Mišič je izjavil, da se ne zado
voljuje z odgovorom; vsebina njegovega vprašanja dolžnost
mir In prevdärnost.
je bila ta, če ima vlada posebne razloge, da je
Imponirali
bomo tem bolj, čimbolj se doma
tako ravnodušna spričo mobilizacijskih priprav
Avstro-Ogrske. Ministrski predsednik je odgovoril uredimo. Ne z oboroževanjem in smešnimi velena vse drugo vprašanje. Ce hoče ena država vojno, izdajniškimi procesi, kakor v Pragi in v Zagrebu,
se ji druga ne more izogniti. Srbija noče da s tem, da napovedujemo z velikimi besedami
kazenske ekspedicije in da potem zopet zahte
vojne.
vamo
pogodbo, temveč z mirno resnobo v
Na to je Novakovič odgovoril, da bi se
svoji
notranji politiki in z železno dosled
moglo le tedaj tako vprašati, če bi bili samo
Avstro-Ogrska in Srbija na svetu. Med nami je pa nostjo v zunanji. Za tako politiko pa je seveda
tretji, namreč velesile. Trditve, da hoče Avstro- zunaj baron Aehrenthal prav tako nesposoben,
Ogrska vojno, se izrekajo na podlagi neavtentičnih kakor baron Bienerth doma.
Bienerth se pač lahko izgovarja, da šču
podatkov. Mi pa vemo tudi iz avtentičnega vira,
jejo
naši
da tndš Avstro-Ogrska noče vojne, da s® celo
agrarci
najmerodajnejii faktorji v Avstriji nantepili za
že zdaj v svojem časopisju proti trgovinski po
mir.
S tem odgovorom se je Mišič zadovoljil. godbi s Srbijo in z Rumunijo. V zadnji številki
Tedaj je ministrski predsednik odgovarjal na lista „Lanwirtschaftliche Zeitung* nastopa vitez
vprašanje mladoradikalnega poslanca Markoviča. Hohenblum sam proti parlamentaričnemu spre
jemu rumunske trgovinske pogodbe in poziva
Dejal je:
«Na srbski odgovor z dne 14. t. m. doslej še naravnost na obstrukcijo in na stare škandale v
ni prišla nobena nota od Avstro-Ogrske, temveč je parlamentu. To kaže, kako brezvestno bi agrarci
Avstro-Ogrska, sledeča svetom velesil, odložila od- v resni uri radi pognali državo v nevarnost. Se
pošiljatev nove note do končanja novega posre veda se mora napraviti razloček med kmetom,
ki res dela in med tistimi hujskači, ki stoje v
dovanja velesil.»

priloga „Rdcžemu praporju“ z dne 27. marca 1909.
Avstriji na čelu agrarnemu gibanju. Naše kmečko ,
prebivalstvo!je dovolj pametno, da zna razsoditi
jjOrist in škodo take politike. Kmet se vpraša :
Kaj škoduje nam bolj? Če pride vsled trgovinske
pogodbe nekaj več živine, kuretnine in sadja v
deželo, ali pa če pride vojna, pa moramo prav
mi, ki se neprenehoma pritožujemo, da imamo
premalo ljudi, izgubiti na’ tisoče svojih najboljših
sodelavcev in še, če se obvarujemo vojne, trpeti,
da se vsled tega oboroževanja in ogromnih iz
datkov še bolj pritisnejo davki? Kmet si pravi
zelo pametno in zelo razsodno: Boljša je mala
žrtev kakor pa nevarnost, ki nam naloži ogromne
žrtve.
Ampak tudi pn zastopnikih mestnega prebi
valstva opažamo veliko manj zanimanja za težko
gospodarsko krizo
kakor, ker je prav pondeljek, za praški bumel, za
napis na kakšni poštni vreči ali za kakšno ulično
tablico. Saj vidimo, da naše meščanske stranke
same nočejo pokazati zmožnosti za vladanje. Mi
smo jim postavili hišo, v kateri bi meščanstvo
lahko vladalo. Prej so se vedno izgovarjali, da
motijo fevdalci domači mir. Trdili so. da bi bili
zreli za vodstvo v državi, če bi nemoteno lahko
gospodarili. Ko smo si po desetletja trajajočih
bojih priborili splošno volilno pravico, smo ve
deli, da ne bomo večina v zbornici, a da je treba
napraviti prvo stopnjo, da se mora fevdalno vla
danje umakniti razumnemu meščanskemu gospo
darstvu. S svojimi boji za volilno pravico smo
vam dali možnost, da bi vladali v tej zbornici.
In tudi danes še ne zahtevamo nič drugega od
vas, kakor da bi bili tako pametni pa zastopali
koristi svojega razreda; da bi pokazali, če ste
zmožni, ravnati to državo. A kaj vidimo pri vas?
Nezmožnost, neslogo, strah pred radikalizmom,
tako da se mora vsak čas na novo goditi, da
more Bienerth vladati nad parlamentom meščanske
države in da mu je predpostavljen kot kurator.
AU ne ćulile skeleče sramote, ki je s tem priza
deta meščan tvu te države?
Konec prih.

Politični odsevi.
Proces proti Sičinakemu, morilcu gališkega
namestnika grofa Potockega, se je pričela 24, t. m.
pred lvovskim porotnim sodiščem.

Vatikan kaže v zadnjem času bojevitost. Pri
volitvi papeža sta imela „doslej vladarja dveh dr
žav, namreč Avstrije in Španije pravico veta, to
se pravi, lahko sta ugovarjala izvolitvi takih kar
dinalov, ki jima ne bi bila všeč kot papeža. Te
pravice se je poslužil pri zadnjem konklavu av
strijski cesar, ki je protestiral proti kandidaturi
kardinala Rampolle. Zdaj je papež odpravil to
pravico. Svet se zaraditega ne bo podrl.
V Kopenhagami na Danskem kjer so ženske
dobile volilno pravico, so dobili socialni demo
kratje pri občinskih volitvah 20 mandatov, med
njimi dva ženska, radikalci 12, med njimi tudi 2
ženska, desnica 16, med njimi 2 ženska. Poleg
tega je izvoljena 1 neodvisna kandidatinja.
Ruska duma je dovolila 40 milijonov rubljev
za vojaške priprave in municijo, v tajni seji pa je
votirala 7 milijonov 485 000 rubljev za izboljšanje
baltiškega brodovja.
V srednji Ameriki je med državicama Nica
ragua in San Salvador izbruhnila vojna. Dve
bojni ladji sta se spopadli. Nicaragua je repu
blika, ki šteje 430.000 prebivalcev, glavno mesto
je Leon s 45.000 prebivalci. San Salvador ima
1,007.000 duš, glavno mesto, ki se tudi imenuje
Salvador, šteje 60.000 prebivalcev. Nasprotja so
že stara. Vlada severoameriških držav je poslala
tri ladje v nicaraguanske vode in hoče posre
dovati.
O revoluciji ▼ Perziji se poroča iz Teherana,
da sta morala šah in vojni minister bežati v no
tranjost šahove palače. Uprla se je šahova telesna
straža, ker ni dobila plače. Baje se je šah pri tem
obstrelil in mora radi rane ostati v postelji. Pro
dajalne so zaprte, na oklic šahov, naj se proda
jalne s silo odpro, je izšel oklic, da bo prebivalstvo
v tem slučaju streljalo na vojake. Na jugu so re
volucionarji zavzeli Bender Abbao, v Mešedu so
proglasili revolucionarji provincijalni deželni zbor.
Tebris revolucionarji neprestano oblegajo. Čete
šahove so zažgale vasi okolu Tebrisa. Zunanji mi
nister je demisijoniral, ker je šah definitivno odklcn'1 vsako ustavo. Položaj v Perziji je obupen.

Idrijske razum.

v IdriJi- 22. marca.
V nedeljo, dne 21. t. m. se je pri nas vršil

javni ljudski shod. Dvorana pri «črnem orlu» je
bila natlačeno polna. O rudarskih razmerah
je najprvo poročal rudar Urban Gantar. Po nje
govem poročilu se je več rudarjev udeležilo debate,
po kateri se je sprejela sledeča
rggolncija:
2, Razobesijo naj se po vseh c. kr. rudniških
iakainicafa, kakor tudi v dinamitnem skladišču,
ahe/e, iz katerih so razvidne cene posameznih kosov
rtrelnega in svetilnega materijala.
2. Odpravi naj se v rudniku po vseh krajih
tratna vožnja. Ker pa je vožnja iz vročih dekrajev dolga in se spreminja temperatura
rUi' naj vozijo rudarji od svojega dela blago le

do onega kraja, kjer je temperatura s prvotnim
največ z vprašanjem vodovoda za Šiško. G.
delavnim krajem enaka.
Borštner je poja-nil namen «Vodovodne zadruge»
S Napeljava pitne vode v Jožefovem rovu naj ter sporoč‘1, da bo vodovod kmalu gotova reč v
se izpopolni v zmislu zahteve, ki so je stavili ru blagor Sp. Šiške. Proglasil se je na celi črti boj
darji še leta 1903, in kakor je prav takrat rud. reakciji v šišenskem obč. odboru.
vodstvo tudi obljubilo.
Zagorje ob Savi. Ljudski shod je bil v ne
4. Zborujoči rudarji zahtevajo, da se dovoli deljo, 21. t. ra. ob 3. popoldne v Mihelčičevi dvo
vsem onim rudarjem in proviricnistom, ki dobivajo rani na Toplicah. Vršil se je pod predsednišlvom
plačo ali provizijo tudi v naturi namesto 7 mt. Čohala. Poročal je o časopisju sodrug Etbin
po 10 mt. drv na leto ; enako naj velja tudi za Kristan, ki je primerjal pisanje naspretniškega
vdove in sirote. Onim delavcem pa, ki imajo časopisja z ozirom na sedanji kritični mednarodni
plačo samo v gotovini, naj se gotovinska doklada položaj in pokazal, da nastopa samo socialna de
sorazmerno s prvimi zviša.
mokracija z resnično odločnostjo za mir. Moč de
5. Provizionistom, ki so po novem normalu lavstva se mora pokazati tudi v njegovem časo
provizionirani, naj se računajo drva samo za po pisju; tako si pridobi delavstvo tisti vpliv, ki mu
lovično ceno.
gre. Govornik je pozival zagorsko delavstvo, naj
Dalje je poročal o rudarskih razmerah v Idriji pridno razširja «Rdeči Prapor», ki začne s 1.
tudi sodrug Iv. Štraus. Ožigosal je razmere aprilom izhajati po trikrat na teden, da dobimo
na c. kr. dekliški ljudski šoli v Idriji. De podlago, na kateri pridemo tudi do prepotrebnega
bate o tem predmetu so se udeležili tudi g. dr. dnevnika. O predmetu je govoril tudi sodrug Co
Lončar, profesor na mestni realki, deželni po bal. Potem je sodrug Malovrh zaključil shod,
slanec g. Engelbert Gangi in sodrug Anton Kri ki je resno pritrjeval argumentom obeh govornikov.
stan iz Ljubljane. Po živahni debati se je spre
jela na predlog sodruga Štrausa sledeča
Društvene vesti«
resolucija :
«Akademija» v Ljubljani priredi v sredo,
1. 7 razredno dekliško ljudsko šolo v Idriji
31. t. m. ob 8. zvečer v „Mestnem Domu“ pre
naj se razširi v 8 razredno.
2. Poučujejo naj se v zadnjih treh razredih davanje, na katerem bo sodrug Etbi i Kristan
vsi oni predmeti, ki so predpisani za trirazredne recitiral odlomke iz velezanimivih, še nenatisnjenih rokopisov Janeza Trdine. Za delavce in
meščanske šole.
3. C. kr. rudniško ravnateljstvo naj gleda na dijake je vstop prost.
Društvo tiskarjev ua Štajerskem ima v ne
to, da pouk v imenovanih razredih odgovarja v
deljo dne 28. marca ob pol 10. uri dop. v Japolnem obsegu pouku meščanskih šol.
4. Rudniško ravnateljstvo naj skrbi za vse to plovi pivnici v Gradcu svoj redni občni zbor.
Celje. V petek, 12. t. ra. je bilo pri «Zelenem
zadevne šolske potrebščine, kakor tudi za me
Travniku» predavanje sodruga Etb'na Kristana,
ščanske šole izprašane učne moči.
5. Plačo šolskemu osobju naj se po možnosti ki je govoril o delavstvu in kapitalistični družbi.
Dasi je bilo predavanje namenjeno pravzaprav le
regulira v primeri z njegovo težko službo.
železničarjem in ni bilo naznanjeno s plakati, je
Resolucija se vtemeljuje s sledečimi prišlo vendar tudi delavcev drugih strok, ki so bili
razlogi:
slučajno izvedeli zaDj, Predavanje je napravilo na
1. Trazrednica na dekliški ljudski šoli, ki bi navzoče tak vtisk, da se je sklenilo, v bodoče vedno
imela biti le enoleten prehod k 8 razrednici, obstoji naznanjati take priredbe tudi krajevni organizaciji,
že 4 leta, kar jemlje le ugled c. kr. rudniški šoli da dobe najširši krogi delavstva priliko, da se jih
v Idriji, ker je občeznano, da se v celi državi ne udeleže.
nahaja 7 razredna ljudska šola.
Pragersko. Po inicijativi železničarske po
2. Polovičarski pouk. ki se vrši vsled skrčenih družnice je bilo v soboto, 13. t. m. ob 8. zvečer
predmetov na 7 razrednici, vsled pomanjkanja časa v Pragerskem predavanje o predmetu «Socializem
in učnih knjig, le škoduje posečanju nadaljnih šol. in delavski cilji». Sodrug Etbin Kristan je v
Pripeti se, da mera deklica, če je tudi nadarjena krepkih potezah razložil pojm razvoja in podal ne
za daljše študije, jih dostikrat opustiti vsled slabe koliko ilustrativnih primerov iz splošne svetovne
podlage v tukajšni ljudski šoli.
revolucije; potem je pregledno naslikal razvoj člo
3. Vsled razmer, ki so na sedanji 7 razrednici veštva in družbe in dokazal velikanski pomen de
dekliške ljudske šole, je zaprta pot do vsake boljše lavnih sredstev za socialno organizacijo. Preiskal
službe vsem hčeram revnejših staršev, ki že itak je položaj delavstva v sedanji družbi in vzroke
vsled slabih gmotnih razmer težko vzgajajo svojo bede ter je končno dokazal, da paliativna sred
mladež, zlasti ker hčere idrijskih rudarjev niso za stva kakor povišavanje mezde, krajšanje delavnega
kmečke posle, ampak si morajo drugod iskati službo, časa, zavarovanje itd. pač lahko časovno poma
katera pa zahteva dobro ljudsko-šolsko omiko.
gajo, da pa ne morajo trajno rešiti .delavstvo. Na
4. Proračunjena svota 2400—2800 K bi za to je razložil pojm socializma in njegove cilje in
tekoče leto zadoščala, da se otvori osmi razred.
tako dokazal, da se končni cilji delavstva ne mo
5. Starši vseh stanov so navezani na učiteljstvo rejo uresničiti drugače kakor s socializmom. Pre
vsled vzgoje svoje dece. Za to pa je tudi opra davatelj je žel burno odobravanje. Po predavanju
vičena zahteva, da se učiteljstvu kot vzgojitelju so se volili delegatje na nekatere železničarske kon
naše mladine plače potrebam in času primerno ference. Ob 10. zvečer je sodrug Pičinin zaklju
regulirajo. Sl. c. kr. rudniška direkcija naj bi bila čil shod.
v tem oziru vzor vsem drugim šolskim oblastim.
Akademično društvo «Tabor» v Gradcu na
Opirajoči se na navedene razmere, pričakujejo zbo znanja, da se je s prvim marcem t. I. preselilo in
rujoči, da bo sl. c. kr. iudniško vodstvo tem opra ima zdaj svoje prostore v Seliönaugasse štev. 17/1.
vičenim zahtevana v polnem obsegu ugodilo že v
začetku prihodnjega šolskega leta 1909/10.
Krajevnemu del. odboru pa se nalaga, da po Iz stranke.
skusi vsa pota za uresničenje teh zahtev.
Ljubljanske organizacije In sodrugi, ki so
Končno se sprejme kot dodatek na predlog prejeli vabila na jutrišnjo konferenco, se poživljajo,
g. dr. Lončarja, da se izroči ta resolucija dr da se zanesljivo odzovejo. Zahteva se točen pri
žavnemu poslancu socialno-demokratične stranke, hod, ker se zborovanje prične neodložljivo ob na
sodrugu Seitzu za intervencijo pri ministrstvu za znanjeni uri. Kdor želi prisostvovati kot gost, naj
uresničenje teh zahtev.
se zglasi v strankinem tajništvu na Dunajski cesti
O II. točki, «časopisje» je poročal sod. Anton št. 20. Želi se polnoštevilne udeležbe, ker je dnevni
Kristan iz Ljubljane. Poročilo se je vzelo na red izredno važen. — Okrajni odbor.
znanje s sklepom, da se razširi delavsko časopisje.
Izvrševalni odbor je razdelil referate med
Razvila se je tudi debata o prihodnjih občinskih člani tako ; Etbin Kristan načelništvo in politika ;
volitvah, zlasti se je grajalo nesramno klerikalno Ivan Mlinar tajništvo ; Anton K r i s t a n blagajna ;
postopanje potom gerentske oblasti tekom pet Ivan Kocmur organizacija. Ko se izvrše še neki
mesečne dobe v idrijski občini. Nato se je zaključil načrti, dobi sodrug Josip Petrič referat o njih.
velezanimivi shod.
Izvrševalni odbor se je posvetoval tudi o veliko
nočni konferenci ter o raznih nalogah, ki mu jih
je odkazal strankin zbor ter je poveril posameznim
Shodi.
članom, da izdelajo dotične načrte. Nadalje je skle
Shod čevljarjev se je vršil 21. t. m. dop. pri pal o raznih vprašanjih gospodarskega značaj*, o
Poku. Poročal je o organizaciji sodr. L Tokan.
katerih bodo organizacijo direktno obveščene.
Shod V Mostah. Z ozirom na bližajoče se obč.
Zapisnik , zadnjega strankinega zbora izide
volitve se je vršil 22. t. m. pop. shod na Selu. v kratkem v založbi «Delavske Tiskovne Družbe»
Govoril je sodr. J. Tokan.
v Ljubljani. Vse sodruge opozarjamo na važnost
Shod kovinarjev se je vršil v petek dop. pri razprav in sklepov letošnjega strankinega zbora.
«Levu» v Ljubljani. O dnevnem redu «Strokovna Zapisnik bo vsled tega. zanimiv za vsakega sodruga.
organizacija kovinarjev in ljubljanski kovinarji» je
Ljubljanska okrajna konferenca. V nedeljo,
poročal sodr. Anton Kristan. O razmerah med 14. t. m. se je vršila konferenca ljubljanske okrajne
ljubljanskimi kovinarji pa je govoril sodr. I. Slam- organizacije. Poročilo predsednika sodruga Petriča
njak. Organizacija ljubljanskih kovinarjev se lepo se je vzelo na znanje. Blagajniško poročilo poda
razvija. Nadejati se pa je, da bo letošnje leto za sodr. Bartl. V poročilni dobi je bilo 1839 K 62 v
organizacijo v vsakem oziru zadovoljivo. Na delo, dohodkov in ravno toliko izdatkov. Tudi to poro
kovinarji I
... čilo je bilo sprejeto. V odbor so bili ad hoc izvo
Shod V Šiški, 19 t. ra. pop. se je vršil pn ljeni: Bartl, Dražil, Kocmur, Tokan in Vehovc, v
«Kankertu» v Spod. Šiški dobro obiskani shod nadzorstvo: Val. Sajovic in Vilhar.
Ogrska socialno-demokratična stranka ima
spodnje-šišenskih volilcev. Poročal je o socialnodemokratičnem programu za občine sodr. Anton o Veliki noči svoj strankin zbor v Budimpešti.
Italijanski socialisti imajo po zaključku ožjih
Kristan iz Ljubljane. Dalje so govorih sodr. Ojstr,
Svetlin, gg. Borštnar in Orehek. Shod je bi zelo volitev 42 poslancev v parlamentu. Doslej so j'h
zanimiv/Pečal seje po govoru sodr. A. Kristana imeli 28.

RuBlnika soMalno-demokrâliônà ■***“£* i®

imela svoj letošnji zbor v nedeljo in P°“de'^ *
Lvovu. Udeležili so se ga tudi zastopnP J .
in češke soc. dem. in zastopnik skupne eksekutive
za Avstrijo. Posl. Vityk je v svojem P»™“
vdarjal, da morajo rusinski soc. dem. tudi iz narod
nih ozirov delati na to, da bode redno parlamen
tarno delovanje omogočeno, kajti izkušnja uči, da
je samo v parlamentu mogoče doseči narodno
pridobitev. Nadalje je podvrgel postopanje vna
njega ministra Härdtla kritiki. Sprejeta je soglasno
resolucija, v kateri rusinska soc. demokracija pro
testira proti lahkomišljenemu hujskanju
na vojsko ter poziva parlament, naj dene delav
nost barona Aehrenthala pod natančno kon
trolo. V drugi resoluciji se zahteva osnovaDje rusinskega vseučilišča.
Srbska socialno-demokratična stranka ima
letos svoj zbor o pravoslavnih binkoštih. Na pra
voslavne velikonočne praznike imajo srbske stro
kovne organizacije svoj kongres. Srbski sodrugi
imajo sedaj tri časopise: «Radničke Novine» in
«Socialist» v Belem gradu ter «Radnik» v Kra
gujevcu.
e
.
Gorica. Deželna organizacija poziva vse krajne
organizacije in delavska izobraževalna društva, da
se radi prireditve shodov in predavanj obrnejo pra
vočasno na tajništvo deželne organizacije in da se
tako uvede neki red pri shodih in predavanjih.
Vprašanja za predavanja morajo biti v rokah sodr.
dr. Henrika Tuma najdalje do vsake srede, ker je
treba javne shode naznaniti tri dni poprej in od
pade en dan na pošto. Tudi glede izobraževalnih
društev, kjer zadošča napoved dan poprej, se prosi,
da se predavanja določijo pravočasno, da se ve dotičnik pripraviti na predavanje.

Umetnost in književnost.
«Delavska Tiskovna Dražba» v Ljubljani opo
zarja cenjene čitatelje «Rdečega Praporja» na svojo
zalogo brošur in knjig. Društvom sestavlja knjižnice
tako, da odgovarjrjo povsem namenu, ki jih imajo
društva. Delavci f Pri svojih knjižnih potrebah obra
čajte se na «Delavsko Tiskovno Društvo» v Ljub
ljani.

Po zaključku lista.
Belgrad, 26. marca. Princ Gjorgje doslej še
ni zapustil svoje palače v Krunski ulici.
V skupštini je mladoradikalni poslanec Mar
kovič interpeliral, če so vesti, ki jih ima srbsko
časopisje o Kolakovičevi smrti, resnične.

Ministrski predsednik Novakovič je odgo
voril, da se en del srbskega časopisja «odlikuje z
dostojnim tonom in z objektivnostjo, več časopisov
pa izkuša izzvati škandal.» Vlada je vse, kar ji je
znano o Kolakovičevi smrti, izročila javnosti v
uradnem listu ; več ji doslej ni znano o tem slučaju.
Markovič se zadovoljuje z odgovorom in vpraša,
če so resnične vesti, da se je prestolonaslednik od
povedal prestolu, kajti doslej še ni uradnih vesti
o tem.
Novakovič je odgovoril, dà mu je prestolo
naslednik v resnici včeraj poslal pismo, v katerem
izreka, da se odpoveduje nasledstvu. Ker je ta ko
rak največje važnosti, je ministrski predsednik takoj
obvestil kralja. Ministrski svet je konštatiral, da
nima kompetence, napraviti v tej stvari kakšen
korak, ampak da ima sam kralj pravico odločitve.
Zato je ministrski predsednik takoj izročil pismo
kralju.
Markovič se zadovoljuje tudi s tem odgovorom.
Belgrad, 27. marca. Vsi poskusi potlačiti
Gjorgjevo afero in napraviti vtisk, da bi bil Kolakovič le žrtev nesrečnega slučaja, ne bodo nič za
legli, ker ima socialno - demokratična
stranka đve priči, katerima je Kolakovič pred
smrtjo natančno povedal, kako ga je Gjorgje
pestil. Kolakovičeve lastne besede so bile : «Pre
stolonaslednik me je umoril.»
Vojna stranka se trudi, da bi izzvala demon
stracije za prestolonaslednika. V Belemgradu so ve
like zmešnjave. Potrjuje se, da je kralj Peter pri
silil Gjorgja na odstop.
.. Dunaj, 27. marsa. Med Avstrijo in Ru
sijo so pogajanja o bosenskih vprašanjih,
ki merijo na to, da se doseže splošen sdorazum.
F
27. marca. Priznanje aneksije
strani Rusije in Anglije je splošno znano in je
pravdo velik vtisk. Odkrila se je vojaška sar
posameznosti še niso znane.
Zahtevajte
MT
po vseh gostilnah,
kavarnah la
brivnicah
SS

Domače vesti.
Dr. Goßmann, bivši miniater, je takore
ševm vodja avstrijskih krščanskih locialc”
gova duševnost je pa povsem krščansko-so
značaja, to se pravi, da mu je resnica devei
kadar gre za svojimi cilji. Krščanski SOf
so nekdaj, ko Lueger ni bil potrjen za d.n
župana, žugali, da bodo korakali pred césars
ao zdaj lojalni, ker to bolje kaže.

triotizem pa smatrajo poveličevanje militarizma in Velikovec, je dobil socialni demokrat Lukas 2576
zato je naravno, da so se potegovali za dovoljenje nemški nacionalec dr. Metnitz 4919. slovenski
rekrutov približno tako, kakor da bi bil parlament klerikalec Grafenauer 5099 glasov. Ožja volitev
kasarniško dvorišče. In drju. Geßmannu sc je zdelo, je torej med Metnitzem in Grafenauerjem. V dru
da bi bil vrhunec vspeha, če bi pripravil tudi so gem okraju Št. Vid in Wolfsberg ja dobil sodrug
cialne demokrate do tega, da bi glasovali za re Riese 2656, nemški nacionalec Grössbauer
krute. V takih trenotkih deluje v Geßmannovi glavi 4768, krščanski socialec Tatschl 4556 glasov
sama fantazija in ta ga je zopet zapeljala, da je Ožja volitev je med Gröisbaurom in Tatschlom'
postavljal najbolj znane resnice na glavo. Misleč V tretjem okraju : Beljak, Trbiž. Rož, Barovlje ima
najbrže, da državnozborski poslanci sploh ne bero sodrug Eich 3201, nemški nacionalec Brugg«r
ničesar, je trdil meninič tebinič, da zavzemata 3261, nemški krščanski socialec Kaufmann 587
sodruga Bebel v nemškem in Jaurès v fran slovenski klerikalec Turk 1238 glasov. Ožja volitev
coskem parlamentu vse drugo stališče napram mi je med Eichom in Bruggerjem. Iz četrtega okraja
litarizmu kakor avstrijski socialni demokratje. Te še niso znane uradne številke; ožja volitev je pa
vsaj relativno manjše laži mu pa še niso zado med nemškim nac onalcem dr. Steinwenderjem
stovale, ampak dejal je še, da je edini socialni in nemškka nacionalcem Hoferjem. Socialno-de
demokrat v srbski skupštini glasoval za — mobi mokratična stranka je izdala za ožjo volitev pa
lizacijo. Taka laž ni več nedolžna, ampak ker se rolo proti klerikalcem in tako bodo Slovenci
ne more verjeti, da bi bil Geßmann tako neveden, s svojo klerikalno politiko dosegli, da ostanejo
se mora smatrati za namenjeno hudobijo. Ves svet, brez mandata,., katerega bi sicer s pomočjo soci
ki se zanima za politične dogodke, ve, da ima so alne demokracije lahro dobili. Da ne morejo so
drag Kaclerovič v srbski skupštini, zlasti y se cialist: glasovati za Grafenauerja, zlasti ne z ozirom
danjem času res zelo težko stališče. Toda nikdar na njegov državnozborski nastop, se razume samose ni ustrašil svoje težke naloge, temveč je od obsebi.
vsega začetka javno in jasno obsojal vse vojno
Za ljubljanska občinske volitve je občinski
hujskanje. Seveda je sodrug Kaclerovič Srb svet na zadnji seji določil sledeče člane za vo
in misli o aneksiji Bosne in Hercegovine kaj druzega lilne komisije: za I. razred: Ivan Bonač.
kakor baron Aehrenthal, tudi kaj druzega kakor Josip Poklukar in Edvard Tavčar. Za H. razr.'
dr. Geßmann. Ve pa, da zastopa v srbskem parla 1. odd.: Anton Berce, Štefan Lapajne in Mi
mentu ljudstvo, ne pa Karagjorgjevičev in vojnih hael pl. Lukan, Za II. razr. 2. oddel.-. 30sip Miliferantov in dasi je okrog njega vse norelo v vojni lavec, Anton Prijatelj in Peter Stepie, Za
pijanosti, je vendar —- ne le enkrat! — govoril III. razr. 1. odd.: Alojzij Erjavec, FranHribar
proti vojni in glasoval, edini v celi zbornici, proti in Vinko Jurca. Za III. razr. 2. odd.: Raste Puvsem zahtevam vojnega ministra. Brzojav je to po stoslemšek, Ivan Soklič in Hugo Turk st.
ročal po vseh deželah, zakaj naravno je, da je za Kot zastopnika magistrala se določita: za I. raz.;;
nimanje za srbski parlament danes povsod večje ! II. razr. 1. ođđcl. in III. razr. 1. oddel. : Ergea
kakor v navadnih mirnih časih. Geßmann je torej • Lah: za H. razr. 2. oddel. in III. razr. 2. oddel.:
gotovo vedoma izrekel laž. Skoraj ob tistem času, Ivan Robida. Ker sta že določena predsednika
ko ga je krščansko-socialni dvorni svetnik v av dr. Triller za III. razr, 1. oddel. in dr. Maj&ron
strijski zbornici obrekoval, je pa sodrug Kacle za III. razr. 2. oddel. zadržana dne 19., ozi-^n
rovič v Belemgradu izpostavil svojo osebno 21., se določi za predsednika komisije za III. rau,
varnost za svoja načela in za svoje prepričanje. 1. oddel. obč. svetnik Karel Mayer, za II. ran,
V skupštini je namreč zopet ostro govoril proti 2 odd. pa dr. Karel Triller. Po stari navadi so
vojni, zaradi česar se je nacionalistični poslanec se liberalni mestni očetje ozirali zopet samo na
Rafajlovič tako spozabil, da ga je dejansko svoje pristaše.
napadel. Lahko se razume, da ni prišel ne eden
Ljubljanski klerikalci se nameravajo letos
izmed meščanskih poslancev edinemu socialnemu udeležiti dopolnilnih občinskih volitev. Vložili so
demokratu na pomoč. Pač pa. so ga delavci po mnogo reklamacij, tudi pridno nabirajo poobla
čakali pred skupštino in so ga demonstrativno po stila. Sodrugom priporočamo pozornost.
zdravljali. Človek stavlja torej svojo osebno varnost
Nesreča ali umor. V Ronkah na Primorskem
na kocko, Geßmann ga pa v avstrijskem parla
so dobili na takozvanem hribu s šestimi lukniami
mentu obrekuje.
Kadar govori grd Sternberg v državnem blizu Doberdoba mrtvega ovčjega pastirja iz Šolezboru, je navadno v dvorani mnogo smeha, ker ščana v Furlandiji. V sredo zvečer so prišle ovce,
proizvaja plemeniti aristokrat večinoma toliko ne katere je na imenovanem hribu pasel, same meprostovoljne komike, da si poslušalec prihrani či ketaje domov. Ko so ljudje videli ovce prihajati
tanje šaljivih listov. Toda včasi zagode velercdni brez pastirja, so se začudili in čakali dolgo časa.
grof tudi drugačno in tedaj se poslušalcu zgabi, da A pastirja le ni bilo domov. Drugi dan so se po
je težko vkrotiti želodec. Vrhunec surovosti je pa dali ga iskat na brib. In res, našli so ga mrtvega
dosegel ta cvet avstrijskega plemstva nedvomno na hribu v groznem stanju: napol opečenega s po
na seji v torek, o kateri je iz prirojenega čuta pačenim obrazom v zemljo obrnjenim, Dosedaj se
sramežljivosti res težko poročati, dasi je potrebno, še ni dognalo, ali je bil na njem izvršen zločin
da spozna ljudstvo, kakšna omika se kaže včasi umera ali kaj drugega. Mrtveca so spravili v mrt
med takimi privilegiranimi «rojenimi vodniki na vaško kapelico na pokopališču v Ronkib.
Zopet samomor rojaka, V Gradišču ob Soči
rodov». Znani poslanec Malik je najprej pripovedovel, da se je udeležil bosenske okupacije in je se je ustrelil 241etni korporał B. Farkaš tam
polemiziral z rusinskim poslancem Tri lovskim, kajšnjega lovskega bataljona. Doma je z Ogrskega.
kateremu je hotel dokazati, da niso bili avstrijski
Zatiranje strupenih kač. Štajerski deželni zbor
vojaki nečloveški, ampak Bošnjaki. Pravil je: «Vjeli je pooblastil deželni odbor, da izplačuje, za vsakega
so Turka, ki je imel vse žepe polne odrezanih ubitega gada ali modrasa nagrado po 50 via iz
ušes in nosov. Nekemu nesrečnemu tovarišu so deželnega fonda. On’, kateri želijo te premije, naj
odrezali spolovila in so mu jih vtaknili v usta ...» pošljejo glave ali pa cele ubite varuhu zoologične
Zelo okusna že ta povest ni bila. Ampak na to se zbirke v deželnem muzeju. Od 1. julija do 15.
je oglasil grof Sternberg in ko je nakvasel nekaj septembra se ne izplačuje nagrada. — Vendar se
drugih neumnosti, je dejal : «Žal mi je, da ne sedi lahko v tem času ubite kače pošlje po 15. sept
v zbornici noben Bošnjak, ki bi Maliku odrezal v Gradec.
spolovila in mu jih vtaknil v usta ...» Na te be
Utonila je v petek pri Celju 2 letna hčer#
sede je nastal silen vihar v zbornici, predsednik hišnika Janeza Korošca. Potegnili so jo zvečer ot
pa je Sternbergu vzel besedo. Komentarja za to pol 6. uri pri takozvanem «Josefshofu» iz potoka.
svinjarijo pač ni treba.
Vajenec ubil vajenca Na Tönniesovem dvorišču
Krokarji! V dobi, ko se razlega bojni krik iz je v soboto neki vajenec vrgel po neprevidnosti r
nečloveških grl po vsej -deželi, je zanimiv sledeči vajenca Antona Kurenta žafezen drog, ki je Ku
doživljaj, ki ga priobčuje francoski sodnik Canis- renta tako poškodoval, da v bolnišnici umrl.
set-Carnot, jako dober opazovalec prirode. CaNaerača z orožjem, V pondeljek, 15. t. m. ob
□ isset-Garnot pripisuje krokarjem veliko ži 1. popoldne sta se igrala učenca celjske gimsazi.je
valsko inteligenco in pripoveduje iz svojih spomi 14 letni Ferdinand Cempyrekin 15 letni Egon
nov sledeče: «Bilo je leta 1876. Naša vojska je pl. Sokoli na terasi vile «Falkenturm» na Bregu
imela, prvič izza vojne, velike vaje v Normandiji, (nad gostilno g. Radeja) in hotela streljati na go
v deželi, ki jo jako rado obiskujejo krokarji. Bil lobe. Sokoli je imel težko lovsko dvocevko, naba
sem takrat častnik pri 119. rednem polku, 'ki se
sano z drobnim lovskim svincem. Dečka sta stala
je vežbal v novih strelskih formacijah. Redke črte blizu skupaj; Sokoli je puško najprej poskušal in
so hitele naprej, da začno s streljanjem, dočim je napel petelina, na to pa jo je postavil k nogi in
sledil kompakten oddelek, ki je zaostal za dvesto gledal za golobi. Naenkrat se je puška sprožila ; ali
korakov in se vrgel na tla, kakor da se hoče izog se je petelin zadel ob nogo ali ob kak drug pred
niti sovražnikovim strelom. Krokarji, sedeči po met, se ni moglo dognati. Le toliko je gotovo, da
drevju in grmovju, so z vidnim zanimanjem zasle je fant migal s puško semintja. Učinek strela je bil
dovali manever in vselej, kadar je oddelek legel na strašen : Gempyrkn je odnesel ves zadnji del lo
tla, smo opazili, kako so se s tromim, počasnim le banje s temenom vred v zrak. Fant je bil na mestu
tom spustili dva metra na zemljo in nas tako mrtev. Sokoli je tekel po mater, ki je hitela z vodo
opazovali iz najbližje bližine, očitno misleči, da bodo na veradno, misleča, da gre le za obstrelbo, a je
našli mrliče za hrano, kakor pred šestimi leti. Raz omedlela, ko je zagledala razmesarjeno glavo po
umeli smo jih in groza nas je spreletela.»
nesrečenca in možgane po tleh. Komisija je prišla
Združeni čevljarski mojstri v Ljubljani so na lice mesta in je napravila zapisnik. Ker se je
otvorili v ponedeljek v Wolfovih ulicah in na Sta zgodila očividno nesreča, je fant ostal pri materi,
rem trgu lastne prodajalne.
ki ima pa drugače z razposąjenim Egonom velik
Na Koroškem so danes ožje volitve za križ. Nekdo je pravil, da ima baje že 3 leta (15
deželni zbor v vseh štirih okrajih splošne kurije. letni fant !) orožni list 1 Mrliča so zvečer odpeljali
Pri glavnih volitvah v sredo ni dobil noben kandi
v mrtvašnici. Ferdinand Cempyrek je sio želez
dat absolutne večine. V prvem volilnem okraju
niškega mojstra g. Cempyreka, ki stanuje na Cretu
Celovec mesto in okolica ter okrajno glavarstvo
poleg cinkarne.

Izhaja t LJnbljani vsako
sredo ln soboto.
Naiočnina ra avstro-ogrske kraje
ta celo leto 10'40 K, za pol leta
5’20 K, za četrt leta 2'60 K, me•ečno 90 vin.; za Nemčijo za celo
leto 12 K, za pol leta 6 K, za četrt
leta 3 K ; za Ameriko za celo leto
14 K, za pol leta 7 K.
Piiimiihi Blavllh» IB «.

bi

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
26. štev.

V Ljubljani, v sredo, dne 31. marca 1909.

NASLOVA: Za dopise in rokopise za list: Uredništvo
.Bdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne pošiljate«,
naročila na list, reklamacije, inserate i. L d. : Upravništvo
»Bdečega Prapora», Ljubljana, Dunajska cesta štev. 20.

Vabilo na naročbo.
Sodruge in prijatelje vabimo na novo na
ročbo, dosedanje naročnike pa, katerim poteče
naročnina koncem tega meseca, da jo zopet obnové. Pri tem naj se ozirajo na to, da je naroč
nina od 1. aprila 11. naprej nekoliko povišana z
ozirom na to, da

izhaja od 1. aprila naprej

„Rdeči Prapor“
trikrat na teden in sicer v
torek, četrtek in soboto
ter bo veljal ;
Za Avstro» Ogrske dežele:
za celo leto 14"— kron
y
a
za pol leta
* ---99
za četrt leta 3-50 „
1-20 „
na mesec
Za Neačijo:
K 7*90
za pol leta
Ä»_
99 ** ---za četrt leta
Za Azerlko:
K 9*50
za pol leta
za četrt leta
4 80

m

Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri
poročajo naš list svojim sodrugom, prijateljem in
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka
varnah, v katere zahajajo in naj nam pošljejo
naslove takih znancev, ki bi ga naročili, če jim

ga pošljemo na ogled.

Upravništvo „Rdečega Prapora“.
Hr.Po

dolgi, dolgi dobi dvomov in strahu se
mes lahko pravi: Mir je zagotovljen. Vele• so se sporazumele. Vlade vseh signatarnih
Žav, izvzemši seveda Avstro-Ogrsko, so v pon*
iljek priporočile Srbiji, naj poda na Dunaja izvo, katero ji predlagajo same. Ce SMja ne bi
godila željam velesil, bi jo zapustile in prepustile
roji modi. V trenutku, ko to pišemo, se Srbija
• ni izjavila. Toda izključen je pač vsak dvomi
Irbija be izpolnila, kar zahtevajo velesile, kajti
.ega ne zagotavlja samo trezni razum, ampak s
on« da je začela odpuščati rezerviste domov, je
o o*na dokazala, da ne misli na nobene vojne
nafo/ovšfine. Vojna nevarnost je torej odstranjena.
Aehrenthalovi časopisi pojo svojemu patrona
■vospevo. S šmokovsko pesniškimi besedami
jevajo baronovo politiko in deklamirajo o velikniki zmagi Avstrije v evropski diplomaciji. Cas-

Sanji, ki nadomeščajo pomanjkanje svojega pre*
'tičanja z bizantinsko uslužnostjo, so se od nekdaj
dlikovali s tako bajno fantazijo. Časopisje, ki se
iveda svoje dolžnosti pred narodom, ima pa ven
ir mnoge višjo, torej vse drugačno nalogo: Iskati
B« resnico in jo priobčevati narodu. V luči res» «e nam pa kaže cela afera, ki je gnala tisoč
tisoč ljudi v obup, ki je izsesala težke milione
povsem neplodne svrhe iz ljudstva, ki je grozila
rtrašno nesrečo, imenovano vojna in njene po
diče, v alibi, katera se bistveno razlikuje od one,

jo dajejo oficiozni slikarji.

Reklamacije «o poilaiai pr.ata.
Mefiranklrasa pisma si
spri
|imt]i. Bekopill ai
vranija,
UMvaM. Baiitip» pitlt-TlitUi
(tifiaa 88 am) u sakral 10 Tla.,
iiikrat pi šigiura.

Leto XII.

Diplomacija deluje s skrivnostmi, zato je težko, na drugem listu in da sta se Aehrenthal in Izpogledati resnici prav do dna. Diplomacija, ki se volskij pobotala o bodočih načrtah na Balkanu, je
je ohranila v dobi splošne ustavnosti, je sad me mogoče, verjetno in skoraj gotovo. Cs je pa stvar
ščanskega polovičarstva, nezmožnega, da bi pri taka, tedaj je morala Rusija dobiti tak profit, da
borila demokratizmu popolno zmago. V domači je bilo vredno, za to ceno priznati aneksijo Bosne
politiki je buržoazija premagala fevdalizem — s in Hercegovine.
pomočjo zlorabljenega proletariata pač — in zdaj
Tudi ostale velevlasti so dale zdaj aneksiji
lahko odločuje v parlamentih o zakonih, a katerimi svoj blagoslov. O Aehrenthalovi zmagi pa zato ni
hoče utrjati svojo moč in varovati svoje interese govora ; vsa resnica je ta, da je sklenjena nekakšna
proti domačemu prebivalstvu. Prav tam, kjer bi kupčija, katere narodi ne poznajo. Žrtev je
se morala pokazati njena moč v popolni gloriji, za zdaj Srbija, kateri najbrže nihče ne povrne
je pa prepustila ves vpliv in vse odločevanje v ogromnih, za malo deželo skoraj uničujočih stro
! svojem jedru absolutističnim faktorjem in tako škov, ki si jih je nakopala z dolgotrajnim oboro
omogočila, da so vkljub <svobodnemu državljan ževanjem. Vspeh, ki ga prinaša narodom sprava,
stvu» ostali državljani v najkočljivejših, življenje je mir. Toda za ta vspeh se nimamo prav nič
celih narodov zadevajočih vprašanjih «podložniki» zahvaliti Aehrenthalu; kajti lani je bil mir v Ev
starega zistema. V državnem zbora odločuje buržo ropi tako zagotovljen, da se nikomur ni sanjalo o
azija o davku na sladkor, o tobačnem monopolu, vojni. V nevarnost je spravil Aehrenthal mir in če
o železnicah in kanalih; brez vsakega parlamenta ni njegova politika navsezadnje povzročila vojne,
pa sklepajo Andrassyji in Bismarki zveze, podpi je izpraznila državljanom žepe tako, da bodo še
sujejo Rifaat-paše in Greyi pogodbe, branijo Aehren- dolgo pomnili to slavno politiko. Turčiji 54 mi
thali in Izvolskiji mir in napovedujejo vojno. V lionov, za vojne priprave dozdaj še neznane ne
vseh kapitalističnih državah vlada meščanstvo, a štete milione — to je sad Aehrenthalove ženialDjegovo gospodstvo je brezmočno, ničevo na polju nosti; in zakaj vse lo? Da se «okupirana» Bosna
zunanje politike. Njegovi diplomatje delujejo brez imenuje «anektirana», da smo vrnili novopazarski
njega, njegovi diplomatje podpisujejo zaveze, o sandžak Turčiji, da smo si nakopali sovraštvo bal
katerih meščanstvo in državljani sploh niti ne vedo kanskih narodov in nezaupanje cele Evrope. Taka
ne. Tako je «svoboda», ki jo je posadila buržo je ta slavna Aehrenthalova «zmaga». Ampak kdor
azija na tron, prazen nič in suvereniteta ljudstva pozna temeljne zakone kapitalizma, razume tudi to
žalostna karikatura.
epizodo, ki ni ne prva ne zadnja v kapitalističnem
Ker je diplomaciji prepuščena pravica vsako svetu.
« * «
vrstne skrivnosti, je v sedanjem trenutku le mo
Velevlasti so t pondeljek po svojih zastopnikih svetovale
goče, po pozitivnih znamenjih sklepati, kaj se je v v Belgrad
irbski vladi, naj poda na Dunaju izjavo, ki je do
dobi nevarnih papirnih bojev godilo med državami. govorjena med Avstro-Ogrsko in ostalimi velesilami, dodatno
svoji noti, poslani avatro-ogrski vladi dne 14. marca. V zvezi
Kdor bi tukaj iskal kakršnokoli etično pravico, bi sk tem
je dosežen z velesilami tudi popoln sporazum glede na
plesal po ledu. Človek bi lahko počil od smeha, razveljavljenje členka 26. berolinske pogodbe. Tozadevni nasvet
te dni.
kadar bere, da se je Anglija zavzemala za pravice danajskega kabineta odobrô vlade
•
Srbije, ko je Rusija že priznala aneksijo, češ, da
•Magdeburger Zeitung» z dne 28. marca javlja iz Peter
se ne sme sankcionirati početje velikih držav, ako burga j Car je včeraj sprejel avstro-ogrskega poslanika grofa
Bechtolda v daljši avdijenci. Diplomatje so mnenja, da se
hočejo zadušiti male narode; krvava ironija je taka je razmerje med Rusij o in Avstro-Ogrsko znatno
pisava, ko je spomin na anglo-bursko vojno še izboljšalo.
tako živ, kakor da bi se bila južnoafrikanska tra
Londonski «Times» piše: Srbski ministrski predsednik
gedija odigrala včeraj. V vsem dolgotrajnem po je izjavil našemu belgrajikemu dopisniku, da se bo Srbija
zdaj z Avstro-Ogrsko neposredno pogajala, s
gajanju je bila mala Srbija enostaven predmet čemer se srbska vlada doslej ni mogla sprijazniti.
•
kupčije med državami, ki iščejo koristi na Balkanu.
Srbsko
vqjno
ministrstvo
je Izdalo naredbo, s katero je
Zaradi svojih interesov je Rusija vse mesece igrala
preklicalo poriv prihodnje vrste mernikov k orožnim
svojo dvoumno vlogo in po tajnem ščuvala v Srbiji. vajam. Že pozvani rczervniki ostanejo doma. Vesti o izrednih
odredbah so neutemeljene. V mestu vlada mir in red. Živ
Ko je nenadoma priznala aneksijo Bosne in Her ljenje
po bdgrajikih ulicah ima docela običajno lice. Občin
cegovine ter povedala Srbom jasno, da ne dobe stvo je popolnoma mirno.
od oje ne ene puške na pomoč, ni zmagalo spoznaaje avstrijske pravice, ampak vprašanje, na Driani ibar.
katero tri bilo treba dobiti odgovor, se glasi: Kaj
Zbornica je zaključila svoje zasedanje in je
Šla na velikonočne počitnice. Rešila je zakon o
je Rusija dobila za to?
Med neštevilaimi vestmi, ki so se r tem času živinskih kugah, potem pooblastilni zakon za trgo
podile po evropskih brzojavnih žicah, je ena ostala vinske pogodbe, končno pa nujni predlog
skoraj neopažena ter se ni ne ponovila, ne ko socialnih demokratov o miru. V petek po
mentirala, kakor da je prišla le po pomoti iu proti noči se je zaključila zadnja seja.
•
volji diplomatov v javnost. Tisti telegram je dejal,
da se je med Aekrenthalom in Izvoljskim obnovil
Seja v petek se je začela ob 11. uri dopoldne.
dogovor is Mürzstega. Ce bi imela t» vest dobe Nadaljevala se je Specialna debata o živinskih
seden pomen, bi se morala bres vsake pažnje kugah. Poročevalec Povše je zahteval, naj se od
kratkomalo odkloniti. Ko sta voditelja avstrijske in klonijo vsi socialno-demokratični predlogi, ki so
ruske zunanje politike v Mûrzstegu zajtrkovala in šli za tem, da ne bi moglo poljedelsko ministr
kosila in podpisavaia punktacije, je bila Turčija še stvo, ki je popolnoma pod vplivom agrarcev,
absolutistična država in «Evropa» je smatrala ne čisto po svoji volji Izdajati prepovedi o uvozu
le za svojo pravico, «miriti» v Macedonjjo, temveč živine. Take naredbe bi se morale predlagati dr
je vedela, da se ji uboga Turčija ne more upirati. žavnemu zboru ln bi izgubile veljavnost, če jim
Kar je rusko-avstrijska diplomacija takrat sklepala parlament ne bi pritrdil tekom šestih mesecev.
o posredovanju v Macedoniji, se danes ne more Seveda je večina ugodila agrarcem in odklonila
obnavljati, ko je Turčija konstitucionalna in vzdr socialno-demokratične predloge.
V nadaljni debati je socialni demokrat
žuje sama red y svojih deželah. Toda česar ui izredela javnost nikoli o diplomatičnih sklepih, stoji Hab e rman predložil dve resoluciji. Prva zahteva

odpovedal nasledstvu na prestolu, se je v Belem skupštine dobili poziv, da naj ostanejo BeleiWada,
t»
gradu ustanovila tvornica laži, ki je delovala z stoji domovina pred važnimi dogodku
pa zakon za zavarovanje živine.
rokami in nogami, da bi bila rešila položaj nezre
Zakon se je sprejel v drugem in tretjem lega fanta; tendenciozne izmišljene vesti o protestih
Sploh prihajajo iz Srbije «difae kobkortolik- h*
vesti. Belgrajski listi ostro n a p a daj e d i n as t i j o
iz
cele
dežele,
o
simpatičnih
demonstracijah,
o
obo

prinaša z debelimi črkami ,-lanek z napisom: ■Volili ixxU.'"
čitanju.
Potem je prišel na vrsto trgovlnsko-polltlcnl roženem nastopu v prid kronprincu i. t. d. so po kralja» ter pran : Kdor je nesposoben, naj gre. Listi b*'
plavljale vso Evropo in tudi pri nas s0 Pa(lale na še pred dnevi pisali za prestolonaslednika, ga sedaj napad»?
pooblastilni zakon.
rodovitna tla v tistem časopisju, ki ne zna nikdar «Štajnpa» pravi, da je v rokah oderuhov. Sumljivo je, uj
Poročevalec gospodarskega odseka dr. Lient ločiti interesov nepotrebnih «slovanskih dinastij» od listi nič ne omenjajo naslednika v piestolonasledstvu Aleksandra. Vse je namreč za to, da postane prestolonaslednj
je priporočal odsekove predloge.
sin kraljevega brata princa Arzena, princ Pavel, ki j» ?
interesov slovanskih narodov.
V Srbiji je bojna stranka in njej na čelu je Belemgradu splošno znan in «sposoben». Ne bi bilo nič č f ’
V debati so agrarci zopet napenjali vse strune,
če pride vest, da se je Aleksander na korist prim i P*?
da bi pod vsakovrstnimi pretvezami preprečili stal Jurij. O tem ni dvoma. A danes je z dogodki nega,
odpovedal prestolu.
potrjeno, kar smo govorili venomer: Vpliv te frak
trgovinske pogodbe z balkanskimi državami.
Vojaštvo v Belemgradu je baje siino razburjeno, ker ,
cije ni segal v mase naroda ; bojni krik ni bil od je kraljevič Jurij definitivno odpovedal pravicam prestola. T®
Socialni demokrat Seitz je odločno nastopil
mev narodove duše, temveč le hujskajoči glas iz notranjosti prihajajo vznemirjajoče vesti. Bati se je, da 1
za pooblastilni zakon ter je posebno naglašal, da osebnih interesov. Zdaj je pa bojna stranka na su bruhne revolucija. Govori se, da je dinastija Karagjorgji
so trgovinske pogodbe potrebne tudi za utrditev hem in kakor vse kaže, ne bo nihče v Srbiji re vicev v nevarnosti. Nekaj poslancev namerava predlagat,
narodni skupštini, da bi se Srbija proglasila za volilno kra
miru. Očital je agrarcem, da hočejo obstruirati, in ševal kujskačev.
Ijestvo.
Ge so notranje zadeve Srbije z Jurjevim od
je dejal, da bodo socialni demokratje glasovali
V Zemunu je razširjena govorica, da dobiva priastopom in 2 razglasitvijo Aleksandra za prestolo Aleksander mnogo pretilnih pisem, gotovo iz boj;'
za predlog odseka.
naslednika rešene, je seveda drugo vprašanje. Razna stranke. Obljubljajo mu smrt, če sprejme prestolonasledstvo i5
Po zelo dolgotrajni debati, v katero je po poročila naznanjajo, da so Srbi sploh siti dinastije ne stori vsega, da bi preprečil padec svojega brata,
V nasprotju s temi vestmi se poroča iz Belgrads, da j»
segel tudi trgovinski minister Weißkirchner, se in da mislijo tuintam na temeljito izpremembo no
končna rešitev prestolonaslednikovega odstopa v vseh poli
je zakon sprejel z 257 proti 95 glasovom. Sle tranjih razmer. Čuditi se ne bi bilo, zakaj sreče tičnih krogih vzbudila veliko zadovoljstvo, tembolj, vč:
niso imeli Srbi s svojimi knezi in kralji prav nič, se je bilo še vedno bati, da bo kraljevič Jurij pod vpliva®
dilo je takoj tudi drugo in tretje čitanje.
vojaških krogov preklical svojo abdikacijo. Nedeljski listi po.
Skoro brez debate se je sprejel zakon o trgo pač pa mnogo škode. V srbskem narodu žive prav ročajo, da je kraljevič Jurij nasproti vsem osebam — tudi na.
močni demokratični elementi, ki bi mu zagotovil kaj Sproti Pašiču — kategorično izjavil, da ostane pri svojem
vinski pogodbi z Etiopijo.
krepak razvoj, če bi se megli svobodno razvijati, sklepu, ki ga je prej dobro premislil. Njegoša neovrgljiva na
Potem so vložili socialni demokratje svoj kar je pa dinastična politika zlasti od časov Mi mera
je, da v najkrajšem, času zapusti Srbijo, ker ve, da je
lana naprej neprenehoma ovirala. Dinastični inte to za blagor domovine, ki jo zelo ljubi, nujno potrebno.
nujni predlog za mir.
Razpoloženje v mestu je popolnoma mirno. Ljudsivo
resi so v demokratičnem srbskem narodu tudi mi
Predlog se glasi:
je razglas o polnopravnosti odstopa kraljeviča Jurija ia pro
litarizmu
dali
velikanski
vpliv,
ki
se
je
na
škodo
„Vlada se poziva, da popolnoma
glasitev princa Aleksandra za prestolonaslednika sprejele čisto
ljudstva še bolj utrdil izza oficirske revolte, katere mirno. V političnih krogih se zlasti opozatja na dejavo, ib
izrabi svoj ustavni vpliv na skupno
žrtvi sta bili Aleksander in Draga. Prihod Kara- je skupština soglasno postopala in je t»ko koalicijski vlad,
vlado in jo pripravi do tega, da gjorgjevićev ni prav nič izboljšal položaja srbskega gotovljena mirna in dosledna likvidacija cele zadere. Ker se
tudi zanaprej nadaljuje energično in naroda, notranje homatije se niso polegle, zunanje pa vojaškim krogom še ne zaupa prav, ostane tonit astražen. Tudi z dežele prihajajo vesti o popoiaomu rednem
vztrajno svoj trud za ohranitev miru/ razmere so se poslabšale, gospodarske razmere so in mirnem razpoloženju med prebivalstvom,
*
Med meščanskimi strankami je napravil pred postale obupne. Čudno bi torej ne bilo, če bi se
bil srbski narod naveličal Obrenovićev in KaraGibanje proti Karagjorgjeviéem narašča,
log veliko zmešnjavo. Ti junaki nimajo pri takih
gjorgjevićev in poskusil živeti brez njih. Koliko je nezadovoljneži ne upajo na dan. Veliko častnikov in .
,
rečeh nikdar svoje sodbe, ampak prvo vprašanje tem vestem pripisati resničnosti, se seveda ne more del inteligence zavrača vso odgovornost za neizmerno à.a,
žaDje Srbije v balkanskem konfliktu na kralja Petra in m
jim je vedno: Kaj poreče vlada? — Tudi tukaj presoditi iz daljave.
člane «Slovanskega juga». Obstoja celo stranka, — ki pnp».
*
so bili kar brez glave in vsakovrstne govorice so
gira po različnih več ali manj vplivnih osebah misel, d» bi
O seji skupštine, na kateri se je sankcionirala Avstrija Srbijo v slučaju revolucije okupirala, Karagjorgjvrke
frčale po zbornici, zlasti ta, da se bo seja za
in zarotnike pregnala in poskrbela za novo, pošteno dinartje.
odpoved
Jurja, se poroča:
ključila, preden pride socialno - demokratični pred
«Zvono» še vedno ostro napada bivšega prestolonasled
Zanimanje za sejo je bilo velikansko ; ker so
log na vrsto. Končno se je vlada potolažila in
nika in naravnost propagira misel, naj bi se Karagjorgeviei
se po mestu raznašale vsakovrstne govorice, so se
je spoznala, da Avstrija ne bo izgubljena, če iz pričakovali senzacionalni dogodki, o katerih se je odstavili, ker so smešili Srbijo.
«Dnevni List» piše: Veseli nas, da se je Jurij odpovedal
reče, da je za mir. In ko se je vladi shladila kri, ugibalo na vse strani. Galerije se bile kmalu aatla- prestolu, kajti po svojih lastnostih bi bil dober harambaša, ni
so bili naenkrat tudi meščanski gospodje poslanci čene. V časnikarski loži se je živahno debatiralo o pa sposoben za vladarja «kulturne države».
prijatelji miru. Tako je prišel predlog vendar na predstojećih dogodkih. Ko se je pričela seja, so se
najprej čitale vloge, česar ni takorekoč nihče po
razpravo.
slušal. Nato je predsednik Jovanovič naznanil,
Utemeljil ga je
Dnevi barona Aebrenthafa so baje šteti. Go
da ga je ministrski predsednik Novakovič ob
vori
se, da odstopijo vsi trije skupni ministri,
dr. Adler
vestil o odpovedi preitoloaailednika in naprosil,
Aehrenthal,
Burian in Schönaich, ko se
z velikim, duhovitim govorom, ki izide v posebni da postavi to zadevo na dnevni red. V tem so izjasni položaj. Kot naslednika barona Aehenthaia
prišli v dvorano vsi ministri. Ministrski predsednik
brošuri, katero izda stranka z vsemi govori so Novakovič prečita pismo, s katerim se prestolo imenujejo bivšega ogrskega ministrskega pred
cialnih demokratov v parlamentu o političnem naslednik odpoveduje pravicam do prestola, nadalje sednika Kolomona S z el la, sedanjega guvernerja
zapisnik o včerajšnjem ministrskem svetu in kra ogrske hipotekarne banke. Poleg Szella pa pri
položaju in o militarizmu.
dejo kot kandidatje za to mesto v poštev sedanji
V debati se je oglasil ministrski predsednik ljevo lastnoročno pismo predsedniku ministrov, s ogrski ministrski predsednik dr. Wekerle, ogrski
katerim kralj konštatuje odpoved in izraža željo, da
baron Bienerth
bi princa Aleksandra proglasil za prestolona minister notranjih del grof Andrassy in grof
Zichy, zaupnik prestolonaslednika nadvojvode
ki je zatrjeval, da delujejo vsi merodajni faktorji slednika.
Frana Ferdinanda. Dasi vlada glede na osebo še
Med
čitanjem
teh
listin,
ki
so
jih
poslanci
po

v monarhiji za mir.
slušali svečano mirno in tiho, zadone iz bližnje negotovost, je gotovo, da bo Aehrenthalov na
Dr. Ebenhoch (kršč. soc.)
cerkve zvonovi. To je na vse navzoče napravilo slednik Madžar.
Zastopniki ogrskega mtniateratva so odpo
je dejal, da je njegova stranka sicer za mir, globok vtis. Predsednik Jovanovič pravi, da mora
tovali na Dunaj, da se odeleže skupne mini
ampak da bi bila že kmalu vložila predlog, da narodna skupština napram tej odpovedi zavzeti
strske seje, na kateri se bo razpravljalo o
je avstrijska potrpežljivost že preveč svoje stališče, in predlaga, naj vzame skupščina li carinskih pogodbah, predvsem o trgovinski
stine,
ki jih je prebral ministrski predsednik, na
dolgotrajna (U). Končno je predložil dodatek:
pogodbi s Srbijo.
znanje. Z vseh strani odobravajo ta predlog.
„pod samoposebi umevno predpostavko, da
V Pragi so bile v nedeljo zopet demonstracij
Predsednik Jovanovič konstatuje, da je nje
ne trpe ugled in interesi monarhije. Pri tem gov predlog sprejet. Poslanec Markovič zakliče: katere vprizarjajo že vsako nedeljo narodni »
izrekamo svojim vojakom, ki opravljajo težko To je protiustavno! Skupščina ne sme tega vpra dikalci. Na Vaclavskem trgu je nastopilo orel*
ništvo.kijez bajoneti razgnalo množico. Aretiraslužbo ob meji, svoje najtoplejše simpatije.* šanja na tak način rešiti!
Predsednik izjavlja, da poslanec Markovič je bilo 20 oseb. Nadalje je policija izvršila imMp
Blankinl (Hrvat)
hišnih preiskav baje zaradi protimilitaristične
nima besede. Stvar je rešena.
pravi, da bodo Hrvatje iz vsega srca glasovali za
Poslanec Markovič pravi, da ne bo govoril, tacije. Narodno - socialni urednik „Češkega Slo«
ker
mu
predsednik ne dovoli besede. Postopanje : Spatny in neki Hatina sta bila na podlagi
predlog socialnih demokratov in za nujnost.
skupščine je protiustavno. Zadovoljuje se s tem, spisov, ki so jih našli pri njih, aretirana. Tudi
Kunšak (kršč. soc. delavec)
deželi se je izvršilo več hišnih preiskav in aretacijda konštatuje.
Izvolskij je baję prišel v nemilost pri caijs
se odreka besedi (1).
Zbornica preide na dnevni red. Občinstvo za
in
bo
demisioniral. Časopisje ga ostro napada.
Po zaključni besedi drja. Adlerja se je pred pušča galerijo in — gleda debelo, ker so izostale
Nemški državni aber je sprejel proračun a
pričakovane
senzacije.
log skoraj soglasno sprejel. Proti prvemu stavku
Kjaočav. Državni tajnik Tirpitz je pri tej P1*
Ebenhochovega dodatka so glasovali socialni de
«Samouprava* objavlja sledeči razglas kralja liki izjavil, da Nemčija nikdar ni mislila na to,
mokratje. Drugi stavek je bil zopet soglasno Petra :
da bi ustanovila na Kitajskem gospodarsko asprejet.
politično gospodstvo, ampak je stala vedno*
«Srbskemu narodu!
stališču, da bodi trgovina prosta za vse dri;;f
S tem se je zaključila seja ob s/»l. ponoči.
Moj sin, princ Gjorgje, dosedaj prestolona Proračun obsega tudi ustanovitev visoke »'•'
Prihodnja seja se skliče pismeno.
slednik, je imel povoda, izraziti svojo nepreklicno za Kitajce v Tsingtavu.
voljo, da se odpove svojim pravicam in prednostim
Razmero v Perziji so od dne do dne - j
kot prestolonaslednik, ki so mu Šle po ustavi kot zamotane. Mnogo begunov se je skrilo preč.^’
Konec Jnrjeve afere.
Srbska skupština je «prejela na znanje z vsemi mojemu prvemu sinu. Vsled tega sem se posve hovimi četami v mohamedanskem svetišču S®
ft°iLl eiDgl?su> da se je dosedanji pre toval v navzočnosti predsedništva skupščine in Abdul Azim ; šahovi ljudje so jih pa tudi 8®
stolonaslednik Gjorgje odpovedal svojim poseb- predsednikov državnega in kasacijskega dvora, z pomorili. Vsled tega je nastal velik strah meu
m pravicam na korist svojega brata Aleksandra. ministrskim svetom in sklenil, da sprejmem odpo onimi, ki so pobegnili v turško poslaništvo. TurS1
ved prestolonaslednika in da podelim njegove pra
w ~ JSaj začasno — končana senzacionalna vice in predpravice a pravicami prvorojenstva v poslanik je brzojavil v Carigrad, naj se pripravijo
soglasju z ustavo svojemu drugorojenemu sinu, turške čete, da odkorakajo v Teheran, če bi po
kraljeviču Aleksandru, ki ga s tem proglašam za slaništvo potrebovalo varstva.
Japonska vlada je baje nameravala zasesu ,
dediča svojega prestola. Ko to naznanjam srbskemu
vzhodno
Sibirijo, če bi bila v Evropi izbruhni*
narodu, prosim blagoslov božji svoji kraljevski ro vojna in če bi se bila Rusija vmešala. Aehrenthala
dovini in vsem dragim podanikom. Peter.» —
dolže, da je Japonce naščuval proti Rusiji.___ ~
Proglas so podpisali vsi ministri.
sredstva za pobijanje goveje tuberkuloze, druga

Politični odsevi.

*
boko da «ega njegov vpliv,

2e ko «e j* Gjofgje

«Jugoslovanska korespondenca» poroča iz Belgrada da
se vrže med srbsko vlado in kraljem Petrom pogajanja’ da
bi se kralj Peter odpovedal prestolu vsled nevspeha v
zunanji politiki, Tp je tembplj verjetno, ker so vsi poslanci

Domače vesti.

Našim naročnikom,- Današnji številki
smo poštne čeke. Prosimo vse one naročnut
katerim je potekla naročnina, da jo takoj opno**

»ri eijih wBłtah na Koroškem je bil v so- S?r«™Si° le podatki ’juđskega štetja iz leta 1900.
bmo v beijaškem okraju izvoljen sođrug Eich.
t?0- Ako vzamamo Ia podlago te po
prihaja prvi socialni demokrat v koroški datke, dobita«, da znaša 962 pelagroznih v červideželni:bor'
celovškem okraju je bil izvoljen 9-aoce
okraiu 3 7°/« V3Cga Prehivalstva, ki šteje
nacionalec Metni t z proti slovenskemu zo.ebö ; v tržišk^ra okraju 168 pelagroznih 1%
Ijeńkaicu Grafenauerju. Slovensko nacionali
prebivalstva, ki £ttja 15.611; v korminskem
ma časopisje pisari zopet tako, kakor da so ! okraju 100 pHagrozuih 0 5°/, vsega prebivalstva,
^teii socialni demokratje pomagati Nemcu proti ki šteje 17.496; in v gradiščanskem okraju 100
Slovencu. Ta laž je prenerodna. Slovenci na Ko- pelagroznih 0 9% ysega prebivalstva, ki šteje 10.900.
Čjškem morajo spoznati, da jim klerikalna po- Med obcisami červ:njanske?a okraja, kjer je pelagra
iitika, kateri se vdajajo, samo škoduje. Ce bi so- najbolj razširjena, zavzemajo prvo — dasi žalostno
sialni demokratje pomagaii pri ožjih volitvah kle — mesto občine Oglej z 222 pelagroznirai (od
rikalcu, bi klofutali sami sebe; pri tem je čisto 2.219 prebivalcev, torej nad 9 5%), Fiumičel z
vseeno, če se klerikalec imenuje Slovenca ali pa 223 pe'sgrozninu (od 3.238 prebivalcev, torej 6 8%),
Nemca. V sedanjem slučaju pa je bil socialistom Terc s 149 pelagrozmmi ( ,d 604 prebivalcev, torej
nastop tembolj jasno predpisan, ker so imeli kle nad 24 6°/0) in Skodovaka s 76 pelagrozninti (od
rikalni Slovenci kompromis z nemškimi klerikalci 795 prebivalcev približno 9 5%). Glede na starost
in krščanskimi socialci. Da bi jim potem še so 1330 pelagroznih, jih je največ od 10 do 15 let
cialist pomagali, jesti iz dveh skled, bi bilo starih (327), potem od 30 do 50 let (288), od 50
vendar preveč. Pa še posebno Grafenauer, ki mu do 70 let (239) in končno od 15 do 20 let (154).
je bil celo Hribarjev klub premalo klerikalen, da Skoro v vseh starostnih vrstah je pretežna večina
je uskočil v Sušteršičevega.
pelagroznih ženskega spola, zlasti pa v staro»tni
V Ljubljani znani časnikar Milan Pint, ki vrsti od 30 do 50 let, ki je v njej 235 slučajev
živi že nekaj časa v Srbiji in se je zdaj mudil v pelagre, proti 53 slučajem, ki odpadejo na moški
Zagrebu kot poročevalec o «veleizdainiškem» pro spol: torej nad štirikrat več.
cesu, je bil te dni izgnan iz Hrvatske. Najprej so
ga zaprli kot špiona, a ker mu niso mogli doka
zati ničesar, so ga izgnali. Čudno je še, da ga niso
sploh pridržali v zaporu, zakaj v sedanjih razmerah
se na Hrvatskem ne vpraša mn go, če je kdo kriv Umetnost in književnost.
ali ne. Vidi se pa, da so pod Rauchovim režimom
Program socialno damokraetje t Avstriji.
tudi interesi avstrijskih državljanov v nevarnosti, Cena 6 vin. «Delavska Tiskovna Družba v Ljubpa se bo vendar treba o teh škandaloznih razme ljani» je izdala v Ljubljani je izdala te dni lično
rah zmeniti v avstrijskem parlamentu. Kakor znano, brošurico z gorenjim programom. Obsega sledeča
je ime) tudi sodrug Etbin Kristan lani na Sušaku . poglavja : 1. Kaj pomeni za nas program ; 2. Pro
podobno, pravzaprav še bolj kričečo afero in zna gram socialno-demokratične stranke v Avstriji; 3.
čilno je za hrvatsko brezpravnost, da njegov re- Narodnostni program avstrijske socialne demokra
kurz, ki ga je vložil na županijsko oblast v Ogulinu, cije; 4. Organizacija avstrijske socialne demokra
še danes ni rešen.
cije. Priporočamo vsem, ki se za socialno demo
Nesreča aa železnici. V soboto zjutraj ob kracijo zanimajo, da si to lično brošurico omislijo.
5T5 se je blizn Javorn ka zgodila precejšna želez
niška nesreča. Vlak je pridrdral z Jesenic, kar Iz stranke.
naenkrat skoči službeni voz iz tira ter potegne s
Deželna konferenca za Štajersko je bila v
seboj še stroj. Službeni voz je padel na desno I Celju ob obilni udeležbi. Konstituirala se je deželna
stran, stroj pa na levo. Osebje na službenem vlaku organizacija Jugoslovanske socialno-demokratične
(vlakovodja in njegov pomočnik) sta živela v groz stranke in je bil izvoljen odbor z začasnim senem položaju, vsa sta se pretresla in potolkla, do i dežem v Trbovljah. Obširnejše poročilo objavimo
čim je osobje na stroju manj trpelo, ker je stroj v soboto.
polagoma padel in je bilo s tem omogočeno obema
(tako kurjaču kot strojovodji) malo bolj pomisliti
na varnost svojega življenja. Vzrok, da je službeni Društvene vesti.
Akademija priredi nocoj ob 8. v «Mestnem
voz skočil iz tira ter se prevrnil, je to, ker se je
proga vsled snega in deževja na tistem mestu po Domu» predavanje, na katerem bo, kakor smo že
javili, recitiral sodrug Etbin Kristan iz doslej še
nižala.
7 Idriji so pri občinskih volitvah klerikalci nenatisajenih velezanimivih spisov pokojnega Ja
propadli v vseh treh razredih. V tretjem razredu neza Trdine, doslej še vse premalo znanega in
so bili izvoljeni tuđi socialno-demokratični kan- premalo vpoštevanega pisatelja. Za delavce in di
jake je vstop prost, pa opozarjamo vse sodruge na
didatje.
Penzijsko zavarovanje. Splošni penzijski za to predavanje.
Deželno pomožno draitvo za bolne na pljaiih
vod za privatne nastavljance je notranjemu mini
strstvu naznanil, da je število po zakonu z dne 16. opozarja na svoj letošnji redni občni zbor, ki se
vrši v četrtek, dne 1. aprila ob pol šestih zvečer
decembra 1906 k penzijskemu zavarovanju kot obvezancev zglašenih aastavljencev znatno zaostalo v bibliotečni dvorani c. kr. dež. vlade.
za številom, ki se je pričakovalo na podlagi sta
tistike. Iz tega se da sklepati, da veliko deloda ; SlUltarizem in avstrijska politika.
jalcev ali sploh ni zadostilo zglaševalni dolžnosti
Govor poslanca Seitza na 4. seji državnega zbora dne
ali pa le delomo. Vsled tega opozarjamo politične * 15. marca 1909.
Konec.
oblasti na to dolžnost, ki ima za zamudnega delo
dajalca labko neprijetne posledice, kajti zakasnela
Kako klaverno se kaže zbornica n. pr. v
zgiasitev je vsled dolžnosti, da mora delodajalec . vprašanju zakladnih listov! Dne 12. marca
zaostale premije z zamudnimi obrestmi vse nakna t. 1. je skupština napravila svoj sklep o novem
dno plačati in se mu tudi lahko odvzame pravica i posojilu za vojne namene. Tudi v Avstriji je bilo
odtegniti premijsko kvoto, ki zadene delodajalca, ? treba denarja in izdali so se zakladni listi, toda
zvezana z denarno škodo in je zato v interesu de
parlament se ni vprašal!
lodajalcev, da tudi v dvomljivih slučajih, ako pre
Bienerth
in njegov Biliński sta pogumno
težno duševno delo pri nastavljencu ni dognano,
preskočila
ustavo,
preskočila pravico in za
pravočasno zglase svoje nastavJjence.
kon, ker sta vedela, da so meščanske stran
Na OBStajaliičn Novam (Viilanova) na lo ke preveč strahopetne, da bi ju pograbile
kalni železnici Trst-Poreč, ki je bila dosedaj na za roke. (Živahno odobravanje pri socialnih devezana le na izdajo voznih listkov v vlaku, bo iz ■' mokratih.) Pri nemških liberalcih imamo še ose
dajal od 15. marca 1909 vozne listke Matej Ori- ben razlog za pojasnilo. Gospod vladni svetnik
kovaz, ki stanuje tik postajališča. Vojaki v ia iz Nitsch e, ki je član one famozne kontrolne ko
ven službe in imetniki legitimacij za znižane vozne misije za državne dolgove, ki je rekla na ta pre
listke dobe vozne listke le v vlaku. Ce kdo ne lom ustave svoj amen, je takorekoč posest
kupi voznega listka na postajališču, tedaj to ne po nemškega svobodomiselstva. Toda kaj naj se
gaja izterjevanje doplačil v vlaku po smislu § 21. reče, ako da krščanski socialec, poslanec
obr. prav.
Steiner, svoj blagoslov
UraTnava vtpavakih joda, Poljedelsko mini
dobri kupčiji,
strstvo je odobrilo načrte za uravnavo vipavskih
ki
jo
je
napravila
Rotschildova skupina ? Kaj'
vodâ in proračun stroškov v skupnem znesku
naj
se
reče,
ako
se čita v krščansko-socialni
1,152.000 kron. Z ozirom na redno poplavljanje
„Reichspost“ uvodni članek antisemitičnega po
državne ceste je ministrstvo za javna dela dovolilo
2 odstotka v okroglem znesku 24.000 kron državne slanca, ki nastopa.za dobro kupčijo Rotschildove
podpore. Poljedelsko ministrstvo je le načeloma skupine? (Čujte! Čujte! Veselost pri socialnih de
zagotovilo državno podporo, katero pa določi v od mokratih.) Antisemit pozabi na ustavnost,
stotkih tedaj, ko bodo dežela in udeleženci zago pozabi na parlament, ker so mu interesi
tovili svoje prispevke. Upanje je, da država pre Bienertha in
interesi Rotschildove skupine
vzame vsaj polovico vseh stroškov. Poljedelsko minisirstvo je naročilo deželni vladi, da izyrśi vodo- važnejši kakor pravice državljanov
pravno obravnavo in dobi zagotovilo prispevkov od (Živahno pritrjevanje in ploskanje pn socialnih
demokratih. Krščanski socialci delajo medklice.)
dežele in udeležencev.
Iz itaNaMkB o palaflri na Gradiščanskem se Ugovarja se mi, da dr. Fuchs, ki je tudi krščan
»snema: Koncem leta 1908. je bilo v vsem poli- ski socialec, ni dal svojega dovoljenja Toda kaj
bčnem okraju 1330 pelagroznih; od teh b42 mo- dokazuje to za stranko? Gospod Fuchs je out
- in 788 ženskih. Najmanj pelagroznih se je kon- sider, ki je takrat menda še mislil Krščanski so
cialci, ki so tako ponosni na svoje sodelovanje
v sodnem okraju korminskem, t JV^J padiškem okraju, to je tudi okoli 100; pri volilni reformi, vendar ne morejo napraviti
okraju je bilo 168 pelagrozn-h; sodm tega, tembolj ker je bila Bienerthu m Bilinskemu
itak že zagotovljena večina kontrolne komisije za
'i,i,/fct’:mianski sam ima 962 pelagroznih- A
«e hoče v Ueviikjj, povedati, kako je pelagra raz- državne dolgove. Merodajen mi je pa že gospod
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Steiner in oficielno glasilo stranke in vse Pijevo
časopisje, v katerega službi gospodje delujejo in
merodajna mi je predvsem velikanska jeza,
s katero spremljajo gospodje od krščansko-socialne
stranke moje besede. (Živahno odobravanje pri
socialnih demokratih. Krik pri krščanskih socialcih.)
Bienerth in Biliński se izgovarjata z
vsakovrstnimi razlogi ter skušata zamazati jasni
položaj. Ta pa je čisto enostavno tak, da ima
vlada po ustavi izključno to pravico, izdati tiste
papirje, za katere -je pooblaščena z zakonom. Po
ustavi ji je prepovedano, izdati le za sto kron
rente ali zakladnih listov več ali pa v drugi ob
liki, kakor ji je dovolil parlament. Državni zbor
ji je dovolil rento v skupnem znesku približno
125 milionov kron. Jasno je torej in noben
Rotschildov oficiozus ne more o tem razširiti niti
najmanjšega dvoma, da se ni mogla vlada skli
cevati na noben zakon, ko je stopila pred kon
trolno komisijo za državne dolgove s prošnjo za
sopodpis. Jasno je, da sta vlada in kontrolna ko
misija za državne dolgove
prelomila ustavo
in zato je tudi jasno, da se mora vlada pozvati
na odgovornost. Pri tem ne maram niti preisko
vati, če je bil vladni korak financialno politično
pameten ali ne in vlada sme biti zadovoljna, da
se to ne preiskuje. Kajti čim bolj je korak od
govarjal svojemu namenu, tembolj je bilo frivolno
od vlade, da je prezrla parlament. (Pritrjevanje in
ploskanje pri socialnih demokratih. Klici pri kr
ščanskih socialcih : To ne spada na stvar 1)
Podpredsednik Pernerstorfer : Več poslancev
kliče, da gre tukaj za rekrute, ne pa za financialna vprašanja. Jaz sem gotovo tisti, ki živahno
želi, da bi gospodje poslanci ostajali pri stvari.
Toda če je pri katerikoli stvari umestna politična
in financialna razprava, tedaj je gotovo umestna
pri debati o rekrutih, ki je razprava o splošnih
političnih zadevah.
Poslanec Seitz:
Klanjam se opominu gospoda predsednika in
to tem mirneje, ker mi daje prav zadnji del nje
govega izvajanja stvarno prav. Razpravi o prora
čunu in o rekrutih sta tipična slučaja, pri katerih
se lahko razpravlja o vsej politiki vlade. In če
moje izvajanje še vedno jezi gospode krščanske
socialce, me le veseli, da sem tako dobro zadel.
Taka je vlada, ki ima danes pogum, zahte
vati od zbornice rekrute, torej
dokaz zaupanja;
in take so stranke, ki se zbirajo okrog nje. Se
veda, Bilinskega se ne sme pustiti, da bi padel.
On je posest poljskega naroda, prav tako kakor
je drug minister, kateremu se je dokazalo, da je
izdajatelj gotovih izzivajočih lističev, posest če
škega naroda in kakor je tisti čudni minister, kt
je imel pogum, zagovarjati poseganje uprave v
pravosodje, posest nemškega naroda. Prav samo
posebi je umevno, da imajo te stranke tisto mi
nistrstvo, ki ga potrebujejo, to ministrstvo pa tiste
stranke, ki jih potrebuje.
Edini svetlejši žarek v tej temni sliki je dej
stvo, da so končno
obstrukclonistl po poklicu
opustili hinavščino, ki so jo uganjali s tem, da
so zastavljali dnevni red z nujnimi predlogi, ka
teri se seveda ne smejo prehiteti s posebnimi
obstrukcijskimi nujnimi predlogi, ki niso nikomur
ljubši, kakor gospodom na vladni klopi, s kate
rimi so v zvezi. Posebna zabava pač ni, da je
prav rekrutni zakon tisti, zaradi katerega so opu
stili obstrukcijo.
Daszyński; Ampak značilno je to zanje.
Seitz : Pribiti se mora pa vendar dejstvo, da
smo po poldrugem letu končno prišli do res
ničnega dnevnega reda, ki ni v nevarnosti vsled
obstrukcijske neumnosti. To se je topot zgodilo
pri predmetu, ki ga hočejo te stranke, pri za
konu o rekrutih. In če se pravi, da še ni odbila
zadnja ura, tedaj je vendar treba vprašati, kako
bi bilo mogoče, da bi gospodje po zakonu o re
krutih še enkrat začeli z obstrukcijo. Ali naj bi
bilo mogoče misliti, da so v tem parlamentu tako
sramotne stranke, ki bi bile zmožne,
spričo zakona o rekrutih opustiti ob
strukcijo, bi pa znale zopet začeti z obstruk
cijo, kadar gre za
važna gospodarska vprašanja?
Gospodom, ki delajo medklice, moram omeniti,
da se mi zdi to celo pri avstrijskih strankah po
polnoma izključeno, da celo svojega cenjenega
soseda, gospoda poslanca F resi a, ki tako preži
name z očmi, ne smatram sposobnega za tako
frivolnost in brezvestnost. Ali hočete mar pri
nujnem in važnem načrtu o podržavljenju želez
nic zopet začeti z obstrukcijo? Saj je vendar
splošno znano, da je zakon o podržavljenju, naj
se dovoli zdaj ali pa ne, železna potreba zlasti
na naš gospodarski položaj. Kajti če je kaj, kar
bi moglo odstraniti veliko nevarnost, da se
brezposelnost
še bolj razširi, bi se to doseglo vsaj deloma, če
bi se izvršile potrebne naročbe, ki se morajo iz
vršiti, naj se že železnice podržavijo, ali pa naj
ostanejo privatna last.
Ali pa bi bilo mogoče, da bi se preprečilo

starostno ln Invâllditetno zavarovanje

s hudobno obstrukcijo? Že predolgo se je delav
stvo vodilo za nos in polagoma se budi y vseh
prizadetih krogih nevolja, ker predpostavljajo me
ščanske stranke vsako drugo skrb tej skrbi, ki
tlači široke množine proletariata. Kdo bi mogel
imeti tak pogum, da bi s frivolno obstrukcijo
oviral zbornico, da opravi to veliko zakonodajno
delo? (Živahno odobravanje pri socialnih demo
kratih.)
Iro (nemški nacionaleç):
Izločitev češke obstrukcije spričo zakona o
rekrutih itak nima druzega namena, kakor da se
ohrani cesarska naklonjenost za češke ministrske
štreberje.
Podpredsednik Pernerstorfer:
Prosim, da se ne moti.govornika.
Seltz :
Pri izločitvi obstrukcije gre za cel kup.dru
gih reči. Nikar naj se ne govori vedno le o Cehih
— mi, Nemci, ne bi smeli videti vedno le pezdirja v tujem očesu — sicer bi se lahko opo
zorilo, da je tudi pri nemških radikalcih en go
vornik — dr. Sommer — izjavljal, da mora
zbornica delati, ker je treba rešiti velike gospo
darske zakone, dočim je drug član te stranke —
Wolf — razglašal, da se mora zbornica z ob
strukcijo preprečiti, da ne reši jezikovnih zako
nov. Na obeh straneh se nahajajo neresni ljudje,
ki so doslej uganjali frivolno igro, ki pa bodo
zdaj menda spoznali, da mora parlament priti do

resnega, koristnega dela
in da ne sme služiti samo za dovoljevanje
rekrutov in davkov.« Socialni demokratje
bomo glasovali proti zakonu o rekrutih, iz na
čelnih razlogov, ki sem jih že omenil, pa
tudi zato, ker ne moremo tej vladi izreči za
upanja. Politika barona Aehrenthala na zunaj
in politika barona Bienertha znotraj nam na
loga dolžnost, da ostanemo zvesti svojemu sta
remu geslu : nobenega moža in nobenega
groša n el (Viharno odobravanje pri socialnih
demokratih.)
Za volilni sklad se je nabralo v veseli družbi pri
Keršiču 2 K 48 vin. Hvala!
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zaloga piva

Močan želodec,
pravilno prebavo
ter odprtje telesa
se doseže, ako se uporablja mno===== gokrat odlikovano -

Gosp. gostilničarjem in p. n,

slavnemu občinstvu priporočam

želodčno tinkturo
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lekarna Piecollja
Ljubljana, Dunajska cesta.
Steklenica 20 v. Naročila po povzetju.

urar ia trgovec z zlatnino, zapriseženi
sodnijski cenilec, Ljubljana, Jurčičev trg 3
priporoča svojo bogato zalogo različnih stenskih in
žepnih ur, kakor tudi zlatih in srebrnih verižic, uhanov
in prstanov. V zalogi imam tudi gramofone in plošča
s slovenskimi napevi in godbo. Z ozirom na bližajoče
se velikonočne in binkoštne praznike, naj nihče ne zamudi
te prilike, ker bodem prodajal po znatno nizkih cenah.
Malo dobička, veliko prometa! Cenike pošiljam zastonj
in poštnine prosto 1
52—19

pomladansko zalogo

mod*

nega blaga za gospode in

dame, priporoča:

Poslano.
Podpisani izjavljam, če sem v razburjenosti
res govoril, da je g. Martin Repovž «umazan», da
ne vem nič slabega o njem ter obžalujem te
besede.

Nizke cene! Velika suknena zaloga!
Priporočljiva slovenska trgovina za moško
in žensko blago pri
52-20

Z spoštovanjem

Ljabljaaa,
Mestni trg štev. 19.

Lavonl. Jerin.
Zagorje, dne 26. marca 1908.

104-48

!*■ iliii» in

priporočata v največji izberi po najnižjih cenah

bfeke za dečke, obleke za otroke, površnike za gospode ln
ete za dame, paleto za dame, plašče za deklice.

ki se vrši

dne 4.aprila oba3.uri popoldne

v prostorih g. Jakoba Božiča.
Dnevni reci:

1. Čitanje zapisnika zadnjega obnega zbora.
2. a) Računsko poročilo za leto 19G8;
b) Poročilo sploh.
3. Posvetovanje o čistem dobičku.
4. Raznoterosti.

Največja, zaloga,
čopičev za pleskarje, sobne slikarje, zidarje,
Lakov, pristnih angleških za vozove.

2—2

Emajlne prevlake, pristne, v posodicah po */

Anton Pelko
načelnik.

Jantarjeve glazure za pode. Edino trpežni

in 1 kg.

ZA NADZORNIŠTVO:

Martin Zaman
zapisnikar.______________

Rozor! 50.000 parov čevljev!
4 pare čevlje za K 7-—.
Po nakupu velike množine čevljev prodajam čevlje po zelo
nizki ceni. Prodajam vsakemu 2 para moških in 2 para ženskih
modnih čevljev iz rujavega ali črnega usnja z nabitimi moč
nimi podpląti, elegantni, po najnovejši faaoni. Velikost po
štev. Vsi 4 pari stanejo samo K T—. Razpošilja se po po
vzetju. Zamena dovoljena ali pa se denar vrne

tijOoiJiio 1» nojoen
aroöevtinje oKir. z:

arje>

1<

naj.

lepše mazilo za trde in mehke pode.
Voščila, Štedilnega, brezbarvnega in barval
pode; najcenejše in najboljše.
Rapidola, pripravnega za vsakovrstne previ
Brunolina za barvanje naravnega lesa in pi

i za

Olje In mazilo za stroje, olje proti prahi

tva.

Maščobo za usnje.
Oljnatih barv, priznani
Oljnatih barv » tubah,
Firneža, prirejenega iz .
Steklarskega kleja, prist
Gipsa, alabasterskega in
Karbolineja, najboljšega.
Fasadnih barv za apno.
Barv, suhih, kemičnih, I
Kleja za mizarje in sohm

u’^m Adolf Han;
L kranjska tovorna oljnatih t

Delniška družba združenih

v

plvovaren Žalec in Laški trfl
Ljubljani
Telefon »tov. 168.
priporoča svoje

70
v
sodclb bi steblenlcab.
■V A
- - - ----- ~
IsdajaUlj ia «d|«T9rai

3

Izhaja y Ljubljani vsaki
torek, četrtek în soboto.
ÎT&TOôninQ za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3 59 K, mesečno V20 K ;
za Nemčijo za pol leta 7 90, za četrt
leta 4 K ; za Ameriko za pol lota
9’50 K za četrt leta 4'80 K.

Pamitznii ftteviihn !0 «.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
27. štev.

V Ljubljani, v soboto, dne 3. aprila 1909.

BeUamaolJe so poltrda« pr»»k«.
Mefranklzan» pisuna «e a« «p?s*n*js. Bokoplal n aa srassj»,
iaisnati. Kaastapa« p»tlt-vrskis»
(itolaa 88 um) h aakral 80 vJ«„
»eSkret pa isg«v»ra.

1

Leto XII.

prvi majnik je delavski praznik!
Prihodnja številka .Rdečega Prapora“
izide v torek, dne 6. aprila,
Velesila.
Avstro-Ogrska monarhija je velesila; med ti
stimi državami je, brez katerih se ne sme zgoditi
nobena važnejša izpremeba na zemlji. Taka je
vsaj teorija; praksa je vfiasi nekoliko drugačna.
Ko so lani Mladoturki izvršili svojo klasično revo
lucijo. niso vprašali nobene sile in ponosnim ev
ropskim vladam bi bilo zelo težko storiti kaj dru
zega, kakor pozdraviti turški parlament in s tem
priznati izpremembo, ki je bila gotovo važnejša
kakor na primer aneksija okupirane Bosne. Vendar
so vsi diplomatje velesil prepričani, da se giblje
ves svet le po njihovi volji, da mora biti tako in
da je taka njih pravica. Posebno močna je ta «velesilna» zavesi v glavah avstrijskih diplomatov.
Gospod Aehrenthal, ki se smatra ta tedea za pr
vega državnika svoje dobe, ni vedel šest me
secev nič druzega, kakor da je Avstrija velesila
in da mora zato «varovati njen ugled», to se
pravi, povzročiti njenim prebivalcem milione in mi
lione stroškov za vojne priprave in jih nagnati v
morečo skrb za usodo svojih sinov in bratov.
Ker je Avstrija velesila, Di mogla imeti duša
barona Aehrenthala miru, dokler se mala Srbija
ne poniža pred njo. Zakaj vse diplomatične fmese
zaradi «nejasnosti», «nedostatnosti», «nezadovoljivosti» srbskih not niso pomenile nič druzega ka
kor prevzetno voljo naše diplomacije, videti Srbijo
na kolenih, ker drugačo gospod baron najbrže ne
bi mogel mirno spati.
Vsa ta doba razburjenja in razburjenosti je
zdaj za nami in že se gleda na dogodke lahko z
bolj objektivno kritičnim očesom kakor tiste dni,
ko so bili sveži in jib je ljudstvo dobivalo prepa
rirane in garnirane s frazami uradnih korespodennih pisarn ter cficioznih in tendenčnih časnikarjev.
Nevarnost, da izbruhne vojna, je bila velikanska;
te se seveda ne da vtajiti. Ampak če se vprašamo,
kje so bili stvarni razlogi, da bi bila njih strašna
tragedija neizogibna, jih iščemo zaman. Diplomatičnega bombasta je bilo seveda ceie kupe. Ampak
resnega povoda za vojno ni imela Avstrija ne en
trenutek. Zakaj resen povod bi bil le ta, če bi bila
nastala za Avstrijo kakšna navarnost. Kdor si ne
da imponirati s frazami zunanjih ministov in nji
hovih žurnalističnih pomagačev, pa ne bo ne en
kip verjel ljudem, ki bi radi sami sebe postavili v
svetlobo velikanske važnosti, da je bila za našo
■Savo vseh šest mesecev resna nevarnost.
Srbiji se je oboroževala, izdala je 7a svoje
■grane razmere velikanske svote za vojaške na
me, organizirali so se vsakovrstni prostovoljci,
je vse res. Prav tako je pa tudi res, da ni bilo
ba, da bi velesila postala do skrajnosti nervozna
adi takih simptomov. Ampak rahločutnega go)da Aehrenthala so bolj kakor vse srbske puške
ižile nekatere srbske besede. Ge bi tekla kri v
govih žilah nekoliko bolj mirno, tedaj bi mu bila
’fca nota z dne 14. marca prav lahko zadostoI, kajti iz nje bi bil lahko spoznal, kar je bilo
važnejše: da Srbija sama ne bo začela vojne.
Ampak Srbija se je zanašala na severnega
To je mogoče in verjetno. Tedaj pa je bi a
di™ .krb, prepričali «,

podlago ima to upanje. Vsi pa vemo, da je hodila
avstrijska politika vse drugo pot; ona je zahtevala
od Srbije «jasnejšo» izjavo in «direktno pobo
tanje». Ne kar, je bilo za varnost Avstrije najnuj
nejše, temveč kar je bilo za srbsko vlado v tedanjih
razmerah najtežje, je zahtevala avstrijska diploma
cija. In kadar se bo pisala zgodovina te epizode,
bo moral nepristranski historik povedati, da ni iz
hajala vojna nevarnost samo iz Belgrada, ampak
vsaj toliko tudi iz avstrijskega zunanjega ministrstva.
Ge bi za države veljali zakoni etike, bi se moralo
od velesile zahtevati več razuma, več hladnokrv
nosti in več zgodovinske odgovornosti kakor od
male dežele; v epohi, ki se je zaključila s kapitu
lacijo Srbije, se je pa zopet pokazalo, da ni tista
reč, ki jo imenuje ljudje «pravo», nič druzega, ka
kor izraz moči. Tovarnar opira svoje pravo na
kapital in stroje, velesila pa na bajonete in kanone.
Etiki se pa sanjajo lepote o pravicah slabejšega in
dolžnosti močnejšega.

Boj vojni J
tz govora poslanca Daszynskega na seji avstrijskega
državnega zbora dne 17. marca.

Socialni demokratje se dobro zavedamo, da
se oglašamo v resni uri za besedo. Tako slepi
nismo, da bi soglašali s hujskajočimi glasovi,
katera ubira del dunajskega časopisja proti Sr
biji. Ubogi srbski narod je danes
razdeljen v šestih državah
in vsak narod mora smatrati tako raztrganost za
težko krivico. Vemo tudi, da je Srbija gospo
darsko odvisna od svojega soseda. Carinska vojna
še ni pri kraju, a ta carinska vojna je tehten do
kaz, da postane Srbija lahko odvisna eventualno
od muhe avstrijskega ministra za zunanje zadeve.
Razumemo torej tendenco Srbije, ki želi dobiti
za svoj promet z blagom in za svojo trgovino
več svobode. Čimbolj smo pa pripravljeni, raz
umevati tendenco srbske ljudske politike, čimbolj
sočustvujemo z vsakim narodom, ki se bori za
svojo
enotnost In neodvisnost,
tembolj moramo kot prebivalci te države odločno
nastopiti proti temu, da bi se s povečanjem moči
Srbije ustanovila

ruska predstraža
na Balkanu, ki bi bila v stanu, izrabiti vsak te
žavni položaj Avstrije za neugoden pritisk na dr
žavno in ljudsko življenje v Avstriji.
Če opažamo, kar se godi že pol leta v Sr
biji, lahko razločujemo dva momenta: Najprej
dinastično politiko, ki je jetnica svojega
šovinizma, svojega stremljenja po popularnosti,
politiko, ki jo predstavlja mali Gjorgje. Ta poli
tika čuti instinktivno, da je morda usoda dinastije
pri kraju, če se zdaj potegne in nastopi pot miru.
Zato igra va banque, da bi si ohranila mesto na
čelu zaslepljenega naroda. (Živahno pritrjevanje
pri socialnih demokratih). Kovačnica vseh teh po
litičnih podjetij in diplomatičnih not srbskih dr
žavnikov je
v Peterburgu,
kjer se niti ne trudijo preveč, da bi zatajili to
dejstvo. In kakšna je ta kovačnica? Zgodovina
ruskega protektorata je obenem zgodovina traj

nega ruskega izdajstva, prav izdajstva na
rodnih srbskih interesov. (Pritrjevanje.) Avstrija
sicer nikdar ni veljala za zaščitnico Srbije, a ven
dar ni bila njena politika nikdar Srbiji tako so
vražna.
Če se misli, da je bila nesrečna usoda srb
skega kralja Aleksandra, da je vzel Drago za
ženo, naj se ne pozabi, da je bil ruski car za
poročno pričo. Ali bi bil morda Peter mogel
stopiti na krvave stopnice prestola, če bi Rusija
ne bila dala svojega dovoljenja? (Živahno pri
trjevanje pri socialnih demokratih.)
Ruska balkanska politika je tako brezumna,
da si ni mogoče misliti brezumnejše. „Rusko hip
nozo“ jo imenuje Vladan Georgijevič in srb
ska politika ni imela nikdar toliko moči, da bi
se bila rešila te hipnoze. Srbska politika ni nič
druzega kakor bojevnica ruske oficielne, doslej
bankrotne politike na Balkanu. (Odobravanje pri
socialnih demokratih.) Z ozirom na to bi bila
Avstrija In ž njo vred mi neumni, če bi ne ho
teli videti tega, če bi prav sedaj hoteli voditi po
litiko, ne pravim popuščanja, ampak umikanja.
Na srečo pa se nam sploh ni treba umikati, saj
smo izjavili, da sklenemo najprej mir s Turčijo,
da se preneso suverenske pravice od turškega
sultana na našega cesarja. Posrečilo se nam je,
doseči sporazum in vsi upamo, da mu turški
parlament pritrdi. Tedaj se nam ni mnogo bati
od Srbije; nobenega odločilnega koraka nam ni
treba storiti, dovolj je, da si ohranimo položaj,
ki smo si ga doslej ohranili morda v viharnejših
časih. Lahko pravimo, da smo dovolj veliki, da
se obranimo vsakega oboroženega vmešavanja,
več pa ne, kakor to.
Vsak pameten človek ve, da nimamo v Sr
biji ničesar iskati in ničesar pridobiti, da nimamo
namena anektirati Srbijo, da bi tam brez potrebe
izkrvaveli, oslabeli svojo državno in vojaško moč
in lahko doživeli trenotek, ko ne bi bili tako
močni kakor smo sedaj. (Pritrjevanje pri socialnih
demokratih.) Pozabiti ne smemo, da Rusija ne
izpusti Srbije izpod svoje protekcije. Kolikor
utegne biti ta protekcija oficielne Rusije zavratna
in izdajalska, je vendar za Rusijo predmet časti in
ugleda, neprenehoma protežirati Srbijo.
Saj je wkadet“ Maklakov v dumi izdal
oklic, da naj Evropa razmišlja, če naj bi se vzel
v Bosni in Hercegovini referendum (splošno
ljudsko glasovanje) na pomoč, da bi Bošnjaki iz
javili, pod katerim žezlom hočejo živeti. Kolikorkoli bi bila ta ideja opravičena, bi vendar opo
zoril gospoda Maklakova na dežele, ki so
mu bližje in kjer bi bil tak referendum nad
vse koristen. (Odobravanje pri socialnih demo
kratih.) Naj gre na
Rusko Poljsko,
kjer zdihuje lP/s milionov ljudi v resnični
sužnosti, ali pa Ukrajino, kjer je ves jezik,
25 milionov duš obsegajočega naroda z enostav
nim carskim ukazom spravljen iz sveta; in pre
bivalce teh dežela naj vpraša, če hočejo
imeti „belega carja“ za svojega vladarj a. (Burno odobravanje pri socialnih demokratih.)
Lahko bi se obrnil tudi do svojega velikoruskega naroda: ampak ne nametuje naj se
demokratični Evropi za zaščitnika balkanskih Slo-

vanov, za protektorja in starejšega brata Bošnja

kov in Hercegovcev.
Seveda se mora tudi vprašati,
kakšno idejo
more Avstrija postaviti proti oni ideji vseslovan
skega pobratimstva. V'Avstriji imamo dva svetnika, ki sta pa med širokimi množicami že davno

izgubila svojo svetost; to sta
sveti Birokracij
in sveti Mllitarij.

(Odobravanje pri socialnih demokratih.)
Iz teh dveh svetnikov se pa ne bo dala iz
vajati moralna moč, s katero bi se mogla posta
viti politična in državna moč proti panslavizmu.
Vrniti se moramo pač k virom te mon

arhije, k
žlvljensklm interesom narodov.

.

Ne votle fraze v ustih ministrskega pred

sednika, ampak
resnična enakopravnost vseh narodov
je moč in bodočnost Avstrije. (Burno pritrjevanje
in ploskanje pri socialnih demokratih.)
Bienerthova vlada je seveda samo slučajna
vlada. Nastala je iz bede in klavernosti stare
Avstrije. Zgoraj se je šepetalo, da se hoče en
krat vladati ne parlamentarično, ne ljudsko, ne
poljudno, ampak staroavstrijsko in tedaj se
je našel Bienerth. (Odobravanje in veselost.)
Ali nas morete prisiliti, da bi tej staroavstrijski
vladi dovolili rekrute? Ali morete zahtevati, da bi
dali tej državi vse, ne da bi vedeli, , kam nas

hoče
voditi ta država?

Dr. Geßmann nas je danes vzpodbujal, da
naj ž njim kričimo »Ural* Gospoda drja. Geßmanna ni treba biti strah za našo miroljubnost.
Nam ni treba, da bi žnjim kričali .ura“, da iz
javimo vsemu svetu, da smo
za mir ln proti vojni.

Naša miroljubnost je tudi v tem trenotku v
interesu Avstrije. Vojna s Srbijo bi bila nepo
trebna izguba krvi in nepotrebna izguba
stoterih milionov. Bila bi pustolovščina brez cilja
in zmisla. Kaj pa šele svetovna vojna I
Preroka se nočem igrati, ampak pravico
imam reči, da so v zadnjem momentu še drugi
faktorji, ki imajo odločevati o vojni in miru, o
blaginji in zlem in o bodočnosti narodov kakor
kralji in cesarji, kakor diplomatje in ministri, da
celo kakor parlament. (Živahno pritrjevanje pri
socialnih demokratih.) Zato tudi ne morem tako
lahko verjeti, da bi se vnela vojna v bližnjih
dneh, temveč mislim, da bi Avstrija, če se je kdaj
znala kaj
učiti lz zgodovine,
morala to storiti zdaj in se vprašati:
Će ne vojne, kaj potem?

Na to pa je nujni odgovor: Ako naj vlada
resničen in odkritosrčen mir med Avstrijo in bal
kanskimi državami, se mora gospodarsko razmerje
med veliko državo Avstrijo in med malimi bal
kanskimi državami temeljito izpremeniti!
(Burno odobravanje pri socialnih demokratih.)
Kdor noče vojne, kdor je z nami vred za mir
mora biti tudi za
dobro carinsko ln trgovinsko pogodbo

med Avstrijo in Srbijo. Da, jaz se ne bi ustrašil
niti enotnega carinskega področja med
Avstrijo in balkanskimi
državami
(Odobravanje.) Industrialna Avstrija je nakazana
na agrarne balkanske dežele. (Pritrjevanje pri so
cialnih demokratih ; ugovori pri krščanskih socialcih.)
Dr. Dlamand : Mir, vojna stranka !

Daszyński ;
Le s tem, da izprašamo svojo vest, da i
dimo svoje razmerje do balkanskih narodov
zdravi podlagi, bomo preprečili, da bi in
danes ah jutri opraviti z izbruhom sovraštva 1
kanskih narodov proti Avstriji, zakaj noben
rod se
ne da zadaviti,
ne da bi protestiral.

V tej zbornici imamo stranko k
oderuštva. (Protesti pri krščanskih rušnega
In prav ta stranka ima hura-patriote socialcih.)
v svojih
vrstah.
Schuhmeier; Rajši kri drugih,
kakor svoje
krajcarje, je njih načelo.

Dassynskl :
Če imam odločevati izmed smrti in življenja
naših vojakov in življenja agrarnega prešiča, ni
sem ne en trenotek v zadregi. (Odobravanje pri
socialnih demokratih.) Človeka volim in pravim:
Prvi zakon državne notranje politike ni agrarni
žep, ni prešič agrarcev in njegova cena, ampak
narobe: Konzumujoče ljudstvo, državljani, ki tvo
rijo moč te monarhije. Vlada naj bi ne računala
preveč s hurapatriotizmom teh gospodov, kajti
če hoče v bližnji dobi doseči mir, bo morala vo
diti boj ž njimi. (Živahno pritrjevanje pri soci
alnih demokratih.) Razumelo se bo, da se socialni
demokratje nikakor nočemo spuščati v pusto
lovščino vojne, kajti prepričani smo, da se bomo
mirnim potom lahko na kak način pobotali in
spravili s srbskim narodom in dokler
nismo na koncu te poti, kličemo : Vojnenepotrebujemo! — ter izjavljamo:
Boj vojni!

(Živahno, dolgotrajno odobravanje pri soci
alnih demokratih.)

Iz stranke.
Štajerska deželna konferenca.
V nedeljo, 28. marca se je vršila v Celju, pri
.Zelenem travniku, deželna konferenca, ki je za
razvoj naše stranke na Štajerskem največjega po
mena. Kar se je že davno nameravalo, a kar so
neugodne razmere doslej ovirale, se je v nedeijo
izvršilo: Ustanovila se je deželna organiza
cija jugoslovanske socialno-demokra
ti čne stranke za Štajersko. Prvo, kar se
je s tem doseglo, je jasnost razmer. Vsak sodrug
na Štajerskem bo poslej vedel, kateri organizaciji
politično pripada. S tem pride jasnost tudi v de
lovanje, ki se nedvomno oživi in tako ne bo dolga
pot do realnih vspehov.
Konference se je udeležilo 34 delegatov iz
vseh važnejših spodnještajerskih krajev. V pred
sedništvo so bili izvoljeni sodrugi: Ignac Sitter
(Trbovlje), Ivan Baraga (Brežice) in Ferdinand
Valenčak (Velenje); zapisnikar je bil Florijan
Št igel (Zidani most). Konferenca je odobrila
dnevni red, predložen od izvrševalnega odbora:
1. Politični položaj in deželnozborske volitve
na Štajerskem;
2. Organizacija;
3. Tisk;
4. Slučajnosti.
V imenu celjske lokalne organizacije je kon
ferenco pozdravil sodrug Streicher, želeč ji čim
popolnejši vspeh.
O prvi točki je obširno poročal sodrug Etbin
Kristan. Pojasnil je aktualna politična vprašanja,
njih postanek in razvoj z delavskega stališča; zlasti
je razložil vzroke bosenske aneksije in njene po
sledice, ki so prav v tem času do skrajnosti napele
položaj. Potem je opisal genezo štajerske volilne
reforme, katero mora delavstvo smatrati le kot
obročno odplačilo, ki mu bo moralo slediti ures
ničenje načelne socialno - demokratične zahteve,
splošne in enake volilne pravice za deželni zbor.
Raziskal je interese delavstva, ki ne prihajajo doslej
v deželnem zboru nikakor do veljave. Prav zato,
ker je deželni zbor v prvi vrsti gospodarska kor
poracija, je za delavstvo največje važnosti, da do
seže tudi tam svoje pravice. Napredek, ki se kaže
v volilni reformi, mora delavstvo pri sedanjih vo
litvah izrabiti ter v ta namen z največjo žilavostjo
poseči v volilni boj, ne le da si pribori primeren
prostor v deželnem parlamentu, ampak tudi po
sebno zato, da seznani ljudstvo s socialno - demo
kratičnim programom in delom.
Končno je poročevalec priporočil sledečo re
solucijo:
Za razpisane deželnozborske volitve naj se v
dosego čim večjega praktičnega vspeha vodi agi
tacija:
1. z volilnimi shodi;
2. z letaki;
3. z okrajnimi konferencami, ki naj se skličejo
v središčih prometa in industrije. Prireditelji teh
konferenc imajo v prvi vrsti skrbeti za obilno ude
ležbo iz vseh krajev okolice, da se na njih spopolni zaupniški zistem in organizacija ter da se
s konference raznese detaljna agitacija po vsem
okraju.
Razvila se je debata, ki je pa deloma po
segala tudi v vprašanja organizacije, vsled česar
se je sklenilo, da naj poda najprej še referent za

drugo in tretjo točko svoje poročilo, potem pa aaj
se izvrši skupna debata.
O organizaciji in tisku je tedaj poročai sodrug Anton Kristan. Đa se pospeši sociaioodemokratično delo med štajerskimi Slovenci, se
mora postaviti organizacija na krepko podlago, ki
se bo vjemala z določbami strankinega štatuta in
veljavnih strankinih sklepov. Med slovenskimi de
lavci je politična organizacija doslej pomanjkljiva,
zlasti ji je nedostajalo središča, vsled česar se je
smatral Gradec večinoma za centrum vsega soci
alističnega dela na Štajerskem. To je pa popolnoma
napačno, zakaj slovenski delavci sodijo v jugoslovasko socialno-demokratično stranko, torej tudi ne
morejo biti člani nemške deželne organizacije. Te
delitve ne zahteva samo statut stranke, ampak tudi
praktična potreba; sredstvo agitacije je jezik in
med slovenskim delavstvom bodo samo slovenski
sodrugi lahko dosegli vspehe. Središče socialno,
demokratičnega dela na Štajerskem mora biti de
želna organizacija, ki naj se ustanovi na današnji
konferenci. S tem se ne osnuje nikakršna «turodna» organizacija. Deželna organizacija ima biti
posredovalnica med lokalnimi in okrajnimi organizacijami na eni in izvrševalnim odborom v Ljub
ljani na drugi strani. Skrbeti mora za redno pig.
čevanje strankinega davka, od katerega se ima do
ločena kvota odračunavati izvrševalnemu odboru?
Ljubljano. Ko se organizacija izvede, bo najbrže
najprimernejše mesto za sedež v Celju, odkoder
so tudi železniške zveze ugodne. Toda začasno naj
bi» bil sedež tam, kjer je najmočnejša organiutijL
t. j. v Trbovljah. Glede na tisk se mora v pii
vrsti delovati na to, da se čimbolj razširi centrami
glasilo stranke <Rdeči Prapor», razširjanje aeaškega dnevnika «Arbeiterwille» lahko služi sloven
skim sodrugom za vzgled. Priznati je pa, da ob
stoja potreba za lokalen list; tej potrebi bi za se
daj lahko služil «Naprej», ki bi odprl posebno
rubriko za Štajersko. Govornik predlaga torej sle
deči resoluciji:
I. Na temelju štatuta, ki ga je sprejel zadnji
zbor stranke v Ljubljani, se ustanovi štajerska deI žeina organizacija jugoslovanske socialno-demokratične stranke. Sedež deželne organizacije bode
začasno v Trbovljah, dokler se ne razvijejo raz
mere tako, da se premesti v kakšno drugo šta
jersko mesto. Na sedežu odbora deželne organi
zacije naj se ustanovi deželno tajništvo. Odbor de
želne organizacije sestoji iz sedmih članov, ki naj
se izvolijo po možnosti iz mesta, kjer je sedež od
bora, oziroma iz njegove bližine. Poleg političnega
odbora bodi kontrola, ki šteje sedem članov. Od
bor se konstituira na svoji seji.
II. Deželno glasilo slovenskih socialnih demo»
kratov na Štajerskem bodi v Ljubljani izhajajoči
«Naprej», ki naj redno prinaša vesti iz Štajerske,
Vsem sodrugom se pa naroča, da vztrajno in v
vseh delavskih krogih razširjajo centralno glasilo
jugoslovanske socialno-demokratične stranke «Rieči
Prapor».
O obeh predlogih se je razvila obširna deLata,
ki je trajala čez poldne. Posvetovanje se je tedaj
prekinilo in se je nadaljevalo ob 1. popoldne.
Sodrug Piči ni n je vložil sledeči dodatni
predlog:
«Današnja deželna konferenca sklene, da ss
izvrši povsod, kjer razmere dopuščajo, cestna or
ganizacija z rednimi funkcijami. Kjer to iz krajevnih
razlogov ni mogoče, ima zaupnik pri organiziranih
slovenskih sodrugih pobirati strankin davek in ob
računavati z izvrševalnim odborom v Ljubljani.»
Po temeljiti debati so bili vsi predlog:
soglasno sprejeti.
V odbor deželne organizacije so bili
izvoljeni sledeči sodrugi: Ignac Sitter (Trbovlje)
Jože Učakar (Trbovlje), Anton Topolšek (Tr
bovlje), Ivan Urlep (Hrastnik), Josip Pečnik (Zi
dani Most), Florijan Štigl (Zidani Most), Martin
Pondelak (Videm); v kontrolo: Viktor Kuk o v e c (Ljutomer), Alfred P i č i n i n (Pragersko),
Ferdinand Valenčak (Velenje), N. Stepišnik
(Ribnica), N. Marn (Celje).
Ko so se rešile še nekatere lokalne zadeve j®
predsednik sodrug Sitter zaključil konferenco, od
katere pričakujejo vsi udeleženci najboljših sadov,
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Vabite sa narocbo,
Sodruge in prijatelje vabimo na novo na,-očbo, dosedanje naročnike pa, katerim poteče
naročnina koncem tega meseca, da jo zopet ob
nove. Pri tem naj se ozirajo na to, da je naroč
nina od 1. aprila 1.1. naprej nekoliko povišana z
ozirom na to, da

izhaja od 1. aprila naprej
„Bdeči Prapor“
trikrat na teden in sicer v
torek, četrtek in soboto
ter bo veljal:
Za Avstro-Ogrske dežele:

za celo leto 14*— kron
za pol leta
7*- »»
za četrt leta 3-50 »s
1*20 Sl
na mesec
Za Neačljo:

za pol leta
za četrt leta

K 7-90
s» 4*—

Za Ameriko:
za pol leta
za četrt leta

K 9*50
„ 4*80

Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri
poročajo naš list svojim sodrugom, prijateljem in
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka
varnah, v katere zahajajo in naj nam pošljejo
naslove takih znancev, ki bi ga naročili, če jim
ga pošljemo na ogled.

Upravništvo „Rdečega Prapora“.
o Jngoslovanika konferenca, ki je bila določena
za Veliko noč, se ja odložila sporazumno s hrvat
sko stranko in skupno eksekutivo, ker je o Veliki
noči strankin zbor ogrske socialne demokracije, pa
bi bila vsled tega ondotoim, zlasti srbskim in slo
vaškim delegatom udeležba onemogočena. Novi
termin konference se objavi pravočasno.
o 8rbiko socialistično časopisje. V Velikem
Bečkereku na Ogrskem izhaja že nekoliko let srbski
delavski list «Narodni Glas», ki služi večinoma po
ljedelskemu proletariatu. Madžarski tiskovni zakon
je v marsikaterem oziru reakcionaren in zaradi
njega ni mogel «Narodni Glas» nikakor postati
političen list Velike težave mu je delalo tudi
preganjanje delavskih organizacij, od katerih je naj
več odvisen njegov obstanek. Medtem je pred
dvema let o ma ustanovila hrvatska socialno- demokra
tična stranka srbsko glasilo «Pravo Naroda», ki
izhaja zdaj v Šidu, kjer ga urejuje poslanec sodr.
Kotač. Ta list se prav dobro razvija in dobi
kmalu tudi svojo lastno tiskarno. Zdaj se je skle
nil med izdajateljstvi obeh navedenih glasil dogo
vor, po katerem se oba združita v «Pravo Naroda»,
kar bo omogočilo, da se ta list poveča, od česar
bodo imeli korist naročniki obeh dosedanjih časo
pisov. Uredništvo upa, da bo takoj po združitvi
začelo «Pravo Naroda» izhajati v podvojem obliki
in da se potom še tekom leta poveča. Sploh je
občudovanja vredno, kako se razvija socialistični
tisk na Hrvatskem. Slovenskim sodrugom bi lahko
služil za izgled.
o Vabilo oa občni zbor zveze zidarjev podruž
nice ljubljanske, ki se vrši na cvetno sedejo, dne
4. aprila točno ob 8. uri zjutraj v gostilniških pro
storih g. Petriča na Resljevi cesti. Dnevni red:
1. poročila: a) odbora, b) blagajnika, c) revizije,
d) obč. zbora zveze avstrijskih zidarjev v Budje
vicah. 2. Vpisovanje Članov. 3. Volitev novega od
bora, 4. Delovni pogoji in zidarska organizacija.
5. Raznoterosti. Zidarji, potreba je, da se vsak
udeleži tega velevažnega občnega zbora, . ki ima
namen vstvariti novo podlago za razvoj in povzdigo zidarske stroke. Ob pričetku letne sezone
vprašati se pa tudi moramo, kako? Na to vpra
šanje, tovariši zidarji, dobili bodemo odgovor na
cvetno nedeljo, 4. aprila. Zatoraj nikdo naj ne iz
ostane. Pozer'. Vsak,kdor ima člansko knjigo, mora
jo seboj prinesti.
Odbor.

nevarnost je ntatia.
Odleglo je ljudstvu. Vojne, ki so jo propagirali
hujskači in ° kateri so trdili, da je neizogibna, ne
bo. Zakaj, Srbija je izpolnila vse, kar so velevlasti
zahtevale od oje in Avstrija nima nobenega po
roda za vojno. Tolažilna je bila vest, da je mir
končno zagotovljen; vendar pa bi bilo težko, ukati
in vriskati zaradi tega, zakaj prežalosten je pogled
na ubogo Srbijo, ki se nam kaže potrta in ža
lostna, da se smili srcu. Da se je ohranil mir v
Knopi, je morala Srbija premagati sama sebe er
“ ponižati. Radostnih čutov to ne rac
’
ima uboga dežela tudi v tem položaju to

w

lažbo ; kajti priznati se ji mora zasluga
ohra
nitev miru in zavest, da si je s svojim težkim ko
rakom pridobila bogato simpatije, ji bo najbolj po
magala, povzdigniti so iz sedanjega ponižanja. Da
se je morala vdati, ker so jo prisilile razmera,
ne more uničiti zasl -ge, kajti vse, kar se zgodi, se
mera zgoditi vskd konstelacije in sile razmer ; tudi
kar stori posamaznk dobrega in slabega, mora
storiti iz nujnih ra 'o go v in dokler se priznavajo
zasluge ljudem, se ne morejo odrekati deželi, ki
je dosegla najtežjo zmngo, ko se je odrekla svojim
ilu-ii. ni.

1’ežko je človeku filozofirati, ko ga je zadel
hud udarec in v Srbiji nimajo danes druzega ob
čutka, kakor da so izgubili igro. Nam je ložje, mi
sliti mirno in mi razumemo, da srbska izguba ni
tako velika kakor se jim kaže ta trenotek. Tako
kakor so mislili v Belemgradu, se ne izpolni na
rodno koprnenje, ali zato ni treba, da bi se po
kopali vsi lepi upi. V novih razmerah nahaja razvoj
nove poti; zgodovina ni večno posnemanje pre
teklosti. Zakoni, ki so zedinili Nemčijo in Italijo,
so imeli svoj čas; jugoslovansko vprašanje je po
stalo akutno v naši dobi in se bo rešilo po nje
nih zakonih. Najvažnejšo nalogo na tem polju ima
zdaj Avstrija, ki mora dokazati, da zna biti ne ječa,
ampak dom svobodnih narodov. Srbija ne more
biti jugoslovanski Piemont; ampak nova doba ne
potrebuje več Piemonta, če je Avstrija zmožna
demokratizirati se in premagati terorizem
peščice šovinističnih hujskačev z obeh strani Litve,
tedaj se odpre tudi Jugoslovanom lahko široko
polje svobodnega razvoja in nova Avstrija postane
lahko tndi Srbom v kraljevini, ki jo vidijo danes
le kot sovražno zatiralko, zašč tnica in opora. To
pa je naloga avstrijskih narodov, ki morajo spo
znati, da ne vodi neplodni nacionalistični prepir,
ampak demokratično delo na vse strani do cilja.
Samo v demokraciji je svoboda — za socialne
skupine prav tako kakor za posameznike in za
narode.
*
V naslednjem podajamo najvažnejše vesti, ki
so došle o srbskih dogodkih.
v
Belgrad, 30. marca.*) Ministrski «vet Je
sklenil popolnoma ugoditi zahtevam velesil. O
tem sklepu se je takoj obvestil srbski
poslanik na Dunaju. Vlada bo jutri skupštini
poročala o predstavki velesil. Potem dobi srbski
poslanik na Dunaju nalog, izročiti avstro-ogrski
vladi srbsko izjavo, ki so jo priporočile velesile.
Belgrad, 30. marca. Snoči so bile v Belem
gradu nameravane od vojne stranke velike de
monstracije proti Rusiji. Pred stanovanjem
ruskega poslanika in pred ruskim konzulatom so
bili močni oddelki policije in žandarmerije. Neka
terim skupinam demonstrantov se je zabranil pri
stop. Blizu omenjenih poslopij so se našli veliki
kupi kamenja za pobijanje šip.
Belgrad, 30. marca. Iz 14 mest se je vladi
brzojavno naznanila želja, da se skliče «Velika
akupitina», ker sedanja skupština nima pravice,
sklepati o nasledništvu na prestolu. Kralj Peter se
brani na vso moč velike skupščine, ker ta je pah
nila leta 1858. njegovega očeta s prestola. Rajši
bi sam odstopil.
Buna], 30. marca, h Londona se poroča:
Tukaj se ne namerava podpirati dinastije Karagjorgjević'.v, ki je zaradi načina, po katerem je
prišla na prestol, prisiljena voditi agresivno poli
tiko. — Gjorgje ne bo takoj odpotoval. Pozneje
pojde v kakšno zdravilišče. Bolan je na želodcu in
na jetrih, vsled česar je močno nervozen. Nje
gova najljubša ideja je nenaravna smrt, na bo
jišču ali pa vsled kakšne nezgode.
Berlin, 30. marca. „Vos s is che Zeitung* po
roča : Verjetne vesti pravijo, da se vlada s Petrom
pogaja zaradi njegovega odstopa.
Oaaai, 30. marca. V poučenih krogih pra
vijo, da se mora pač računati z odstopom kralja
Petra, da pa vendar ni pričakovati v najbližjem
času. Vendar se vodijo med kabineti velesil
pogovori, ki se bavijo s stališčem velesil za
slučaj izpremembe na srbskem prestolu.
Smatra se za gotovo, da gredo pogajanja za
sprejemom sledečih dveh točk:
1. Velesile ne bodo na noben način
dovolile, da se ustanovi v Srbiji repu
blika. .
2. Ce bi prišlo do volitve kralja,
bodo velesile skupno nastavile kandi
data ter priporočile srbski vladi, naj
se ta izvoli.
Peterburg, 30. marca. Za naslednika Izvolskega se smatra Jengaličev, ki je bil prej
dodeljen cesarju Viljemu.
*
•) îa poročila so vsled pomote na pošti prišla za zadnjo
številko prepozno v tiskarno.

Srbski poslanik na Dunaju dr. S i m tč je po
nalogu svoje vlade vročil Aehrenthalu sledečo
noto:
Srbija priznava, da aneksija Bosne ne tan
gira njenih pravic in je pripravljena, pokoriti se
odredbam, ki jih bodo ukrenile velesile glede na
§ 25. berolinske pogodbe. Pokoreč se nasvetom
velesil se Srbija obvezuje, da bo odnehala od
svojega protesta in odpora proti aneksiji, spre
menila smer dosedanje svoje politike napram
Avstro-Ogrski ter ž njo v bodoče živela v prija
teljskih odnošajih. V zaupanju na miroljubne na
mene Avstro-Ogrske bo Srbija reducirala svojo
armado na stanje spomladi 1. 1908 razorožila in
odpustila prostovoljce in čete ter na svojem
ozemlju preprečila snovanje vstaških čet.

Politični odsevi.
* Češki deželni zbor se skliče v prvi polo
vici tega meseca na kratko zasedanje.

* Baron Aehrontbat bo baje imenovan za
grofa.
* Na Ogrskem poka. Vse časopisje piše, da iz
bruhne po Veliki noči ministrska kriza. Pod pe
pelom tli že dolgo, a doslej so mašili razpoke, ka
kor so mogli. Zdaj se pa kaže, da so nasprotja ne
le med koalicijskimi strankami, temveč tudi med
posameznimi ministri tako velika, da se ne bo dalo
več krpati. Andrassy je sam izjavil, da dobe 26.
aprila poslanci že drug položaj v zbornici. Tako
kakor je zdaj, se ne morejo delati postave. Na
dalje je izjavil, da je dobro, ker se še ni napra
vila postava o volilni preosnovi. Ogrski državni
zbor se je odgodil do 26. aprila, ker hočejo po
čakati, da Kossuth popolnoma okreva. Trdi se, da
odstopi sedanja vlada in da prevzame vlado ne
odvisna stranka.
* Madžarski šovinizem je cvetka posebne
vrste. Tudi sedanji ministrski predsednk W e k er i e
je njegov glasen prerok. Dokler je trajala med
Avstro-Ogrsko in Srbijo napetost, je govoril včasi
tako, da bi bila vojna res postala neizogibna, če
bi bila Srbija močnejša in pa tako občutljiva kakor
Aehrenth a 1. Besede, da je treba «gadu na Bal
kanu izpuliti strupeni jezik» in podobne pač niso
kazale posebne miroljubnosti. Enkrat je pripove
doval, da se je Bosna zato anektirala, da se pre
preči ustanovitev jugoslovanske države. Zdaj je pa
zatrjeval, da se tudi zedinenje Jugoslovanov v mon
arhi ji na noben način ne pripusti, ampak da
odane dualizem ncizpremenjen za vse čase. Wekerle in njegovi kumpani seveda pozabljajo, da bo
o teh rečeh še kdo drug odločeval in da narodi
niso njegove marionete.
* Toit nemški kancelar Bttlow ima težave,
tako velike, da se je že raznašal glas, da je podal
demisijo. V državnem zboru namreč nikakor ne
more dobiti večine za svoje finančne načrte, zlasti
ne za davek na zapuščine. Te dni je pač v držav
nem zboru govoril kakor da je njegovo stališče
popolnoma utrjeno. Dejal je, da ostane no svojem
mestu, dokler mu zaupa cesar in mu to pripusti
njegova vest. Izjavil je, da bo blok še marsikateterega preživel. Upa, da dokaže državi in inozem
stvu zbornica, da je v stanu rešiti finančni načrt.
— O nemško-angleških razmerah je izjavil: Nem
čija ne misli tekmovati z Angleško. Nima povoda,
da kaj zakrije ali da pospeši zgradbo novih ladiij.
Državni tajnik Tirpitz je pa izjavil, da Nemčija iz
peljava svoj načrt o izpopolnitvi brodovja po s arem načrtu. Nemčija bo imela leta 1912. 12
dreadnoughtov in 3 invincible: torej 15 in ne 17
modernih ladij.

Sodrugi!
Kdor želi napredek naše stranke, ne sme nikdar
pozabiti, da je časopisje najvažnejše orožje v našem
boju. Vsak napredek našega časopisja je napredek
naše stranke, vsak korak, ki ga more zaznamovati
naše časopisje, nas približuje delavskim, socialnodemokratičnim ciljem. Razširjajte torej neumorno
«Rdeči Prapor», pridobivajte mu nove naročnike,
zahtevajte ga po vseh javnih lokalih, v katere za
hajate! Ako bo «Rdeči Prapor» krepak in velik,
se poveča in utrdi Vaš vpliv na javnost. «Rdeči
Prapor» je Vaš glas, skrbite torej, da se bo slišal
v vedno širših krogih! Vse, kar storite za svoje
glasilo, ste storili zase, za svoj napredek, za svojo
korist. Agitator za strankino glasilo mora biti vsak
posamezni sodrug!

Domače vesti.
Fstrlotisem je lepa reč in velja v meščanskih
strankah za krepost vseh kreposti, tako da se po
gostoma, stremeč kvišku, prekopicne in postane iz
njega pravi bizantinizem. Vendar pa ima tudi pa
triotizem meje in tudi brez posebnih studij se lahko
ugane, kje da so. V kapitalistični družbi je kupčija
prvi zakon, ergo preneha patriotizem, ker se začne
dobiček. To se je pokazalo v zadnjem času prav
očividno. Kakor je znano, se je vozilo mnogo vo
jaških čet po železnicah in cela vrsta železniških
restavratorjev je smatralo to kot najugodnejšo pri
liko za nenavadno žetev, četa ima na železniških
postajah kratek odmor. Disciplina ne dovoljuje vo-

103 osebam 1296 knjig. V društvu ie n« »
lakom, da bi se oddaljili, pa jim dovoljenje sploh nevarno in eden lahko ranjen. Lahko sta pa tudi lago
26 različnih časnikov in revij. Mesta
ranjena dva železniška uslužbenca. Naknadno se pa
ae bi pomagalo mnogo, ker ne poznajo njega poroča, da se je mešani vlak med postajama Jo- tembra je proslavljalo društvo svojo štirih
kraja. Svojo lakoto in žejo morajo torej hočeš
nočeš potolažiti na kolodvoru — 00 dovoljuje sipdol in Tounj, ravno ko je pripeljal do znatnega letnico, o kateri smo že takrat poročali' V'
mošnjiček. In «dober» kupčevalec razume takoj, padca proge, vsled slabe medsebojne priprege voza društveni odbor se je sestavil naslednje in
da je tu ugodna prilika za kategoričen imperativ. jn velike teže zadnjega tovornega dela, utrgal. so bili izvoljeni večinoma prejšnji odborn:7
Konkurence ni, torej se cene lahko diktirajo po Zadnji del, obstoječ izključno iz tovornih voz, je Predsednik L. Werzak, podpredsednik I MlirS.1
mili volji. Tudi med restavratorji so pač taki, ki spočetka nekoliko zaostal, nato pa, prišedši do računovodja O. Planinc, blagajnik 1. Komar b'»mislijo drugače, pa razumejo da prinese množica strmine, z velikansko hitrostjo zletel po nagnjeni namestnik I. Lampič,, zapisnikarja E. Jakhl in a
tudi ob nizkih cenah čeden skupiček. Ampak pravi progi, došel prvi del ravno, ko je oni vozil y hu Strekelj, knjižničarja Š. Dražil in 1. Nabernik rt
«patriot» šene vdaja sentimentalnosti; in tako so dem ovinku ter zadel vanj s tako silo, da se je 22 bornika J. Gerčar in A. Volek. Računski pregW
na nekaterih postajah — n. pr. na Zidanem Mostu voz popolnoma razdrobilo. Od objavljenih devetih niki V. Cerar, 1. Ciber in R. Pirkovič. Upravîtep.
__ izsesavali uboge vojake, da je bila groza. Ter- mrtvih sta mrtva dosedaj samo dva, okrog 20 potninske blagajne: Za Ljubljano O. Planinc S
Rudolfovo C. Wernig. Tarifna komisija: P,’?
iali so nezaslišane cene in nobena intervencija m je pa močno ranjenih, vsi pa so večalimanj
vsled
strahu
oboleli.
Eden
je
postal
mutast.
Stro

ločnik, F. Jezeršek, J. Linhard, J, Paulić, I. W,
pomagala. Zdaj se poroča z Dunaja, da to infamno
jevodja
in
vlakovodja
sta
izginila
ter
jih
do
sedaj
J.
Gerčar, R. Stibinger, A. Smuč in O. Tu Da î
oderuštvo vendar ne ostane brez posledic. Dunajski
časopisi pišejo o tem: Ob zadnjih vojaških îz- □iso še našli. — 34 letni sprevodnik državne že rifno razsodišče: J Mlinar, O. Planinc in V.Pretek'
premembah se je večkrat pripetilo, da so posamezni leznice Josip Kokalj je na vlaku Pulj-Trst padel Namestnik : F. Ojstriš. Društvo uspeva jako ugodekolodvorski restavratorji m njihovi uslužbenci zah s stopnice vagona, ko je preščipaval vozne listke. in je res vzor glede točnosti in uprave vsem str«
tevali od vojakov za živila in pijačo nečuveno vi Kokalj je padel z voza, na srečo se je pa poško kovnim društvom. Gmotno stanje ,natn priča
soke cene. Kakor se čuje, ne ostane brez posledic, dovale na rokah in na obrazu. Prvo pomoč so mu požrtvovalnosti članov tega društva. Želimo druit»
da so po nekaterih krajih zahtevah 70 v za ste nudili na zdravniški postaji. — Na postaji Javornik i v bodoče najiepšega razvitka.
klenico piva ali četrt vina, 30 y za cervelat-klo na Gorenjskem je v soboto skočil s tira jutranji
baso i. t. d. Nastopile bodo proti krivcem pohtiške osebni vlak ob pol 6. uri pri menjalnici vsled po
oblasti in železniške uprave, ki jim bodo odpove nižanja tira. Kake težke telesne poškodbe ni nihče Umetnost in književnost.
dobil. Poškodovan je stroj in poštni voz razbit.
: Majski list izda stranka tudi letos in se*
dale najemninsko pogodbo.
na 12 straneh in z ovitkom. List bo torej
— Za koroški deželni zbor so bile vjpondeljek, Vlakovodja je neznatno poškodovan.
— Zar&dl oskrumbe so aretirali nekega slugo v imel bo bogato vsebino ter bo skrbno urejen č
dne 29. marca volitve iz kmečkih občin. Izvoljena
sta bila dva slovenska klerikalca, in sicer Grafen hotelu «Union» v Ljubljani. Devetletna deklica je ilustriran. Izšel bo zanesljivo do polovice apni*.
auer v okraju Pliberk - Železna Kapla in El 1er s- prišla v hotel kupit ostanke jedil. Dotičnik jo je Vse organizacije in sodruge opozarjamo aa ;;1 T
javo in prosimo, naj naznanijo naročila cimpjJ
dorfer v okraju Beljak-Dobrla vas. Poleg teh je zvabil v sobo in jo tam šiloma oskrunil.
— Samomori vojakov se neprenehoma «može. «Delavski Tiskovni Družbi» v Ljubljani,
izvoljenih 11 nemških nacionalcev, in sicer v Ce
lovcu Kirschner in Wieser, v Št. Vidu Pirker, V Celovcu se j e v soboto ustrelil vojak 17. peš cesta 20. Noben lodrng bi oe smel ostati im
v Beljaku Breitenegger in Gailer, v Feld- polka Ivan Kastelic. Vzrok samomora —seveda majskega Usta.
kirchenu Huber, v Šmohorju dr. W a 1 d n e r, v — ni znan.
: Iz „Delavske tiskovne družbe v IjokJ/n/«
— Logar se je pojavil v okolici Teharij pri Celju. Te dni izide stenografični zapisnik zadnią
Friesachu Hönlinger, vGmündu Hofer, vŠpi— Radiopostaja v Pulju. Pred par meseci se je kinega zbora. Prosimo, da se oglase v» tistL w
talu K apeli er. Nemška klerikalca sta izvoljena
v Volšperku, in sicer Krampi in Walcher. začela delati radiopostaja blizu Pulja. Pred nekaj ga hočejo imeti, kolikor mogoče hitro, te
Nemški klerikalci so izgubili špitalski mandat, ki dnevi je bilo tako daleč gotovo, da so se mogli klada omejena. Sodruge kolporterje v idr.'.'
izvršiti poskusi že na dolge distance (Francosko in gorju, Hrastniku, Jesenicah, Tržiču in
so ga imeli doslej.
— Konzumno društvo za Ljubljano in okolico, Angleško). Veliki vsprejemajoči aparat iz železa prosimo, naj takoj naznanijo, koliko izvodov«)
vpisana zadruga z omejeno zavezo. Opozarja se Konstruiranega stolpa je nad morjem kakih 150 m se jim dopošlje. Cena bo zmerna.
delavce, da pristopajo v to društvo, ki je za obstoj visok. S tem bo mogoče občevati z eskadrami na
delavskega ljudstva velikanskega pomena. Pri daljne instance. Na postaji so trije aparati, ki lahko Dopisi.
stopnina znaša 1 krono, delež pa 20 kron, ki se sprejemajo in oddajajo poročila na daljne in krajše
Iz Idrije. Idrija je imela vsled zasluge kkriplača bodi naenkrat ali v več obrokih. — Dose distance.
— Na morju umrl je neki Jurij S užuj ak, ko kalnega deželnega odbora, kateri je novembra L L
danja prodajalna na Glincah lepo uspeva, vendar
bi pa bil lahko še veliko večji promet nego je, je potoval na parniku «Melpomeue» iz Santosa v razpustil naš občinski odbor, zopet priliko, dne 26.
če bi se delavsvo še vse bolj zavedalo važnosti Trst. Mrliča so izkrcali in pokopali blizu Rio de in 27. m. m. pokazat:, da se ne da komandirati
klerikalni strahovladi. Naša socialno-demokratična
konsumnih društev. Nove prodajalne se otvorijo Janeiro.
in narodno-napredna stranka sta postavili iste kan
—
Eksplozija
v
Slovenski
Bistrici.
Smodnik
povsod tam, kjer se vpiše dovoljno število članov.
je v četrtek ob %7- uri eksplodiral v Stigerjevem didate v vseh treh razredih, ki so bili v razpuš
Delavci, na delo!
— Štajerski klerikalci so odbili kompromis za skladišču. Grozen pok je prestresei mesto in zdrobil čenem občinskem odboru. Klerikalci so si bili svesti
deželnozborske volitve, ki sta ga ponujali «Na □ebroj šip. Trgovskega vajenca, ki je imel opra zmage; lagali so po časopisju, obrekovali od vo
rodna» in Plojeva stranka. Klerikalna stranka je viti pri smodniku, je raztrgalo na kosce. Dosedaj lilen do voiilca, da so socialni demokrati napravili
to naznanila s sledečim sklepom : Slovenska kmečka so našli le odtrgano roko in nogo. Tudi drugi dolgove, da bodo spravili občino v bankerot i. t. d.
zveza je na zaupnem shodu dne 24. sušca 1909 v Ma uslužbenci v skladišču so dobili večje in manjše Poklicali so celo nekega fratra v Idrijo, da je
riboru vzela poročilo svojih poverjenikov za kom poškodbe. Ubilo je tudi enega koDja. Vojaštvo in cerkvi agitiral za klerikalce. Vršile so se večer ta
promisne pogovore z «Narodno stranko» in s gasilci so ogenj hitro omejili in tako zabranili večerom pridige, h katerim je bilo dovoljeno samo
skozi zakristijo hoditi, vsa druga vrata so bila za
stranko «Zedinjenih Slovencev» (Plojevo) z zahvalo
večjo nesrečo. Prebivalstvo je silno razburjeno.
klenjena. Ali dasi je bilo prepovedano, javno po
na znanje. Ker pa niti «Narodna stranka», niti
slušati, naj vseeno čitajo naši čitatelji eno teh
stranka «Zedinjenih Slovencev» nista posudili no
pridig, ki se glasi doslovno: «Mi katoličani, ki smo
benih pogojev za stvarno podlago trajne sloge med Socialni pregled.
spodještajerskimi Slovenci, ampak zahtevali za pri
** Zvišsnje železniških tarilov. Ministrska ta tukaj zbrani, ne smemo biti strahopetneži, mi, ki
hodnje deželnozborske volitve samo razdelitev man rifna komisija je pregledala in odobrila načrt no imamo pravo vero, moramo biti v njej stanovitni.
datov in äicer «Narodna stranka» zase 4, stranka vih tarifo v. Ta načrt pride danes v pretres v Kdor hoče biti katoličan, mora to na zunaj po
«Zedinjenih Slovencev» zase 3, tako da bi «Slo pododseku državnega železniškega sveta. S tem kazati, da vidijo nasprotniki, da smo res katoličani
venska kmečka Zveza» bila v deželnem zboru načrtom se namerava zvišati tarife za tovorni pro To pa dokažemo le tedaj, če poslušamo edino nri?
v manjšini s svojimi poslanci in popolnoma met in za osebni promet. Zvišanje bo tako, da bo pastirje duhovnike. Ubogati jih moramo in čitah
vezana na obe nasprotni slovenski stranki, je skle imela država 45 do 50 milionov več dobička kot samo one časnike, ki nam jih oni priporočaj»
nila «Slovenska kmečka zveza», da za deželno doslej, torąj bi znašalo zvišanje povprek 10%. Re- kakor «Slovenec», «Domoljub», «Bogoljub», «MLzborske volitve postavi v vseh slovenskih okrajih fakcije hočejo odpraviti. Novi tarifi bodo 1. oktobra dost» i. L d. Ne smete pa čitati «Slovenskega Ä*
lastne kandidate.
t. 1. stopili v veljavo.
roda» in «Idrijčana» (Napreja). Vsak katoličan
— Železniške nesreče. V četrtek ob 5 uri
** Volitve v „Delavsko zavarovalnico zoper mora biti vpisan v telovadni odsek, vsako dekle v
zjutraj se je na tovornem kolodvoru južne želez nezgode“. Pri volitvi v sredo sta bila izvoljena Marijino družbo. To pa še ni dovolj ; hoditi se
nice v Diemlachu pri Mureku ob Muri zgodiia ve socialno - demokratična kandidata, in sicer za člana mora na naše shode kakor hodijo socialni deaolika nesreča. Premikajoči stroj je dospel po nepre Bandi, za namestnika pa Kmet Dobila sta kratje na svoje shode, ki trajajo po 2. do 4. ure. t
vidnosti kraj takozvanega slepega tira in se je pre- 3133 glasov. Narodnjaška liberalno - klerikalna kan Torej ni dovolj, če se Ie doma za pečjo rožni veo<
vrgel preko tri metre visoke škarpe. Strojevodja didata Jeriha in Gomilšek sta dobila 2496 glasov.
„ •
. moli, tisti še ni katoličan. Ako hočete biti ka:o:____
X1__ papirnica
Karol Kukovič je bil vržen več metrov daleč na
Narodnjaški lir»«
listi trdijo, da~ je
vevška
I ličani, morate tudi pri volitvah voliti može, ki Vsa
vrt, ne da bi se bil znatno poškodoval, kurjač nepravilno postopala. Preiskava bo pač dognala, I jih mi priporočamo, kajti oni so že takorekoč o?
Stefan Ko žel je pa prišel pod stroj in bil na če je to resnično.
g boga postavljeni. Torej še enkrat povdarjam:
mestu mrtev. Zapustil je vdovo in dvoje nepre
kažite ob volitvah, da ste katoličani.» Tako ;:skrbljenih otrok. Železnica je šele drugi dan spra
moledoval debeli pater v cerkvi, kjer je mesto a
vila poškodovane vozove in stroj na tir. Škoda je Strokovni pregled.
besedo božjo. Ali bog se je nad tako besedo re*
precej velika. — Poštni vlak iz Maribora je zadel
jezil in poslal je dne 26. na volišče 229 moi,
Strokovne
organizacije,
pozor!
V
sredo,
na postaji Brezovo v zadnji voz tovornega vlaka
so glasovali proti možem,
«od
boga
~9 ki so bili ,
------- P*
ki je stal čez varnostni znak, kljub temu, da je dne 7. aprila bo. seja strokovne komisije v zadnji I t v •
sobi
gostilne
pri
Petriču
na
Resljevi
cesti
št
22
I
stavl
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°
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J
rešuje
versko
nevarw*
kazalo vhodno znamenje prost uvoz, pri čemer se
ni čuda torej, da so v Idriji
""" klerikalci sren£
“
je razbil stroj in2tovorna voza. Poškodoval se Dnevni red zelo važen. Prosi se zato vse
}e kïrÂaA Vzrok nezgode je osobje na kolodvoru, delegate, da se zanesljivo udeleže te seie Za potrti.
četek ob 8. uri zvečer.
J
(seveda!) ki se je odprlo prost uvoz, kljub temu
JT
5
r
®i
ae,
’
P
010r!
V
nedeljo,
4.
aprila
se vrši
da je stal tovorni vlak čez varnostni znamk. —’
Stroj popoldanskega poštnega vlaka je zadel nri pri Perlesu v Ljubljani shod krojačev Pridite
čuvajnici št. 147 pri Spitala ob Dravi zadnji del vsil Začetek ob 9. uri dopoldne.
ïhor društva tiskarjavna graniakom
čez progo vozečega, s hlodi obloženega voza ter ira • .7
je bil dne 13. marca v Mestnem domu v Ljub
popoldno razdrobil. Hlapca je vrglo med hlode
feJevd0^1 hude Poškodbe in v par minutah ljani. Iz poročil posnemamo, da je imelo društvo
kon?em. leta 179 članov v letu 1908
P
°ttali nePoškodovani. Železnike K /5 QRQ
se iz proste roke proda
ndnrte ł
•
k° J® p6,jal h,aPec čez P™gO, torp, i< Ä qnqP7njemk0V?nnK l.1-934*35 izdatkov,
ft« CÄ, pn:« æreJ K 25.903 70 prometa. Prebitek znaša 2035 K.
Društveno imetj’e (brez knjižnice in inventarja, ki
SÄÄ'ÄfÄ Pr%nLev"a^ 287°) pa je naraslona K 39.571-09.
Istotam se oddąjo
Prispevki članov znašajo K 11.522-80. Podpor
nesrečil je mešanec, ki vozi v Ifnr/ , », er’. ro
K kiju QoČal° K 5308-60. Izobrazba je veljala
LB9?’. VpLava K 1215-97, organizacija
se je pa pretrgal in se je drugi del
1 •
, n’ Ł d- Pri posredovalnici za delo se e
del. Iz tira je skočilo več yoz, dva sla Ä
oglasilo 23 članov, 20 jih je dobilo delo, 2 sta
40 metrov globoko. Razbilo se ,?e 22^°
dAte°QOvala>.1 Je še zglašen. Razentega je dobilo
za majev termin.
se poroča, da je ubitih šest
• 7
Uradao del.° 9 potujočih pomočnikov. Društvena knii?ntea
potnikov, eden šteje 1500 knjig. Izposodilo se je v prošlem leta

Nova stavba

v Rožni dolini štev. ŻIS

stanovanja
Ernest Škot

Izhaja y ŁjaMjaai vsaki
torek, četrtek ia soboto.
Naročnina za fvatro-ogrske traie
za celo leto 14 K, za pol h,ta 7 K,
za ('etrtTeta 3'50K, meieftno T2O K;
za Nemčijo za pol lota 790, za četrt
leta 4 K ; za Ameriko «a ool leta
9 50 K za četrt leta 4'80 K.

FaæaHsteswa fttttwN&sa !» w,

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
28. štev.

V Ljubljani, v torek, dne 6. aprila 1909.

SoSSamacije so pošlnio» preste.
Sefranklrana pfSESs a« »s epy«i«3jaj«, SG&O0ÏEÎ m asa W6îjô,
SaaoaaSJ, Eautbpn ptół-wsto*
(toisa 83 aa) za eakzal 29 via.,
vsäiraS pc äsjsvern.

Leto XIL

Prvi majnik je delavski praznik!
NASLOVA: Za dopise in rokopise za list: Uredništvo
«Rdečega Prapora»,’ Ljubljana, — Za denarne pošiljatev,
naročila na Ust, reklamacije, inserate i. t. d. : Upravništvo
«Rdečega Prapora», LjnMjana, Dunajska cesta štev. 20.

Vabilo na naročbo.
Sodruge in prijatelje vabimo na novo na
ročbo, dosedanje naročnike pa, katerim je potekla
naročnina koncem meseca marca, da jo zopet ob
nove. Pri tem naj se ozirajo na to, da je naroč
nina od L aprila 1.1. naprej nekoliko povišana z
ozirom na to, da

izhaja od 1. aprila naprej
„Rdeči Prapor“
trikrat na teden m sicer v
torek, četrtek in soboto
ter bo veljal:
Za Avstro-Ogrske dežele:

za celo leto
za pol leta
za četrt leta
na mesec

kron
7*— »»
3-50 ss
1*20 ss

Za Nemčijo:
za poS leta
za četrt leta

K 7-90
59 A«_

Za Ameriko:
za pol leta
za četrt leta

K 9*50
,, 4*80

Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri
poročajo naš list svojim sodrugom, prijateljem in
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka
varnah, v katere zahajajo in naj nam pošljejo
naslove takih znancev, ki bi ga naročili, če jim
ga pošljemo na ogled.

Upravništvo „Rdečega Prapora“.
Nevarnost za Evropo.
Avstro-ogrska politika je že davno bolj ogrska,
bolje rečeno madžarska kakor pa avstrijska. Ne
dvomno je, da je tudi v zadnjem razporu s Sušijo
ofiâelno Ogrska igrala veliko vlogo in v Pešti je
bil prav močan vir za vojno bujskarijo. Zdaj, ko
je zagotovljen mir, dela tam marsikdo kisel obraz«
Pisava madžarskega meščanskega časopisja je bila
ves Sas provokatorična, pa tudi v ogrskem parla
mentu se je včasi tako govorilo, kakor da bi bili
hoteli nekateri govorniki namenoma speljati Srbe,
da bi pozabili na razum pa napravili kaj, kar bi
prouzročilo vojno,
S tega stališča je bil zanimiv tudi govor, s
katerim je ir0^ Battyany vtemeljeval svojo inter
pelacijo o zunanjem položaju. Dejal je med dru
gim to:
«Kar se tiče Srbije, konštatiram, da AvstroOgrska ne aspirira na srbsko ozemlje, marveč da
popolnoma rešpektira celokupnost Srbije. Mi sami
želimo, da bi Srbija v svojih iastnih mejah vzcvetela,
Mi pa ne moremo dopustiti, da bi Srbija vsled
aneksije proti nam ali komu drugemu uveljavljala
katerokoli pravico. Ako bi se pa Srbija tem namiš‘jeaha pravicam ne hotela odpovedati, po em m
Wh na mij. Pripravljen sem, đa se sk ene s r-

bijo carinsko pogodbo kakor z vsako drugo državo.
Glede na velikosrbsko propagando izjavljam, da je
za Madjare zelo nevarna. Srbija bi imela koristi,
ako se političao in gospodarsko konsolidira. Toda
nezmisel jugoslovanske države s središčem v Belem
gradu je treba opustiti, kajti to je v resnici ne
varno za Evropo. Prav tako je nezmisel govo
riti o Veliki Hrvatski, katere središče bi bil Zagreb.
Obe stremljenji pomenjati nevarnost za dinastijo,
monarhijo in posebso za Ogrsko. Nadejam se, da
nastopi vlada z vso energijo proti takim stremlje
njem. Končno izjavljam: Danes, ko z velikim ve
seljem vidimo, da je dobil položaj miroljubnejše
lice, bi res nekaj zamudili, ako bi. se s spoštova
njem ne spomnili vedenja našega nemškega zavez
nika, onega za res plemenitega in viteškega ve
denja, katero je nemško cesarstvo kakor zvest za
veznik kazalo ves kritični čas. Tudi drugi zaveznik
v trozvezi, italijanska vlada, se je od svoje strani
vedla korektno. »
Na to se je oglasil Wekerle s svojim znanim
govorom, ki je pojasnjeval pogoje za spravo s Sr
bijo in zavračal vsako jugoslovansko misel ter slavil
dualizem kot edino zveličavno in neizpremenljivo
obliko habsburške monarhije.
Madžarske govore je vedno treba brati med
vrsticami. Wekerle je na vsak način javnejši kakor
Battbyany, ki se je podil po velesrbski in velebrvatski državi; ministrski predsednik je vsaj narav
nost povedal, kar mislijo vsi madžarski šovinisti:
Da hočejo madžarsko državo in druzega nič.
Razmerje s Srbijo je zdaj urejeno, o trgovin
ski pogodbi se razpravlja. Velesrbska država je
torej brezpredmetna in ne more nikomur delati
skrbi. Toda Avstro-Ogrska ima Besno in Herce
govino, s katerima bo treba nekaj ukreniti, ker je
njiju sedanji državnopravni položaj nemogoč. Pa
naj je Battyanyu in Wekerlu všeč ali ne, morala
bosta vendar dovoliti, da se bodo prebivalci Bosne
in Hercegovine in pa tisti, ki so z aneksijo najbolj
prizadeti, tudi sami nekoliko brigali za svojo usodo
in bodočnost. In madžarskim gospodom bo moralo
biti tudi prav, da se bodo misli teh narodov gi
bale v drugih tirih kakor fantazije budimpeštan
skih šovinistov.
Će je za nekatere politične konstrukterje hr
vatska država ideal, za nas ni. Vendar pa obstoja
tudi za nas vprašanje, kako se ima rešiti jugosloslovansko vprašanje in kako zagotoviti jugoslovan
skim narodom svoboden razvoj. V raziskavaoju tega
važnega vprašanja pa naletavamo na absolutno
nasprotje pri madžarskih vlastodržcih. Vsaka izprememba sedanjega državnopravnega položaja,
vsaka združitev južnih Slovanov bi bila po fev
dalno madžarskem evangeliju nevarnost za Ev
ropo. Po tisti geografiji, ki maha nad vsem ze
meljskim globusom z madžarsko zastavo, bi bilo
to že resnično. Le da se ni vsa Evropa madžarska
in da ni nevarno za Evropo, kar je nevarno za
madžarsko oligarhijo.
O nevarnosti za Evropo bi bilo primerno go
voriti ob tem vprašanju, seveda v drugem zmislu,
kakor je govoril BattyaDy. Nevaren je za Ev
ropo sedanji položaj; nevarna je madžarska
hegemonija, nevarno je bečarstvo madžarske aristo
kracije in nevaren bi postal dualizem, če se ne bi
pravočasno odpravil,

Sedanja madžarska vlada onkraj Litve je eno
stavna tiranija, kt predstavlja brutalno gospodstvo
manjšine nad veliko večino. Taka vlada je za go
tovo dobo mogoča, trajno pa nikakor ne. Zelo
dolgotrajna je bila nemška hegemonija v Avstriji
in nekaj občutnih ostankov je še tukaj, dasi se je
premoč germanizma umaknila že z marsikatere po
zicije. Ta dolga vlada je razumljiva, ker so bili
Nemci prvi kapitalistični narod v Avstriji in ker
je bila dolgo med Nemci in drugimi narodi vsled
različnih gospodarskih razmer tudi velika kulturna
razlika.
Na Ogrskem in Hrvatskom je pa položaj dru
gačen. Industrialni kapitalizem je tam sploh še v
povojih, gospodarska moč reprezentira veleagrarizera in kulturnih razlik med Madžari in ostalimi
narodi v celoti ni. Sedanja madžarska premoč je
samo dedščina prejšnjih časov, v sedanjih razme
rah nima več dovolj krepke opore. Dokler ne opeša
iz preteklosti delujoča moč, se sedanje razmere Se
nekoliko ohranijo. Toda ta moč peša že očitno;
najvažnejši dokaz je ta, da trka splošna volilna pra
vica že z železnimi prsti na vrata ogrskega par
lamenta. Kadar izgine dejanska sila, pa nobena ve
čina ne prenaša mirno absolutizma manjšine. Ohra
nitev sedanjega razmerja mora izzvati upor proti
sebi, mora povzročiti boje. In boj je nevarnoft.
Med narodnimi boji v Avstriji iń na Ogrskem,
oziroma Hrvatskem so mostovi. Ce izsili madžar
ska oligarhija s svojim reakcionarnim stališčem take
boje in povzročijo, da se dvigne njih termometer,
tedaj mora posegati gibanje čez meje, ki so med
avstrijsko in ogrsko polovico; nevarnost, ki preti
v prvi vrsti madžarski nadvladi, se prikaže tudi
Avstriji in tako velik boj lahko res interesira Ev
ropo.
Reakcija je nevarnost, demokratična reforma
je varnost. Demokratizacija na Ogrskem je tudi
avstrijsko vprašanje. Će so delali dogodki v Srbiji
Avstrijo nervozno, ji tudi ne sme biti vseeno, xaj
se godi na Ogrskem.

Srbija.
Srbija se je vdala Avstro-Ogrski na milost in
nemilost. Sporazumno z Avstrijo so velesile pred
pisale izjavo, ki jo ima podati Avstriji in Srbija jo
je podala, ne da bi bila izpremenila na njej le eno
vejico. To je popolna kapitulacija na milost in ne
milost. Srbija je izpolnila vse pogoje, Avstriji
niso bili stavljeni nobeni pogoji.
Tako se je zgodilo iu drugače ni bilo mogoče.
Osamljena Srbija ni mogla nikdar misliti na to, da
bi šli njeni bataljoni v boj proti avstrijskim divi
zijam. Druga pot pa ni bila Srbiji odprta, kakor
obupna in brezupna vojna ali pa brezpogojna ka
pitulacija. In naj je čuvstvo govorilo karkoli, razum
ni mogel diktirati nič druzega kakor ohranitev go
lega obstanka, torej kapitulacijo.
Na milost in nemilost.
Komur se vda nasprotnik tako, kakor se je vdal
Avstriji, ima po starodavnih nazorih vseh kulturnih
ljudi dolžnost, izkazati se velikodušnega. Kdor se
izkaže v takem slučaju nemilostljivega; poveča
morda svoj dobiček, ampak simpatij si ne more
ohraniti.
V položaju absolutnega zmagovalca je sedaj
Avstrija. In naša politika je v resnici nastopila

pot, po kateri moramo izgubiti simpatije povsod,
kjer jih morda še uživamo. Zmagovalka Avstrija
se kaže — nemilostljivo.

Aneksija Bosne in Hercegovine je bila vzne
mirila Srbijo. Vzela ji je nacionalne upe. Ustrašila
jo je pa tudi iz zelo stvarnih razlogov. V avstrij
skem objemu je Srbija vstrepetala, ko se je vpra
šala, kaj bo z njenim gospodarskim življenjem. Na
eni strani okrepčana Turčija, na dveh straneh
Avstrija, na četrti pod ruski vpliv prihajajoča Bol
garska — kje ostanejo Srbiji vrata za njene pro
dukte, ki jih mora spravljati v denar, če hoče ži

veti in se razvijati?
Ce bi bil Aehrenthal takrat, ko je bilo razmerje
napeto do skrajnosti, za par minut odložil svoj strah
za ugled velesile in z enim stavkom potolažil Sr
bijo glede na njene gospodarske potrebe, pa bi si
bili morda tuintam prihranili milione, ki jih je po
goltnil militarizem. Toda naš zunanji minister je
moral takrat neprenehoma ponavljati besedo
«ugled» in ni mogel biti prijazen. To je bilo ta
krat —
Zdaj je ugled rešen. Zdaj se ni več bati zanj
in zdaj bi imela Avstrija Srbom pokazati, da jim
hoče omogočiti tiste «prijateljske odnošaje», ki jih
je moral srbski poslanik obljubiti Aehrenthalu. Pri
jateljstvo mora biti vzajemno, ali ga pa ni. Kdor
ga zahteva, ga mora tudi dati. In kaj daje zma
govalka Avstrija premagani Srbiji?
Dne 1. aprila je potekla provizorična trgo
vinska pogodba med Avstro-Ogrsko in Srbijo, s 1.
aprilom se je zaprla meja. Proti severu in proti
zapadu je Srbiji zaprt izvoz. Avstrija je sicer Sr
biji ponudila pravo «največje pogodnosti», kar pa
je ta odklonila, ker je bila ponudba kakor ironija;
Avstrija bi bila od tega imela razne koristi, Srbija
pa nobene. In do sklepa nove trgovinske pogodbe
ostane zdaj praznina ; puške sicer ne pokajo, imamo
pa carinski boj.
Kam meri ta politika? Kaj pa pomeni?
Srbija je naš sosed in nikdar še ni bilo pa
metno, napraviti iz soseda, tudi če je majhen, so
vražnika. Mi pa imamo zdaj v Srbiji še težjo na
logo, kakor ohraniti si prijateljstvo. Napraviti si
moramo šele iz sovražnika prijatelja. V ta namen
bi mu morali predvsem olajšati, da bi pozabil na
ponižanje, ki smo mu ga prizadeli. Ce je bilo po
litično potrebno, kar se je zgodilo, bi bilo politično
modro, čimprej izbrisati spomin in dokazati Srbiji,
da se ji zaradi njene kapitulacije ni treba bati za
svoj obstanek. Tisti trenotek, ko je sila postala ne
potrebna, bi morala Avstrija pokazati velikodušnost
in prepričati Srbijo, da najde v njej lahko oporo.
To pa bi se moralo zgoditi na gospodarskem polju
in lahko bi se bilo napravilo tako, da bi se bila
dosedanja pogodba enostavno podaljšala do sklepa
nove, ki bi se morala na srbske potrebe bolje ozi
rati kakor doslej.
Tako politiko bi pa predpisovala Avstriji tudi
domača potreba. Mi potrebujemo Srbijo. Avstrijsko
ljudstvo potrebuje mesa in kruha, ki ji ga Srbija
lahko da. Samo profit veleagrarcev se upira takim
trgovinskim razmeram med Avstrijo in Srbijo, ki
bi koristile ljudstvu v obeh državah. In zaradi
agrarnega oderuštva se vodi politika, ki podražuje
avstrijskemu prebivalstvu živila, celi Avstriji pa
jemlje simpatije in širi pri naših sosedah sovraštvo
do nas. In taka politika se imenuje pri nas patriotična !

Politični odsevi.
„ , * At*lro-ofl™w poslanik
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ministru zi
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vladah. Dasi so češki poslanci !Tswïïh t ° ?
z ministrskim predsednikom nagUsS?
predloge zanje niso vsprejemS
Jej
dejati, da bodo odnehali od
sprejeh jezikovski zakonski načrt kot tl»

daljnih pogajanj, Takoj po Veliki nož « £

zavzela za to, da omogoči prvo čitanje jezikovnega
zakona. Po prvem čitanju se ima predloga izročiti
posebnemu odseku, ki bo štel 52 članov. Ta odsek
se ima proglasiti permanentnim in bo, kakor se
nadejajo završll svoja dela do konca tega leta.
* Češki deželni zbor se ima sklicati v prvi polo
vici tega meseca. V krogih nemških poslancev pa go
vore, da se to ne zgodi, ker Nemci nočejo pri
pustiti mirnega zborovanja, dokler se ne izpolnijo
njihove zahteve.
* Komisija gosposke zbornice za saniranje
đeželnh financ je imela dne 1. t. m. sejo in je
sklenila, da vloži iniciativen predlog za ozdravljenje
deželnih finančnih bolezni. Sumljivo je, da se ne
pove nič natančnejšega, kakšen bo ta predlog.
* 0 razmerja med Nemčijo in Šasijo piše
«Norddeutsche Allg. Zeitung» : Ruska vlada je, ka
kor je znano, pred zadnjo intervencijo v Belgradu
izrazila svojo pripravljenost, priznati aneksijo Bosne
in Hercegovine. Z ozirom na to zatrjujejo ino
zemski listi, da je bila ta odločitev ruske vlade po
sledica nemškega pritiska. Zabeležila se je celo tr
ditev, da je Nemčija grozila Rusiji z mobilizacijo.
Temu nasproti smo pooblaščeni izjaviti, da se
Nemčija ni posluževala nobenih groženj in da torej
tudi Rusija ni odnehala vsled teh pretenj.
* Črna gora je kazala nevoljo, ko se ie do
segel sporazum med Avstrijo in Srbijo in velesile
so na to sklenile, da bodo tudi v Orni gori posre
dovale. Z ozirom na to se zatrjuje v diplomatskih
krogih, da se bo Avstro-Ogrska izrazila pripravljeno
dovoliti Crni gori razne gospodarske koncesije.
Tudi ni izključeno, da bi Avstro Ogrska ne doyoiila mejne regulacije, ki bi bila tako v interesu
monarhije, kakor tudi Crne gore. Takisto tudi ne
bo delala avstro-ogrska monarhija posebnih težkoč
pri sklenitvi za Črno goro ugodne trgovinske po
godbe.
* Srbsko vojno ministrstva je izdalo ukaz,
naj se vsi rezervisti nemudoma pošljejo domov,
Divizijski poveljniki, katerih polki so bili razme
ščeni na gotovih strategičnih točkah so dobiti na
log, naj se s svojimi voji vrnejo v svoje stare gar
nizije.
* Srbski častniki konjeniškega polka v Kra
ljevu so obvestili vojno ministrstvo, da izstopijo iz
vojaške službe, ker niso zadovoljni s kapitulacijo
Srbije pred Avstro-Ogrsko. Tudi častniki iz drugih
garnizij so že obvestili vojnega ministra, da name
ravajo demisionirati.
* Zarota snujejo baje srbski oficirji proti Karagjorgjevičem. Poveljnika moravske in šumadijske
divizije polkovnika Bojović in Marinovič sta obve
stila vojnega ministra generala Živkovič i, da so v
Nišu, Kruševcu in Kragujevcu prišli na sied častniški
zaroti, katere namen je odstraniti dinastijo Karagjorgjevićev. V Nišu so aretirali 11 častnikov, v
Kragujevcu pa 8. Na poziv vojnega ministra je
polkovnik Marinovič prišel v Belgrad, da infor
mira vojno upravo o zaroti.
* V Macedonïjl se opaža gibanje proti Miadoturkom. V Solunu se je zbralo 20 staroturških
hodžov in softov, ki hočejo nastopiti proti Mladoturkora v Monastiru in okolici. Prvi shod je oblast
prepovedala in zagrozila, da agitatorje zapre, če se
takoj ne vrnejo v Carigrad.
* Spor med Amerikanci in Japonci se je
zopet poostril, ker je ukazal občinski svet v San
Franciscu, da se ločijo japonski učenci od drugih
učencev in se ustanove zanje posebni razredi.
* V Egipta se množe nemiri. Nova tiskovna
postava je razburila Egipčane. V Kairi so priredile
narodne stranke veliko shodov. Vojaštvo je priprav
ljeno za vsak slučaj.

Dopisi.
PSIln. (Cvetka iz samostanskega vrta.) Pred ro
vinjskimi porotniki se je zadnji teden izvršil zna
čilen proces, ki se je končal z obsodbo meniha
fratra Tadeja na 20 mesecev ječe. Stvar je sle.
deča: Dne 21. junija p. 1. je bila v Pazinu izpovec
dijakov. Za spovednika je bil določen tudi rovinjsk
menih Tadej, ki je imel svojo spovednico v za
kristiji. Mož se je pri tej priliki tako spozabil, da
je izvršil razna gnusna dejanja, katerih se z ozirom
na čut sramežljivosti skoraj ne more imenovati s
pravim imenom. Njegov zločin pa ni bil samo gr
dobija, temveč je imel še drugačna posledice ; eden
dečkov je bil namreč po zdravniškem izpričevalu
telesno močno poškodovan. Kakor smo omenili, je
bil frater zaradi tega obsojen na 20 mesecev težke
ječe. Ni nam na misli, da bi uživali ob škandalu,
dasi bi bilo kaj labko, pisati spričo tega dogodka
v enakem tonu kakor ga kaj radi rabijo klerikalci,
kadar se znašajo nad svojimi nasprotniki in izrab
ljajo njih resnične ali neresnične zmote v svoje agi
tatorične namene. Ampak prezreti ne moremo da
se taki naravni zločini strahovito množe, kar bi
moralo vendar vzbuditi več premišljevanja. Moralna
m telesna nevarnost za mladino ni tako malnn
kostna reč, da bi se smela odpravljati enostavno s

skomizgavanjem. Narava je sila, ki se ne d» meni
nič tebi nič zatirati; kjer se ji delajo jezovi, na
stopa nenaravnost. To se pravi, da je za one k,
ne smejo živeti po naravnih zakonih, vedno večja
nevarnost, da zagrezejo v nenaravnost, vsled česar
pa nastane nevarnost za tiste, ki prihajajo >
njimi v dotiko. Zatirati naravne nagone je malo
komu mogoče in zato se vspeh v takem boju ne
sme smatrati za pravilo, temveč za izjemo. Naj se
že sodi o celibatu karkoli se hoče, gotovo je, da
tiči v njem mnogo nevarnega in za vzgojo mladine
ne morejo biti poklicani tisti, katerim se najbob
približujejo izkušnjave. V Pazinu nameravajo uitanoviti dijaški konvikt in ga izročiti fratrom. Pred tem
namenom moramo odločno svariti! Tudi opisani
žalostni slučaj bi moral biti odločilnim faktorjem
resno svarilo.

Domače vesti.

— Cenjene nnročolke, ki še niso obnovili
naročnino za II. četrtletje, prosimo, da store to
takoj. Tudi zaupniki, ki so dobivali po več «tisov
lista, naj obračunajo takoj.
— Socialno-demokratičaa «volilno nlapar.
■tvo» je od zadnje deželnozborske volitve v Ljub
ljani jako obljubljena fraza «Slov. Naroda» in |0
so bili v petek štirje volilci pred ljubljanski® jj.
diščem obsojeni zaradi dogodkov pri vulitnh, j,
objavil o razpravi tako obširno poročilo, kitar d»
je šlo za kak zanimiv rop ali umor in odtok, ia
izgube obsojenci za 6 let volilno pravico, je nsiisti..
kar z debelimi črkami. «Slov. Narodu» bi bilo ret
najljubše, če bi se dali tako vsi socialni demokratje
pripraviti ob volilno pravico ; tedaj bi bil volilni
boj za liberalce lahak. Sicer pa ne vemo, če se ne
veseli prezgodaj, zakaj kakšno mnenje bo imela
višja inštanca, je še vprašanje, na vsak način se
pa lahko pravi, da je sodba naravnost drakonična,
kakor se sploh pri ljubljanskem deželnem sodišču
že nekaj časa opaža zlasti proti delavcem izvan
redna strogost. Čimbolj postajajo sodniki n. pr. na
Dunaju ljudje in modernizirajo svoje nazore, tem
bolj se širi pri nas nekakšen birokratični duh, ki
meri vse po enem kopitu in pozna samo paragraf,
nima pa prav nič zmisla za razmere, v kateńb je
bilo storjeno «kažnjivo dejanje». Cela razprava, ki
jo «Slov. Narod» imenuje velezanimivo, je bila
najzanimivejša v tem oziru, da se obtoženci, ki so
volili s tujimi legitimacijami, niso prav nič zave
dali, da bi bili storili komu krivico, ker so bili pač
prepričani, da bi bile sicer dotične legitimacije za
volitev sploh izgubljene. Ce se pomisli, da je pri
vsakih volitvah ogromno število železničarjev vsled
službe preprečenih, da bi volili, tedaj ni težko raz
umeti, kako teži marsikaterega železničarja misel,
da se izgubi toliko glasov, ki jih po vsem prepri
čanju prištevajo svoji stranki. In da napravlja
dejstvo, da se pri občinskih volitvah voli s po
oblastili, mnogo zmešnjave, je vendar tudi vpoštevanja vredno. Ampak največja hinavščina je, če se
prav «Slovenski Narod» Skandalizira nad temi do
godki, katerih je bilo v resnici zelo malo ; zakaj v
popravljanju volilne sreče ni kmalu kdo tako izur
jen kakor liberalci. In pri zadnjih deželnozborskib
volitvah je bil največji greh socialnih demokratov
ta, da niso prijeli in naznanili vsaj tistih liberalnih
posili-volilcev in tistih z denarjem delujočih agita
torjev, ki so jih bili zalotili. Stvar je ta, da so p:
navadi socialni demokratje dobre duše, ki se pač
razjeze, če vidijo, kako nasprotniki sleparijo, ampai
naznanjati jih sodiščem, smatrajo za denunciadjo
Bo pač treba tudi v tem oziru druge taktike. Id
potem se «Slov. Narod» ne bo tako veselih
— Za deželnozborska volitev v idrijsko
pavskem okraja, kjer so kandidirali klerikalci Per
havca, je obljavijal «Slovenec» vsak dan dolge in
strastne agitatorične članke in notice. Pa ne ds hi
bii klerikalni mandat res v taki nevarnosti? Člo
vek bi skoraj verjel, da so resnične vesti, ki p»
vijo, da se tudi na Kranjskem že pokazuje izprsmenljivost vsega zemeljskega. In še pred par tedfli
so v «Velikem momentu» trdili, da ie klerikalk?®
na Kranjskem večen.
J
, — Občina Honte pri Ljubljani dobi brzojava!
urad. Občinski odbor je dovolil 115 kron.
Umor. Pred 3 meseci je iz Drviš išgio“
kmet Pišek. Vzela ga je neka’noč, zatem ko j«
odšel iz Zupančeve gostilne v Spodnjih MestinjshSumil se je koj umor ali uboj, zakaj tam in v bb'
žmi je bil takrat pretep. Vsa uradna in neuradna
prizadevanja, najti pogrešanca, so bila jalova. Mi
nuli petek se je pa pri nekem mlina ne daleč #>
Mestinj zapazilo človeško moško truplo. Bilo
Piškovo. Sodna komisija ima preiskati to tajk'
stveno smrt.
— Na smrt obsedita je tržaška porota v ÿ5‘
boto popoldne FödraBsperga, ki je bil obî^
žen, da je umoril pevko Lucienne F a b r y. Porc'-‘
niki so prosili sodišče, naj priporoči obsojene?«’
pomiloščenje. O nekaterih zanimivostih tega P&'
česa se še zmenimo,

— ïaradê govora aa protaatnam »hoda proti
imeBOVsaj’J deželnega šolskega nadzornika B e ]>r;'a Jc "" v sredo dr. Žerjav, bivši vodja rajikaiaih akademikov, pri ljubljanskem deželnem sodiščii obsojen na 100 kroa globe. Obtožba, ki jo
je bilo vložilo državno pravdništvo, dolži drja.
Žerjava, da je dne 3. januarja 1909 v Ljubljani
v «Mestnem domu» z besedami «božična zaušnica
ki smo jo dobili z Belarjevim imenovanjem, naj
bo brahij&lna zaušnica deželnemu predsedniku
Schwarzu» na očitnem kraju in pred več ljudmi k
po zakonih prepovedanim dejanjem nagovarjal
spodbadal in zapeljati skušal ter da je s tem za
krivil pogrešek zoper javni mir in red ao
§ 305, k. z. Obtožba pravi v razlogih; »Dne 3.
januarja 1909 vršil se je v «Mestnem domu» ljub»
Ijanskem protestni shod, kateri je sklicalo «Politično
društvo za Dvorski okraj». Na tem so govorniki,
med tem tudi obdolženec ostro napadali dež. pred
sednika barona Schwarza in z ozirom na bodoče
zasedanje deželnega zbora predlagal je končno dr.
Gregor Žerjav resolucijo, katera zahteva odstranitev
deželnega predsednika in poživlja narodno-napredne
poslance, da nastopijo v deželnem zboru z vso
brezobzirnostjo proti vladi in Nemcem in se pri
tem ne straše najskrajnejših korakov ter sredstev.
Tekom svojega govora dejal je dr. Žerjav tudi do
slovno «božična zaušnica, ki smo jo dobili z Be
larjevim imenovanjem, naj bo brahijalna zaušnica
deželnemu predsedniku baronu Schwarzu». Obdol
ženec se zagovarja, da je hotel s tem le reči, da
si je z navedenim imenovanjem deželni predsednik
samenu sebi zadal zaušnico. A tak zagovor ne
velja, kajti jasno je, da je pozival dr. Žerjav k
dejanskim napadom proti osebi sedanjega deželnega
predsednika. Pod izrazom «brahijalna zaušnica» ni
umevati druge zaušnice nego le one, ki se provzrofii
s porabo brahijalne telesne sile in le tako silo ima
v mislih vsekalo tudi gori navedena resolucija, ki
poživlja k boju z najskrajnejšimi sredstvi. Da je to
tolmačenje obdolženčevega hujskanja pravilno, ka
žejo pa tudi razburjeni dogodki o priliki 1. seje
deželnega zbora, ki so itak notorični. Obdolženec
je tedaj segel z zgoraj navedenimi besedami daleč
preko mej dopustne kritike ter pri shodu navzoče
občinstvo naravnost poživljal, naj se v političnem
boju poslužuje kažnjivih dejanj. — Dr. Žerjav se
je tudi na razpravi zagovarja! v enakem smislu,
kakor navaja obtožba, sodišče se je pa postavilo
na stališče, da je mislil na dejansko zaušnico in je
izreklo navedeno obsodbo.
— Peipof ob Martinovi ceati ^Vodmaln. Ljub
ljanski občinski svet je ie leta 1903 nameraval
opustiti pešpot ob Martinovi cesti in je tedaj po
nudil ta svet v zameno mejašem v svrho razširje
nja Martinove ceste. Mejaši niso tedaj hoteli spre
jeti zamene. Pešpot je popolnoma nepotrebna in
se ne rabi več za promet, temveč kvečjemu le za
odlaganje razne nesnage, kar je v zdravstvenih
ozirih le škodljivo. Na zadnji seji seji občinskega
sveta sta personalni in pravni odsek predlagala po po
ročilu dr. Majarona, da naj se ta pešpot opusti in
svet v zemljiški knjigi vknjiži kot last občine. To
ae je sprejelo.
— Naarctawaviki papirnici. V vevški papir
nici je zagrabil transmisijski jermen 16 let starega
Janeza Kobala iz Gorenjega Kašlja, zavrtel ga
šestkrat okolu in mu glavo popolnoma zmeč
kal. Truplo so prepeljali v mrtvarnico k Devici
Mariji v Polju.
— Ponarejeni 20-všnaraki norci krožijo zopet
po Ljubljani in okolici. Falz fikati so zelo dobro
ponarejeni in jih na prvi hip ni mogoče ločiti od
pravih novcev ogrskega kova. Kovina pa je dokaj
mehkejša od nikla. Pri sprejemanja drobiža je to
rej treba dobro paziti.
— 2 o«ebnega vlaka je padel 22 letni krojač
Martin Hanger er pri Frvačmi. Vlak ga je po
polnoma razmesaril.
»
..
— «Aljažev do«» v Vrailb razdejan, župnik
Aljaž z Dovjega je poslal «Slovenskemu planinskemu
društvu» pismo o nesreči v Vratih. V pismu
pravi ; Sinoči je prišel iz Vrat Franc Jakelj, posestnik
v Dovjem, ki je šel pogledat svoje oglje zgor Tur
kove bajte in ž njim Kosmatov Šimen. Sla sta po
gledati tudi Aljažev dom, če bi bilo kaj streho po
praviti, pa že od daleč sta videla, da stoji prvo
nadstropje Aljaževega doma skoraj s celo streho vred
pri kegljišču, 30 metrov proč od prejšnje hiše pri
ograji proti Bistrici; — pritličje Aljaževega doma,
deloma razdejano, stoji še na starem mestu in po
lovica dimnika gleda ven. O drvarnici ni nobenega
sledu, istotako ne o stari Aljaževi koči. Vidi se,
da se je vrh Rogice (Dovka) utrgal velik plaz in
sredi gore, kjer je rob (nos), se je razdelil v dva
dela : veliki del se je orbnil bolj proti Dovjem, 400
»etrov daleč od Aljaževega doma in leži čez pot
na tisti ledioiei (trati), kjer je bilo kopišče in je
prinesel seboj grmovje in drevje (10 col debelo)
ter šel v Bistrico, manjši del pa se je obrnil proti

®
^ornu ,n ostal
°Kraie 50 metrovi
uaiec in puh (zračni pritisk) je poslopja odnesel,
lato sodi tukajšnji posestnik Klančnik, ki se pa go
tovo moti. Klančnik jc videl dve velike korenini1
P« Aljaževem domu, tedaj se kaže, da je plaz šel
čez poslopje in korenino prinesel, potem pa je zopet
nov sneg padel, da Klančnik ni videl plazu.
Tudi iz drug h hribov so šli strašni plazovi in kon
čali gozde, v Radolni do hiš, iz Stenarja. Gmira,
veliko plazov je šlo do Bistrice. Pot v Vrata se
skoraj ne pozna, vse leži križem, Tudi po Peričniku je prišel velik plaz in nasproti s Crne gore.
Pri mostu sta se objela in združila visoko nad
mostom.
—ulancem in častnikom. Na do
pustu bivajočega ulanca M. Počka na Dunaju je
ustavil javno na cesti ulanski častnik, češ, da ni
pravilno opravljen. Poček mu je baje predrzno od
govarjal, nakar ga je častnik udaril s sabljo po
glavi. Poček mu je, dasi ranjen, iztrgal sabljo iz
rok in prišlo bi bilo do hudega pretepa med nji
ma, da nista zbrana množica občinstva in došli
stražnik tega zabranila. Med grozilnimi in zaniče
valnimi klici množice proti ravnanju častnika, so
odšli na stražnico, kjer se je častnik legitimiral,
Počka so pa odpeljali v bolnico.
— Najdena utopljenka. V nedeljo popoldne so
našli v Ljubljanici na Fužinah stotnikovo soprogo
Schivritz pl. Schiwitzffnovo, katera se je po
grešala že dva meseca. Truplo utopljenke je že
razpadalo in jo je bilo spoznati lo po prstanih, ki
jih je imela na roki.
Današnji številki lista je priložen letak tvrdke
Gričar & Mejač v Ljubljani, na kar opozarjamo
naše cenjene čitatelje.

bratovskih skladnicah. — 28. marca so se vršili
v Mor. Ostravi ter po vseh drugih krajih, ki pri
dejo glavno v poštev, veliki shodi, ki so se pečali
z obstoječimi razmerami. Želeti je, da bi premogovski baroni izpregledali ter se zopet držali ko
lektivne pogodbe — drugače bo zopet boj, katerega
posledice ni mogoče presoditi niti za ostravskokarvinske revirje, niti za ostalo industrijo, ki je
navezana na premog iz vseh teh premogarskih
središč.
— Stavka krojačev je izbruhnila 29. marca
v Moravski Ostravi, v Vitkovicah in fia Marianskyh
Horach. Pomočniki so predložili cenik, katerega so
mojstri zavrnili. Noben krojaški delavec
naj ne hodi na Ostravsko!
Tretji zveaai Zbor mlinskih delavcev v
Avstriji se bo vršil 30. in 31. maja na Dunaju z
bogatim dnevnim redom.

Socialni pregled.
** Oaredajo ljndako hranilaico so ustanovili
delavci v Brnu, da bi tudi na tem polju postali
neodvisni od meščanskih zavodov in da bi svojim
gospodarskim in drugim društvom olajšali denarno
poslovanje. Novi zavod se je ustanovil 1. januarja
iu izkazuje za prve tri mesece sledeči promet:
Vloge na deleže
4.135-61 K
Vloge na knjižice
38.599 80
Skupne vloge
42.835-41
Izplačano na deleže
18.602-—
Posojila v celoti
52.155 ■—
Denarni promet
197.321-51
Vsekakor čeden začetek.

Shodi.

Umetnost in književnost.
: Majski lisi izda stranka tudi letos in sicer
na 12 straneh in z ovitkom. List bo torej povečan,
imel bo bogato vsebino ter bo skrbno urejen in
ilustriran. Izšel bo zanesljivo do polovice aprila.
Vse organizacije in sodruge opozarjamo na to iz
javo in prosimo, naj naznanijo naročila čimprej
«Delavski Tiskovni Družbi» v Ljubljani, Dunajska
cesta 20. Nabea sodrug bi ne smel ostati brez
majskega lista.

Strokovni pregled.
— HS. redni občni zbor Zveze lesnih delavcev
se vrši 11., 12.. 13., ev. 14. aprila na Dunaju z
dnevnim redom: 1. poročila; 2. ureditev prispevkov
in podpor; 3. Strajki in izprtja; 4. organizacija in
agitacija; 5. prememba pravil; 6. volitev vodstva;
7. strokovno časopisje; 8. socialno zavarovanje. —
O zboru bomo poročali.
— Za predilničarje. Prosi se, naj nobea preditničar ne išče dela v Novi Paki, v Ponikvi
(firma Palme, Stumpe & Go ) in v Adorfu na
Saksonskem. — V Bielitzu so tkalci firme Quittner
dosegli 10% zvišanje plače. V imenu Unije predilničarjev je posredoval sodr. Hoinkes. — V Bufanich jc stavka predilniških delavcev pri firmi
Eisenmann in Brun, ker je hotela firma dogovor
jeni mezdni tarif neprestano kršiti. — 25. marca
se je vršila na Dunaju seja razširjenega predstojništva Unije predilniških delavcev in delavk, na
kateri so se obravnavale posledice krize v 1. 1908.
Blagajnik Unije sodr. Hübner je predložil letni
proračun Unije. Premoženje Unije znaša nekaj nad
pol milijona kron !
«= Tapetalki, pozori Tapetniški pomočniki v
Zagrebu stoje v mezdnem gibanju. Podali so že
svoje zahteve. Opozarjajo zato tovariše iz drugih
krajev, naj ne hodijo iskat dela v Zagreb.
=_ Pred novim bojem rudarjev na Ostravskem.
Zopet se oblači že tako soparno ozračje na Ostrav
skem. Med rudarji vlada silno vrenje in skoro se
je bati izbruha. Kaj je vzrok, da so rudarji ostravsko-karvinskih revirjev nezadovoljni P Oskrbništva
in ravnateljstva premogovnikov se ne drže kolek
tivne pogodbe iz 1. 1907. Zlasti glede mezde so
neprestane diference. 25. marca se je v Stanovi
vršila konferenca nekaj nad 300 deiegatev ru
darskih zadrug iz ostravsko-karvinskih revirjev, ki
je sklenila, da se mora v 14 dneh sklicati razso
dišče pri rudarski zadrugi, ki mora obravnavati
vse preporne točke. Ge pa ne bo sklican, proglašujejo delegatje, da se ne bodo smatrali več ve
zane z oktobrskim dogovorom iz I. 1907. —• Dalje
je sklenila konferenca, da se mora izpremeniti se
danji službeni red rudarjev, ki je že od 1. 1887.
Sicer se je s pomočjo organizacije že odpravilo
nekdanje grde navade, ali treba je vse to določiti
v službenem redu, da se ne bo treba več bojevati
za podobne reči. — Konferenca je razpravljala tudi
o bratovskih skladnicah in se izrekla, da se zdru
žijo vse bratovske składnice iz ostravsko-karvinskih
revirjev v zvezo bolniških blagajn v zmislu § 23 o

Trsi. V soboto so je vršil v Delavskem Domu
javni shod železničarjev. Poročal je sodrug Etbin
Kristan. Govoril je o političnem položaju. Na
tančno je razjasnil, kaj se je vršilo v zadnjih časih
v državnem zboru ; ostro je napadal vse meščanske
stranke, ki so železničarjem vse obljubovale, toda
v trenotku, ko so socialisti stavili predloga za iz
boljšanje razmer državnih železničarjev proti dra
ginji in zahtevali otvoritev mej in odpravo carine,
so se katoliški in nekatoliški poslanci meščani sploh
zedinili ter odklonili socialistične predloge. Železni
čarji so pazno sledili izvajanjem sodruga Etbina
Kristana in mu konečno burno odobravali.

Društvene vesti.
§ Predavanje v Akademiji. V sredo je pre
daval sodrug Etbin Kristan o neobjavljenih spisih
Janeza Trdine. Po kratkem uvodu je recitiral
razne odlomke iz rokopisov, tako da je pokazal
Trdino kot pisatelja od vseh strani: Kot humo
rista, kot izbornega opazovalca narodnega življenja,
kot klasičnega Stilista, kot izvrstnega poznavalca
jezika in kot globokega misleca. Neprisiljeni, sveži
humor, ki odseva iz Trdinovih povestij, je pogono
ma izvabil poslušalcem elementaren smeh; obču
dovali smo krasoto Trdinovega jezika, vrhunec
užitka pa nam je podala recitacija iz «Spominov»,
ki slika s silno močjo veliko duševno krizo 15 let
nega Trdine, ko je izgubil vero in pretrpel tako
strašne duševne bolečine, da so ga prignale do sa
momora, katerega ga je zadnji hip rešila ljubezen.
Lapidarna in plastična je ta slika, polna silnega,
plemenitega patosa. Ta recitacija je popolnoma po
trdila predavateljeve besede, da je Trdinovo mesto
v prvi vrsti slovenskih pisateljev. Ge bi «Akade
mija» priredila nadaljevanje tega predavanja, kar
bi bilo menda spričo bogastva Trdinovega lite
rarnega dela lahko, bi si gotovo pridobila mnogo
novih prijateljev.
—er.
§ Slov delav. pevsko druilvo «Slavec» nam
naznanja, da priredi v dneh 27., 28. in 29. rožnika
1909. v Ljubljani veliko pevsko slavnost
v proslavo petindvajsetletnice svojega obstanka.
Na to slavnost je društvo izdalo obširna vabila, v
katerih pravi o nameravanem sporedu: «Vodilna
misel, ki nas vodi ob prireditvi slavnosti je : do
seči čim najvišji glasbeni užitek. Določen je torej
slavnostni spored prvih dveh dni predvsem velikim
pevskim nastopom skupnih pevskih zborov in po
sameznih pevskih društev, tako v slavnostnem kon
certu kakor pri veliki ljudski veselici. Tretji dan
pa je določen izletom v naše slikovite gorenjske
pokrajine, na rajski Bled in divni Bohinj k izvirku
Savice, oziroma v Postojnsko jamo na Notranj
skem». Na svojo slavnost vabi «Slavec» tudi vsa
sorodna društva.

Iz stranke.
o Napredek alovenske aocialna demokracije v
Ameriki je razviden iz sledečega novega pregleda
političnih organizacij : Slovenska socialisti
čna organizacija v Ameriki s sedežem v

Prva domača slov. pivovarna G. Anrjevih dedičev
u bjtibljaoó HJolfoue ulice st.
Ustanovljeno leta 1855.

Številka telefona 210.

—

pod novim strokovnim vodstvom priporoča slavnemu
občinstvu »n spoštovanim gostilničarjem svoje novo var
jeno, priznano izborno pivo v sodcih in steklenicah.
Ustanovljeno leta 1855.'
jo—i
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Izhaja y Ljubljani vsaki
torek, četrtek in soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3’50 K, mesečno 1-20 K;
za Nemčijo za pol leta 7 90, za četrt
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9 50 K za četrt leta 4’80 K.
FoBEäHseztaaa ô8sw!S(sæ G® ir,

Beklamaoijo «o pošinies presta.
Neftankirasa pisma s» a« «pr»-

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
V Ljubljani, v četrtek, dne 8. aprila 1909.

29* štev.

Sokopisi za ae vrnssjo,
ïaïssaB. Bamtapaa p»Ut-u«tiM
(âiïiaa 88 sara) sa enkrat SO vifi.,
večkrat pe žagovare.

Leto XII.

prvi majnik je delavski praznik!
NASLOVA: Za dopise in rokopise za list: Uredništvo
«Rdečega Prapora», Ljubljana, — Za denarna pošiljatev,
naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d. : Upravništvo
«Rdečega Prapora», Ljubljana, Dunajska cesta štev. 20.

Vabilo na naročbo.
Sodruge in prijatelje vabimo na novo na
ročbo, dosedanje naročnike pa, katerim je potekla
naročnina koncem meseca marca, da jo zopet obnové. Pri tem naj se ozirajo na to, da je naroč
nina od 1. aprila 1.1. naprej nekoliko povišana z
ozirom na to, da

izhaja od L aprila naprej
„Rdeči Prapor“
trikrat na teden in sicer v
torek, četrtek in soboto
ter bo veljaj.
Za Avstro-Ogrske dežele:
za
za
za
na

celo leto
pol leta
četrt leta
mesec

14*— kron
7*—
»»
350 »»
1*20 »»

ia Nemčijo:
za pol leta
za četrt leta

K 7*90
»» 4*—

Za Ameriko:
za pol leta
za četrt leta

K 9’50
„ 4*80

Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri
poročajo naš list svojim sodrugom, prijateljem in
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka
varnah, v katere zahajajo in naj nam pošljejo
naslove takih znancev, ki bi ga naročili, če jim
ga pošljemo Da ogled.

Upravništvo „Rdečega Prapora“.
Dolžnost ln uljudnost.
Med Avstrijo in Srbijo je brezpogodbeno stanje.
Trgovinska pogodba je pretekla dne 31. marca in
doslej še ni obnovljena. Seveda se tudi ne obnovi
kar v osmih ali štirinajstih dneh. Ko je dobil baron
Aehrenthal zadnjo kapitulacijsko noto od srbskega
poslanika na Dunaju, je poslal po grofu Forgachu
odgovor, da jemlje Avstrija srbsko izjavo z zado
voljstvom na znanje in da se lahko takoj začno
pogajanja za novo trgovinsko pogodbo. Ta poga
janja se bodo seveda vlekla in preden dozori iz njih
podpisano, zapečatena in potrjena pogodba preteče
lep Sas, Za sedaj pa je kupčijsko razmerje med
Avstrijo io Srbijo tako kakor med sovražnimi dr
žavami.
Ali more biti avstrijskim narodom vseeno, če
je položaj tak ali pa drugačen.
Oglejmo si položaj najprej čisto z materialne

idnji pogodbi jo Srbija imela pravico,
ko omejeno množino mesa šez avstrijsko
pa je to ponehalo. Ne pol kile mesa
Irbija prodati v Avstrijo. Pa tudi skozi
sko ne more izvažati svoj.h pridelkov
ti prevozna carina je tako viso a, a
î transportne stroške. Za sr s o
me

tijstvo, ki je od Avstrije že mnogo prebilo, je to
nov, hud udarec. Vsa pota proti severu in zapadu
so Srbiji zaprta, gledati mora, da si obrani ne pre
veliko turško prijaznost in si čez njeno ozemlje reši
vsaj nekaj izvoza. Ščuvanje in oboroževanje v teku
zadnjih šestih mesecev je tudi iz srbskega ljudstva
izsesalo ogromne svote denarja in kriza, ki grozi
deželi na gospodarskem polju, postane lahko ka
tastrofalna.
,
Pri nas je stvar ta. Avstrijski trg izgubi meso
in poljedelske pridelke, ki so zdaj prihajali iz Srbije.
Konkurenca za naše domače agrarce se zmanjša in
kdor pozna količkaj oderuško nagnenje te «patriotične» gospođe, ne more dvomiti niti hip, da bodo
izrabili ugodni položaj čim najbolj v svoj prid.
Pripravljeni moramo torej biti, da se draginja, ki
je v Avstriji že stalen gost, še zviša.
Bati se je pa še druge posledice. Tudi za av
strijsko industrijo ne veljajo več določbe trgovin
ske pogodbe, ampak avtonomni srbski carinski tarif,
ki otežčuje uvoz avstrijskega blaga v Srbijo. Naša
industrija, ki še ni popolnoma okrevala od bolezni
turškega bojkota, ima še za mesece računati z iz
gubo srbskega, jažo važnega trga. Vsak udarec in
dustriji odškoduje v prvi vrsti delavce. Reduciranje
dela in brezposelnost sta prvi posledici takih izprememb.
Izgled je toraj za delavstvo tak: Manj za
služka, pa večja draginja. Za tako krasno
oskrbovanje njegovih interesov se ima ljudstvo za
hvaliti visoki avstrijski diplomaciji, pa meščanskim
in agrarnim strankam.
Greh barona Aebrentbala smo že tolikokrat
razložili, da nam na tem mestu ni treba ponavljati
razlage. Ampak povedati je treba še kaj o meščan
skih strankah, ki se delajo nedolžno ovčice, dasi
pada nanje največji del krivice.
Da poteče trgovinska pogodba s Srbijo s
koncem marca, ni bila skrivnost. Državni zbor je
imel zadevo na razpravi in v prvi yrsti zadene
odgovornost za sedanji položaj državnozborsko ve
čino. Parlament ni mogel storiti nič drugega, kakor
skleniti pooblastilni zakon, če je hotel sploh kaj
napraviti. Ampak šlo je za to, kakšna poobla
stila naj dobi vlada. Socialni demokratje so spo
znali položaj in so v odseku predlagali, naj se vlada
pooblasti, da sme
podaljšati doseda
njo pogodbo do konca leta. Odsek je
sprejel socialno-demokratični predlog in za po
ročevalca je bil izvoljen veleindustrijalec dr. Licht,
mož, ki je bil, mimogrede rečeno, samo s pomočjo
najhujšib sleparij izvoljen v državni zbor. Socialno
demokratični predlog je bil torej odsekov sklep in
dr. Licht ga je imel v parlamentu zastopati.
Proti predlogu so pa v zbornici nastopili
agrarci. To je umevno. Oni nimajo druge skrbi,
kakor da podraže živino in moko. Torej so z
ozirom na svoj globoki žep zahtevali, da se na
pravi Srbiji čim več težav. Vlada, naša dična Bienerthova vlada, je molčala. Namesto da bi bila
agrarnim oderuhom jasno in glasno povedala, da
ima tudi Avstrija dolžnosti do Srbije in da so
mednarodni interesi važnejši, kakor pa nesramna
agrarna lakomnost, je vlada molčala. Imenitni
poročevalec, omenjeni dr. Licht, pa je pozabil
na svojo nalogo, zatajil svojo dolžnost in namesto
da hi bil zagovarjal odsekov predlog, se je brez

boja vdal predrzni agrarni zahtevi in — zagovarjal
njihov predlog, meščanske stranke pa so glasovale
z agrarci in jim tako pomagale do zmage proti
interesom svojih volilcev, proti inte
resom mestnega prebivalstva in vseh
siromašnih slojev.
Sedanji trgovinski minister je krščanski so
cialec, to se spozna takoj. Prva naloga drja. Weißkirchnerja je, pospeševati interese industrije in
blagostanje prebivalstva. Agrarni požeruhi imajo
svoje poljedeisko ministrstvo, ki je že itak bolj
filialka agrarne organizacije. Povrh bi moral Weiß
kirchner imeti takorekoč tudi interese avstrijske
države pred očmi, navadno se misli, da se sme
to zahtevati od avstrijskih ministrov. Interesi te
države pa zahtevajo, da se čimprej popravi naše
razmerje do Srbije in podaljšanje trgovinske po
godbe do sklenitve nove, ugodnejše, bi bilo vsaj
nekoliko pomagalo v tem oziru.
Za Avstrijo pa to ni samo moralna dolžnost,
ampak treba se je spomniti, da je naravnost
zavezana pred celo Evropo, kateri je baron
Aehrenthal obljubil, da nakloni Avstrija
Srbiji gospodarskih koristi, čim se politično
pobotate. Velesile in Srbija imajo pravico, za
htevati od Avstrije, da drži besedo. Prav vseeno
je, v kakšni obliki je bila dana obljuba.
Začetek izpolnjevanja nam nikakor ne služi na
čast. Ze danes se zdi marsikomu v Evropi, da je
Avstrija, ko je nastopilo brezpogodbeno stanje,
snedla svojo besedo. In če nas smatrajo danes po
svetu za hinavce, imamo zato poljubiti roko širokoustnim meščanskim in agrarnim strankam, ki so
vladi omogočile tako ravnanje, odnosno jo na
ravnost napeljale nanj.

Slava mirni
(Iz govora poslanca sodruga drja. Soukupa na seji držav
nega zbora dne 19. marca.)

Izza leta 1866, ko je Avstrija imela vojno s
Prusijo, stojimo prvič zopet v središču evropskega
zanimanja. Žal, da to ni zanimanje, za katero bi
nam moral biti kdo nevoščljiv. Najstrašnejše pa
je, da odločanje o usodi, o življenju in smrti, o
bodočnosti Evrope ne leži
v rokah narodov.
Capitis deminutio (zmanjšanje časti) rimskega
prava, odločevanje o smrti in življenju posamez
nika, tlačanstvo, je odpravila naraščajoča civili
zacija; odločevanje o življenju in smrti milionov
pa je ostalo v dvajsetem stoletju še v rokah avto
kratov, ne glede na to, če so prišli po milosti
božji, ali pa od morilčeve roke na prestol. (Odo
bravanje pri socialnih demokratih.)
Spričo možnosti svetovnega požara stojimo
z neizrečnimi posledicami za vse človeštvo. Mo
bilizacija se Izvršuje z največjo naglico. Tisoč in
tisoč sinov našega naroda stoji ob srbski meji in
vedno novi transporti se pošiljajo tja. V takem
trenotku vprašuje delavno ljudstvo, kaj dela
parlament, da prepreči najtežje posledice? V
kratkih dneh, morda že v kratkih urah se raz
idemo, a nikakšue gotovosti nimamo o tem, kaj
se zgodi, kdaj se snidemo in če se sploh še
snidemo na nadaljevanje naših posvetovanj. Če
se dajo mnogi poslanci in največje stranke po
nižati, da igrajo vlogo pasivnih gledalcev: soci-

aîni demokratje ne bodo dali iz sebe napraviti
nemega orodja vojaške diktature in iz avstrijskega
parlamentarizma ne bodo dali napraviti aportirajočega psa za ministrstvo zunanjih zadev. (Ži
vahno odobravanje pri socialnih demokratih.)
Kdo je pravzaprav suveren v tej državi ? Ali
je parlament ali baron Aehrenthal? Čutiti imamo
bojkot balkanskih držav v ustavljanju industrialnih podjetij, v velikanski brezposelnosti. Kdo
je povzročil vse to? Odgovor je
strašna obtožba
ne le proti sedanjemu predstavniku ministrstva za
zunanje zadeve, ampak proti avstro-ogrskemu zi
stemu sploh. Kaj je Avstro-Ogrska storila napram
balkanskim državam, da bi pridobila v bosenskohercegovskem vprašanju ne le naslov sile, ampak
tudi naslov moralnega prava?
Tukaj ne gre le za dve srbski pokrajini,
temveč za evropski problem, za ključ na Balkanu.
Kako je Avstro-Ogrska v teku tridesetih let iz
vrševala svoj okupacijski mandat v Bosni in Her
cegovini? Vpeljala ni moderne uprave, temveč je
smatrala svojo misijo le s stališča vojašnic in
samostanov. Ti deželi nimata še ustave, dasi de
luje v Turčiji konstitucija že davno. Nič se ni po
skusilo za zemljiško odvezo, nič za osvoboditev
kmetov. Zdaj se kažejo sadovi zlega dela. In go
spodu drju. Gessmannu se je zdelo prav, obleči
uniformo parlamentaričnega feldcajgmojstra
in zatrobiti v bojno pozavno. Takega vojnohujskajočega govora, kakršen je bil njegov, še ni
bilo Slišati v tej zbornici. Ta govor je bil
slavospev gromadni moritvi
na Balkanu. (Živahno odobravanje pri socialnih
demokratih; ugovori pri krščanskih socialcih.) Še

Napravi naj najprvo mir in red v Aziji, osvobodi
naj narode v Rusiji strahovitega pritiska, pod ka
terim morajo zdaj propadati.
Če bi bila Avstrija v nevarnosti, da jo barbarično napade tuja država, bi tudi avstrijski pro
letarci pograbili za orožje, da bi branili svoj dom
in svojo last in storili bi vse, da bi odbili barbarični napad. Za to pa zdaj nikakor ne gre.
Aneksija Bosne in Hercegovine in vse, kar je z
njo v zvezi, ni vredno nobene vojne. Avstrijski
proletariat ne bo poginil in ne more poginiti, pač
pa bi lahko poginilo nekaj druzega. Zakaj tako
čvrsto niso temelji evropskih tronov, kakor si
predstavljajo gospodje na krščansko-socialni strani.
(Pritrjevanje pri socialnih demokratih.)
Nikar ne pozabite, da se lahko v tistem tre
notku, ko poči prvi strel, razširi po vsej državi
razburjenje, katerega posledic ne bi mogel nihče
oceniti. (Živahno odobravanje pri socialnih de
mokratih.)
Konca vojne ne more dandanes nihče do
ločiti, zakaj velike kulturne pridobitve, ki so jih
dosegli narodi v Evropi izza zadnje nemškofrancoske vojne, niso šle niti mimo vojašnic brez
sledu; tudi misli naših vojakov hodijo dandanes
po drugih potih kakor pred pol stoletja. Socialni
demokratje ne žugajo, temveč
konstatirajo dejstva.

Vsa dejstva pa svare državo in odgovorne
politike, svare vso Evropo.
Če stojimo pred vprašanjem:
ali mednarodno vojno ali pa med
narodno konferenco, tedaj ne more biti
odgovor težak. (Živahno pritrjevanje pri socialnih
demokratih.)
Avstro-Ogrska mora biti pionir miru, blago
stanja in svobode za balkanske narode. Še ve
rujemo, da se bo vpošteval naš klic po miru in
da bo Avstro-Ogrska izpolnila svojo dolžnost
kakor tudi srbska vlada. Zato zaključujem s
klicem :
Slava miru!

nikdar ni bil Kristus in njegov nauk tako oma
deževan kakor tukaj od krščanske socialne stranke.
Državno stranko se imenujejo krščanski sociaici,
pa so na poti, da razrušijo državo. Ali bi
ta stranka rada pripravila staremu ce
sarju škandal v Evropi in ga zavlekla v
svetovno vojno?
V prvi vrsti so agrarični stebri v Av j (Burno odobravanje pri socialnih demokratih.)
striji, ki so zbudili v Srbiji sovraštvo do Av
strije in so ga hranili, oni so povzročili, da se
je razvila velesrbska propaganda. Razven tega so DELAVCI!
v Srbiji vedno dinastični interesi ruvali ter raz
burjali javno življenje v deželi in tudi v sedanjem
trenotku ne stoji dinastično vprašanje v zadnji
vrsti. Čim odkritosrčnejše pozdravljajo avstrijski

Pripravite se, da dostojno
praznujete prvi majnik!

socialni demokratje razvoj in emancipacijski boj
srbskega proletariata, v tem večji meri imajo
dolžnost, če vidijo, da so srbski proletarični in
teresi v nevarnosti, varovati srbski proletariat, da
ga nezaslišana gonja neodgovornih
subjektov ne nažene v pogubo in v
samomor. Tudi prevzetnost in

zločin na kraljevskih prestolih
ima meje.
Bodočnost Srbije ne leži v vojni pustolov
ščini, temveč edino in izključno v mirnem kul
turnem delu ter v solidarnosti z ostalimi kultur
nimi narodi donavske federacije. Geslo boju srb
skega naroda ne sme biti: Vojna z dinastijo na
čelu! — temveč: Boj dinastiji! — dokler ima ta
dinastija namen, pognati narod s svojim blaznim
vedenjem v pogubo.
Srbska socialna demokracija je že začela s
prosvetnim delom med srbskim narodom in av
strijska socialna demokracija se mora v tem tre
notku spominjati

sodrugâ Kaclerovlća,
ki je imel v najtežavnejših razmerah v srbski
skupštini tak pogum, da je protestiral proti vojni
z Avstrijo. (Burno odobravanje.) Avstrijski soci
alni demokratje pozdravljajo organizirani srbski
proletariat in vedo, čeprav so ob Drini postavljeni
avstrijski in srbski vojaki drugi proti drugim, da
si podajajo čez bajonete teh vojakov
avstrijski in srbski proletarci roke v
skupnem stremljenju po ohranitvi miru
in po odstranitvi tiranov s te in z one
strani Drine. (Živahno odobravanje pri soci
alnih demokratih.)
Tudi na
obrežju Neve
sedi mednarodni hujskač, kateremu očividno ni
dovolj s hekatombami mrličev na mandžurskih
poljanah in ki ima, kakor se kaže, namen, storiti
nov zločin nad Evropo. Prav car je zadnji ki bi

feil poklican, napravljati mir in red med narodi

Politični odsevi.
* Priznala ja aneksijo Bolne ln Hercego
vine Anglija, odnosno je izjavila, da jo prizna.
Med velesilami se je bil namreč sklenil dogovor,
da bo Avstrija naznanila signatarnim državam ber

linskega ugovora, da je izpremenila okupacijo Bosne
in Hercegovine v aneksijo in da bodo signatarne
države na to odgovorile, s čemer se reši vprašanje.
Zdaj je Anglija odgovorila, da prizna aneksijo, da
pa zahteva obenem izpremembo članka 29. ber
linskega ugovora, s katerim se je bilo uredilo raz
merje med Avstrijo in Črno goro. Glede na to
vprašanje se pogajajo države in se upa, da se stvar
kmalu povoljno reši.
* Črnogorsko vpraSsnjo se ima rešiti, kakor
se poroča z Dunaja, v zmislu sledečih določb:
«Luka Bar z ozemljem je združeno s Črno goro
pod naslednimi pogoji: 1. Ozemlje južno od bar
skega primorja do Bojane se vrne Turčiji. 2. Ob
čina Spič se vtelesi Dalmaciji. 3. Črna gora ima
popolno svobodo plovitbe po Bojani. Ob tej reki
se ne smejo napraviti nikakršne utrdbe, izvzemši
tiste, ki so potrebne za lokalno obrambo v Skadru,
ki se pa ne smejo raztezati dalje, kakor šest kilo
metrov okrog mesta. Barska luka in vse vode na
črnogorskem teritoriju so zaprte bojnim ladjam
vseh narodov.» Izpremeniti pa bi se imele sledeče
določbe članka 29 : «Črna gora ne sme imeti boj
nih ladij in vojne zastave. Trdnjave, ki so na črno
gorskem ozemlju med skadrskim jezerom in morsko
obalo, se morajo opustiti in na tem teritoriju se ne
smejo zidati nove. Pomorsko in sanitarno policijo
v Baru in ob črnogorski obali izvršuje AvstroOgrska lahko z obrežnimi barkami. Črna gora mora
sprejeti pomorske zakone, ki veljajo za Dalmacijo,
Avstrija se pa zaveže, dajati svoje konzularno var
stvo črnogorski trgovski zastavi, črna gora se mora
sporazumeti z Avstro-Ogrsko glede na pravico, da
napravi cesto ali železnico preko novega črnogor
skega ozemlja. Na teh cestah se garantira popolna
svoboda prometa.
* Turški! parlament je v pondeljek odobril
pogodbo z Avstro-Ogrsko glede na aneksijo Bosne
in Hercegovine, katero smo pred kratkim objavili.
Pogodba se je sprejela z veliko večino, toda
po ostrem boju. Seja se je pričela ob nenavadni
nervoznosti. Zbornica je bila polna in dasi se je
vedelo, da bo seja tajna, so bile vendar galerije in
časnikarske lože natlačene. Najprvo je zbornica re-

šila neke domače zadeve ter je sprejela interpela
cijo, ki vprašuje velikega vezirja, zakaj se še oi
pričela notranja organizacija. Ko je še trajala ta
razprava, je vstopil veliki vezir z ministroma za
trgovino in za poljedelstvo. Predsednik je naznanil
da se preide na razpravo o zapisniku pogodbe z
Avstrijo. Vpisanih je bilo več kakor šestdeset go
vornikov, med njimi okrog štirideset oponcionaleev.
Navzoč je bil tudi minister za zunanje zadeve
Rifaat paša. Predsednik je naznanil, da se je z dveh
strani vložilo vprašanje, zakaj je seja tajna; enoje
bilo podpisano od petnajstih, drugo od tridesetih
poslancev. Predsedništvo je povedalo, da želi tudi
vlada, da se izvrši razprava na tajni seji. Pri gla
sovanju je zbornica z večino glasov sklenila tajnost
seje in na to so izpraznili galerije. Tajna seja je
bila zelo živahna in je imela nekatere naravnost
dramatične momente. Nekateri opozicionalci so z
naj krepkejšimi izrazi napadali vlado ter so v pra
vem pomenu besedu — s solzami v očeh — objokavali izgubo Bosne in Hercegovine. Dvanajst
albanaških poslancev je vložilo krepak protest.
Opozicionalni govorniki so napravili velik vtis in
večkrat so morali posredovati veliki vezir in drugi
ministri, da so izbrisali učinek. Veliki vezir je dejal,
da nima parlament druge izbere, kakor priznanje
aneksije, ali pa nastop z orožjem. Neki albanaški
poslanec je predlagal, naj se vsaj razprava odloži
aa poznejši čas, če ne drugače vsaj za en dan.
Zopet se je oglasil Rifaat paša, ki je naglašal,
da se mora razprava brez pretrganja izvršiti do
konca, da se more še tisti večer glasovati. V zbor
nici se je opažalo malo nagnenja za to zahtevo.
Tedaj je povzel besedo zopet veliki vezir Hiloj
paša ter stavil vprašanje zaupanja; dejal je,
da je priznanje pogodbe neizogibno potrebao:
če bi hotel parlament nastopiti drugo pot, ou
vlada ne bi mogla slediti in bi morala odsto<
piti. Ta izjava je napravila velikanski, delom»
mučen vtisk, odločila je pa usodo vprašanja. Raz
prava se je še nekaj časa nadaljevala, končao se
je pogodba odobrila s 136 glasovi proti 46; glasovanja se ja vzdržalo 18 poslancev.
* V Paräss je bil za načelnika občinskega
sveta izvoljen socialist G ha ust e.
* V TaröäSa imajo vojaške homatije. Sirški
zuavski «bataljon s turbanom» v Jildicu S8 je uprl.
Vojašnico upornikov sta obkolila dva pehotna, en
kavalerijski polk, dva lovska bataljona, nakar so se
uporniki udali. Poleg zuavcev se je uprlo še pet
i drugih polkov. V Tripolis so pregnali 57 voditeljev.
— V kosovskem, tnonastirskem in epirskem vilajetu
se pojavljajo hulgarske vstaške čete.
* Položaj v Peniji je od dna do dne nevar
nejši. Diplomatje so se pritožili zaradi napadov Sa
bovih vojakov na poslaniška zemljišča. Angleški po
slanik zahteva, naj odpošljejo vojne ladje v Per
zijski zaliv. Turški poslanik je zahteval, naj pošlje
Turčija v Teheran v obrambo svojih podanikov
vojake in eno vojno ladjo v Bendev Busir. Dalje se po
roča, da je tudi guverner pokrajine turi
sta n prestopil k ustašem in ž njim več kakor
tisoč mož šahovih vojakov. V Busudžirdu so ustaši ustanovili svojo vlado.
V Aserbejdžamu so sklenili naprositi ruskega
poslanika v Teheranu, da bi Rusija napravila
red v deželi. Turčija je poslala 420 makedonskih
lovcev za varstvo turškega poslanika v Teheranu.

Strokovni pregled»
- Iz krogov kovinarskih delavcev v Ljubljani
s6 nam piše: «Žalostno je v naši stroki v Ljub
ljani. Delavci se premalo brigamo zato, da bi si
svoj položaj izboljšali. Imamo tovarne Tönnies,
Žabkar in Samassa, ki bi bili lahko tudi za delavce
vzorni zavodi. Konjunktura za te delavce — če
sodimo po delu — je ugodna. Prav tako je tudi
pri drugih manjših mojstrih naše stroke. Žal le, da
je naša organizacija prešibka. Prosil bi za to tem
potom tovariše kovinarje, naj malo bolj premislijo
svoj položaj ter naj agitatorično bolj nastopajo za
organizacijo. Če bomo složni, bo delo lahko. Raz
mere se bodo brez dvombe korenito izpremenile.
Da je to potrebno, o tem ni dvoma.» — Tudi mi
se pridružujemo želji, naj bi se ljubljanski kovi
narski delavci bolj pobrigali. Organizacija ljubljan
skih kovinarjev bi bila labko ena prvih v Ljub
ljani. Na delo — sodrugi, za blagor sebe in so
trpinov. _
— Čevljarskim pomočnikom na znanje! V
erarični čevljarski delavnici v Gradcu so delavci
predložili svoje zahteve, radi tega se prosi, naj
čevljarji ne hodijo tjakaj iskat dela.
- Zveza tesarjev v Avstriji je priredila v
mesecu marcu agitacijske shode po Češkem, Mo
ravskem, Nižjeavstrijskem ter po alpskih deželah.
Namen teh shodov je bil v prvi vrsti pridobivanje
članov v Zvezi tesarjev, v drugi vrsti pa, da so
se informirali agitatorji Zveze (ki se imenujejo
«gauleiter») povsod na licu mesta o mezdnih raz
merah v tesarski stroki. Vspeh shodov je povoljan.
— Tudi pri nas v Avstriji ho potreba, da se or
ganizacija tesarjev šs vse bolj oživi ter da bodo
od prvega do zadnjega vsi tesarji v organizaciji.
— Zveza pekovski» pomočnikov je šteia
konec 1. 1908 — 6652 članov, konec leta 1902 je
bilo združenih v Zvezi komaj 2095 pekovskih ^de
lavcev 1 Kakor videti, res lep napredek. L, 1902 je
imela Zveza 113.843 kron dohodkov, leta 1905 pi

245.38S krcu. Samo za brezposelne člane pa je
Zveza v letu 1908 izdala 57,583 kron 59 vin.
Bolniške podpore je izplačala 25.111 kron 50 vin.
potne pa <987 kron 60 vin. Te številke jasno pri
čajo o precoristnem delu zveze pekovskih pomočni
kov za svoje člane.

Domače vesti.
— Za ljubljanske občtashe volitve je libe
ralna stranka imenovala svoje kandidate in sicer :
y tretjem razredu Fran Bergant, Ivan Pav
šek in Ferdo Primožič; v drugem razredu JaTOslav Hanuš, Karol Mayer in Ivan Šubicv prvem razredu pa Ivan Knez, dr. Ivan O r a ž e n’
dr. Josip Pipenbacher, dr. Anton Švigelj in
Matija Rothi. Zanimivo je pri teh kandidaturah,
da ni v liberalni stranki nič tako nepotrebno
kak°r disciplina. Pri zadnjih deželnozborskib
volitvah je v Ljubljani Karol Mayer nastopil
proti oraelnemu kandidatu liberalne stranke
T urku. Mayerjeyi letaki so takrat proklamirali,
da „si ne damo vsiliti vsakega Pepeta*. Ves svet
bi to smatral za neodpustljivo kršitev strankine
discipline. Pri liberalcih pa to nič ne de. Zdaj je
Karel Mayer oficielni kandidat stranke in bo na
dalje sedel v enem klubu z „vsakim Pepetom“.
Kaj bi bilo torej čudno, da se sme liberalec od
reči liberalizmu pa ostati član liberalne stranke,
ali pa da sme načelnik liberalne stranke podpi
sovati klerikalne programatične izjave.
V Idrijsko - vipavskem akraja je bil za na
slednika pokojnega Lavrenčiča izvoljen kleri
kalni kandidat P erb a v c, ki je dobil 795 glasov
proti neodvisnemu, recte liberalnemu kandidatu
Grudnu, ki jih je dobil 119. Razcepljenih je
bilo 19 glasov, neveljavnih 9. Da bo klerikalec
izvoljen, ni bilo dvomiti, po precej veliki agita
ciji liberalcev in po strastnem nastopanju kleri
kalne stranke je bilo pa pričakovati, da dobi,
Gruden vendar nekaj več glasov.
— Vremensko signalno postajo napravi
Ljubljana na Gradu. Ljubljančani bodo torej lahko
vedeli, kaj upiba centralni meteoroški zavod o vre
menu za bližnjih 24 ur. Toda za to bo treba neko
liko študij. Omenjeni zavod za meteorološko opa
žanje razpošilja namreč po vsej državi vremenske
brzojave, ki so pa šifrirani. Človek mora poznati
dotična znamenja, potem pa razume telegram in
ve, kakšno vreme se pričakuje. Posebne tabele
tolmačijo ta znamepja, Kranjska deželna vlada je
predložila mestnemu magistratu, naj si napravi ne
koliko takih tabel in mestni svet je sklenil, da jih
kupi devet, ter jih razda mestnim ljudskim šolam
in dekliškemu liceju, ena se namesti na vremenski
hi ici, ena pa na magistiatu. Na Gradu se pa na
pravi vremenska signalna postaja, ki bo na stolpu
kazala 1 meter visoke šifre, da se bodo videle od
vseh strani. Opazovalci se bodo gotovo kmalu na
učili znamenj s tabel in jih bodo razumeli, kadar
se bodo na Gradu pokazali. Kadar se bodo znanci
shajali, ne bodo morda več začenjali zabave z be
sedami i Danes imamo slabo vreme, — ampak
bodo dejali i Jutri bo pa lepo vreme.
— Nov park se nasadi ob severni strani Lattermanovega drevoreda ; tako je sklenil ljubljanski
občinski svet v petek po dolgi debati. Po načrtu,
W ga je izdelal mestni vrtnar Hejnic, bo v sredi
večji zaokrožen prostor s paviljonom za godbo, ob
straneh se pa zasade platani. Novi park bi tako
zakril Jakopičev umetniški paviljon, da bi se videl
samo vhod, proti graščini pa bi bila med drevjem
skrita javna stranišča. Iz vodometa bi se voda
speljala v levi jarek tik vodovoda. Geste v parku
se napravijo tako široke, da bo mogoče odvažanje
sena. — Na seji je bila o stvari velika debata, ker
je več občinskih svetovalcev nasprotovala iz finaneialnih razlogov. Dr. Oražen je računal, da bi na
prava veljala 3000 kron, občina bi izgubila 600
kron na leto za seno in nastaviti bi se moral še
en vrtnarski pomočnik z najmanj 90 K na mesec.
To se mu zdi preveč. Ljubljanska občina ima go
tovo dosti povoda, vsrčevati, ampak nekateri go
spodje bi res najrajši varčevali na nepravemmestu.
Ljubljana ni najvzornejše bivališče zdravja in vse,
kar moTe koristiti sanitarnim razmeram, je pozdra
viti. Dotlej je mesto še razmeroma malo in njegov
razvoj se labko uravna po najboljših izkušnjah Kar
je velikim mestom z ogromnim kupom hiš že ne
mogoče brez velikanskih stroškov, se y Ljubljani
lahko pripravi; tukaj je še mogoče, da se mesto
razvije med vrtovi in v tem zmislu bi se moralo
sploh delovati. Nasadi so pljuča mest in čim več
je zelenja med hišami, tem zdravejše je. Zato je
park koristen.
— ifeveče pri “®*O- Ko je v četrtek dopol
dne zidarski polir Anton Kolie nadzoroval pri
predoru na Martinovi cesti delo, se je odtrgala
večja plast zemlje ter Ea s^orai popolnoma podsula. Ko so ga odkopali, so zaznali, da ima pone
srečenec raznih poškodb po telesu, tudi zlomljeno
desno nogo. Bil je prepeljan z rešilnim vozom v
deželno bolnišnico.
....
« , •
„«■
- Umoril le z nožem 11 letno šolarico M.
Hribernik v Modriču blizo
Ianvt,S-'ń
ker je dobila neko dedščino, neki 30 letni fant m
na to zbežal v Pohorje.
k - Noto poitajaliiče z
Łfia
ustanovi v najkrajšem času med postajami
«aßw, Uwsi.

Tr«h7L Z0prt B®Weča ’
Na javnem vrtu v
irstustasejgrala 2 dečka s starim samokresom, ne
vede, da je nabasan. Samokres se je nakrat spro
žil, krogla je zadela 14 letnega Karla Madriha v
trebuh in ga nevarno ranila.
— Porotna obravnava zoper kočljaža Na
lana, rojenega v Ljubljani in obtoženega pri tr

žaškem sodišču radi uboja, se jo preložila, da se
preišče njegovo zdravstveno in duševno stanje, ker
je baje vsled padca od 12 leta duševno nepopolno
razvit in je cela rodbina več ali manj abnormalna.
— Samomor. Dne 22. .m m. so našli delavci ka
menoloma tvrdke Frauneder v Brucku ob Muri
svojega sodelavca Janeza Gašpariča iz Janžovec
pri Ptuju obešenega. Samomorilec je baje bolehal
na jetiki že dalj časa in je obupal.
— Zaradi snemanja aemškihnapliov lanskega
septembra se začne dne 19. aprila glavna razprava
proti 23 obtožencem v porotni dvorani ljubljan
skega deželnega sodišča. Obtoženi so zločina jav
nega nasilstva po § 98 k. z., za kateri določa § 100
kazen težke ječe od 1 do 6 mesecev.
— Napad. Te dni je bil napaden od nezna
nega človeka 30-letni delavec v podgorski papirnici
Ermenegild Pelerin. Napsdec je Peterina ranil na
levi roki tako, da je ranjenec moral iskati zdrav
niške pomoči v bolnišnici usmiljenih bratov v
Gorici.
— Ustrelil je v nedeljo zvečer ob 9. vojak
na straži pri vojaški bolnišnici v Celju fanta
Drobne, ki je metal vanj kamenje, ker se niti z
dvakratnim strelom ni dal oplašiti, da ne bi nada
ljeval svojega izzivanja. Drobne se je pripeljal z
Dunaja domov k materi, ki stanuje v Studenški
ulici, najbrže radi nabora. Pripeljali so ga v mrt
vašnico.
— Poneirečll se je v nedeljo ob pol dveh
zjutraj na Pragerskem 31-letni železniški delavec
Anton H oj n ik pri premikanju vlaka. Prišel je pod
voz, pri čemer mu je pri kolenih odrezalo obe
nogi in prst na levi roki. Ponesrečenca so z brzovlakom odpeljali v Maribor.
— Ustreliti se je hotela v Trstu vdova biv
šega državnozborskega poslanca Base vi j a, ker se
je je vsled moževe smrti polastil obup. Ranila se je
težko, toda zdravniki upajo, da jo rešijo.
— Nesreča na morja. Minulo nedeljo popol
dne je stopilo pet delavcev v čolnič, da se iz Lo
šinja odpeljejo domu. Ker niso bili v veslanju do
volj izvežbani, se je čolnič blizo Ravenske prevrnil ;
kljub hitri pomoči sta dva delavca utonila.
— Proti pođraženjn kraha namerava stalni
odbor mesta Reke nastopiti s tem, da ustanovi
lastno mestno pekarno na zadružni podlagi. Ta
pekarna bi potem pekla kruh tudi za mestno bol
nišnico in ubožnico.

Umetnost in književnost.
: «Naši Zapiski», dvojna številka (3. in 4.)
izidejo jutri. Prinašajo sledečo vsebino: Junij:
Poraz? — Etbin Kristan: Herzeg-Bosna. —
R. L.: Anarhizem. (Dalje.) — Dr. H. Tuma: Po
osemdesetletnici Leva Nikolajeviča Tolstega. (Konec.)
— Dr. Dragotin Lončar: Iz politične kore
spondence dr. Janeza Bleiweisa. (Dalje.) — Dr.
Boris Zarnik: In memoriam Charles Darwin.
(Konec.) — Dr. Ivan Prijatelj: Donesek k je
zikovni in socialni zgodovini slovenski. — Dr.
Edvard Serko: Duhovnost in klerikalizem. —
Pregled: Narodno gospodarstvo. — Biologija. —
Strokovni pregled. — Zadružništvo. — Literatura. —
Šolstvo. — Politika. — Oton Zupančič:
Epigrami.
: Sonnenthal umrl. V Pragi, kjer je imel go
stovati, je v nedeljo zvečer nenadoma vsled kapi
umrl slavni član dunajskega dvornega gledališča
Adolf Sonnenthal v 75. letu.

Zadnje vesti.
Črnogorsko vprašanje. Rim 7. aprila. Itali
janski poslanik na Cetinju je črnogorski vladi vro
čil predlog italijanske vlade, kako naj bi se rešile
zadeve med Avstrijo in Crno goro. Na to je črno
gorska vlada odgovorila tako, da se tudi črnogor
sko vprašanje lahko smatra za rešeno. Crnogorska
vlada izjavlja, da ohrani Bar značaj trgovinske
luke ; cetinjska vlada ima najboljši namen, imeti z
Avstro-Ogrsko prijateljske razmere in ima popolno
zaupanje vanje; kar se tiče članka 25 berlinske
pogodbe (o okupaciji Bosne in Hercegovine), bo
črnogorska vlada sprejela odločbo velesil. Prepis te
črnogorske note se je danes vročil zastopnikom
vseh signatarnih držav.

Spopad črnogorske patrulje z avstrijsko.

Dne 21. marca je pri Velatrojci streljal manjši črno
gorski oddelek na avstrijsko patruljo, ne da bi bil
koga zadel. Avstrijski vojaki niso streljali. Cmoeorci so odpeljali dva avstrijska vojaka na Cetinje,
kier trdijo, da se je dogodek odigral na črnogor
skih tleh- Komisija, v kateri bodo zastopniki obeh
držav bo preiskala komisija.
Avstrijski rezervisti. Dunaj, 8. aprila. Po
veliki noči se začno rezervisti vračati od meje
domov. Tisti, ki so bili prvi poklicani, bodo prvi
odpuščeni. Do srede maja bo vojno stanje zni
žano na normalno število.
Črna gora. Rim, 7- aprila. Crnogorska vlada
je izjavila, da sprejme predlog Italije o § 29.
berolinske pogodbe,

Narodni socialci aa Češkem. Praga, 7.
aprila. Policija je izvršila pri vseh organizacijah
narodno-socialne stranke zaradi protimilitaristične
agitacije hišne preiskave ter je zaplenila mnogo
spisov. Vlada je razpustila vse imeno
vane organizacije.
Spopad ob srbski meji. Dunaj, 7. aprila.
Uradno se poroča: S srbske strani so v pondeljek
pri Bujatloviću Potoku ob Drini 3 srbski jezdeci
streljali na avstrijsko patruljo, ki je odgovorila na
napad s streli. Konj enega srbskega jezdeca je bil
ustreljen. Srbi so bežali proti Rogatici. Avstrijski
vojak ni noben ranjen.
Kazenska ovadba proti princa Jarja. Dunaj,
7. aprila. Iz Belega grada se poroča, da je brat po
kojnega komornega sluge Kolakoviča vložil proti
princu Jurju na državnem pravdništvu v Belem
gradu kazensko ovadbo radi umora.
Častniki V Srbiji. Belgrad, 7. aprila. Ukaz
vojnega ministra prepoveduje vsem častnikom, pri
rejati politične shode in pošiljati uđauostne depu
tacije in brzojave drugim članom dinastije kakor
kralju in prestolonasledniku, — Premoženje srbske
banke, državna in vojna blagajna se je iz Niša
zopet prenesla v Belgrad.
Atentat na Turškem. Carigrad, 7. aprila.
Danes opoldne je neki častnik na galatskem mostu
streljal na glavnega urednika liberalnega lista
<Serbesti», Hasan Femija ter je s peterimi
streli ubil njegovega spremljevalca uradnika Šakirja, Femija pa je težko ranil. Dasi je bila
straža na obeh koncih mostu, je napadalec pobegnil.
Atentat je povzročil velikansko senzacijo; sodi se,
da je izvršen sporazumno z mladoturškim komi
tejem, katerega je list «Serbesti» večkrat napadal.
Popoldne je več kakor 1000 visokošolcev priredilo
protesten shod. Zbornica je sklenila, da se ve
liki vezir interpelira zaradi tega umora, dasi
so nekateri mladoturški poslanci ugovarjali.
Reformo na Raškem. Peterburg, 9. aprila.
Po Veliki noči je pričakovati obširno pomiloščenje
političnih zločincev. Tudi se pričakuje libe
ralna organizacija policije.
Sičinjzki pred poroto. Lvov, 7. aprila. Nova,
že tretja obravnava proti Sifiinjskemu, morilcu
gališkega namestnika grofa Potockega se prične
pred novo izžrebano poroto dne 15. t. m.
Portugalska miniatrika kriza. Lis ab o n,
7. aprila. Beirao je definitivno odklonil sestavitev
novega ministerstva. Kralj je povabil Tel les a,
naj sestavi novo vlado, ki naj bi bila koncen
tracijska.
Bivši predsednik Castro. Amsterdam, 7.
aprila. Nekdanjemu venezuelskemu predsedniku
Cas trotu so angleške oblasti zabranile, izkrcati
se na Trinidadu. Castro se je postavil pod var
stvo Zedinjenih držav, na kar pa vlada v Washing
tona še ni odgovorila.

Iz stranke.
o Tržaški politični odbor je imel v nedeljo
popoldne sejo, katere se je udeležil tudi sodrug
Etbin Kristan kot načelnik izvrševalnega odbora
stranke. Rešile so se nekatere notranje zadeve ter
se je napravil jasen pregled sedanje situacijo v Trstu.

Raznoterosti.
f Pred tržaškimi porotniki se je imel zagovar
jati bivši pisar Foedransperg, ki je bil obtožen,
da je dne 26. julija 1.1. v svojem stanovanju z ro
parskim namenom umoril pevko Lucieno Fabry.
Obtožen je bil tudi, da je hotel z lažnjivimi po
vestmi ogoljufati škofovega tajnika Flega za večjo
svoto. Prvemu zločinu so prišli tako na sled : Dne
27. iulija je zapazil v Trstu dninar Viktorin La
kovič na dnu morja pri pomolu sv. Karla precej
debel zavitek. Groza ga je stresla, ko je videl, da
curlja iz zavitka kri. Opozoril je na najdbo redarja.
Zavoj so potegnili iz vode in našli v obrisačo za
vito in z žico prerezano človeško glavo, potopljeno
s pritrjenim kamnom. Bila je glava francoske
pevke iz Café chantanta Gambrinus v Trstu, Luciene Fabry. Obrisača je bila zavita v papir z nastovom: J. R. von Foedransperg, Trst, Rojan 273.
— V preiskavi je obdolženec dosledno tajil, na raz
pravi je pa priznal umor, toda je trdil, da ga ni
izvršil namenoma, ampak slučajno v prepiru in
v pretepu, ki se je razvil iz prepira. To priznanje
je obudilo veliko senzacijo.
t Droga obravnava proti Vladimirja StčiaBkema, morilcu gališkega namestnika grofa Potoc
kega, se je pričela dne 1. aprila pred lvovsko po
roto. Sičinskega zagovornik, državni poslanec dr.
Levickij, je takoj začetkoma razprave stavil pred
log, naj se proces odgodi, ker so bili porotniki iz
žrebani za mesec marec, ne pa za april. Državni
pravdnik je protestiral proti predlogu. Vkljub temu
je sodišče zagovornikovi zahtevi ugodilo ter odgo
dilo obravnavo na nedoločen čas.
-j- Zrakoplov grofa Zeppelina. Grof Zeppelin
je s svojim na novozgrajenim zrakoplovu 03tal
12 ur v zraku. Zrakoplov se je dvignil v Monakovem in se je po viharni vožnji preko Landshuta,
Ravensburga in Biberaha spustil na zemljo pri Dingolflngu, ne da bi se zgodila najmanjša nesreča.

bhaja v Ljubljani vsaki
torek, četrtek is soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto li K,za pol leta 7 K,
za četrt leta 3’50 K, meiečno V2O K ;
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 5: za Ameriko za pol leta
9’50 K za četrt leta 4'80 K.

PasHn«SHH MsvSBfe« 80 v,
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Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.

30. štev.

Reklamacije io poJtnia« prest«.
Mefrankirana ptiaa*
s:# «pnIratja. Rokopisi *. ne wwwje,
SassBßö. SsoaiapB» patit-Tadiea
(«jIe» 88 em) sa eokrat SO vä«„
vtikral pa iagavera.

V Ljubljani, v soboto, dne 10. aprila 1909.

Leto X1L

Prvi majttik je delavski praznik!
® AS k O V A : Za dopise io rokopise za list : Uredništvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne pošiljatev,
naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d. : Upravništvo
«Bdečega Prapora», Ljnbljana, Dunajska cesta štev. 20.

slovansko vprašanje. V lem je mnogo stvarnega,
pa tudi mnogo fantazije, mnogo mogočega, pa tudi
mnogo utopij.
Za nas pa je najvažnejše vprašanje, če se vsa
stvar kaj tiče delavstva ali nič. Zakaj če ne, te
Sodruge in prijatelje vabimo na novo na daj ne bi bilo treba, da bi si razbijali glavo za
ročbo, dosedanje naročnike pa, katerim je potekla one, ki so poklicani, da rešujejo in rešijo pro
blem.
naročnina koncem meseca marca, da jo zopet obNa prvi pogled je jasno to : Tako kakor bur
nové. Pri tem naj se ozirajo na to, da je naroč
žoazijo,
na tak način kakor veleagrarce, v tisti
nina od 1. aprila t. L naprej nekoliko povišana z
smeri
kakor
kat. in pravoslavne klerikalce, ne more
ozirom na to, da
stvar zanimati delavcev. Vprašanje se lahko reši
izhaja od 1. aprila naprej
na različne načine, ampak v sedanjem gospodarstvu
ostanejo delavci tudi v vsaki novi državnopravni
„Rdeči Prapor“
obliki sužnji kapitalizma kakor doslej. Največja
važnost
vprašanja torej ne sme delavstvo tako zatrikrat na teden in sicer v i slepiti, da
bi pozabilo na svojo glavno nalogo in
torek, četrtek in
da bi se dalo odvrniti od svojega najnujnejšega
dela : Od boja proti kapitalizmu.
ter bo veljal:
Jugoslovansko vprašanje pa ima tudi v okvirju
Za Avstro - Ogrske dežele:
tega boja svojo važnost ne le za privilegirane sloje,
celo leto I4-— kron
temveč tudi za delavstvo. V nekaterem oziru je za
7-— n
pol leta
delavce celo bolj važno kakor za buržoazijo.
Će se osnuje jugoslovanska ali velehrvatska
četrt leta 3*50
država
ali ne, to je reč, ki ne skrbi delavcev pre
1-20
mesec
več. Ljudje, ki se ukvarjajo s takimi načrti, imajo
Za Nemčijo:
svoje posebne interese. Člani privilegiranih slojev
K 7-90
pol leta
imajo v takozvanih samostalnih državah večje sta
četrt leta
novske in osebne koristi kakor v delih večje dr
tt 4‘—
žave. Trializem bi marsikomu odprl pot do mini
Za Ameriko:
strskih sedežev in do drugih visokih mest, ki sicer
9*50
K
pol leta
nima takih upov. Če bi bila mogoča popolna ju
četrt leta
tt 4-80
goslovanska država, kakor se sanja nekaterim uto
Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri
pistom, bi bil tudi za domače kapitaliste položaj v
poročajo naš list svojim sodrugom, prijateljem in
mnogočem veliko ugodnejši.
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka
Vse to ne more zanimati delavcev. Za prole
varnah, v katere zahajajo in naj nam pošljejo
tarce je jugoslovanski problem predvsem vprašanje
naslove takih znancev, ki bi ga naročili, če jim
njihovega boja in vprašanje kulture. To je v naj
ga pošljemo na ogled.
ožji zvezi, zakaj kultura je pogoj za vspešnost nji
Upravništvo „Rdečega Prapora“. hovega boja. Delavstvo, ki se hoče rešiti mezdne
sužnosti, potrebuje organizacije in znanja. Oboje
vstvarja njegovo moč in mu pripravlja zmago.
Jugoslovansko vprašanje In delavci.
Odkar je Avstrija anektirala Bosno in Herce Organizacija mora biti velika ne le v tem zmislu,
govino, je jugoslovansko vprašanje nedvomno do da zbere delavce enega naroda, marveč tudi, da
bilo aktualnejši pomen. Obe deželi sta pač že do združi delavstvo vseh narodov v enotni bojni
slej pripadali avstroogrski monarhiji in v tem oziru zvezi. Znanje mu mora pojasniti vzroke njegovega
se ni z aneksijo nič izpremenilo. Kdor sodi resno bednega položaja, pokazati pot iz njih in mu da
in stvarao, ni mogel nikdar misliti, da odpadeta jati venomer nova in uspešnejša bojna sredstva v
imenovani pokrajini od habsburške dvojne države. roke.
A tudi znaaje potrebuje sredstev, med kate
Toda dokler sta bili le okupirani, ni bil izjemni
rimi je najvažnejši jezik, ki mu posreduje spozna
državnopravni položaj obeh dežel nič čudnega,
vanje in vedo. Tudi znanje stoji dandanes v zna
fzza aneksije pa je ne le čuden, temveč nemogoč.
menju
veleprometa. Kakor ne more mali čevljarski
Tudi vpeljava tiste konstitucije, na katero misli
mojster vspešno konkurirati z veliko tovarno obuAvstrija, ne reši vprašanja, zakaj deželni zbor, naj
tal, tako ne more najmanjši narod producirati to
bo že kakorkoli sestavljen, bo imel le omejen de
liko kulture kolikor največji. Dobra knjiga, katere
lokrog; nikakor pa ne pojde trajno, da bi mogel
se razširi milion izvodov, bo več koristila, kakor
ta deželni zbor v skupnih zadevah predlagati
boljša, ki jo bere dvesto ljudi. V znanosti, ki ne
avstrijski delegaciji in ogrski delagaciji svoje želje
more v malem narodu imeti svojih knjig in časni
in da bi to dvoje itak abnormalnih zborov skle kov se dotični narod ne bo mogel tako razvijati
palo o bosenskih zadevah, ne da bi mogla Bosna kakor veliki in izmed njegovih članov bodo v naj
vsaj soodločevati.
....
«_
boljšem slučaju nekateri posamezniki lahko sodeSkratka: Bosna ne bo mogla v«eb v zraku
in vprašanje, kako se uredi njen položaj, ne more l0Va Delavci opažajo to labko že v svoji literaturi.

Vabilo na naročbo.

soboto
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biti Jugoslovanom ravnodušno.
d, se poja.ljajo vsakovrstni naert. »
»s ne tičejo aamo državnopravnoga p
Wranib pokrajin, marveč razvijajo ce

;
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Nikdar ne bodo mogli slovenski delavci imeti ta
kega časopisja kakor nemški ali angleški, nikdar ne
toliko in takih knjig. Časopis, to .«a v nemškem

jeziku 100 000 čitateljev, mora biti v slovenskem že
ponosen, če jih ima 5000. Nemški list bo vsled
tega lahko velik; obširen, najskrbnejše urejen, slo
venski mora biti zadovoljen, da je sploh spisan in
natisnjen.
To so važne reči, ki jih delavstvo ne more
prezirati. V takih vprašanjih ne more za delavce
odločevati nobena sentimentalnost in noben pred
sodek, ampak v prvi vrsti praktična potreba. Ta
pa pravi, da potrebuje delavstvo mnogo znanja,
mnogo kulture ; da je torej za delavca bolje, če je
član velike kulturne skupine, kakor če tiči v majhni.
Vstvariti veliko kulturno skupino, kjer so pogoji
zanjo, je torej za delavstvo koristno.
S tega stališča je tudi jugoslovansko vprašanje
zanimivo za delavce. V tem horizontu izginejo vsa
državnopravna vprašanja in problem je tak: Ali
je mogoče brez nasilja in občutne škode iz malih
skupin na slovanskem jugu, iz Slovencev, Hrvatov
in Srbov, morda tudi iz Bolgarov ustvariti veliko
skupino, ki bi lahko producirala več kulture in
višjo kulturo ter omogočila tudi delavstvu boga
tejše znanje, ali ne P
Ce ne, tedaj je z narodnega stališča perspek
tiva za Slovence prav tužna. Naj se tudi ostanki
Slovencev ohranijo še nekoliko stoletij — kar je z
ozirom na moč kapitab’stično-gospodarskih razmer
itak sila optimistično — vendar ta mala skupina
nikdar ne bo imela svojega pravega življenja in
nikdar se ne bo mogla bojevati za svoj napredek,
ker bo brezupni boj za goli obstanek absorbiral
"vse njene moči. če se sprejme misel jugoslovanske
skupnosti, tedaj je ostanek Slovencev tako utrjen,
da labko posvetijo moči delu za svoj razvoj in za
svojo povzdigo. V taki skupnosti dobe jugoslovanski
delavci pogoje za boljšo izobrazbo, za boljšo agi
tacijo, za okrepčanje svoje organizacije; v medna
rodni delavski armadi lahko postanejo važen fak
tor sebi in vsemu delavstvu v prid. S tega sta
lišča je jugoslovanska misel socialistična in socialni
demokratje imajo za njo več interesa kakor vsa
buržoazija.

Politični odsevi.
* Evropske konference, ki je bila šest me
secev na dnevnem redu političnih razprav, menda
ne bo. Francija stoji na stališču, da zdaj, ko je
vprašanje bosenske aneksije urejeno, ni potrebe za
tako konferenco. Sodeč po pisavi angleških listov,
je tudi Anglija ne zahteva več.
* Bosensko - hercegovsko vpraianje mislijo
baje rešiti na ta način, da se obe dežele brez ob
zira na sedanje meje razdelite med Avstrijo in
Ogrsko. Zapadni delbi se združil z Dalmacijo, vzhodni
del pa bi kot samostalna dežela pripadel Ogrski.
V vojaškem pogledu bi se ustanovil enoten vojni
zbor, ki bi imel svoje zapovedništvo v Zagrebu.
Človek bi dejal, da je v Avstriji še vendar mnogo
ljudi, katere veseli, delati račune brez krčmarja.
Če je Avstro-Ogrska anektirala Bosno in Herce
govine le zato, da bi še bolj razcepila in raztrgala
Jugoslovane, tedaj je uganjala zelo utopistično po
litiko, ki pa nosi tudi sto kali nevarnosti v sebi.
Naj se že pripisuje «velesrbski» propagandi mnogo,
malo ali pa nič uspešnosti, gotovo je vendar to,
da celotni državi nikakor ne more koristiti trajna
nezadovoljnost narodov na jugu. čim bo to ljudstvo
spoznavalo, da ga hoče država samo tlačiti in uni
čevati njegov razvoj, tem ugodnejša bo polje za
vsakovrstne iredentistične struje in Avstrija bi pač
lahko že enkrat izpregledala, da je takih struj že

zdaj na vseh straneh več nego jih more biti pri ljubljanski okolici se je sukalo število prav tako.
jetno. Saj je vendar čudna država, katere njem Zidarjev je domačih v Ljubljani in ljubljanski oko
lastni prebivalci ne ljubijo. Dočim bi morala Av lici nad 600. Letošnje leto bo za zidarje precej
strija napeti vse moči, da bi se to izpremenilo, pa ugodno in treba bode agitacijo podvojiti. Iz poro
hoče zanašati še več nezadovoljnosti in sovraštva čila odbora se razvidi, da je treba še veliko, da se
med ljudstvo. Posebno načrti, ki jih imajo dunaj spravi v organizacijo vse, kar je še zunaj. Poročilo
ski in peštanski krogi glede na Jugoslovane, so ka blagajnika je podal sodrug Štrukelj. Dohodki
kor nalašč taki, da bi spravili narode v obup. U znašajo od 1. marca do koncem decembra 1908.
bodočnosti/ in sicer o najbližji bodočnosti Bosne in K 1702*86, odračunanega na zvezo K 1109*61;
Hercegovine, bi si avstrijski državniki že morali odračunanega na okrajno načelstvo K 151*64; na
beliti svoje glave ; toda vprašanje, na katero bi mo strokovno tajništvo v Ljubljani K 18*55. Stroški
rali iskati odgovor, se glasi tako : Kaj je storiti krajne skupine v Ljubljani in podpore, knjige, agi
in kako je urediti razmere, da bodo narodi na tacija K 313*42. Dohodki skupaj K 1702*86; stroški
jugu radi člani habsburške monarhije in da bodo skupaj 1593*22; ostanek za januar 1909 K 109*67.
iz prepričanja in interesa odklanjali vsako iredento P Poročilo revizije se je vzelo na znanje iu se je iz
Odgovor pa bi jim povedal, da je treba tem na rekla odboru enoglasno zaupnica. V odbor podruž
rodom dati in zagotoviti svobodo, blagostanje in nice so bili izvoljeni sledeči člani: Načelnik: Štru
pogoje za razvoj. To je nekaj druzega kakor tista kelj Karol ; načelnikov namestnik : Hren Franc ; bla
matematika, ki ne zna nič druzega kakor dividirati gajnik t Skubic Miha; zapisnikar: Vičič Anton; od
borniki: Rihar Matija, Fekonja Franc, Bricelj Ivan,
in iz večiH umetno delati manjšine.
* Za pomnoiitev yojne mornarice bo avstrij Berjak Jakob, Hren Ivan, Avbi Franc; revizorji:
ska mornariška uprava v prihodnjem zasedanju Bricelj Jožef, Fergola Jožef, Budja Anton, Draksler
zahtevala od delegacij: Kot nadaljevalni kredit za Matija; knjižničar: Hlebš Franc. Sodr. Vičič je
ladje 14.500-tonke, ki se še grade — 20 milijonov podal obširno poročilo o zveznem zboru v Budjekron; redna budgetna potrebščina — 43*4 milijo vicah, kjer so 104 delegatje zastopali 36.933 članov.
nov kron (1. rata za eno «Dreadnought» od 18.000 Bile so zastopane vse narodnosti v Avstriji; mi
do 19.000 ton — 5 milijonov kron) ; nepokrita po Slovenci smo bili prvikrat zastopani in to je bil
trebščina — 38*4 milijonov kron.j Mornariška uprava dokaz, da se je tudi slovenskim zidarjem pričela
namerava nadalje gradbo treh ladij-velikank po odpirati pot do boljše bodočnosti. Omeniti mora
tipu «Dreadnought» pospešiti. Mornariške potreb mo, da so sklepi zbora jako važni, ker nudijo or
ščine bodo visoko uarastle. In ljudstvo bo to pla- ganiziranim zidarjem precejšne ugodnosti, bodisi'
ob času stavk, pregonov od strani delodajalcev, bo
č6V&lo
* OgrBkl držami zbsr in hrvatski sabor disi od oblasti. Podpora znaša 50 vin. na dan za
namerava ogrska vlada razpustiti. Tajnik ogrskega samca več kakor do sedaj, za oženjene pa po eno
ministrskega predsednika je baje rekel nekemu krone več, prav tako za vsakega otroka 20 vin.
hrvatskomu politiku, da bosta začetkom maja raz □a dan več. Poboljšalo se je potovalna podpora
puščena ogrska zbornica poslancev in hrvatski sa za 10 kron, tudi 10 vin. več kakor do sedaj, torej
bor in bodo še tisti mesec razpisane nove volitve. 1 krono znaša podpora za slučaj bolezni, ako je
Na ta način da hočejo rešiti krizo na Ogrskem in člaa v potrebi, mu načelstvo zveze poda izredno
hrvatsko vprašanje. Baron Rauch upa, da na ta bol. podporo itd. Vse natančnejše podatke dobe
način spravi v sabor novo ustavno stranko, ki bi člani pri odboru podružnice. Omeniti moramo, da
štela kakih 20 do 30 članov in potem stopiti v se tekom časa ustanovi italijanski časopis «Zidar»,
pogajanje s stranko, ki bo izšla iz volitev kot naj kar je gotovo važno tudi za Slovence; tudi mi bi
močnejša. Ako bi tudi tako ne mogel dobiti večine že lahko imeli «Slovenskega zidarja». Torej slo
za vlado, razpuščal bo ban sabor toliko časa, da venski zidarji v organizacijo, da pri bodočem zvez
nem zboru tudi mi pokažemo, da živimo in da se
se mu to posreči.
* Italijanska in nemška vladarska rodbina zavedamo svoje dolžnosti; čez dve leti se bomo
se snideta prihodnji ponedeljek v Benetkah. Pri lahko vprašali o ustanovitvi svojega slovenskega
sestanku bodeta navzoča Bülow in Tittoui. strokovnega glasila. — Potem je sodrug Vičič go
Gotovo je baje tudi, da obišče ruski car poleti an voril o delavnih pogojih in o organizaciji, nakar
gleški dvor. Tudi se snideta nemški in ruski car je prečital že na društvenem shodu zidarjev dne
* Hod častniki v Srbiji je še vedno veliko 20. oktobra 1908 storjeni sklep in poročal, da se
razbuijeuje proti kralju Petru. Radi tega je na je ta sklep predložil okrajnemu načelstvu in zvez
stal konflikt med vojnim ministrom in divizijonar- nemu načelstvu na Dunaj, ter da so te instance
jem v Nišu polkovnikom Vojničem. Da prepreči povedale odboru podružnice svoje pomisleke, kar
nemire med niškimi častniki, je odredil divizijonar, je moral odbor resno vpoštevati: naznanil je, da
da so bili aretirani nekateri častniki. Ker tega se bo o tem govorilo na okrajni konferenci v
vojni minister ni odobril, je divizionar demisijoniral. Gradcu, dne 11. t. m. Natančnejše bi bilo treba,
Častniki zahtevajo, naj postane kak častnik-zarotnik da tudi mi danes govorimo o stvari. Na to je go
divizijonar v Nišu ; ako se to ne zgodi, tedaj se je voril sodr. Toka n, ki je v celournem govoru zi
bati, da izbruhnejo med vojaštvom v Nišu resni darjem prav do srca razjasnil, kakšen položaj je pri
zidarjih tn in drugod ; govoril je o pogodbah in o
nemiri, ki bodo nevarni dinastiji.
* Srbski zunanji minister dr. Milovanovič na organizaciji, tako da je bilo v resnici žal, da občni
merava v kratkem demisijouirati in bi rad dobil zbor ni bil boljše obiskan, kajti zapisati si je moral
besede, ki jih je govoril, res vsak navzoči zidar v srce.
mesto poslanika v Berlinu.
* Odstavljeni venecolanakl predsednik Ca Konec Tokanovega govora je sodrug Vičič
stro kupuje v Antverpih barke in orožje, da bi na še posegel v debato glede pogodb ter stavil pred
padel in zrušil sedanjo venecuelsko vlado. V de log, da naj današnji občni zbor ovrže sklep z dne
želi ima baje mnogo pristašev, ki agitirajo, da po 20. oktobra 1908 ter naj se naznani to okrajnemu
stane Castro zopet predsednik. Tudi med Enigmi načelstvu v Gradec, da pride ta predloga z dnev
je velika nezadovoljnost.
nega reda okrajne konference. O tem predlogu se
* V Peterburgu so zopet odkrili veliko revo je vnela debata ter je bil končno sprejet. Pri raz
lucijsko zaroto. Zaprli so 70 oseb, med njimi dva noterostih se je sklenilo, pošiljati list članom po
častnika, več žensk, zaplenili 10.000 patron in ve pošti ter nadalje plačevati 40 vin. tedenskega pri
liko pušk. Zarota je bila v zvezi s kavkaško in spevka. — Izvolil se je agitacijski odbor 5 članov
turkestansko revolucijsko organizacijo. Poleg te so in sicer Vičič, Štrukelj, Skubic, Hren Franc in
odkrili še drugo zaroto. Dognali so, da je med Draksler. S tem je bil občni zbor končan ob pol
obema zarotama zveza.
eni uri popoldne.
* Na bivšega predsednika Zedinjenih držav
— Zidarska podružnica v Ljubljani naznanja,
Roosevelta je v Horti na azorskih otokih neki da naj se vsa pisma, ki se tičejo organizacije ali
italijanski anarhist poskusil atentat brez uspe agitacije, pošiljajo na naslov Anton Vičič, Ljub
ha. Napadalca so prijeli.
ljana, Gojzova cesta šL 9. Kdor želi pristopiti k
zidarski organizaciji ali vplačati članarino, naj se
oglasi v nedeljo ali praznik od 9. dopoldne do 12.
Strokovni pregled.
opoldne v društvenem lokalu, Resljeva cesta št. 22
na desno. Tam se dajejo tudi razna pojasnila in
= Občni zbor «Strokovne Zveze» avstrijski!
nasveti, kolikor se tičejo zidarske stroke.
Zidarjev, podružnice Ljubljana, se je vrši
Za poljske, gozdne in vinogradniške de
dne 4. L m. v gostilniških prostorih gospe Petri
lavce
po
Slovenakem. Preddela za organizacijo
čeve, na Resljevi cesti. Sodrug Vičič je podal po
ročilo o delovanju odbora (ker je bil načelnik Šefii poljskih, gozdnih in vinogradninskih delavcev po
službeno zadržan). O poročilu je omeniti, da je zi Slovenskem so končana. Vsi zaupniki politiške in
darska organizacija pretečeno, leto precej napredo strokovne organizacije se prosijo, naj nemudoma
vala; odbor se je pač vestno in marljivo potrudil naznanijo, koliko članov se da v posameznih krajih
za povzdigo organizacije iu zidarske stranke. Odbor pridobiti. Pravila pojdejo kmalu v tisk, in dobili
je deloval posebno na tem, da se zidarji izobražu jih bodo na zahtevo vsi. Prosi pa se, da se že
jejo; nabavil si je tekom leta lepo knjižnico z jako sedaj naznanijo strokovnemu tajništvu vsi
interesantnimi knjigami, ki so se je člani tekom tisti, ki žele pristopiti ali delovati za to organi
leta prav marljivo posluževali. Podružnica je pri- zacijo. Naslov strokovnega tajništva: Ljubljana,
redila nad 15 društvenih in več zaupnih shodov, Dunajska cesta 20. — Pripominjamo takoj, da se
kjer so se napravili važni sklepi za delovanje zi bo organizacija priklopila takoj k Centrali, kakor
darjev. Podružnica je štela koncem decembra lan- hitro se Centr. zveza iz dosedanjih deželnih (ki so v
sedga leta 109 članov. Tekom leta je bilo 296 Jabloncih, v Brucku in na Nižjeavstrijskem) osnuje.
članov ker so pa zidarji vedno v kritičnem polotako da je danes tukaj, jutri drugod, se je Socialni pregled.
število članov koncem leta precej zmanjšalo : kriva
je bila tega tudi. huda ia prezgodnja zima Po* Lessta delavce».
družmca je napredovala od leta 1907 za 106 članov
Ker traja izprtija dunajskih mizarjev še vedno,
V poročilu je sodr. Vičič podal precej »S
razpošilja odbor pomočniškega zbora pri mizarski
Statistiko vposlenih zidaijev. Pretečenega leta ie zadrugi na Dunaju vsem organizacijam lesnih de
bilo vposlenih v Ljubljani od 550 do 600 in v lavcev po državi sledeči pozivi

Strokovni tovariši, pozori
Na Dunaju je ta čas še vedno okroglo 3Û0G
mizarskih pomočnikov izprtih. In Qa podporni
»klad zveze je navezanih tudi domalega 800 brez
poselnih »odrugoy, skupaj torej okroglo 4000 Po
močnikov, ki so brez dela.
Ker se pa ta boj, ki ga bijejo dunajski po
močniki, kakor kažejo vse okoiščine, zna’ zavleči
še mesece, prosimo vsakega posameznega sodruga
osebno in nujno, da skrbi za to:
1- da ne potuje noben mizarski pomočnik aa
Dunaj in
2. da se vsako prosto mesto ali priložnost za
delo te stroke takoj, morda potom dopisnice na
znani, da se nam na ta način omogoči, pošiljati
naše brezposelne in neoženjene sodruge z Dunaja.
Akoprav je naš položaj ugoden, vendar pro
simo sodruge, da nas kolikor je v njihovi moči,
podpirajo.
S kolegialnim pozdravom!
Za odbor pomočniškega zbora dunajskih mizarjev;
L. Widholz

načelnik.

Sodrngil
Kdor želi napredek naše stranke, ne sme nikdar
pozabiti, da je časopisje najvažnejše orožje v našem
boju. Vsak napredek našega časopisja je napredek
naše stranke, vsak korak, ki ga more zaznamovati
naše časopisje, nas približuje delavskim, socialnodemokratičnim ciljem. Razširjajte torej neumorno
«Rdeči Prapor», pridobivajte mn nove naročnike,
zahtevajte ga po vseh javnih lokalih, v katere za
hajate ! Ako bo «Rdeči Prapor» krepak in velik,
se poveča in utrdi Vaš vpliv na javnost. «Rdeči
Prapor» je Vaš glas, skrbite torej, da se bo disai
v vedno širših krogih! Vse, kar storite za svoje
glasilo, ste storili zase, za svoj napredek, za svojo
korist. Agitator za strankino glasilo mora biti vsak
posamezni sodrug!

Domače vesti.
— Proporčni zistem za ljubljansko občinske
volilne pravico je preporno jabolko med liberalci
in klerikalci. Dr, Pegan ga zahteva, «Slovenski
Narod» ga odklanja. Liberalno glasilo pravi:
Seveda je popolnoma izključeno, da bi narodnonapredna stranka dopustila napraviti za Ljubljano kako
izjemo. Občinski volilni red za Ljubljano mora sloneti
na tistem principu, ki velja za vse druge javne korpora
cije, v prvi vrsti za kranjski deželni zbor.

Argumentacija «Sloven. Naroda» je z egoističnega
stališča razumljiva, zato pa ni pravilna. Vsak zbor,
ki hoče biti demokratičen, bi moral stremiti po
čim popolnejšem volilnem redu brez obzira na
reakcionarnost drugih korporacij. In če se «S, N.»
sklicuje na nazadnjaštvo kranjske volilne pravice,
bi si moral krepko potrkati na svoje prsi, zakaj
on in njegova stranka sta sokriva, da se je iz
delal tisti protisocialni volilni red, ki ne dosega
niti dunajskega, niti štajerskega, niti tržaškega.
Kako pa je «Slov. Narod» pisal, kako so liberalci
ravnali takrat, ko se je socialna demokracija boje
vala za boljšo volilno reformo ? Iz tedanjega izdaj
stva klerikalne ln liberalne stranke se ne da izva
jati, da ljubljansko ljudstvo tudi v občini ne bi
smelo priti do boljše volilne pravice. Ker se pa
«Narod» akademično navdušuje za proporčni zistem
v deželni volilni pravici, smo radovedni, če bodo
liberalni poslanci v deželnem zboru vložili tak
predlog in kako se bodo bojevali zanj. Mimogrede
bodi povedano, da se «Narod» moti, če misli, da
v Avstriji še nikjer ni proporčnega zistema. imajo
ga n. pr. v Linču.
— Slovansko enoto je na nedeljskem shoda
zagovarjal dr. Pegan kakor advokat klienta, o
katerem ve, da ga ne more obraniti. Govoril je,
pusto kakor je njegova navada, na dolgo in široko
in posebno je kadil Šušteršiču, zakaj tak je zakon
in proroki pri klerikalcih. Nekateri poslušalci bi
bili pa radi izvedeli tudi kaj stvarnega o slavni
enoti, pa so čakali zaman, kajti Pegan ni znal z»
ves svet povedati nič druzega kakor prazne fraze.
Edino, kar bi prizanesljiv človek lahko smatral za
stvarno, je bila njegova obramba rekrutnega gl»*
sovanja. Ampak tudi to se je samo zdelo stvarno,
pa ni bilo. Kaj je znal povedati učeni Pegan? Da
so klerikalci za razsodišča, ampak dokler jih ai,
mora biti armada. V tem sicer še ni dokaz, no
logika. Ampak dejmo, da res mora biti armad».
Vendar bi pa moral dr. Pegan, ki hoče veljati z«
politika in aspirira na nekako nasledoištvo Šušter
šiča, vedeti kar je znano vsakemu političnemu za
četniku: Da se namreč rekruti dovoljujejo vlad;
in da opozicionalna stranka nima naloge, dajati
vladi potrebna sredstva, temveč jih ®ora odrekati
in tako rušiti vlado. To je opozicija. In «Slovanska
enota» vendar pravi, da je opozicionalna. Ne vpra-se torej, kako morejo slovanske stranke sploh gla
sovati za rekrute, ampak kako je mogla opoj *
cionalna slovanska enota dovoliti režni*
Bienerthovi «predpustni vladi». To je jarek. «■
vsi Peganovi aerodni sofizmi ne preskočijo,
je na oni strani predpustna vlada, je na tej predpustna slovanska enota, na emijeaa kot
Zicijj; kateri se pa vlada nasmehlja, češ. Sąj to «
medved, to je
Vašek.

- Istrski deïeîas zbor se ne skliče. Tako je
roča4'a?? l
maei8î,ratu ljubljanskemu se napovedal baron Bienerth deputaciji, sestavljeni iz
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' sefflkaJ' Prepise zapisnikov
j,»ginje, Spi n Čič in Bartoli, ki mu je predijiiia sklepe deželnih poslancev obeh narodnosti v vsen tajnih »ej, v kolikor so se vršile v tekočem letu.
Zanimivo je, da je deželni odbor storil te sklepa
jetri. Baron Bienerth je izjavil, da je vlada pripravliena, izplačati zahtevano svoto 100.000 kron «k pred občinskimi volitvami, katerih se misli kle
» olajšanje bede v Istri, «la pa zdaj ni mogoče rikalna stranka udeležiti. Zahteva, da se predlože
iklicati deželnega zbora, češ, da so zdaj še potrebne zapisniki letošnjih tajnih sej v štirinajstih dneh, pa
kaže, da ima menda deželni odbor namen, baviti
nove volitve za nekatere deželne zbore, drugi de
želni zberi da so ne’.raožni za delo, končno pa da se z nekaterimi tajnimi sklepi in morda tudi razve
ljaviti nekatere. Tako je prav lahko mogoče, da se
je delavni program državnega zbora na poti de
razvije med deželnim odborom in mestno občino
želnim zborom. Istrski deželni zbor bo šele teds; b°\ki, ui
trd°vraten in bi globoko posegel
mogoče sklicati, kadar bo z ozirom na politične ter bi lahko imel še važne posledice. In liberalnorazmere splošno zasedanje deželnih zborov,___ Tako klerikalna harmonija še ni prav poškropljena in
je mogel odgovoriti le birokrat, kakršen je baron pokopana !
Bienerth, ki potrebuje za vsako reč schéma in ru
— Voda za Sliko je bila na dnevnem redu
brike. Živ krst ne bo razumel, zakaj se zaradi vo zadnje ljubljanske občinske seje. Dosedanji šišenski
litev za druge deželne zbore ali pa zaradi ne občinski odbor je smatral Šiško za vas, v kateri
delavnosti drugih deželnih zborov ne bi smel je vsaka moderna reforma nepotrebna in njegovo
sklicati istrski deželni zbor. Kaj je Istri mar tirolski, reakcionarno stališče v vseh rečeh občinskega go
štajerski ali pa češki deželni zbor ? Ampak birokrat spodarstva je največ razločila, da je pri zadnjih
ima rubriko za državni zbor, drugo rubriko za de volitvah padel. Ker ni hotela občina za nabavo
želne zbore in njegov zistem ima le to pomanj pitne vode ničesar storiti, se je ustanovila v Šiški
kljivost, da ni dosledno izveden do konca. Veljati zadruga, ki spoznava, da je vprašanje zdrave vode
bi moral vsaj še za občine. Kadar zboruje cen med najvažnejšimi občinskimi zadevami in da je
tralni parlament, kadar je občinska volitev v Ur- Šiška kolikortoliko predmestje glavnega mesta
fahru ali pa obstrukcija v občinskem odboru v kranjskega. V petek je občinski svetnik Plant an
Zakopanih, ne bi smel imeti seje noben občinski na seji poročal o tej zadevi, da je mestni občinski
zbor. Labko bi se rabila ta metoda tudi za druge svet dne 15. oktobra 1.1. odobril pogodbo s spodnjo
korporacije in če se pomisli, da dela vsak zbor več šišensko vodovodno zadrugo o oddaji vode iz mest
ali manj skrbi, se mora priznati, da je v tem na- nega vodovoda. Zadruga želi, da bi se nekatere
änu sicer malo konsiitucionalnega, pač pa precej točke te pogodbe izpremenile. Zagotovila naj bi
praktičnega duha. Kajti katera skrb bi mogla biti se popolna prostost glede na oddajo vode ; šišenski
za visoko vlado važnejša, kako spraviti si vse skrbi vodovod naj bi prišel šele po 45 letih v last mestne
z vratu? Paragraf štirinajsti pa bi kronal ves ta občine; zadrugi naj bi se za celo svoto letne vo
birokratično ženialni zistem, In če bi gospod Bie dovodne pristojbine priznal 15 odstotni popust; na
nerth potem šel na počitnice pa nastavil avtomata dan otvoritve hidrantov naj se položi 1000 kron
namesto sebe, bi bilo tudi vseeno.
varščine za pokritje vodovodnih pristojbin, kar bi
— Preklicani socialisti! Ge delajo kaj druzega, veljalo tudi, če pride vodovodna naprava v last
kakor da jeze uboge narodnjake! Zdaj so za izpre mestne občine, odnosno če se zadruga raziđe; če
membo užalili nemške nacionalce v dno duše. V se napravijo javni vodnjaki in napajališča za živino,
Sv. Hipolitu na Nižjem Avstrijskem so hoteli go naj imata izključno pravico do njih občini Spodnja
spodje Germani svobodomiselnega in krščansko in Zgornja Šiška, za kar naj bi plačevali pristoj
socialnega «preprčianja» pokazati svojo nepokvar bino mestni občini. Ljubljanski občinski svet je na
jeno in navdušeno nemško-nacionalno srce. Razpi predlog personalnega in pravnega odseka sklenil,
sano je namreč dvoje mest za poštne asistente in da se v prveh treh točkah ugodi željam zadruge,
v obč nskem svetu so mestni očetje v raznoteri varstvo pa morata prevzeti občini Spodnja in Zgornja
debati izrekli strah, da bi se ta mesta utegnila po Šiška, da ne bo pozneje treba sklepati eventualnih
deliti češkim uradnikom. Zato so zahtevali «za novih pogodb. Ge se napravijo javni vodnjaki in
varstvo nemškega značaja Sv. Hipolita» sklep, po napajališča, naj imata občini Spodnja in Zgornja
katerem se naprosi trgovinsko ministrstvo, da se Šiška izključno pravico do porabe teh naprav, mo
smeta nastaviti samo nemška uradnika. Za predlog rate se pa zavedati, da plačujete mestni občini vse
so, trkajoči se na svoje nemške prsi, glasovali libe pristojbine za porabo vode in za vzdrževanje
ralci ia krščanski socialci, samo peklenščkovi so naprav.
cialni demokratje so ga — odklonili. Kdo bi se
— Mrtvo truplo, katero so našli 28. marca
čudil, da so bili nacionalni gospodje ogorčeni kakor na pol golo na Strmški cesti v Zagrebu, so spo
da je izgubil vsak 50 procentov profita? Iz duše znali za bivšega čevljarja G Zerovnika, katerega
je vsem govoril poslanec P) tt n er, ki je s tresočim so kakor so pokazale preiskave, njegovi sopivci v
glasom zaklical: «Fejl Češki socialni demokratje gostilni A. Krvarič med prepirom ubili in napol
so aacionalni, le nemški niso!» — Mi, slovenski slečenega na cesti popustili. Zaprtih je 10 krivcev.
socialisti smo pa popolnoma kenfundirani ; nam so
— Generalissimus Ribnikar se je odpovedal
naši narodnjaški učenjaki vedno dopovedovali, da načelništvu ljubljanske «N. D. 0.» «Slov. Narod»
so nemški socialisti največji šovinisti, le mi smo poroča, da odbor ni hotel vzeti demisije na znanje,
narodni izdajalci. In zdaj — kdo naj se spozna? ampak da Ribnikar vztraja na svojem odstopu
— Druktvo srebrnog* križa je ime najno ne iz društvenih, temveč iz drugih nagibov. Mi smo
vejši avstrijski filantropiji. Ustanovilo se je na nekaj slišali o teh drugih nagibih; baje mu je
Dunaju in sneti je treba klobuk pred njim, kajti Hribar povedal, da treba tržnega nadzornika, ne
na ustanovnem zboru je bila kaj velika gospoda pa načelnika «N. D. 0.»
ki je zastopala voino ministrstvo, namestništvo, tr
govsko zbornico, finančni svet in tudi ekcelenca
::
Našim rodbinam priporočamo
Lueger je bil med njimi. Za častne predsednike
pa so bili izvoljeni, še preden je društvo začelo
živeti, vojni minister baron Schönaich, grof Jurij
Clam Martinie, deželni maršal princ Liechten
stein (nekdanji «črniprinc»), ekscelenca dr. Lueger
in predsednik trgovske zbornice Schöll er; na
mestnik grof Kielmanasegg pa je postal častni Umetnost in književnost.
član. Novo društvo ima človekoljubni namen, pod
: Majski Hat izda stranka tudi letos in sicer
pirati rezerviste, ki se vrnejo domov. Zakaj se ime na 12 straneh in z ovitkom. List bo torej povečan,
nuje «srebrni križ», ne vemo ; bojimo se le, da bo imel bo bogato vsebino ter bo skrbno urejen in
zmanjkalo barv za vse avstrijske križe. Nekateri ilustriran. Izšel bo zanesljivo do polovice aprila.
ljudje bodo seveda do solz ginjeni, če bodo shsali, Vse organizacije in sodruge opozarjamo na to iz
kako skrbi visoko gospodo za uboge rezerviste. Mi javo in prosimo, naj naznanijo naročila čimprej
»mo pa že tako sirovi Ijndje, da ne zmoremo po «Delavski Tiskovni Družbi» v Ljubljani, Dunajska
trebne sentimentalnosti in da nam kar nič ne cesta 20. Noben sodrng bi ne smel ostati bres
#
imponira društvo, ki hoče dajati miloščine majskega Mata.
: Koncert Nedbalovega orkestra, ki je bil v
ljudem, b potrebujejo pravic. Špekulacija na hva
ležnost — kdor boče, naj občuduje; mi ne znamo. petek v veliki dvorani hotela «Union», je dosegel
— Med deželnim odborom io ljubljansko izvanredno velik uspeh. Program je obsegal sle
deče točke: 1. Goldmark: Sakuntala, uvertira;
ObiÎBO je nastal konflikt, ki bi lahko postal resen. 2.
C aj k o vs kij: Šesta, tragična sinforaija (h-mol)
Kranjski deželni odbor, odnosno njegova klerikalna
«Pathétique»; 3. Smetana: Vltava, velika sim
večina je zavrgla razne sklepe občinskega sveta.
fonična slika; 4. Wagner: Predigra k operi
Sklenil je sledeče:
«Mojstrski pevci Norimberški». Vspored že kaže,
1. Sklep občinskega sveta, da bi se odstopila da je bil koncert v velikem slogu, kakršen je v
društvii «Mladika» za stavbo internata za 80 gojenk
Ljubljani malokdaj mogoč; do pravega užitka ga
mrliškega liceja neka parcela izza dekliške sole, ie pa pripravila mojstrska izvedba, ob kateri je
*® ae odobri.
orišla vsaka niansa do popolne veljave. Posamezne
2 Mestnemu magistratu se naroča, da v vseh
Počke so se tako kosale, da je kaj težko reči, ka
olnčahh kadar »e store v občinskem svetu sklepi, tera stoji najvišje, na srečo odpade za poročevalca
P« katerih se občinsko premoženje prodaja, da- dolžnost primerjanja, ker stoj. vsaka teh skladb v
svoji vrsti tako visoko, da so vse skupaj sestavljale
čudovite harmonično celoto. Polni, blesteč, akord,
so šumeli mimo ušes poslušalcev kakor reka ubra*3. «SL “Xïsiata 'j*os‘Xi
oin-nv
se zdaj
Široko razlije
po brezbrežm
& ki
V™.
ió »h«
»
.o«,*,
da p,edtofi deMnamll odhora
Z* *eje, v kolikor se tisti razpr J
Vgak
o «tvareh lastnega območja
.
osmih branega, z velikansko tehniko, preciznostjo m s
£
naj se predloži najpozneje tekom osmin
emperamentom se odlikujočega or
.
I
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KolinsRo cikorijo!

tega ravuatelja, ki ves živi v kompoziciji in diri
gira z vsemi živci, z intelektom in s psiho, je bil
skoraj enak užitek, kakor poslušati vzorno inter
pretacijo. Udeležba je bila za ljubljanske razmere
dobra in poslušalci so odlikovali Nedbala z obilnim,
zlasti ua koncu dolgotrajnim aplavzom
—ab—■

Zadnje vesti.
Odpuščanje rezervistov. Dunaj, 9. aprila.
Vojna uprava je po cesarjevem pooblastilu uka
zala, da se imajo rezervisti nekaterih obmejnih
zborov (7. in 13.) takoj odpustiti. Za od
pust rezervistov v Bosni se izdeluje povelje in
odide v bližnjih dneh na zborna zapovedništva. Ce
se vpošteva, da se z enim vojaškim vlakom lahko
pelje en vojni bataljon, se razume, da bo trajalo
precej časa, preden bodo vsi rezervisti doma.
Hišne preiikave na Moravskem. Brno, 9.
aprila. Danes so bile pri mnogih funkcionarjih
češkoradikalnih društev po mestih preiskave ; v
Jablonci je bila preiskava tudi v nekem hotelu,
kjer ima češkoradikalno mladinsko društvo «Svatopluk» svoj sedež. Povsod, so iskali protimilitarističnespise,
Umor v ljubljanski okolici. Včeraj zjutraj so
našli na poti med Dravljami in Št. Vidom ubitega
60 let starega posestnika Andreja Tome iz Dra
velj. Poleg mrtveca je ležal lesen kol. Je-lj uboj
ali roparski umor, nam še ni znano. Tome je
imel navado, da se je po gostilnah med družbo
zelo rad pobahal z denarjem in ni izključeno, da
bi tega ne bil kdaj opazil kak nepoklican.
Sodnijske barbarije na Hrvatskem. Zagreb,
9. aprila. Včeraj in danes so se primerili v za
poru deželnega sodišča veliki kravali zaradi ne
zaslišanega ravnanja s Srbi, ki so obtoženi za
radi „veleizdajstva'*. Brez vsakega umevnega raz
loga je sodišče obsodilo celo vrsto obtožencev
na težke disciplinarne kazni, kar je povsod na
pravilo vtisk velikanskega škandala, kakor
je sploh ves proces od začetka do konca enoten
škandal. Te disciplinarne kazni pa še niso za
dostovale državnemu pravdniku Accu rti ju, čigar
vedenje bi bilo v vsaki drugi deželi nemogoče.
Dasi to ni njegovega pravica, je ukazal, da se
obtožencem še pooštre kazni; prepovedal se jim
je izprehod po dvorišču, čitanje časopisov, kajenje,
sprejemanje obiska svojih znancev in sorodnikov.
Končno so jih še vtaknili v celice z na
vadnimi, zaradi umora in težkih spolnih
zločinov obsojenimi. Obtoženci so že včeraj
protestirali, a zaman. Danes dopoldne so se po
novili viharni nastopi. Obtoženca drja. Gjuriča
šo hoteli vtakniti v temnico; zahteval je, naj se
najprej osnaži, ker je bila polna nesnage in
golazni. Paznik ni hotel storiti tega, vsled česar
so vsi obtoženci hrupno ugovarjali. Na to je ječar
nastavil dr. Gjuriču samokres na čelo,
tako da se je moral vdati. Danes je prišel Accurti
sam se prepričat v ječo, če so se izvršile
njegove sekaturel
Berlinska pogodba. Dunaj, 10. aprila. Danes
pridejo zastopniki velesil k baronu Aerenthalu, da
mu izroče noto, s katero izrekajo soglas z odstra
nitvijo člauka 25 berlinske pogodbe.
Častniki j Srbiji. B elgrad, 10. aprila. Major
Okano vi č, poveljnik konjiškega polka v Kraljevem,
ki je z vsemi svojimi častniki demisioniral, izjavlja,
da njegova demisija ni protest proti sprijaznenju z Avstrijo; častniki hočejo doseči, da
vlada v bodoče ne dela strankarsko, ampak narodno
politiko. Častniki konjiških polkov v Nišu in Kra
ljevem so protestirali proti imenovanju
princa Arzena za poveljnika kavalerije, češ, da
je dosti zaslužnih in zmožnih častnikov za to mesto.
Srbski vstaii
Ameriko. B udimpešta, 9.
aprila. Tukajšnja policija je danes dobila obvestilo
od reške obmejne policije, da so cele trume komitadžijev iz Srbije, Črne gore in Macedonije po morju na poti v Reko, ker se hočejo
izseliti v Ameriko. Do konca tedna pričakujejo
na Reki do pettisoč takih izseljencev. Po
licija je odredila, da se puste brez ovire.
Bomba na Španskem. Barcelona, 9. aprila.
V ulici Bocquera se je predsinočnjem v neki veži
razpočila bomba, vsled česar so bili trije kavarniški
natakarji ranjeni.
Noto portugalsko ministrstvo. Lis ab on, 9.
aprila. Nova vlada se je sestavila tako: Predsed
ništvo in vojna Telles; finance Soares B r a n c o ;
justica A1 a z c a o ; notranje zadeve Aleksander
Cabrai; zunanje zadeve Carlo Bocage; javna
dela Luy Castro; mornarica Azevedo.

t

Milko Krapeš
urar In trgovec s zlatnino, zapriseženi
sodnijski cenilec, Ljubljana, Jurčičev trg 3
priporoča svojo bogato zalogo različnih stenskih in
žepnih ur, kakor tudi zlatih in srebrnih verižic, uhanov
in prstanov. V zalogi imam tudi gramofone in plošče
s slovenskimi napevi in godbo. Z ozirom na bližajoče
se velikonočne in binkoštne praznike, naj nihče ne zamudi
te prilike, ker hodem prodajal po znatno nizkih cenah.
Malo dobička, veliko prometa! Cenike pošiljam zastonj
in poštnine prosto!
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ïehaja y Ljubljani vsaki
torek, četrtek in soboto.
Na: očalna za svstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3‘.r>0 K, mesečno t'20 K ;
za Nemčijo za pol leta 7 90, za četrt
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta 4-80 K.

PoBOSacstna 4t«wS8fes 8Ö w.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
31. štev,__________ V Ljubljani, v torek, dne 13. aprila 1909.

Reklamacija io poiknia« presto.
Nefranklrana pisma st »o «pr»
jeasaje. Sokoplll ze •» tzssljs,
uitnU. Siaitipai peUi-nstin
(ilzias 88 ■■) za ««krat 10 vin.,
»•akni pe dogavcra.

Leto XII.

prvi majttik je delavski praznik!
NASLOVA: Za dopise in rokopise za list: Uredništvo
»Bdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne pošiljatev,
naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d.: Upravništvo
»Rdečega Prapora», Ljubljana, Dunajska cesta štev. 20.

Vabilo na naročbo.
Sodruge in prijatelje vabimo na novo na
ročbo, dosedanje naročnike pa, katerim je potekla
naročnina koncem meseca marca, da jo zopet obnové. Pri tem naj se ozirajo na to, da je naroč
nina od 1. aprila 1.1. naprej nekoliko povišana z
ozirom na to, da

izhaja od 1. aprila naprej
„Rdeči Prapor“
trikrat na teden in sicer v
torek, četrtek in soboto
ter bo veljal:
Za Avstro-Ogrske dežele:
I4-— kron
celo leto
7-—
pol leta
»»
četrt leta 3-SO n
1-20 II
mesec
Za Nemcih:
K 7-90
pol leta
četrt leta
»» 4‘—

Za Ameriko:
za pol leta
za četrt leta

K 9a30
„ 4°@®

Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri
poročajo naš list svojim sodrugom, prijateljem in
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka
varnah, v katere zahajajo in naj nam pošljejo
naslove takih znancev, ki bi ga naročili, če jim
ga pošljemo na ogled.

Upravništvo „Rdečega Prapora“.
Krščanstvo ia socializem
Da je organizirani klerikalizem najhujši so
vražnik socializma, je stara in znana reč. V svoji
agitaciji rabi najrajši trditev, da je socializem so
vražnik in uničevalec krščanstva. S to taktiko se
posebno odlikujejo slovenski klerikalci. Ko so po
zadnjih deželnozborskih volitvah dobili absolutno
večino v kranjskem deželnem zboru, so izdali bro
šuro «Velik trenotek», s katero so se bahali kakor
s kakšnim prav posebnim duševnim plodom. V tej
brošuri, ki se more smatrati za izraz klerikalnih
nazorov, se tudi pretaka ta površna znanost, ki ne
vidi v socializmu nič druzega kakor pro tikrš Cansko
strujo io nima najmanjšega pojma o temeljih in
razlogih sociahzma.
Spričo tega je zanimivo, slišati včasi klerikalca,
ki 3e ne da iar brez upora zapeljati od svoje
stranke in njene plitke «učenosti», temveč se drzne
nekoliko pogledati na dno. Nekoliko takih lastnost
ma jezuit pater Seiler, ü je dne 16. marca priiigai v Marijini cerkvi v Stuttgartu in si je stavil
„raisnje Kakäne razmere so pomile socializem ?
N. to vprašanje je pridaj odgo,™ tako,
.AU je to bito aorraäiTO do krsdanat.a! Pra.
toto,., Nikakor oni Najprej je
Mpiiilizma. Njegov postanek ima sle

na sebi: Na mesto malega proizvajanja je prišlo
po gospodarskem razvoju do proizvajanja v velikem.
Na mesto izdelovanja za iastno potrebo je prišlo
izdelovanje za svetovno trgovino ; to pomeni iz
delovanje blaga. Proizvajalna sredstva se nahajajo
v rokah malošteviln h posameznikov, množ/ca de
lavstva so neposedujoči proletarci. V sedanjem
gospodarskem redu je izprememba tega
mezdnega suženstva nemogoča; rešitev je
samo v popolni odstranitvi privatne la
stnine, kar se tiče proizvajalnih sred
stev. Država bodočnosti je velika gospodarska
družba, v kateri so vsi v enaki meri deležni pro
izvajalnih sredstev, v kateri imajo vsi enako pra
vico do dela. Internacionalizem socializma gre pa
ralelno z mednarodno velikostjo krščanstva.*
Kaj bi temu rekli naši domači klerikalni «so
ciologi* ?
Pater Seiler je vsekakor bela vrana, kakršne
se najdejo tuintam. Tak pa mora biti katoličan,
če hoče biti pravičen socializmu in socialni demo
kraciji. Po Seilerjevem nauku je veren kristjan
labko socialni demokrat; naši klerikalci ne bodo
nikdar priznali tega, ker jim ne gre za krščanstvo,
ampak za moč politične klerikalne stranke. In
vendar ima Seiler prav. Nikjer ni razloga, da ne bi
kristjan mogel biti socialni demokrat. Vprašanje se
popolnoma pravilno stavlja tako: «Ali je v se
danjih gospodarskih, odnosno družabnih razmerah
mogoče, da bi se delavstvo reš.lo, ali ne? Ce bi
bilo mogoče, bi bil socializem brez podlage in brez
svrhe. Toda Seiler odgovarja povsem pravilno, da
ni mogoče. Dokler so privatni kapitalisti lastniki
proizvajalnih sredstev, jim je delavec izročen tako
rekoč na milost in nemilost. Lastnik delavnih
sredstev odločuje, če dobe delavci dela ali če ga
□e dobe. Stroji se izpopolnjujejo in izboljšujejo,
odkrivajo se nove sile, vsa tehnika napreduje, ka
pitalisti se je poslužujejo in kolikor morejo fizi
čnega ali pa duševnega dela nadomestiti z meha
ničnim, toliko odslove delavcev. Kapitalisti so go
spodarji blaga, ki ga izdelujejo delavci, oni dolo
čajo cene blagu, ki ga morajo kupovati delavci.
Kamor se delavec obrne, povsod je suženj, ker je
kapitalist gospodar delavnega sredstva in vsled tega
skoraj vsemogočen.
Ali so te razmere za katoliškega delavca morda
drugačne kakor za svobodomiselnega? In kje je v
krščanstvu kakšen nauk ali kakšno načelo, iz ka
terega bi se dalo sklepati, da mora tako?

Ni ga nikjer. Torej ima tudi katoliški delavec
brez obzira na svojo vero popolno pravico, boje
vati se proti razmeram, ki ga zatirajo in bojevati se za
razmere, v katerih bo svoboden. Take razmere pa uči
samo socializem, za nje se bojuje samo socialna
demokracija. Tudi za katoliškega delavca torej, če
noče biti večen suženj, ni nič drugega, kakor so
cialna demokracija.
Ce hoče verjeti vse, kar uči krščanstvo in ka
toličanstvo, če hoče hoditi v cerkev, k maši, k
spovedi, k procesijam, je to vse njegova stvar.
Nihče mu ne bo branil. Nič druzega se ne zahteva
od njega, kakor da se za svoje delavske interese
bojuje skupno z vsemi delavci in da priznava dru
gim enako duševno prostost, kakršno priznaja drogi
njemu.

To vse sledi iz Seilerjevih besed in Seiler, du
hovnik in jezuit, menda ni manj katoličan kakor
naši klerikalni petelini. Delavec, ki razmišlja, pa
tudi ne more priti do drugih sklepov, naj je kato
ličan ali pa karkoli.

Tržaške novice.
Trst, 6. aprila.

st. Tri dni (tako vsaj se govori po Trstu) ni
gospod dr. Slavik spal po končanih volitvah v za
varovalnico proti nezgodam. Bolela ga je glava.
To sicer ni nič čudnega, če se pomisli na dejstvo,
da se trudi pri vsakih volitvah v zavarovalnico že
čez 15 dolgih let in ni še do danes dosegel no
benega vspeba. Še celo zagovarjati mora lastne
nevspehe napram kranjskim klerikalcem. Mi pro
kleti socialisti smo zmagali s 3133 glasovi proti
2490, ki so jih imeli narodnjakarji. Vničilo se jim je
641 glasov iz vevške papirnice radi tega, ker je
bila glasovnica nepravilna, toda tudi s temi gla
sovi bi bili narodnjaki ostali v manjšini napram
nam.,
Ampak nekaj so imeli korajžo pisati narod
njaški listi. Pisali so, da so socialisti v več obratih
naredili nepravilnosti. Kje pa? Kdaj? Kako? Tega
niso pisali, ker nam ničesar ne morejo dokazati in
ker je resnica, da so združeni liberalni-kierikalni
slovenski delodajalci oropali svoje uslužbence vo
lilne pravice in odposlali glasovnice naravnost g.
Lenarčiču v Ljubljano ali Slaviku v Trst, ne da
bi se bilo v obratih pošteno in pravilno volilo. V
Solkanu so tako storili pri dveh tvrdkah in na
Kranjskem skoraj povsod.
Kaj pa ima delodajalec iskati pri delavski ku
riji? Oropati delavca pravice, ki mu je zakonito
zajamčena, je morda delo za narod?
Ali nista morda naša sodruga Bandelj v Podgori in Kmet v Idriji Slovenca vsaj tako kakor Je
riha in Gomišček? Ampak gospodom slov. deloda
jalcem je slovenstvo deseta briga; njim je vsem
ležeče na tem, da imajo pri zavarovalnici take
može, ki delajo in zastopajo koristi delodajalcev,
V tem so klerikalci in liberalci edini; tudi nemški
in italijanski delodajalci so jim šli na roko. Tako
delajo ti gospodje za narod in k temu je pomagal
tudi prečastiti gospod Evangelist Krek, ki se sicer
neprenehoma baha, da je edini, pravi in resnični
prijatelj delavstva. Hvala za tako prijateljstvo, g.
pisec «Sociahzma» 1
*
Gospod državni poslanec R y b a f se je v zadnjem
času temeljito blamiral. Trdil je po shodib, da so
naši tržaški socialistični poslanci nasprotovali po
državljenju slovenske šole. Sodrug Pittoni ga je
temeljito zavrnil in je dokazal, da laže ali trosi
okrog laži drugih ljudi. Pozival ga je tudi, naj se
odda afera nepristranskemu sodišču, ki naj izreče
objektivno svojo sodbo o postopanju soc.-dem.
poslancev. Trdil je tudi Pittoni, da je Ribat pre
koračil vse meje lojalnosti, ki jo mora poslanec
ohraniti tudi proti najhujšemu političnemu nasprot
niku.
Rybar je na to odgovoril v «Edinosti». Toda
odgovor je bil jako klavern in obenem tudi ne
pošten. Trdil je sicer, da mu je tiste stvari po
vedal baron Beck, toda popolnoma je pozabil na
nepristransko sodišče, na katerem mu je Pittoni

Ali ste ž© obnovili naročnino? Še ne!
Potem storite to takoj, (la se vam list ne ustavi!
dal možnost dokazati njegove laži. Dr. Rybaf naj
brže dobro ve, da se je zlagal z hudobnim name
nom proti Pittoniju in zato noče nepristranskega
sodišča, ker se boji resnice tako, kakor se miška

boji mačke.
Taki so vam narodnjakarji in proti takim po
litičnim lažnjicem in trositeljem nedokazanih trdi
tev se moramo mi bojevati. Upamo, da ima laž
kratke noge in da se v kratkem tudi v Trstu raz
mere temeljito izpremene.
*
Smešni so naši marodnjakarji od nog do
glave. Neprenehoma agitirajo za narodno organi
zacijo in vabijo češkega Klofača in narodnjakarskega poslanca Burivala v Trst. Poslednji je bil v
nedeljo tu ter je imel shod, da ustanovi narodno
strokovno društvo za slovenske železničarje. In
glejte šmenta ! Prav tisti dan je «Edinost» prinesla
prevedeni članek iz socialno-demokratičnega dnev
nika «Pravo Lidu», ki izhaja v Pragi in je do
stavila :
«Glejte, slovenski socialisti, kako so češki soci
alni demokratje narodni, vi pa ste tako mlačni za
narodne stvari. Od vaših čeških sodrugov učite se,
kako jc treba postopati!»
Mi vprašamo : Cernu «Edinost» agitira za Klo
fača in za Burivala, če so češki socialisti tako na
rodni. Čemu pa ne vabi rajše v Trst na shode
Nemca in Soukupa ali Winterja kakor zloslule češke
narodne pajace? Ubogi backi, ki sledijo tem Man
dičem — so prokleto vlečeni za nos.

Politični odsevi.
* Bosenski mohamedancl so na shodu v Sarajevem sklenili sledečo značilno resolucijo: «V
soboto, dne 27. marca 1909 opoldne je izvedel
Mehmed Nukič, delavec v Sarajevem, iz Jezuitske
cerkve v Sarajevem maloletno in slaboumno deklico
Pembo, služkinjo rodom iz Gračanice, katero je
katoliško đuhovstvo na dozđaj še nepojasnjen način
primamilo v cerkev z namenom, da jo spreobrne
na katoliško vero. Mi Muslimani brez razlike po
litičnih načel, do skrajnosti ogorčeni po že do
sedanjih enakih nastopih katoliškega duhovstva
proti Muslimanom v teh deželah, kjer je musli
manska maloletHa in slaboumna deca padala kot
žrtev nenasitnega fanatizma katoliškega duhovstva
pod vodstvom nekega cesarskega tajnega svetnika
dr. Stadlerja, kar najodločnejše protestiramo proti
tej sramoti kulturnega dvajsetega stoletja. — Mi
Muslimani vsled takih nečloveških napadov na naše
svetinje s strahom gledamo v svojo bodočnost,
boječ se, kaki usodi bomo predali svoje milo po
tomstvo ter vsled tega zahtevamo od civilizirane
Avstro-Ogrske, da nam da zadostne garancije, skli
cujoč se na cesarske besede Njeg. Veličanstva. Pro
simo obenem tudi našo javnost v imenu dvajsetega
stoletja, da to nečloveškost dovoljno ožigosa.»
* 0 sestanku cesarja Franja Josipa s kraljem
Viktorjem Emannelom se govori v Italiji. V ondotnih vladnih krogih se širi vest, da se sestaneta
v Benetkah. Cesar Fran Josip se pripelje v Be
netke na svoji jahti «Miramar». Ni izključeno, da
pride v Benetke istočasno tudi angleška kraljevska
dvojica.
* Angleški kralj Edvard se bo vrnil ta
teden iz Biarritza v Pariz, kjer počaka kraljico, s
katero se potem odpelje v Genovo. Sestanek z
italijanskim kraljem bo v Neapolju. Sredi tega me
seca pojdeta angleški kralj in kraljica na Krf, kjer
bosta kakih 8 dni gosta cesarja Viljema«
* Ruski slnžbenl Uit «Rossija» je objavil
dolgo izjavo, ki odklanja vse trditve, da bi bila
Nemčija žugala Rusiji z vojno, če ne prizna ane
ksije Bosne in Hercegovine. Nemčija da ni dejala
nič drugega, kakor da bi morala Avstrija z orožjem
nastopiti proti Srbiji, če ne bi srbska vlada dala
^ad?Y0$,Te izJave- Rusija je priznala aneksijo, ne
da bi bila s tem zatajila svoje prvotno stališče in
storila je to y interesu Srbije. Nemčija je obrav
navala z Rusijo popolnoma prijateljsko. — «No
voj e Vremja» odgovarja na to izjavo in pravi, da
lepe fraze ne morejo zatajiti dejstva, da je Nemčija
stavila Rusiji ultimatum. Nedostojno je, če oznauje ruski minister Za zunanje zadeve nemško po]ak°’ kakor da bi to bilo prijateljsko
naL
drug0 Cas°pisje se izraža na podoben
način. Splošno se zahteva, naj vlada objavi doSroabIL?,P
CI? °,d tistega časa’ k° e Iz™lŁ“b,skal ^ropske dvore pado nastopa nem
škega poslanika v Peterburgu. Časopisje hoče očiyidno prisiliti Izvolskega, da odstopi? J
Vseslovansko konferenco mislijo maia meb!CabikPetfiH ‘catl v P,eterbVrBu- Na dnevnem redu
bi bila predvsem ustanovitev slovanske banko
Tako poroča praška «Union»,
0 k

* V angleški sbornicl so imeli zadnje dni ostro
debato zaradi mornarice. Poslanec Lee je vložil
predlog, da se izreče vladi graja, ker ne pazi do
volj na nemško oboroževanje. Državni tajnik Grej
je obžaloval, da je opozicija prehitro vložila grajalni predlog. Popolnoma prav imata zbornica in
prebivalstvo, da smatrata položaj za resen. Za
Nemčijo obstoja zdaj nov mornariški načrt, po
katerem dobi Nemčija, ko ga je izvedejo, 33 dreadnoughtov in postane nemška mornarica najmo
gočnejša na svetu. Zato se mora izpopolniti an
gleška mornarica. Tak je položaj. Prizna, da bo
morala Angleška graditi novo brodovje, da bo kos
Nemčiji. Glede na diplomatiško občevanje z Nem
čijo upa, da bo mirno in prijateljsko. Naloge o
izpopolnitvi naše mornarice so odvisne od nemških
izdatkov za mornarico. Če zmanjša Nemčija svoje
izdatke, jih bo znižala tudi Angleška. Z Nemčijo
se moremo sporazumeti le tako, da se nam prizna
pravica, da imamo močnejše brodove kot Nemčija.
Kar pomenja za nas naša mornarica, to velja za
Nemčijo njena armada. Ce Nemčija pomnoži svoje
brodovje, poviša svoj ugled, svoj diplomaški ugled,
in svojo moč za ščitenje svoje trgovine. Za nas pa
pomenja naša mornarica življenje in smrt. Ce še
tako prekaša naša mornarica nemško, to ne vpliva
na nedotakljivost in neodvisnost Nemčije, če je pa
nemška mornarica močnejša kot naša in če Nem
čija obrani svojo armado na sedanji višini, sta pa
v nevarnosti naša neodvisnost in naš obstoj. Ust
meno smo obveščeni, da Nemčija ne pospeši zgradbe
svojega brodovja in da koncem leta 1912. ne bo
imela 13 dreadnoughtov.

Društvene vesti.
§ Predavanja v Pulju. V pondeljek in v torek
zvečer je priredilo «Delavsko izobraževalno društvo»
dvoje predavanj, iu sicer prvi večer z ozirom na
letošnjo stoletnico Darvinovega rojstva o Darvinizmu,
v torek pa o predmetu «Socializem iu individualna
svoboda». Oba je večera je predaval sodr. Etbin
Kristan, ki je svoje predmete v hrvatskem je
ziku obdelal na zelo popularen način in je govoril
tako ilustrativno, da je razumel tudi najpriprostejši
delavec. Najboljši dokaz za to je bilo napeto zani
manje, s katerim so poslušalci sledili, kar je vredno
posebnega vpoštevanja, zlasti če se pomisli, da je
prvi predmet tudi ob najpopularnejšem načinu
predavanja težaven in da je drugi večer preda
vanje trajalo polni dve uri. «Delavsko izobraže
valno društvo» je lahko ponosno na svoje vspehe,
za katere je gotovo dobro znamenje, da po raz
meroma kratkem obstanku s svojimi člani lahko
govori o takih predmetih. Tudi v drugih smereh
društvo lepo napreduje. V svoji knjižnici n, pr.
šteje že več kakor 200 knjig in približno polovica
je vedno med člani.

Umetnost in književnost.
: Majski list izda stranka tudi letos in sicer
na 12 straneh in z ovitkom. List bo torej povečan,
imel bo bogato vsebino fer bo skrbno urejen in
ilustriran. Izšel bo zanesljivo do polovice aprila.
Vse organizacije in sodruge opozarjamo na to iz
javo in prosimo, naj naznanijo naročila čimprej
«Delavski Tiskovni Družbi» v Ljubljani, Dunajska
cesta 20. Noben sodrng bi ne smel ostati brez
majskega lista.

Strokovni pregled.
— Lesnim delavcem v Ljubljani naznanja
odbor skupine lesnih delavcev v Ljubljani, da se
vrši v nedeljo, dne 18. aprila 1909 ob 9. uri do
poldan v salonu gostilne pri «Levu» shod s zelo
važnim dnevnim redom. Pozivajo se vsi sodrugi,
naj se polnoštevilno in zanesljivo udeleže tega zbo
rovanja. Vabila jim bodo izročena po zaupnikih.
**■ Radarski fetrajki. Iz Prage se poroča: Na
Maks-šahtu v okraju Siany, ki je last praške žele
zarske družbe, je izbruhnil 5. aprila štrajk. Ta dan
je na popoldanski šjfat prišlo mesto 318 le 35 ru
darjev. Tudi na nočni in drugi dan na dopol
danski, šiht je prišlo le prav malo rudarjev. Mir
se ne kali. V Rozdelovu pri Kladnu se je nato vršil
shod rudarjev, ki se je pečal s stavko na Maksšaht. Sklenilo se je pozvati ostale rudarje iz vseh
šahtov praške železarske družbe, da ustavijo delo.
Vzrok: neprestano znižanje mezde. —
Kmalu nato so premogarji Lavra-šahta; ki je last
augleško-češke premogarske družbe, tudi ustavili
delo. Daljši razvoji se z napetostjo pričakuje. De
lavci so ogorčeni nad nečuvenim postopanjem pre
mogarskih baronovi
“ Veliko izprtja tekstilnih delavcev na I
Sleikem. Vsled stavke v Langenbielau na Sleskem i
bodo tekstilni kapitalisti odpustili vse delavce v l
Langenbieleau, Peterswaldau in Reichenbachu. S
tem hočejo zadati hudi udarec organizaciji predil
niških delavcev, ker so ti v teh krajih izborno
organizirani,

“ Izprtje mizarjev na Dunaju še vedno traja
Po statistiki, ki jo je v zadnji številki lista <Der
Holzarbeiter» izdala organizacija je izpilo 382 moj
strov 2654 pomočnikov. Kapitalistično časopisje
trdi, da je izprtih 5099 pomočnikov, kar seveda
ni res. Kam merijo težnje mizarskih podjetnikov
dunajskih, kaže dejstvo, da je zadnji zbor zadruge
mizarskih podjetnikov sklenil, da se uvede od 1.
maja naprej deseturni delavnik! Mojstre iti
podjetnike podpira v boju proti pomočnikom osred
nja zveza kapitalistov, ki je obljubila 100.000 kron
podpore, če bo «združenje dunajskih mizarskih
mojstrov» tudi 100.000 kron med seboj nabralo.
Veletržci z lesom so dali ta teden mojstrom 500C
kron kot vspeh subskripcije. Razvidno je iz tega,
kako se vsi mučijo, da bi vgnaii organizirane de
lavce v kozji rog. Da pri tem izdatno pomaga ka
pitalistom dunajski krščansko-socialui magistrat, se
razume, kajti ta institucija je vedno proti de
lavcem . ..

= Unija prtđllmškib _ delavcev in delavk
predlaga občnemu zboru, ki se bo vršil v juniju,
sledečo izpremembo prispevkov: I. razred naj znaša
62 vin., II. razred 52 vin., III. razred 42 vin., IV,
razred 36 vin,, V. razred 32 vin. in VI. razred 28
vin. To zvišanje naj se začne v avgustu 1909, —
Pogrebna podpora naj bo po enoletnem članstvu
20 K, po dveletnem 40 K, po triletnem 60 g, p0
štiriletnem 80 K, po petletnem 100 K.
=* Pekovski pomočniki v Sarajevu in v Spijeta,
stoje v mezdnem boju. Prosi se, da bi pekarski
pomočniki ne potovali za delom v ta dva kraja. —
V Roveretu se razvija prav zanimiv boj pekovskih
pomočnikov in mojstrov. Pomočniki so podali za
hteve po ureditvi mezde in delavnih razmer. Mestna
občina v Roveretu pobira tzv„ kruhno takso te»
ima poleg tega lastno občinsko pekarijo, v kateri
uslužbuje same indiferentne pomočnike. Mojstri za
htevajo sedaj kot pogoj za daljna pogajanja: od
pravo kruhne takse, ki v resnici samo podražuje kruh. In tako je postalo vprašanje regulacije
mezdnih razmer pekovskih pomočnikov v Roveretu
vprašanje vsega prebivalstva, ki se bo tudi posta
vilo proti kruhni taksi, ki je pač nekaj apecielno
južno-tirolskega.
= Kolektivna pogodba danajskih /likarje?,
pleskarjev itd. se je zopet na dobo 4 let obnovila
z nekoliko izpremenjenimi dodatki. Dnevno se dela
le 8% ure. Plača za pomočnike, ki delajo že dve
leti, odkar so se izučili, pa bo z 62 vin. od ure.
Za one, pomočnike, ki še niso dve leti izučeni, po
54 vin. od ute. Pomožni delavci dobe 50 vin. od
ure. Nadure od 6—7 zj. ter od 6—8 zvečer se
plačujejo s 30% poviškom. Nočno delo od 8. ure
zvečer do 6. ure zj. se plača s 100% poviškom.
Akordno delo se odpravi. Prvi maj je
prost dan.

Domače vesti.
— Katoliško gledališče hočejo klerikalci po
sili dobiti v Ljubljani. Odkar imajo deželni odbor
v svojih krempljih, delajo z vso močjo za tem
ciljem. Ne le da so izsilili za svoje diletautovsko
društvo pravico, da bo imelo gledališče za svoje
šolarske predstave na razpolago; tudi gledališče
samopo3ebi ima postati popolnoma klerikalno.
V nedeijo teden je imelo nepotrebno «Kat. delavsko
društvo» nekako nepotrebno zborovanje, na katerem
se je rentačil mladi advokat dr. Pegan, po kleri
kalni milosti odbornik kranjske dežele, tako-le:
«Gledališče ne sme služiti samo gospodi, mora tudi
delavstvu (ampak to se ne pravi klerikalizmu! Op.
ur.) Za to je že skrbel deželni odbor. Opozoriti
moram danes na nekaj drugega, proti čemur mo
ramo odločno protestirati. Včeraj se je igrala v
slovenskem gledališču «Donna Juanitta«. Ob tej
priliki je nastopila cela vrsta redovnikov in sicer
tako, da so smešili redovniški stan. Gledališko rav
nateljstvo je to dopustilo kakor tudi, da je neki
igralec kot menih z debelim trebuhom čudno agi
rai, tako da je osobito med liberalnim občinstvom
vzbujal čuden smeh. Najodločnejše protestujemy
da bi se deželno gledališče izrabljalo za smešenje
redovništva, ki je institucija naše cerkve.» — Vidi
se jasno, kam merijo klerikalci. Leta in leta je
Šušteršič rohnel proti gledališču ; Zdaj so klerikalci
izpremenili taktiko in so za gledališče, seveda ne
za kulturen zavod, ampak za klerikalno-agitacijski
teater, klerikalen mora postati skozinskoz. Same
tako se morejo razumeti Peganove čenfiarije. Zakaj
njegovo razburjenje je narejeno in smešno. Ni ga
stanu na svetu, ki bi ne prihajal s svojimi ko
mičnimi stranmi na oder, pa je res preneumno,
če se zahteva, da bi bila le za fratre izjema, ne
glede na to, da nastopajo v oni opereti tisti ro
marji itak le kot preoblečeni vojaki. Toda Govekar
se bo že spokoril, saj je njegovo gledal šče itak ns
najboljši poti, da postane «katoliško.» Gledali sme
v protestaotovski angleški grad prihajajočo kato
liško punco kakor z namenjeno tendenco klečati
in moliti; imeli smo «Znamenje križa», gledali smo
«Brate sv. Bernarda», z «Razpcrokc» je bil goijm»

Tfssgiav aS^ vs® zadovoljen, pa bomo že še dobili
«Mline pe-i zemljo» in «Sveto Genovefo». Simpatije
Govekarjem in klerikalci ne bodo ostale I
brei sadu.
— 0 politični taktiki je napisal dr, Krek
članek za velikonočno številko «Slovenca», v ka
terem se bavi mimogrede z liberalno brošuro o
kmečkem zavarovanju, glavno pa z razbijanjem
shodov. V svojem članku prizaava socialni demo
kraciji, da se — «izvzemši par slučajev v Idriji*
— dostojno vede. O tej stvari se ne bomo spu
ščali v polemiko, ker ne potrebujemo tujega pri
znavanja, kjer imamo svoje prepričanje. Socialnodemokratična stranka ve, da mora biti politika delo
za bodočnost, da torej hipni vspeh, dosežen s posurovljenjem ljudstva, nič ne koristi. Vzgaiati liudstvo
je najvažnejše, posebno na Slovenskem, kjer se
mora gotovo priznati, da je vzgoja sploh, zlasti pa
politična vzgoja strahovito zaostala. Zato nam tudi
ne naore biti vseeno, kako nastopajo naši nasprot
niki med seboj, tudi kjer nismo sami prizadeti.
Dr. KreK se pritožuje, da hočejo liberalci razbijati
klerikalne shode iu nekako napoveduje, da bodo
klerikalci vračali take klofute na enak način. Ce
pride res zopet taka taktika do veljave, tedaj naj
pokažejo cenjeni nasprotniki vsaj toliko odkrito
srčnosti, da puste «narodnost» in «rodoljubje» pri
miru. Zakaj zanašati divjaštvo med narod, je protiIjudski barbarizem, pa naj pride odkoderkoli. Cudno
je, da ne znajo liberalci in klerikalci nikdar najti
prave politične poti; ali se objemajo in poljubujejo,
da se gledalcu gnusi, ali pa se bojujejo s poleni
in pljunki. Da bi moral političen boj biti umstven,
prepričevalen boj, to jim nikdar ne pride na misel.
— Zaplenilo je državno pravdništvo brošuro
Mirka Černiča «Slovenska visoka šola v Ljub
ljani.»
— Modrijani pri «Slovenca» si že davno
sesajo novice iz prstov, ker bi na vsak način radi
prišti na glas, da imajo «najbolje informirani slo
venski list». Da morajo s to metodo ustreliti mnogo
kozlov, je uaravno. Tako n. pr. pripovedujejo najučenejši med njimi, ki si domišljajo, da so «kato
liški znanstveniki», da objavlja sodr. Etbin Kristan
v «Delavskem Listu» neko svoje predavanje o «dar
vinizmu». Sodrug Kristan nam pa pravi, ne da bi
hotel omalovažiti dotično razpravo, temveč ker si
noče lastili tujih zaslug, da tisto sploh ni njegovo
predavanje. Klerikalcem morda ne gre v glavo, da
je med socialnimi demokrati več ljudi, ki se zani
majo za naravoslovne predmete. Sicer je pa «Slo
venec« navaden falzißkator, kadar gre za take reči.
Tako se sklicuje na puljski «Omnibus», češ, da se v
Pulju sodrugu Kristanu niso posrečili dokazi za
darvinizem. Učeni «Slovenec» pač misli, ker je en
član njegovega uredništva bral Wassmana, da so
se njemu posrečili dokazi proti darvinizmu. Ampak
«Omnibus» sploh ni pisal tega, kar trdi «Slovenec» ;
«Omnibus», ki gotovo ni socialističen, piše, da ima
predavatelj jako dober način prikazovanja; njego
vemu poročevalcu se je le zdelo, da je predmet
previsok za poslušalce. To je seveda mislil zato,
ker ue pozna socialno-demokratičnih delavcev. A
glavno je, da je «Omnibus» pisal vse kaj druzega
nego trdi laänjiyi «Slovenec». Sicer pa; Ce imajo
klerikalci toliko časa za kritiko, naj bi jo rajši po
rabili doma in pazili n. pr., da ne bi dr. D r g a □ c
objavljal v njihovem «znanstvenem» časniku takih
kolobocij kakor v zadnji številki. «Katoliška» zna
nost je presmešna reč, da bi se smela tako po
stavljati. Newtonove zakone bo Kocmur gotovo
bolje tolmačil kakor pa Gostinčar ali pa dr. Ben
kovič.
— S konja jjB padeS posestnik in gostilničar
na Proseku Ivan Godina in se je ubil.
__ Delavca je obstrelil V Domžalah tovarnar
Josip Ober wal ter. Pripoveduje se, da je vasoval
pri nekem dekletu na Količevem in da je, ko je
prišel iz hiše, srečal na cesti nekfga fanta po imenu
Antona Jereba, ki je, bodisi da je bil ljubosumen
ali iz kakšnega druzega razloga, nekaj zagodrnjal
in udaril s peto ob tla. Na to je Oberwalter takoj
potegnil samokres iz žepa in ustrelil. Zadel je Je
reba in ga je nevarno ranil, tako da so ga morali
prepeljati v Ljubljano v bolnišnico, kjer je drugi
dan, v sredo umrl. Oberwalter je na prostem.
— PnUlcai je brezpogojno član tiskarske
organizacije žaljive besede, ki jih je govoril v jav
nem lokalu ljubljanskem proti društvenemu načel
niku. To naznanjamo javno na željo v vednost ne
katerim organiziranim delavcem, ki so bili priče
žalitvi.

Zadnje vesti.
Ofllfka krixa„ Budimpešta, 12. aprila. Vse
ktte, daje demisija Wekerlejevega kabineta
nehogibna? v vladnih krogih je znano, da krona
De odobrava nameravane delitve avstro-ogrske
qanke. Košut ima zdaj nalogo, pridobiti neod
visno stranko za nov program, ki ne bi obsegal

tîfnÏÎ1
8rSke banke- ČC Pa 8traDka odkloni
nr!B£;?8ram’ al* Pa čs se mu uPro le Ju st h o vi
pristaši, odideta Košut ia Apponyi v privatno
življenje. — Baron Banffy agitira na vso moč
za bančno ločitev ter izjavlja, da je izdajstvo, če
se opusti bančno vprašanje. Ogrska mora leta 1911
dobiti samostalno banko.
Ogrska in Bosna. Budimpešta, 12. aprila.
Košutov list «Budapest» pravi, da mora neodvisna
stranka ostati na krmilu ne le radi bančnega vpra
šanja, ampak tudi zato, ker hoče Avstrija napravti
iz Bosne tretjo državo.
Hrvatski sabor. Budimpešta, 12 aprila.
«Pesti Naplo» naznanja, da bo hrvatski sabor, ki
se, odkar je izyoljen, še konstituirati ni mogel, v
najkrajšem času razpuščen.
Avitro-tnrška pogodba. Dunaj, 12. aprila.
Včerajšnja vest, da je turški senat sklenil izpremembe v avstro-turški pogodbi, se démentira. Po
godba je sprejeta brez izpremembe.
Ogrski strankin zbor. Budimpešta, 12.
aprila. Včeraj se je tukaj sešel redni zbor ogrske
sociano-dem okratične stranke. Udeležba je zelo ve
lika. Zastopana je tudi avstrijska stranka. S Hrvatskega je prišel poslanec sodrug Korač.
Avstrjako-arbako pogajanje. Belgrad, 11.
aprila. Srbska vlada je imenovala bivšega staroradikalnega finačnega ministra Pašića in nek
danjega mladoradikalnega trgovinskega ministra
Draškovića za delegata na pogajanju z AvstroOgrsko zaraditrgovinkepogodbe. Pogajanje
se začne po Veliki noči in vse kaže, da bo dolgo
trajno. Srbija zahteva pravico, uvažati v Avstrijo
živo živino, kar pa Avstrija doslej brezpogojno
odbija.
Srbsko-bolgarska zveza. B e 1 g r a d, 12. aprila.
Vsled težav, ki jih dela Avstrija za trgovinsko
pogodbo, se misli v vladnih krogih zopet prav
resno, skleniti z Bolgarsko carinsko
zvezo, vsled česar bi Srbija dobila prosto pot
do morja in bi postala neodvisna od Av
strije.
Avstro-tnrškapogodba. Carigrad 11. aprila.
Turški senat je po kratki debati odobril za
pisnik o avstro-turški pogodbi glede
na Bosno. Sklenil je samo nekaj malih izprememb, katere je sprejela tudi vlada. Proti po
godbi sta glasovala samo dva senatorja.
SestanekBülow-Tittoni. Benetke, 12.aprila.
Včeraj dopoldne je prišel minister za zunanje za
deve Tit toni, ki ga spremlja njegov tajnik Livio
Caëtani, v Benetke ter je opoldne obiskal nem
škega kanclerja Bülowa. Ob 1. uri popoldne je
bil skupen zajtrk, popoldne sta oba ministra na
pravila izlet po morju, ponoči se je Tittoni vrnil
v Rim. — «Tribuna» piše o sestanku : «Sestanek,
ki ima popolnoma intimen značaj, je gotovo tudi
dokaz za jako prisrčne razmere, ki vežejo
Nemčijo z Italijo; povod sestanku pa ni bil ni
kakor političen. Zato tudi nima namena, da bi
rodil politične posledice. Trozveza ne potrebuje
utrditve, tudi ni nihče mislil na to, da bi se pred
časno obnovila.»
Črnogorsko razoroževanje. Cetinje, 12.
aprila. Knjaz Nikita je izdal ukaz, da se odpokli
čejo in odpuste vojaki, ki so bili poslani na meje.
Stoljipin — odlikovan. Peterburg, 12.
aprila. Car je odlikoval ministrskega predsednika
S tol ji pina z redom belega orla ter mu je poslal
pismo, v katerem pravi: «Vaše nadarjeno, ljubezni
do domovine polno delovanje na čelu vlade uvažujem jaz kakor se spodobi, kakor Vam je tudi
pridobilo splošno spoštovanje. Da Vam izrazim
svoje prisrčno priznanje za neumorno, deželi prekoristno delovanje, Vam podeljujem red belega
orla.» — Kakor znano, je med Stoljipinom in
Iz v olj ski m nesoglasje zaradi zunanje politike.
Razpuščeno draitvo. Praga, 10. aprila.
Včeraj popoldne je praška policija razpustila so
cialno-demokratično politično društvo „Spravedlnost* v Holešovicah - Bubnah ter konfiscirala
društveno imetje. Za vzrok se navaja, da je
društvo prekoračilo svoj delokrog, kar utemeljuje
policije tako: Dne 21. marca je društvo imelo
shod, na katerem je poslanec dr. Soukup go
voril o razmerju med Avstrijo in Srbijo; pokon
čanem referatu je predsednik društva, sodrug
Josip Kousa ponovil, kar je govoril Soukup, ter
je dejal, da bi v slučaju vojne na razvalinah
države nastala revolucija. S shoda so se zaslišali
klici: »Tako je! Živila revolucija!* Vsled tega
— pravi policija — je društvo državi nevarno...
Treba se je res prijeti za glavo ob takem pravnem
razlaganju.
Črnogorski konflikt. Cetinje, 11. aprila.
Mešana črnogorsko-avstrijska komisija, ki je imela
preiskati obmejni dogodek pri Budvi, kjer so
Crnogorci vjeli dva avstrijska vojaka in ju odpe
ljali na Cetinje, je dognala, da je avstrijska patrulia za 600 korakov prestopila črnogorsko mejo.
Kraj je tam skalnat, brez potov in steza in je

lahko zbloditi. Ujeta vojaka sta izpuščena ter sta
se vrnila k svojemu polku.
Umor na galaškem mosta. Carigrad, 11.
aprila. Doslej ni nobenih dokazov, da bi bil glavni
urednik lista «Serbesti», Hasan Femi (o čemer
smo poročali v soboto) umorjen iz političnih raz
logov in da bi bil morilec častnik. Misli se, da gre
za osebno maščevanje. Sovražniki mladoturškega
odbora pa vendar izkoriščajo umor proti Mladoturkom. Mladoturški odbor je poslal svojim po
družnicam izjavo, da obžaluje dogodek.
Turški proraian. Carigrad, 11. aprila. Pri
razpravi o proračunu je mnogo govornikov za
htevalo, naj se znižajo sultanova civilna
lista, apanaže princev ter plače ministrov
in visokih uradnikov. Veliki vezir je energično po
bijal predlog, češ, da za manjše plače ni dobiti
poštenih in zanesljivih vodilnih uradnikov. Obljubil
je pa reorganizacijo uprave, vsled katere bi se
znižalo število uradnikov za polovico. Po dolgi de
bati se je sprejela resolucija, ki daje vladi pravico,
pobirati davke po proračunu; o plačah uradnikov
pa ima sklepati seja, ki bo v sredo.
Košat priznava krizo. Budimpešta, 11.
aprila. V velikonočni številki «Magyarorszaga» ob
javlja Košut uvoden članek, v katerem trdi, da
ima vlada veliko večino, končno pa pravi: «Vlada
bo pa najbrže vendar demisionirala; pota
koalicije se bodo razšla, ker naravno stanje mad
žarskega naroda ni sloga, ampak cepljenje ...»
Brzojav na Francoskem. Pariz, 11. aprila.
Vojni minister je ukazal, da se imajo vojaški tele
grafisti učiti ravnati s Hughes- in Aaudot-aparati.
Meni se, da hočejo izuriti vojne telegrafiste za
slučaj nove brzojavne stavke.
Krvav boj z detektivi. Praga, 11. aprila.
Na velikonočno soboto so hoteli štirje detektivi v
stanovanju neke Ane Brožovske na Žižkovu v
Borivojevi ulici, aretirati člana internacionalne ro
parske družbe, Jindriha Bočka. Komaj so detek
tivi vstopili v sobo in je njih vodja Binder za
klical: «V imenu zakona», je že Boček, ki je bil
skrit za posteljo, odgovoril «Jaz ti dam zakon» ter
je ustrelil iz Browningove pištole. Zadel je detek
tiva Hladika v usta. Ta je bežal k bližnjemu
zdravniku, a 150 korakov pred njegovim stano
vanjem se je zgradil brez zavesti. V tem je trajal
boj dalje. Boček je streljal z velikansko naglico.
Detektivi so se vrgli nanj in so odgovarjali z re
volverji. Zadel je Lukeša v spodnjo čeljust, Bin
derja smrtnonevarno v trebuh, P e t i 1 e t y j a je pa
ubil s strelom v usta. Končno je bil Boček, kije
petkrat ranjen, premagan, zvezan in odpeljan na
sodišče. Njegove rane so take, da zdravniki ne
upajo, da ostane živ.

Dopisi.
Pal j. (Beda v Istri.) Dežela, ki je nekdaj
Rimljanom služila za vrt in je bila na glasu zaradi
svoje čudovite plodovitosti, je že davno postala do
mačija bede. Zlasti letos pa je ta žalostna prikazen
dosegla vrhunec; revščina in pomanjkanje najpotreb
nejšega je tako velika, da se človek kar zgraža. Ce
pa preiskujemo razloge tega strašnega položaja,
moramo reči, da sta kriva glavno dva faktorja:
Avstrijska vlada, ki se v svoji brezbrižnosti ni zme
nila za ubogo Istro, pa naše meščanske stranke, ki
ne poznajo nič druzega kakor svoje nacionalne boje.
Že leta in leta ne dela deželni zbor nič; deželni
odbor pa ne kaže trohice zmisla za gospodarsko
delo, temveč je ves čas deklamiral o italijanstvu in
o «avita coltura», od katere pa ljudstvo ni dobilo
žal toliko, kolikor je črnega za nohtom. Tako smo
srečno prijadrali do nepopisne revščine in skoraj
do gospodarskega bankrota. Imeli smo deželno
zborske volitve, a deželni zbor ni sklican. Vršla so
se pogajanja mod nacionalnimi strankami, ostala
so pa brez vspeha. Pretekli teden pa je dr. L a g i n j a
objavil v «Omnibusu» odprto pismo deželnemu
glavarju drju. Rizziju, v katerem priporoča, da
naj se skličejo vsi izvoljeni poslanci na skupen do
govor, da se posvetujejo, kako odpomoči velikanski
bedi istrskega ljudstva. Rizzi je sprejel poziv ter
je za prihodnji tedea sklical skupno sejo. Ce bo iz
te moke kaj kruha, je treba počakati. Mnogo upanja
nimamo, kar ne opažamo dovolj resne volje in ker
se moramo spominjati na zadnja pogajanja, ki so
se razbila brez vspeha. Veselilo bi nas, če bi nas
presenetil rezultat.
Is Idrije. Našim klerikalcem ua noben način
ne gre v glavo, da so bili pri občinskih volitvah
tako grozovito poraženi, da so izgubili vsako nado,
priti po pošteni poti do občinske uprave. V nadi,
da vsaj za nekaj časa obdrže gerentstvo, si je
Osvaldova diplomacija izmislila, da je treba
vložiti proti volitvi priziv. In res se je Osvald
pritožil proti volitvi y I. in II. zazredu, proti oni v
III. razredu pa neki njegov mameluk, ki še pisati

Prva domača slov. pivovarna G. Auerjevih dedičev
“ bjubljaot UJolfoue ulice
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1855.

pod novim strokovnim vodstvom priporoča slavnemu
občinstvu in spoštovanim gostilničarjem svoje novo var
jeno, priznano izborno pivo v sodcih in steklenicah.
Ustanovljeno leta 1855.
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Bežna. Kako je Osvald utemeljil pritožbo, nam ni
znano. Modri gerent Zazula je sam e»sPe '{a
priziv, boječ se, da bi kak občinski uradni* ne iz
dal klerikalnega nesramnega početja me sve .
Preden se je to Zgodilo, je Osvald dal kolportirati
laž po mestu, da se mora pritožiti, ker ne ve, ka
teri Baebler je izvoljen, če oče ali sin? a je to,
peifidija, ki jo zna iztubtati samo kaka katoliška
glava, se razume, če povemo, da je na občinski
deski zapisano med druvimi odborniki tudi ime
Baebler Baltazar, sodni oficijal. Drugi Baebler Bal
tazar pa je profesor na mestni realki, ki po ob
činskem redu sploh ne more biti občinski odbor
nik in ni tudi niti eden volilec mislil nanj. V tre
tjem razredu pa menda ni bilo dosti volilnega
časa. Če to ne presega vse meje poštenosti, ki je
še mogoče v najzagrizenejšem klerikalcu, potem se
vse neha. Gerent Zazula je sam določil čas volitve
od 8. do 2. popoldne, volilo pa se je celo do */«6.
zvečer. In da so klerikalci že zjutraj ob osmih za
sedli volilno dvorano ter prišli do zadnjega vsi
na volišče, to je tudi nam Znano. Jasno je torej,
da se hoče zavlačiti le vsled tega, da izvleče gerent
čimveč občinskega denarja, ki je namenjen županu, v
svoj žep. Radovedni smo, kaj bo storil okrajni
glavar, ki je sam vodil volitve, sam sestavil za
pisnik, ga prečital in opozarjal navzočo komisijo,
v kateri so bili trije klerikalci, da naj se izrečejo,
če ima kdo kaj pripomniti in če ni bilo vse v
redu. Vsi trije so se izrekli, da nimajo nič dostav
ljati, zdaj pa rekurz. Smešno je res, da delajo in
mislijo v Idriji vsi klerikalci, tudi najvplivnejši, le
na komando enega popa. Klerikalci vedo, da ne
bodo nič dosegli in če bi tudi oblasti razveljavile
volitev, nimajo upanja na zmago. Ali oni hočejo s
tem provocirati občinstvo, pa se reveži ne zavedajo,
da je med našimi ljudmi toliko izobrazbe, da je
maleckoslna klerikalna stranka v Idriji nikdar ne
bode privedla to tiste meje nepostavnosti, ki bi
mogla škodovati vzgledu idrijskega prebivalstva.
Ako pa bodo nove volitve, smo čisto zadovoljni,
ker bomo še temeljiteljše pomedli z Osvaldovo
gardo.
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Modni salon

M. Sedej-Strnad
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Prešernove ulice št. 3 (v palači .Mestne
hranilnice“)
priporoča cenjenim damam svojo bo
gato nalogo klobukov najnovejših
fason in najfinejšega okusa.

v težki svili, volni in
drugim modnim blagu,
v krasnih modelih, naj
novejša modna krila, ko
stume, dežne plašče, otročje oblekloe, krstno opravo,
prepdasnlke, vsevrstno perilo in druga oblačila, Najfinejše otročje kapice, klobučke, plaščke, pariške modrce,
nogavice, rokavice, jopice in druge pletenine. — Fine
zavratnice, naramnice, ovratnike, srajce in drugo pe
rilo za gospode priporoča največja narodna konfekcija

Gosp. gostilničarjem in p. n.

slavnemu občinstvu priporočani
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M. Krištofič-Bučar
Stari trg 28

Ljubljana

Stari trg 28

Trst V nedeljo, 4. t, m., je bil v Delavskem Zunanja naročila se izvršujejo takoj in ceno. Cene
radi male režije brez konkurence. 52—21
Domu zaupni shod, ki ga je priredila mestna orga
nizacija jugoslovanske socialno-demokratične stranke.
Sodrug Etbin Kri stan je na tem shodu v obširnem,
dve uri trajajočem govoru analiziral razloge poli
tičnih dogodkov, ki so v zadnjem času razburjali
vse prebivalstvo in takorekoč v celi Evropi napeli
Waten jžtržtjo
fie
nevarnost vojne do skrajnosti. Govornik je posegal
nazaj do dobe berlinskega kongresa ter je v velikih
potezah pojasnil vse važnejše dogodke, ki so vpli lično tiskane, vpošlje poštnine prosto in zastonj
vali na zadnjo epizodo. Z ostro kritiko je zadel
lekarnar
24—15
iS&akesif&t&iPbjiasntta&pOi
nespretnost in nezmožnost avstrijske diplomacije.
Posebno pozornost je zbudilo govornikovo mnenje
Trnkóczy v Ljubljani.
o nalogah in o bodočnosti jugoslovanskih plemen
Dobijo se tudi osebno v njegovi lekarni.
in držav. Naglašal je, da je velikosrbsko stremljenje
v zmislu nacionalistov v Srbiji in Črni gori utopistično in da združitev Jugoslovanov v taki državi
ne more biti nič druzega kakor neploden stvor, ki
samo škoduje, ker ovira delo, ki je lahko plodovito.
-eiJtooljSoL lxx najoenej S«.
za
narooevanje ozir. naltnpovan je t
Zgodovina se ne ponavlja, temveč slavlja vedno
nove probleme in zahteva, da se rešujejo v novih
❖
Maščobo za usnje.
čopičev za pleskarje, sobne slikarje, zidarje, mizarje.
razmerah. Govornik je mnenja, da Jugoslovani ne
Oljnatih barv, priznano najboljših.
Lakov, pristnih angleških za vozove.
potrebujejo take utopistične države, ampak da mora
Oljnatih barv v tubah, e. dr. Sebönfelda.
imeti njihovo stremljenje drugačen značaj. Moderne
Emajine prevlake, pristne, v posodicah po ‘js, */„ ’/j
Firneža,
prirejenega iz lanenega olja, kranjskega.
države vstvarjajo gospodarske potrebe, ki pa imajo
in 1 kg.
104—35
v sebi tudi tendenco, vzeti državam raznovrstne
Steklarskega kleja, pristnega, zajamčeno trpežnega.
Jantarjeve glazure za pode. Edino trpežno in naj
funkcije, ki jih opravljajo dandanes, pa jih prenesti
lepše mazilo za trde in mehke pode.
Gipsa, alabasterskega in štukatumega.
na druge organizacije, med katerimi je ena orga
A
Voščila,
Štedilnega,
brezbarvnega in barvastega za
KarboUneJa, najholjšega.
nizacija narodov na podlagi svobode in avtonomije.
t
pode; najcenejše in najboljše.
Fasadnih barv za apno.
Moderne gospodarske razmere vstvarjajo vedno
Rapldola, pripravnega za vsakovrstne prevlake.
večje enote ; to ne velja samo za tvorniška pod
Barv, Suhih, kemičnih, prstenih in rudninskih.
jetja, marveč tudi 'za razvoj držav. In tudi ta ten
Brunollna za barvanje naravnega lesa in pohištva.
Kleja za mizarje in sobne slikarje.
denca ima v sebi kal socializma. Jugoslovani po
Olje In mazilo za stroje, olje proti prahu.
Vzorcev za slikarje, najnovejsih.
trebujejo narodno združitev, ki je bistveno ne
odvisna od državnih vprašanj, kateri pa je demo
Ustanovljeno
Ustanoyljeno
kracija neizogiben pogoj : Srbom je le želeti, da bi
I. 1S32.
I. 1S32.
❖
prišli do pravega spoznanja v svojem in v našem
I.
kranjska
tovorna
oljnatih
barv,
firnežev,
lakov
in
steklarskega
kleja.
interesu, ne da bi morali predrago plačati nauk.
❖
Govornik je obširno razjasnil tudi gospodarsko plat
zadnje epizode in je pokazal, kako važno je, da se
delavstvo vse bolj intenzivno zanima za politično
življenje, da se politično organizira in da si pri
dobi tak upliv, da se ne bodo mogla najtehtnejša
politična vprašanja, katerih posledice mora samo
nositi, reševati brez njega. — Govornik je žel za zg Stanje kran, vlog: nad 34 Bilijonov kron. Rezerv, zaklad: nad 900.000 kroa
svoje predavanje obilo pohvale in izrekla se je
zelja, da bi se priredil o predmetu še en shod
pred obilnejšim občinstvom. Naročilo se je poli
tičnemu odboru, da ukrene potrebno.

10 zapovedi

= za zdravje

Največja, zaloga,

t
y
v

I
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Adolf Hauptmann v Ljabljani

Mestna hranilnica ljubljanska

v lastni hiši, Preśernoye ulice 3, poprej na Mestnem trgn zraven rotovža,
sprejema hranilne vloge vsak delavnik od 8. do 12. ure dopoldne in od 3. do 4. ure popoldne, jih obrestuje po
°/0 ter pripisuje nevzdignjene obresti vsakega pol leta h kapitalu.
Rentni davek od vložnih obresti plačuje hranilnica iz svojega, ne da bi ga zaračunfia vlagateljem.

Trstu
se priporoča cenjenim sodrugom naj
topleje.. Na razpolago so vsi važni
m slovenski italijanski in----nemški
listi. Vse pijače poceni.
Napitnina
je izključena.

Za varnost vlog jamči poleg lastnega rezervnega zaklada mestna občina
ljubljanska z vsem svojim premoženjem in vso davčno močjo. Daje varnost
vlog popolna, svedoči zlasti to, da vlagajo v to hranilnico tudi sodišča
denar mladoletnih otrok in varovancev.
26-9
Denarne vloge se sprejemajo tndi po pošti in potom e. kr. poštne hranilnice. ,
Posoja se na senüjliöa po 4'/s«/os na
ja na vrednostne
listine pa p© s«/», aaleto.

£
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Izhaja v Ljubljani Vsaki
torek, četrtek in soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3'50 K, mesečno V2Ö K ;
za Nemčijo za pol leta 7'9O, za četrt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta 4-80 K.

PesLiwssra &t«w82Lc« SO ®.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
32. Štev.

Reklamacija ao poitnime prosite.
Neftaakirana pisma kg a» sprelanajs. RožiepizJ ca se me,'J®,
sasssfaiž. Kasiispaa peilt-wsUea
(älrias 8S km) ze «»ferai SO »!■„
»eäfcagi pe d»g©WH.

________ V Ljubljani, v četrtek, dne 15. aprila 1909.

Leto XÏL

prvi majnik je delavski praznik!
b O V A: Za dopise in rokopise za list: Uredništvo
«Rdečega Prapora», Ljubljana — Za denarne pošiljatev,
naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d. : Upravništvo
«Rdečega Prapora», Ljubljana, Dunajska cesta štev. 20.

Vabilo na narocbo.
Sodruge in prijatelje vabimo na novo naročbo, dosedanje naročnike pa, katerim je potekla
naročnina koncem meseca marca, da jo zopet obnové. Pri tem naj se ozirajo na to, da je naroč
nina od 1. aprila 1.1. naprej nekoliko povišana z
ozirom na to, da

izhaja od 1. aprila naprej

„Rdeči Prapor“
trikrat na teden in sicer v
torek, četrtek in SObOtO
ter bo veljal:

Za Aystro-Ogrske dežele:
za celo leto 14*— kron
7*— „
za pol leta
za četrt leta 3-50 „
1*20 „
na mesec
Za Nemčijo:

za pol leta
za četrt leta

K 7*90
99 Æ®_

Za Ameriko:

za pol leta
za četrt leta

K S-50
», *-80

Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri
poročajo naš list svojim sodrugom, prijateljem in
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka
varnah, v katere zahajajo in naj nam pošljejo
naslove takih znancev, ki bi ga naročili, če jim
ga pošljemo na ogled.

Upravništvo „Rdečega Prapora“.
Ljubljanski volilci !
Ohftinaki svet glavnega mesta Ljubljane se ima
izpopolniti z nadomestnimi volitvami za one člane,
ki so letos izstopili. Zopet priporoča liberalna
stranka, ki vlada leta in leta brez vsake opo
zicije v mestni občini, svoje kandidate. Klerikalna
stranka, ki si je v deželi pridobila odločilno, tako
rekoč absolutistično moč, hrepeni že davno tudi
po Ljubljani in se dela, kakor bi letos hotela ak
tivno poaeSi v volitve. Naj pa že imenuje svoje
kandidate ali ne — nam je to vseeno. V boju
med liberalci in klerikalci ne vidimo ni«
drugega kakor boj dveh klik, ki sta obe
delavstvu enako sovražni. Liberalci vladajo v
ljubljanskem občinskem svetu in dolgoletna izkušnja
kaže, da ne iščejo tam ni<5 druttga kakor interese
svoje, buržoazne, kolikor je v naših razmerah
v
balistične stranke. Dasi šteje

je ljubljanski občinski svet slep. Zakaj klika, ki volilen
vlada na rotovžu, ne misli nikdar na potrebe in
Kdor želi, da pride v upravo ljubljanske ob
koristi občinskega prebivalstva, temveč edino na
čine res napreden duh, kateremu ne zadostuje
interese svoje stranke in njenih vplivnejših pri sempatam kakšna protiduhovniška fraza, naj zapiše
stašev.
na svojo glasovnico imena naših kandidatov in naj
Da bi zaslepila prebivalstvo, je liberalna stranka jo tako odda. Prava naprednost se ne more ustav
razvila silovito nacionalno agitacijo in bi tudi se ljati tam, kjer se začenjajo interesi te ali one po
danjim volitvam rada pritisnila pečat nacionalizma. samezne klike, ampak mora imeti velike in visoke
A vse to je le pesek v oči. Občinski svet je v cilje in mora neumorno delovati tako, da se jim
prvi vrsti gospodarsko-upravnl, ne pa politični neprenehoma približuje. Napredno je delo, ki se
zbor in najboljša narodna politika njegova bi bila, ne da premagovati od razmer, vedno se izpremiposkrbeti slovenskemu prebivalstvu ko njajočih, temveč ki v vsakih razmerah išče kar je
likor mogoče ugodno materialno živ najboljše in premaguje kar je slabo. Take napred
ljenje. Liberalna stranka se pa upira vsaki na nosti pa doslej ni bilo v ljubljanskem občinskem
pravi, ki bi olajšala siromašnejšim slojem boj za gospodarstvu in je ne bo, dokler ne postane mestna
obstanek. Drugod municiralizirajo proizvajanje in zbornica bojno polje, na katerem se bodo kosali
trgovino živil, mesa, kruba itd. ; liberalni stranki v vsi nazori in bodo zastopani vsi interesi prebival
Ljubljani so take misli pregrešne. Socialnega na stva. To če doseči socialno-demokratična stranka in
predka se v našem občinskem gospodarstvu sploh kdor razume, da je to edino zdravo načelo, bo
ne opazi. Tudi volilna reforma visi že leta in glasoval za njene kandidate.
leta v zraku; vemo, da zadene odgovornost za to
Treba je pa v teh dneh, da je vsak sodrug
tudi deželni zbor, ampak samo nanj se ne more agitator, ki pojasni svojim sovolilcem socialno-deizgovarjati liberalna stranka, ker je sama zavlačila mokratično stališče in jim dokaže, da je socialnozadevo, dokler je mogla. In reforma, ki jo je sklenil demokratična zmaga koristna vsemu prebivalstvu.
občinski svet, je nad vse malenkostna, kajti
Torej — na delo 1
najštevilnejšemu četrtemu razredu hoče priznati
Okrajni odbor
komaj štiri zastopnike, dcčim jih imajo vsi pri
Jugoslovanske
socialno-demokratične
stranke.
vilegirani razredi po deset.

I

Občinski očetje se, kadar pridejo popolnoma
v zagato, izgovarjajo, da ni sredstev za socialne
naprave. Občinsko gospodarstvo je res na slabih
nogah in neprenehoma se reži pošast deficita. Brez
novih dohodkov se ne more naprej. Položaj je tak,
da bo moral občinski svet v dogledni dobi vzlic
vsej demagogiji skleniti nove davščine. Bati se
je pa, da dobe zopet sir omašnejši «loji nova
bremena, bogatejši pa nove koristi.
Razmere v ljubljanski občini se ne morejo iz
premeniti, dokler ne pride v mestno zbornico
nekaj načelne opozicije. Že mnogokrat smo
naglašali, da se mora vsak zbor, v katerem deluje
ena sama stranka brez vsake opozicije, izpremeniti
v kliko in se mora v njem vgnezditi nedelav
nost. Kjer se nikdar ne javljajo nasprotni nazori,
da bi se razvijal duševni boj, je stagnacija neiz
ogibna; in če so povrh še interesi večine prebi
valstva brez zastopstva, mora egoizem manjšine
postati absoluten. Tako je v Ljubljani in drug&če
ne bo, dokler se ne oglasi v zbornici krepka, ne
demagoška, pač pa načelna opozicija.

It vseh teh razlogov je sklenil okrajni odbor
jugoslovanske socialno-demokratične stranke v Ljub
ljani, da se tudi letos aktivno udeleži občinskih
volitev ter pozivlje volilce tretjega razreda, naj
se otresejo vsakovrstnih neopravičenih predsodkov
ter naj složno glasujejo za sledeče kandidate:

Etbin Kristan,
pisatelj v Ljubljani;

ivan Mlinar,
tiskar v Ljubljani;

»S

Jernej Vilhar,
„M, ™ nebogate sloje ,

obsoja na pomanjkanje. Za vse szkuš j

Sh" jsl

sprevodnik juž. žel. v Ljubljani,

Mir Je naša zahteval
Govor poslanca sodruga drja. Adlerja na seji državnega
zbora dne 26. marca.

Na zadnji seji predvelikonočnega zasedanja,
dne 26. marca, so vložili poslanci dr. Adler,
Daszyński, Nčmec, Pittoni in Vitijk v
imenu socialno-demokratičnega kluba sledeči
nujni predlog:

„Vlada se poziva, naj izvršuje v polni
meri svoj ustavni vpliv na skupno vlado ln
jo napravi, da tudi zanaprej energično In
vztrajno nadaljuje svoje prizadevanje za ohra
nitev miru.“
Nujnost in predlog je vtemeljeval poslanec
dr. Viktor Adler
s sledečim govorom:
Če Vam še ob taki pozni uri, v trenutku,
ko hoče zbornica zaključiti svoje delo, podajamo
svoj predlog, storimo to, ker menimo, da se
zbornica, če spoznava svoje dolžnost,- ne sme raz
iti, ne da bi sklenila
Izjavo svoje volje
v življenskem vprašanju, v katerem je danes za
nas, za državo in za narode vse na kocki. Zdi
se nam,-da je izključeno, da bi se razšel parla
ment, ne da bi zastopniki narodov izrekli, kaj
čuti ljudstvo samo ob nevarnosti vojne, kaj hoče
ljudstvo samo v tej stvari. Dolge mesece že
imamo pred seboj težko nevarnost in če smo po
rabili vsako priliko, da se je slišal v tej zbornici
glas naše stranke ter smo izjavljali da
hoče delavno ljudstvo mir,
se nam zdi danes, da vse to ne zadostuje več,
ampak mi želimo — in jaz mislim, da mora to
biti tudi Vaša želja, — slovesno izpričati
svojo voljo za mir.

I
Zdi se, da se je vojna nevarnost danes
zmanjšala. V tem trenutku nočemo preiskovati,
kje so vzroki, kje povzročitelji vojne nevarnosti,
ki je mesece in mesece plavala ne le nad na
šimi narodi, temveč nad vso Evropo in ki se žal
vsak hip lahko zopet pojavi. Prišel bo čas, ko
se bodo morali zagovarjati tisti, ki so odgovorni.
Danes hočemo pribiti, da so tisti, ki plačujejo
vse s svojo krvjo, tisti, katerih kri plačuje
ugled dinastij in vso slavo vseh državnikov, da so
široke množice prebivalstva složne, kadar se
kliče :

vojne nočemo,
mir hočemo ; ne velike vojne, ne svetovne vojne,
ne vojne na tri strani, pa tudi ne male vojne (ži
vahno odobravanje in ploskanje), tudi lokalizi
rane vojne nočemo 1 In prav danes, ko na svojo
radost lahko konstatiramo, da je najtežje pre
magano, da je minila največja nevarnost, prav
danes, ko izjavljajo naši državniki, ki so odgo
vorni za našo zunanjo politiko, da je odstranjena
vojna nevarnost, ne da bi kaj trpelo tisto, kar
imenujejo ugled države; danes dvigamo s po
dvojeno resnobo svoj svareči glas, ker slišimo
zbor onih drugih, ker slišimo vsak dan zbor bolj
ali manj oficioznega časopisja, čigar vojneželjni
članki so v nasprotju z jezikom, ki ga oficielno
govori naš zunanji urad. (Pritrjevanje.) Konec prih.

Politični odsevi.
* 0 črnogorskem vprašanja je avstro-ogrski po
slanik v Rimu izročil italijanskemu uradu za zu
nanje zadeve izjavo, da soglaša z znanimi izpremembami članka 29 berlinske pogodbe, a čemer se
razširja suvereniteta Crne gore. Avstrijska izjava se
pošlje vsem velesilam, ki so podpisale berlinsko
pogodbo.
* Med Japonsko ln Anglijo se kaže že nekaj
časa nesporazum: dosedanja zveza teh dveh držav
se je nedvomno omajala. Zadnje dni pa prihajajo
celo poročila, da je Japonska odpovedala dosedanjo
zvezo, da pa sklene Anglija namesto tega alianco
s severnoameriškimi Zedinjenimi državami. Seveda
v vseh teh vprašanjih ne odločujejo prizadeti na
rodi, temveč diplomacija, ki zastopa interese di
nastij in kapitalistov. Na Japonskem so postali ne
zaupljivi, ker se je po njihovem mnenju Anglija
preveč sprijaznila z Rusijo; v vzhodni Aziji si pa
japonski in ruski kapitalistični interesi danes prav
tako nasprotujejo kakor pred rusko-japoosko vojno.
Po drugi strani se pa opaža že nekaj časa zbliže
vanje med Japonsko in Indijo, kjer upajo prav
resno, da se s pomočjo Japoncev prejalislej
otresejo angleškega gospodstva, ki jih strahovito
izkorišča. Ce se res sklene angleško-amenška zveza,
se v njej ne more iskati jamstvo za svetovni mir.
Toda takega jamstva ne daje v naši družbi sploh
nobena politična zveza. Vsa mednarodna politika
je izliv svetovne kapitalistične konkurence; dokler
se svet ne otrese te, je vojna nevarnost vedno na
dnevnem redu.
* Na Tnrškem se množe notranji nemiri. Re
volucijo Mladoturkov so večinoma izvršili častniki,
posledica je pa ta, da vojaštvo boljinbolj politizira
in da se dvigajo tudi reakcionarni elementi v ar
madi. V Carigradu, zlasti v sultanovi palači, imajo
že nekaj časa opraviti s politično nezadovoljnimi
vojaki. V pondeljek zvečer so nazadnjaški vojaki
vpnzonli v Carigradu pravo ustajo. Naščuvali so
jih muhamedanski klerikalci, ki vidijo v konstituciji
nevarnost za predpravice islama.
* Turški priitaniftki delavci v Tripoliju so
napadli neko italijansko trgovsko ladjo in sneli ž
nje laško trgovsko zastavo. Laška vlada je poslala
v Tripolis vojno križarko «Varese», da varuje laške
podanike pred eventualnimi napadi.
* V Perziji se očitno pripravljajo resni do
godki. Pri Enseliju na južnem obrežju kaspiškega
jezera sta dve ruski ladji izkrcali 400 vojakov; v
Abu-Šeheru v perzijskem zalivu je pa angleška
bojna ladja postavila vojake na kopno. Obenem je
pa angleška vlada izdala naredbo, da se ima Kąjberski prehod med Perzijo in Indijo, ki ga veči
noma rabijo karavane, zapreti za nedoločen čas.
Caitro — izgnan. Iz Pariza se poroča: Bivši
predsednik venecolanske republike, Castro, ki
izkuša s pomočjo nekaterih pristašev prekucniti se
danjo venecolansko vlado in z oboroženo močjo
zopet priti na krmilo, je prišel v Port de France,
glavno mesto francoskega otoka Martinique v zapadnoindijskem arhiplu. Francoska vlada mu je na
znanila, da mora zapustiti otok in je v soboto
ponovila ukaz z dodatkom, da bo eventualno s
silo odpravljen na ladjo, a če bi se upiral, da se
lahko kaznuje z ječo. Castro se je branil ter je po
klical odvetnika in zdravnika, ki naj bi bil dognal,
da je bolan in nesposoben za potovanje. Od fran
coske vlade je zahteval daljši termin za odpoto
vale. Guverner in generalni prokurator sta odklo
nila prošnjo ter sta zagrozila s silo. Občinstvo je
zelo razburjeno. - Castro je bil končno odpravnShS J!adJ°/^ersa,11«,.i ki je ob 9. zvečer zapustila Fort de France m je namenjena za SL Nazaire v okraju Spodnje Loire,

Domače vesti.
Födransperg.
Pred tržaškim porotnim sodiščem je bil obsojen
na vislice Julij plemeniti Födransperg. Obsojenec
je umoril šansonetko Luciene Fabre, ki jo je bil
nalašč privabil na lastni dom, v osamljeno hišo
pri Rojanu, da bi jo umoril in oropal. Po izvr
šenem umoru je Födransperg razsekal truplo na
sedem delov in lepo zavil v pakete. Najprej je od
nesel prvi paket, v katerem je bila glava umorjenke, y morje. Toda 2 uri pozneje je neki ribič po
tegnil glavo iz morja in na papirju, v katerem je
bila glava zavita, so našli naslov morilca: Julij pl.
Födransperg, Rojan 272.
Popoldne istega dne je bil morilec v zaporu
in hišna preiskava je dognala, da se je tam iz
vršil umor. Našli so dragocenosti v vrednosti par
tisoč kron, ki so bile last umorjenke ; našli so denar
in tudi šest delov trupla umorjenke. Preiskovalni
sodnik je dognal tudi, da je Födransperg poplačal
z oropanim denarjem nekaj dolgov.
Mi smo sledili razpravi na porotnem sodišču,
če ne drugače, po tržaškem <Piccolu>, ki je izhajal
štirikrat na dan v 50.000 izvodih ter prinašal do
besedno vso razpravo, la zdi se nam, da ne samo
uboga šausonetka, ampak tudi pravica je bila sedaj
razsekana na kose.
Ne morda ona pravica, s katero se bavijo
pesniki in filozofi, toda ona, ki jo izvršuje država
z nalašč zato nastavljenimi uradniki, ki imajo na
logo skrbeti, da se mora ravnati državljan natančno
po predpisih stare knjige in v katerem so tudi detajlirane v posebno fineso vse kazni onim, ki te
predpise prekoračijo.
\
*
Za nas ni to prvi zločin na svetu. In ravno
sedaj nam prihaja v spomin, da se je v Italiji iz
vršil preteklo leto enak zločin. Neki Olivo je umoril
lastno soprogo, jo razsekal in vrgel tiste pakete v
morje. Tudi tam, kakor tu, se je vršila porotna
obravnava in tudi tam je državni pravdnik govoril
vehementno proti morilcu in rabil besede, ki imajo
poseben namen, napraviti globok vtis na porotnike,
da se doseže osveta proti morilcu in da se ga vidi
v kratkem viseti na vislicah ...
Toda porotniki so oprostili. Bil je škandal.
Ampak zdelo se jim je, da sodi morilec v no rišnico. Take norišnice še ni, ker cficielna pravica
ne pozna znanosti in vede in morilec Olivo se izprehaja popolnoma svoboden po Italiji. Značilno je samo to, da je šest mesecev po
razpravi državni pravdnik Cisotti znorel in da se
sedaj nahaja v norišnici...

«
Će se povrnemo v Trst, na naše porotno so
dišče, ne moremo zamolčati, da nam je bilo zelo
zoperno, slediti tej razpravi.
Spominjamo se, da je predsednik sodnega
dvora rekel porotnikom: <Glejte, gospodje, tu je
bilo zavito truplo umorjenke; platno je bilo deinfekcirano, ampak še močno diši po mrliču ... Ce
se gospodje hočejo prepričati?»
In porotniki z gnusom: «Hvala, gospod pred
sedniki» ...
In nam se zdi, da je vladal v tej sodni dvo
rani grozen mrtvaški smrad; prvič umorjene Lu
ciene Fabri in drugič mrtvaški smrad obtoženca,
za kateroga se je pripravljalo dovoljeni zakoniti
umor na vešalih.
Obsodba je bila izrečena že prej nego se je
dejansko razglasila v imenu postave. Čitajte na
primer obtožnico in skoraj vsak tretji stavek pravi :
«S hladnim prevdarkom, s premišljenim ci
nizmom, s študirano zlobnostjo je obtoženec izvršil
grozovit, pretresljiv umor, da bi oropal ubogo
žrtev.»
ln govor državnega pravdnika ? O tem je sploh
bolje molčati. Omenimo le sledeče : «Poglejte, go
spodje porotniki, kako je obtoženec inteligenten,
normalen, razsoden, razumen, miren!»
Ali smo mnenja, da se je v istem trenotku
Födransperg občutil popolnega, velikega, skoraj hi
rekli nadčloveka. Posebno tudi, če se pomisli, da
so zdravniški izvedenci trdili:
Födransperg je zdrav, močan, čil. Njegovo
srce, njegova jetra, njegova črepinja, njegovi živci,
sploh vsi deli njegovega telesa so najnormalnejši
in najregularnejši. Seveda, da se človek popolnoma
normalen, kakor zahteva kazenski zakon, ne dobi
na svetu. Toda obtoženec se najbolj približuje temu.
Njegov spomin je izvrsten ; ni nervozen, ni alkoholist,
kakor nima nobenih znakov alkoholizma pri pra
dedih in starših. V govoru je zmeren, v dejanjih
hladen, premišljen, precizen. Smatramo ga za nor
malnega in zavednega in izključujemo možnost, da
bi bil izgubil pamet tudi samo za trenotek. On je
odgovoren, popolnoma odgovoren za svoje dejanje
in mi smo prišli do zaključka, da ga je pripeljal
do tega edino le egoizem in stremljenje po dobičku.
In glejte, kaj se je zgodilo. Porotniki so za
nikali glavno vprašanje, ki se je približno glasilo
tako-le: Jeli Födransperg kriv zavratnega umora z
roparskim namenom?
Porotniki so rekli: Ne, ni kriv!
In kaj so sklenili porotniki? Cujte in strmite:
«Födransperg je kriv zavratnega umora, ampak
brez roparskega namena.»

z
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aa Je , protislovju z
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logi
ciene Fabri je bila umorjena in razsekana in
pravica je še enkrat tepena':

— Občinska

volitev v tretje® tazrefa

Ljubljani je v ponedeljek, dne 19, april»
osmih dopoldne do dveh popoldne. Tretji raaï
voli v dveh oddelkih in sicer volilci z začetni
črkami A do L v «Mestnem Domu», dohod" •
Streliških ulic, volilci z začetnimi črkami M do '
pa tudi v «Mestnem Domu», dohod pa od ittîa
mestne ledenice. Ce bi bilo treba ožje volitve, »
vrši v torek, 20. aprila od 8. dopoldne do 2
poldne.
— © volilni pravici za občino določa ;
ijanski volilni red sledeče: § 3. Volilno pravi;;, '
praviloma izvrševati osebno. O tem so nadedJ,
izjeme : 1. Nesamovlastne osebe izvršujejo voli
pravico po svojih zastopnikih, v zakonski drnk
živeča žena po svojem možu, vsaka druga,
vlastna ženska po pooblaščencu. Zadnje dolo&
velja tudi o tistih omoženih ženskah, katerih Z
bi bil po § 10. izključen od pravice voliti.
nesamovlastna oseba več zastopnikov, smej;,
zanjo samo po enem pooblaščencu izvrševati >.
lilno pravico. — 2. Osebe, katere so iz občin«*
šotne zaradi oskrbovanj'a občinskih ali drugih jti
opravil, smejo postaviti pooblaščenca v izvrševal
svoje volilne pravice. — Ravno tako smejo 3. psestniki v občini ležečih posestev ali v občini 'ir.
vrše valnih obrtnih podjetij, ako so naseljeni v dmp
občini, pooblastili svojega postavljenega oskrbnika
ali obrtnega upravitelja, da v njih imenu avrtujč
volilno pravico. § 7. Le samovlastni avstrijski dxw
Ijani, katerim ne nasprotuje nobeden v § 10.
vedenih izključevalnih razlogov, smejo volilno pr»
vico v imenu drugega izvrševati kot zastopniki itj
ako imajo sami pravico voliti, tudi kot pooblaščene.
Pooblaščenec sme zastopati samo enega takega,
ki ima pravico voliti in se mora izkazati s pooblastilom, v zakoniti obliki izdanim iu zaznanenujočim volitev, za katero je podeljeno. Tako po
oblastilo, ako še ni izgubilo veljavnosti, upravičuj:
pooblaščenca, pri dotični volitvi izvrševati vsako i
volilno pravico združeno oblast. Ustne in teleg»fične odredbe glede podelitve pooblastila nimajo
nobene moči. Ravno to velja glede preklica po
oblastila izvzemši ta slučaj, kadar pooblastnik pre
kliče pooblastilo osebno pred volitveno komisijo,
predno je pooblaščenec kot tak oddal glas. Sprejem
pooblastila ni na poti izvrševanju svoje volila
pravice.
— Volilcfiv je v tretjem razredu 2749.

— Ljabljaniki locfcugl imajo te dni lepo pri
liko, poslužiti svoji stranki in syojim interesom, če
se toliko potrudijo, da pazijo liberalnim agitatorjem
nekoliko na prste. Kdor ni politični novorojenec,
ve, da niso skrivnosti in umetnosti volilnega sle
parstva nikomur tako znani in da nima nihče to
liko prakse na tem polju kakor liberalci. Marshtero liberalno zmago ni priboril nihče drugi kakor
denar; vkljub vsem zakonom o volilni svobodi je
ni volitve v Ljubljani, ob kateri se ne bi dob«
pijače in golaža; izmenjavanje volilnih listkov, na
biranje pooblastil i. t. d. je ob takih prilikah epi
demično. Končno pa prihajajo gospodje še kihi
znani farizej, ki je hvalil boga, da ni tak kat'
tisti. Potrebno je torej, da se enkrat organie
nadzorovanje liberalne «agitacije» in da se vt»
zasačena sleparija takoj prime. Opozarjamo pa,nikakor ne zadostuje navadno naznanilo, tudi ;
veliko vprašanje, če zadostuje, izročiti sleparja po
licaju. Treba je, da se takoj zahteva natančen &
pisnik in navedejo priče. Osem dni pozneje o
znanjati stranki, da se je tualitam zastonj pilo, &
je ta ali oni trgal listke, ne pomaga nič. Treh« j»
v tem oziru brezpogojne strogosti.
— Nesreča t idrijskem radoikn. One 6.
aprila popoldne so se peljali štirje delavci na «šali»
v jamo. Kar se utrga vrv, in «šala» je blisko^
nekaj metrov padla, predno je varnostna priprava
delovala in ustavila «šalo». Seveda so se delavci
pretresli, a ostalo bi bilo pri tem, da ni padla vn o»
«šalo» ter najbrže udarila delavca Bogataja na no?5
ter mu jo zlomila.
— Zaupniki na Goriikem, ki so dobivali po
več iztisov lista, naj blagovolijo takoj odračunah.
Kdor ne bo odračunal, temu ustavimo list.
— Klerikalci zidajo ljubljansko yieaiiWiri
— seveda na papirju. Naskočiti hočejo Ijubijansif
občino; v ta namen je nastopil deželni odbor od
zgoraj, Kregar in Stef e pa nastopata od spo
daj. Pritožila sta se namreč proti sklepu občinske«»
sveta, ki je sklenil prodati parcelo zemljišča, *
katerem je vojaško preskrbovališče, «Ljubija®®
kreditni banki». Pritožbo vtemeljujeta s tem, ®
je svet prodan za premąjhno ceno. O tem bi buvredno govoriti. Da ni nobenega povoda, prodaj»
denarnim zavodom, ki si delajo dobiček, K®’!’*
ceneje kakor drugim, je jasno. Ampak klerika^
pritožba gre dalje, pa zahteva od dsžaineg«
bora, da «nąj stori primerne korake, da do prostor ohranjen za zgradbo slovenskega
lisca». To je pa vendar demagogija najniri*

« katero ® hočejo klerikalci nerazsodnim ljudem I
mati n*jT0^ zaščitnike slovenskega vseučilišča. J
Tods medvedova koža se ne prodaja, dokler ni
geđteđ ustreljen in določati slovenskemu vseučilišču
jürfc*^3’
.
nihče ne ve, kdaj in kje bo to
-?s._ je vendar nekoliko prehudo. Ge bo
giirat vseučilišče sklenjeno, gotovo ne bo težko,
jobjti stavbišča in nikjer ni zapisano, da bi se mo'
rala zidati univerza prav tam, kjer je prostor naj
draži. Vidi se torej, da klerikalcem ni pritožbe
diktirala skrb za občinske koristi, ampak edino
prosti agitacijski nameni.
— Deielnoiboraki maadat je oiloiU libe
ralni poslanec P la n ta n. Naznanil je to županstvom
dolenjskih mest in trgov s sledečim pismom«Slavno županstvo I Gast mi je svojim velecenjenim
gg. volilcem javili, da sem danes svoj mandat kot
deželni poslanec dolenjskih mest odložil Razmere
v narodno-napredni stranki so se tako spremenile,
da mi m več mogoče še dalje v deželnem zboru
sodelovati. Zahvaljujem se iskreno za izkazano za
upanje vsem svojim gg. volilcem in umaknem se
z današnjim dnem iz političnega življenja. >
= ® omom v Dravljah se poroča, da je sta
rega lorneta ubil njegov lastni osemnajstletni
vnuk. Na sled so prišli morilcu vsled tega, ker je
bil poleg mrliča na krtini viden odtisk podplata, s
katerega se je jasno videlo, da je bil podplat za
krpan in da sta manjkala dva žeblja. Čevelj s prav
takim podplatom so našli pri vnuku umorjenega,
pri katerem je stanoval. Zaprli so njega in ženo
umorjenega, ker je na sumu, da je sokriva zločina.
Baje je stari Tome nameraval vnuku zapustiti vse
svoje premoženje, ta pa ga je umoril, ker se je
bal, ga bi stari utegnil preveč zapraviti.
— Koroški deželni zbor šteje po novih vo
litvah 1 socialnega demokrata, 2 slovenska kleri
kalca, 2 nemška krščanska socialca, 31 nemških
nacijonalcev, 6 astavovemih veleposestnikov in 1
virilicta, krškega škofa. Prihodnji deželni glavar bo
najbrž baron Leop. Aichelburg-Labia.
— Na železniškem tiru zaspal Pretečeni te
den se je vlegel blizu postaje Rateče na Gorenjskem
železniški delavec Janez Ker št aj n iz Kranjske
gore na železniški tir, da bi se odpočit Medtem
je zaspal in ni zapazil, da prihaja vlak, ki ga je
povozil, da je bil na mestu mrtev.
— Napad. Sprejeli so v goriško bolnišnico 40
letnega čevljarja Viola iz Mirna, kateri je bil,
kakor se čuje, napaden, ko se je vračal iz Bresto
vice domov, od dveh, ki sta ga zamenjala z nekim
Fr. Pahorjem. Ranjen je z nožem na več krajih
telesa.
— Železniške nesreče. Pred vbodom v pre
dor pri postaji Reka je padel s stroja kurjač M.
Božič. Stroj mu je noge popolnoma zmlinčil in
skoro odtrgal od telesa. — Skoro ob istem času
je zmečkal premikaču Miju Komadinu na po
staji med premikanjem voz levo roko.
— Vojaški nabor na Goriškem bo letos : V
Gradišču ob Soči 28. in 29. aprila; v Krminu 26.
n 27. aprila; V Gorici za okolico 24., 25., 26., 27.,
28. in 29. maja ,* v Gorici za mesto 30. aprila in
1. maja; v Ajdovščini 1. in 2. junija; v Kanalu 4.
in 5. junija ; v Tolminu 7. in 8. maja ; v Cerknem
10. maja; v Kobaridu 3. maja; v Bovcu 5. maja;
v Komnu 11. in 12. maja ; v Sežani 7. in 8. maja ;
v Tržiču 27. in 28. maja; v Gervinjanu 1., 2., 3.
4. junija.
— Smrten padec. V sredo pop. ob 4. in pol
je popravljal neki 23letni podajač Anton Gri iz
Novevasi okoli 3 in pol metre visoki, z opeko po
kriti vhod v dvorišče neke hiše gosp. Forgarja v
Permi na Goriškem. Ko je odkril eno stran strehe,
je izgubila streha seveda ravnotežje in zgrudil se
je ubogi mladenič na cesto. Materija! strehe je
pade! nanj, tako da mu je privrela kri skozi ušesa,
nos in usta in ostal je v par minutah mrtev. Ne
kega malega fantiča, kateri je gledal, ko je pone
srečenec popravljal streho, pa je samo malo po
praskalo po glavi.
___»_____

Lesnim delavcem.
Ker traja izprtija dunajskih mizarjev še vedno,
razpošilja odbor pomočniškega zbora pri mizarski
zadrugi na Dunaju vsem organizacijam lesnih de
lavcev po državi sledeči poziv:
Strokovni tovariši, pozor!
Na Dunaju je ta čas še vedno okroglo 3000
mizarskih pomočnikov izprtih. In na podporni
sklad zveze je navezanih tudi domalega 800 brez
poselnih sodrugov, skupaj torej okroglo 4000 po
močnikov, ki so brez. dela.
Ker se pa ta boj, ki ga bijejo dunajski pokočniki, kakor kažejo vse okolščine, zna zavleči
te mesece prosimo vsakega posameznega sodruga
da skrbi za to:
osebno
— m nujno,-----.
1. da ne potuje noben mizarski pomočnik na
Dunaj in
2. da se vsako prosto mesto ali priložnost za
delo te stroke takoj, morda potom dopisnice natnani, da se nam na ta način omogoči, pošiljati
aUe brezposelne in neoženjene sodruge z Dunaja.
Akoprav je naš položaj ugoden, vendar proï*,0.“druge, da nas kolikor je v njihovi moči,
-*tpoajo.
Ta Xl,l?Palnim pozdravom !
,
pomočniškega zbora dunajskih mizarjev.
Ł Vidboli
načelnik.

Dopisi.
P?łlłłł smo dobiU sledeCi humoristični po
pravek, ki ga objavljamo, dasi nikakor ne odgo
varja zakonitim določbam, ki veljajo tudi za patregvardijane, Kuriozni popravek se glasi:
«Spoštovano uredništvo! Sklicajoč se na pa
ragraf 19. tiskov, zakona z due 17. dec. 1862, drž.
zak. štev. 6 ex 1863 zahtevam z ozirom na dopis
objavljen pod zaglavjem: Pazin. «Cvetka iz
samostanskega vrta», v štev. 28 Vašega Usta,
da sprejmete v zakonitem roku na istem mestu in
z istimi črkami nastopni stvarni popravek: 1. Italjanska gimnazija ni imela svoje spovedi v frančiškansk1 cerkvi ampak v proštijski (župnijski) ; 2.
Pazinski frančiškani («fratri») niso spovedovali taIjanskih gimnazijcev ne v samostanski in ne v
župni cerkvi; 3. Pazinski frančiškani («fratri») ne
bi sprejeli konvikta tudi, ako bi ga jim ponujali. V
Pazinu, dne 8. aprila 1909, P. Kapistran Ferlin,
gvardijan.»

Tisti, ki je velecenjenemu patru gvardijanu,
najbrže s posredovanjem glasovite «Pijeve družbe»,
sestavil to pisarijo, ima še toliko poguma, da jo
imenuje «stvaren» popravek 1 Posebno «styarna»
je pač tretja točka. Ce bi imeli v pazinskem samo
stanu manjših bratov kaj več previdnosti, bi bili
opustili sploh vsako reagiranje, zlasti že zaradi
tega, ker se je iz našega dopisa vsakdo lahko pre
pričal, da ni bilo v njem ne sence hudobnega ali
škodoželjnega namena. Katoliški fratri bi lahko
prepevali veselja, če bi bila kritika v vsakem časo
pisu tako objektivna in obzirna, kakor je v našem
Ustu. A kaj pomaga pripovedovanje, da ni bila
spoved v frančiškanski cerkvi i. t. d., ko ni mo
goče zanikati tega, kar je bilo najbolj stvarno,
namreč onega gnusnega dejanja, s katerim se je
bavilo sodišče? Zakaj vse drugo je stransko. In
samo naša dobrodušnost je povzročila objavo tega
«popravka».

Zadnje vesti.
Reakcionarna revolucija na Turškem.
Proti mladoturškemu odboru, ki se je prav o
Veliki noči hotel preosnovati v politično stranko,
se je nenadoma izvršila revolucija, ki je, sodeč po
dosedanjih poročilih, strla njegovo moč. V vsem
gibanju je še toliko nejasnega, da je doslej popol
noma nemogoča sodba o dogodkih, njih vzrokih
in posledicah. Skoraj nesumljivo je pač, da so
čudno revolucijo povzročili reakcionarni, mohamedansko-verski elementi, kar izpričuje velika ude
ležba mohamedanskih duhovnikov in njih gojencev,
ter zahteva, da se zopet uveljavi takozvani šerijatski zakon. Zelo verjetno je pa tudi, da ima
sultan sam prste vmes. Težje je razumeti, da se
je uprla vojaščina, če se pomisli, da je bila
lanjska mladoturška revolucija le zato mogoča, ker
so vojaki skoraj povsod sledili svojim mladoturškim
častnikom, katerim se sedaj šiloma upirajo.
Nasprotje proti Mladoturkom, kolikor se je
moglo opažati, teče iz dveh virov. Na eni strani
so mohamedansko-pravoverni, nazadnjaški elementi,
ki so se pred kratkim združili v organizaciji «Ri
bati Mohamed», na drugi pa takozvana liberalna
zveza, v kateri se zedinjujejo s Turki tudi Grki,
Srbi, Bolgari in Arbanasi. Prvi sovražijo Mladoturke, ker jim očitajo, da prezirajo mobamedanstvo
in odpravljajo stare islamske zakone; drugi pa trdijo,
da so, odkar so na krmilu, pokazali nezmožnost za ob
sežno politiko in velike reforme. Med množicami sta pa
gotovo delovala dva glavna razloga, da je našla
agitacija proti mladoturkom tako ugodna tla : Njim
pripisujejo krivdo, da je Turčijo definitivno izgubila
Bosno in Hercegovino ter protektorat nad Bolga
rijo; najbolj klerikalne je pa tudi vznemirjal namen,
da bi imeli tndi kristjani služiti kot vojaki, s čemer
bi bila do dobrega priznana enakopravnost nemohamedancev.
Revolucionarji so imeli uspeh in so ga deloma
dosegli s krvjo. Ge ni v tej zmagi nevarnost za
novi red sploh, za konstitucijo in parlament, ss bo
kmalu pokazalo.
Duaaj, 13. aprila. Revolucionarno gibanje v
Carigradu se je začelo tako: Zjutraj sta dva bata
ljona zasedla Zofijino džamijo in parlament; na
čelu je bilo le malo častnikov, kajti večinoma so
jih vojaki zaprli v vojašnici. Kmalu se je vojakom
pridružila ogromna množica, ki je narastla na stotisoč glav ter je zasedla vse dohode k parlamentu.
Uporni vojaki so zahtevali uveljavljenje starega šerijatnega zakona, odstranitev velikega vezirja, voj
nega ministra in predsednika parlamenta ter zase
generalni pardon in priznanje, da ravnajo patri
otično. Množici se je pridružilo 7000 «zoff» (du
hovniških gojencev). Vodja ustašev je neki pod
častnik. Brzojavne žice so po vsem mestu pore
zane. Dopoldne so uporniki hoteli izvabiti vojaštvo
iz vojnega ministrstva, kar je preprečila kavalerija.
Tuintam je prišlo do spopadov. Skoraj vsi častniki
so v vojašnicah zaprti; precejšnje število jih je
ubitih. Śejh il Mam (cerkveni poglavar) se je po
gajal z ustaši, toda zaman. Uporniki zahtevajo
tudi razpust mladoturškega odbora ; predsednik par
lamenta naj bi postal Ulema Mustafa paša A sim,
podpredsednik pa Armenec Lohrab. Predsednik
zbornice je demisioniral, prav tako tudi veliki vezir
in ves kabinet. Tudi iz pokrajina, zlasti iz Kosova
io iz Albanije prihajajo vznemirjajoče vesti,

Carigrad, 14. aprila. Ponoči je bil pravosodni
minister umorjen, raonariški minister na ranjen.
Včeraj je bilo ubitih 18 oseb, ranjenih pa več
kakor 30. Pozno zvečer je sultan izdal iradé, s ka
terim se imenuje iz grško-turške vojne znani Eden
paša za vojnega ministra in obljuhuje sve
tost Serija ts k ega zakona. Sultan je sprejel
demisijo kabineta. Ko se je razglasil iradé, so upor
niki od veselja začeli streljati, kar je povzročilo
med množico, ki je mislila, da se je vnel boj, ve
liko paniko. Vojaštvo se je vrnilo v vojašnice. Danes
je v mestu mir.
Carigrad, 14. aprila. Sinoči je imel zborni po
veljnik v vojnem ministrstvu zbranih 34 bataljonov
in 22 topov, tudi skoraj vsa kavalerija je ostala
zvesta. Za velikega vezirja je bil imenovan T e v f i k
paša, za zbornega poveljnika J a v e r paša. Uporniki
niso hoteli priznati Tevfika.
Carigrad, 14. aprila. Revolucionarno gibanje
nima osti proti parlamentu in ustavi; uporniki so
nasprotno zahtevali podpore za svoje še ne dovolj
jasne namene od poslancev. Ker pa je parlament
na počitnicah, so sklicali izredno sejo tistih po
slancev, ki so v Carigradu. Vsakega popularnega
poslanca so pozdravljali s klici in trombami. Samo
proti Mahomed Arslamu so nastopili z revol
verji in so ga ubili, misleči dajeHusejnDžahid,
glavni urednik mladoturškega «Tanina».
Carigrad, 14. aprila. Na poziv skopljauskega
poslanca Hodža Saida se je včeraj zbralo 60
poslancev na sejo, ki je trajala do pol 9. zvečer.
Za predsednika zbornice so izvolili Arbanasa Jsmajl Kemala.
Carigrad, 14. aprila. Glasilo mohamedanske
zveze «Völkern» objavlja odprto pismo sultanu, v
katerem se pravi, da je v sultanovi roki zaklju
čenje parlamenta in odprava ustave. Ce
bi kdo sultanu svetoval, da naj le za minuto za
ključi zbornico, bi se moral smatrati za izdajalca
domovine. Nova vlada mora biti izven strank.
Nemikl cesar v Benetkah. Benetke, 14. aprila.
Nemški cesar s cesarico je danes prišel sem.l
âystrljsko-srbska pogajanja. Belgrad, 14.
aprila. Pogajanja med Avstrijo in Srbijo zaradi
trgovinske pogodbe so na nedoločen čas pretrgana,
ker Srbija izjavlja, da ne more sprejeti avstrijskih
predlogov za podlago pogajanja. Avstrijske Zahteve
so take, da bi bil Srbiji uvoz živine v Avstrijo
sploh onemogočen.
Japonsko ln Anglija. London, 14. aprila. Z
Japonske strani se odločno démentira vest, da bi
Japonska odpovedala zvezo z Anglijo.
Hrvatski sabor. Budimpešta, 14. aprila.
V vladnih krogih zanikuje, da se razpusti hrvatski
sabor.
Joalp Krapka umrl. Na velikonočni podeljek
je v Prostjejovu umrl sodrug Josip Krapka, ured
nik ondotuega socialno-demokratičnega lista «Hlas
Lidu». Sodrug Krapka je od mladih nog delo
val v stranki in si je pridobil za češko socialno
demokracijo mnogo zaslug. Več let je bil tudi na
Dunaju urednik glasila «Délnické Listy», ki izhajajo
zdaj dnevno. Bolan je bil že dolgo let na pljdčih,
vendar je bil prav do zadnje ure na delu. Star je
bil šele 46 let.
Obit umobolnik. Dunaj, 14. aprila. Preiskava
je dognala, da so umobolnega knjigoveznega po
močnika Jurija Fe igla v deželni umobolnici v
Steinhofu strežaji tako neusmiljeno mučili, da je
umrl vsled poškodb.

Strokovni pregled.
“ Strokovni kongresi. Zastopniki strokovno
organiziranih sodrugov so na velikonočne praznike
na Dunaju izvršili znamenito delo. Sešli so se na
svoje občne zbore zastopniki Zveze lesnih delavcev,
Strokovne Zveze tobačnih delavcev in delavk, Zveze
delavcev s kamnom, Unije opekarskih delavcev,
Društva trgovskih nastavljencev, Društva klobučarskih delavcev in Društva poljedelskih delavcev
Nižje Avstrije. Tudi zastopniki mladenskib organi
zacij so prišli na svoj zbor, kjer so se razgovarjali
z vso resnobo o nalogi mladine. Prav zanimiv je
bil občni zbor Zveze lesnih delavcev. Prišlo
je 196 delegatov ter precejšnjo število gostov,
kakor zastopnik soc. dem. poslanske zveze Reumann,
strok, komisije Hueber, praške komisije Halik, za
zvezo nemških lesnih delavcev Leupert, za ogrske
Castelini, za hrvaške Bukseg, za Rumunce Hoppe
i. t. d. Poročilo načelstva je podal Gross, referat
o prispevskih in podporah Zveze sodrug Widholz.
— Občnega zbora Strokovne Zveze tob. delavcev
in delavk se je udeležilo 48 delegatov. O delovanju
je poročal sodrug Pattermann. Strokovna Zveza je
imela konec 1. 1908. 7460 članov. O organizaciji
in gospodarskih razmerah tob. delavstva je poročal
tudi sodr. Pattermann. Posl. Schrammel je izjavil,
da bodo soc. dem. poslanci z vso vnemo zastopali
zahteve tob. delavstva. — Poljski in gozdni delavci
Nižje Avstrije so imeli svoj zbor, ki je sklenil v
principu pristop v Državno Zvezo poljskih in gozdnih
delavcev. Isto je izjavil zastopnik srbskega društva
gozdnih in poljskih delavcev.
— Lemim delavcem v Ljubljani naznanja
odbor skupine lesnih delavcev v Ljubljani, da se
vrši v nedeljo, dne 18. aprila 1909 ob 9. uri do
poldan v salonu gostilne pri «Levu» shod z zelo
vežnim dnevnim redom. Pozivajo se vsi sodrugi,

Izhaja t Ljubljani vsaki
torek, četrtek ln soboto.
Naiočnlna za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3'50 K, mesečno V20 K ;
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K : za Ameriko za pol leta
9'50 K za četrt leta 4 80 K.
Paaanaxna ätovllha 10 v.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
33. štev.
Ljubljanski volilci!

V Ljubljani, v soboto, dne 17. aprila 1909.

Reklamacije »o poitaia» preste.
Hofrankirana pisma se ae spre
jemale. Bokoplli se ae Trasuje,
laiMatt. laesiepaa petit-mtisa
(Ilriaa 88 mm) za sakral 10 Tla.,
Tiikrak pe iofoTora,

Leto XII.

postati absoluten. Tako je v Ljubljani in drugače
ne bo, dokler se ne oglasi v zbornici krepka, ne
demagoška, pač pa načelna opozicija.
Iz vseh teh razlogov je sklenil okrajni odbor
jugoslovanske socialno-demokratične stranke v Ljub
ljani, da se tudi letos aktivno udeleži občinskih
volitev ter pozivlje volilce tretjega razreda, naj
se otresejo vsakovrstnih neopravičenih predsodkov
ter naj složno glasujejo za sledeče kandidate:

morejo služiti izkoriščevalcem in izkoriščanim; v
občinskem zastopu se mora vsakdo odločiti za eno
Občinski svet glavnega mesta Ljubljane se ima
ali pa za drugo in popolnoma logično je, da so
izpopolniti z nadomestnimi volitvami za one člane,
se liberalci odločili za izkoriščevalce, saj so kri
ki so letos izstopili. Zopet priporoča liberalna
njihove krvi in meso njihovega mesa.
stranka, ki vlada leta in leta brez vsake opo
Ali je treba dokazovati, da železničarji ne
zicije v mestni občini, svoje kandidate. Klerikalna
morejo glasovati za klerikalce? Ta stranka zastopa
stranka, ki si je v deželi pridobila odločilno, tako
povsod intereao mesnih in bučnih oderahov, že
rekoč absolutistično moč, hrepeni že davno tudi
lezničarje pa sovraži kot pionirje napredka iz dna
po Ljubljani in se dela, kakor bi letos hotela ak
duše. Klerikalna stranka je imela zlasti v državnem
Etbin Kristan,
tivno poseči v volitve. Naj pa že imenuje svoje
zboru neštetokrat priliko, storiti kaj v prid delav
pisatelj v Ljubljani;
kandidate ali ne —- nam je to vseeno. V boju
skemu ljudstvu sploh in železničarjem posebej, a
med liberalci in klerikalci ne vidimo nič
vedno je pomagala vladi, pokopati njih opravičene
Ivan Mlinar,
drugega kakor boj dveh klik, ki sta obe
zahteve.
V občinskem svetu ne bi bili klerikalci
tiskar v Ljubljani;
delavstvu enako sovražni. Liberalci vladajo v
drugačni, kakor v državnem ali deželnem zboru.
ljubljanskem občinskem svetu in dolgoletna izkušnja
Zaveden železničar ne more glasovati za druge
Jernej Vilhar,
kaže, da ne iščejo tam nič druzega kakor interese
kandidate nego za socialno-demokratične in pre
sprevodnik juž. žel. v Ljubljani.
svoje, buržoazne, kolikor je v naših razmerah
pričani smo, da bodo tovariši, ki imajo volilno
mogoče kapitalistične stranke. Dasi šteje Volilci!
pravico, storili svojo dolžnost.
Kdor želi, da pride v upravo ljubljanske ob
Ljubljana med maDjša mesta, je vendar življenje
Po svojem programu zastopa socialna demo
tukaj nezaslišano drago in občinski svet ni storil čine res napreden dub, kateremu ne' zadostuje kracija povsod koristi delavnega ljudstva; glas
prav nobenega resnega koraka proti stra sempatam kakšna protidubovniška fraza, naj zapiše brezpravnih slojev se bo šele takrat slišal v ljub
hovitemu podraženju živil, ki goni delavstvo in □a svojo glasovnico imena naših kandidatov in naj ljanskem občinskem zboru, kadar bodo v njem
sploh vse nebogate sloje v neznosne skrbi in jih ;• jo tako odda. Prava naprednost se ne more ustav socialni demokratje. Delovanje socialne demokracije
obsoja na pomanjkanje. Za vse izkušnje drugih mest 1 ljati tam, kjer se začenjajo interesi te ali one po osvetljuje najbolje državni zbor, kjer je porabila
je ljubljanski občinski svet slep. Zakaj klika, ki samezne klike, ampak mora imeti velike in visoke vsako priliko, da je zastopala stališče delavstva in
vlada na rotovžu, ne misli nikdar na potrebe in cilje in mora neumorno delovati tako, da se jim dosegla kaj njemu v prid. Železničarji nimajo tam
koristi občinskega prebivalstva, temveč edino na neprenehoma približuje. Napredno je delo, ki se nobenega zanesljivega prijatelja razven socialnih
interese svoje stranke in njenih vplivnejših pri ne da premagovati od razmer, vedno se izpremi- demokratov.
njajočih, temveč ki v vsakih razmerah išče, kar je
stašev.
Kakšen bi bil danes sploh položaj
Da bi zaslepila prebivalstvo, je liberalna stranka najboljše in premaguje, kar je slabo. Take napred želez n i čar jevbrez socialo e demokracije?
razvila silovito nacionalno agitacijo in bi tudi se nosti pa doslej ni bilo v ljubljanskem občinskem Ona jih je organizirala, ona jim je pokazala nji
danjim volitvam rada pritisnila pečat nacionalizma. gospodarstvu in je ne bo, dokler ne postane mestna hovo moč, ona jih je naučila sukati orožje v go
Â. vse to je le pesek v oči. Občinski svet je v zbornica bojno polje, na katerem se bodo kosali spodarskih bojih, ona jih je vodila in podpirala.
prvi vrsti gospodarsko-upravni, ne pa politični vsi nazori in bodo zastopam vsi interesi prebival Ce so danes železničarji faktor, ki se
stva. To če doseči socialno-demokratična stranka in resno vpošteva in če so si vsaj deloma
zbor in najboljša narodna politika njegova bi bila,
poskrbeti slovenskemu prebivalstvu ko kdor razume, da je to edino zdravo načelo, bo izboljšali položaj, je to zahvaliti so
glasoval za njene kandidate.
cialni demokraciji. Ce hočemo torej storiti
likor mogoče ugodno materialno živ
Treba je pa v teh dneh, da je vsak sodrug kaj za svojo bodočnost, moramo povsod utrjovati
ljenje. Liberalna stranka se pa upira vsaki na
agitator, ki pojasni svojim sovolilcem socialno-de položaj socialne demokracije. Vsaka socialnopravi, ki bi olajšala siromašnejšim slojem boj za
mokratično stališče in jim dokaže, da je socialno- demokratična zmaga je naša zmaga, vsak
obstanek. Drugod municiralizirajo proizvajanje in
demokratična zmaga koristna vsemu prebivalstvu. njen napredek je naš napredek.
trgovino živil, mesa, kruha itd. ; liberalni stranki v
Torej — na delol
Tovariši železničarji I
Ljubljani so take misli pregrešne. Socialnega na
Okrajni
odbor
Storite v pondeljek svojo dolžnost, kakor ste
predka se v našem občinskem gospodarstvu sploh
jugoslovanske
socialno-demokratične
stranke.
jo
storili
lani pri občinskih in pri deželnozborskih
ne opazi. Tudi volilna reforma visi že leta in
volitvah!
Glasujte kakor en mož za socialno-de
leta v zraku; vemo, da zadene odgovornost za to
Sodrugi železničarji!
mokratične
kandidate in nasprotniki bodo imeli
tudi deželni zbor, ampak samo nanj se ne more
V
pondeljek,
19.
t.
m.
voli
tretji
razred
tri
respekt
pred
Vami ! Skrbite, da se ne izgubi noben
izgovarjati liberalna stranka, ker je sama zavlačila
člane
v
ljubljanski
občinski
svet.
Velika
večina
de

glas
1
Kdor
ne
more biti zaradi službe v Ljubljani,
zadevo, dokler je mogla. In reforma, ki jo je sklenil
lavstva
je
v
ljubljanski
občini
še
brezpravna;
vendar
naj
pravočasno
poskrbi, da dobi njegovo poobla
občinski svet, je nad vse malenkostna, kajti
pa
je
med
Vami
lepo
število
takih,
ki
imajo
kot
stilo
zanesljiv
tovariš.
Mislite na to, da lahko od
najštevilnejšemu četrtemu razredu hoče priznati
plačevalci
direktnega
davka
volilno
pravico
v
ločuje
vsak
glasi
Železničarski
volilni odbor.
komaj štiri zastopnike, do čim jih imajo vsi pritretjem razredu. Do Vas, tovariši, se obračamo z
egirani razredi po deset.
vabilom, da se zanesljivo udeležite volitve in da Mir Je naša zahteva!
Občinski očetje se, kadar pridejo popolnoma
glasujete
složno za kandidate jugoslovanske so
Govor poslanca sodruga drja. Adlerja na seji državnega
zagato, izgovarjajo, da ni sredstev za socialne
zbora dne 26. marca.
Konec.
cialno-demokratične
stranke.
prave. Občinsko gospodarstvo je res na slabih
Izbirati Vam je med tremi strankami ; liberalci
Mi ne dvomimo in v tem trenutku nočemo
gah in neprenehoma se reži pošast deficita. Brez
so doslej absolutni gospodarji v ljubljanski občini, dvomiti, da naš zunanji urad ni hotel vojne, naj
rib dohodkov se ne more naprej. Položaj je tak,
klerikalci se že dolgo pripravljajo, da naskočijo je že sicer hotel karkoli; v tem trenotku nočemo
bo moral občinski svet v dogledni dobi vzlic
tudi glavno mesto. Ali Vam je mogoče glasovati dvomiti. Hočemo pa tudi pomirjenje in jasno
demagogij’ skleniti nove davščine. Bati se
za katerokoli teh dveh strank? Vrednost liberalne hočemo izraziti, da se ne damo izvabiti na no
ia, da dobe zopet siromašnejši sloji nova
stranke Vam je lahko presoditi, saj Vam je v teku beno vojno, da tudi po končani igri ne pojdemo
mena, bogatejši pa nove koristi.
let že dosti obljubovala, dolgoletna izkušnja Vam v past Rusiji, ki sicer ni zmožna, da bi vnela
Razmere v ljubljanski občini se ne morejo izpa dokazuje, da liberalne obljube niso nič dra svetovno vojno, ki bi nam pa prav rada nekoliko
neniti dokler ne pride v mestno zbornico
gega kakor volilne limanice. Ob vsakih volitvah odprla žilo z omejeno vojno. Tega puščanja na
li načelne opozicija 2e mnogokrat smo
so Vam liberalci veliki prijatelji; redno poza žili nočemo, zakaj kri, ki bi tekla, je
šali, da se mora «k zto, . kafre« delaje
rt&đii, M
„sake opozicije, izpremeniti bijo na Vas, kadar so volitve končane.
najpleminltejša kri naše mladine,
sam. atraaka brez
Bedela„ Ni je stvarice, ki bi jo mogli liberalci pokazati, da
iko m se mora
J, ij3;0 nasprotni nazori, so jo izvršili v korist železničarjem. Za delavski je kri proletariata, industrialnega proletariata,
poljedelskega proletariata, kri kmeta in meščana,
t. Kjer se nikdar ne j
stagnacija neiz- razred, kateremu pripadate tudi Vi, ai storila ta
i se razvijal duševni b J, J.
prebi. stranka v občinskem svetu ničesar, odkar ima tam kri vseh naših narodov. (Odobravanje.) Tudi ne
damo, da bi nas zapeljala policijska poročila, ki
la; in če so povrh se
manjšine komando, To je pa naravno, kajti tudi liberalci ne
tn brez zastopstva, mora ego^tn

*

so se lahko brala pred kratkim, ki so morda
pripravna, da dajo državnim pravdnikom prihko
za srečne ali nesrečne veleizdajniške procese ( 1valino pritrjevanje), kakor nam sploh špice s a
poročila kakršnekoli vrste ne morejo dati povo a
za bratomor in za prelivanje krvi. (Živahno^ odo
bravanje.) Mi ne zahtevamo, da bi se naša dr
žava, o kateri vemo, da je dovolj močna na
sproti mali Srbiji, dala zastrašiti, kajti bilo bi
neumno, ustrašiti se obnemoglih groženj. Ampak
če smo dovolj močni, da se ne plašimo, moramo
biti tudi dovolj močni, da se ne damo provoci
rati, pa naj divja blaznost v Srbiji, blaznost vojne
stranke, ta blaznost neodgovornih, brez
vestnih ljudi, kolikor hoče. Avstro-Ogrska je
dovolj močna, da pretrpi to divjanje. Na tem
mestu pa hočem povedati, da ni v Srbiji samo
bojna stranka, temveč da vidimo
onkraj srbske meje mirovno stranko,

Mir hočemo!
Dežela in narodi nosijo že doslej težke
žrtve. Nihče jih ni vprašal, če hočejo
prinašati te žrtve. Že doslej se je izdalo sto
in sto milionov; na stotisoče mož stoji ob me
jah. Za te žrtve se najde opravičenje le
tedaj, če so prinešene za mir. (Živahno
odobravanje in ploskanje.) Narodi pa ne bi
mogli razumeti, da so morali vse to žrtvovati za
vojno. Mislimo, da govorimo tukaj v imenu vseh
strank; še več: Naša resolucija nima osti proti
nobeni stranki. Naši vladi pa pravimo : Če hoče
ostati na poti miru, tedaj naj ji bo
sklep zbornice v okrepčanje, v ohra
bre n j e. (Živahno odobravanje in ploskanje.) Če
bi zapustila to pot, bi ji bil seveda resen opo
min, resno svarilo. V tem zmislu želimo,
da bi zbornica v zadnji minuti, ko je še skupaj,
izrazila svojo voljo in prosimo, naj se sprejme
naš predlog. (Viharno, dolgotrajno odobravanje
in ploskanje.)

lokal sprejemati, da ga ne sme nihče vzeti v sta
novanje in da se mu odvzame odvetniško zastop.
stvo. Javni poziv za bojkot je podpisalo 36 Židov
29 trgovcev in obrtnikov, inorodcev in 93 urad
nikov, profesorjev in duhovnikov, Madžarcraov.
Podpisi se večinoma glase tako kakor Sch ar:
Herzog, Csecsek (Ceček), Kalina etc. No bojkot se
je obrnil proti Madžaronom samim. Siovaki so se
jeli zavedati ter začeli bojkotirati njih, tako da so
v kratkem času odpovedali madžaronski nanki
600.000 K hranilnih vlog.
Žalostno ulogo proti lastnemu ljudstvu igrajo
višji katoliški slovaški duhovniki. Kakor nižji du
hovniki po eni strani požrtvovalno delujejo za
probujo slovaškega ljudstva, tako so po drugi
strani zopet podkupni. Žalostni materijalni položaj
nižjega duhovstva slovaškega je temu največ kriv.
Zato prihaja iz vrst slovaških duhovnikov,
kar je jako značilno, zahteva po ločitvi
cerkve od države. Slovaški duhovnik čuti, da
je suženj' državne administracije in da je obsojen,
celo življenje živeti mizerno v kaki zakotni gorski
vasi, ako ne postane Madžaron in tlačitelj lastnega
rodu. Pri tem pa ima madžaronsko duhovstvo
višjih kategorij silno bogatstvo Tako imajo ogrski
kapitlji nič manj nego 800.000 oralov zemlje. Škofje
pa imajo poleg tega:
škof velikovaradinski
187.393 oralov zemlje
87.344 5»
nadškof kaloški
>1
95.983 55
primas ostrihomski
55
65.618 »
škof vesprimski
15
42.397 5»
nadškof jagrski
55
grško-katoliški škof ve
139 657 55
likovaradinski
«5
skupaj
1,418.451 oral zemlje.
Od tega ogromnega posestva pa donašajo k
kongrui 700 000 K na leto 11 Ni čuda, da pr.haja
iz nižjih vrst slovaškega duhovništva krik: proč
cerkev od države, in porabite višjega duhovstva
imetje za vzdrževanje plač znižjih duhovniških ka
tegorij !
—a.

(klici: Tako je! Dobro!), mirovno stranko, ki pri
naša žrtve za mir; to je socialna demokra
O predlogu se je razvila debata, v katero
cija (viharno odobravanje in ploskanje), to je
zastopnica srbskega proletariata, to so s r b s k i so posegli ministrski predsednik in govorniki
socialni demokratje, ki ljubijo svoj narod raznih strank. Po zaključni besedi sodruga drja.
tako — in zahtevajo zato mir — kakor ljubijo Adlerja se je predlog soglasno sprejel.
tukaj socialni demokratje vseh narodov vsak svoj
Kulturne slike z Madžarskega.
narod in zahtevajo zato mir. (Burno pritrjevanje
i.
in ploskanje.) In dovolite, da pošiljam odtod, iz
V Pezinku (Bö sing) poleg Požuna je bil iz
tega parlamenta, kjer sede zastopniki mednarod
nega proletariata v Avstriji, pozdrav tja v srbsko voljen za državnega poslanca dr. Milan Ivanka,
skupštino možu, edinemu, ki je bil tako po kandidat Slovakov, z 200 glasovi večine. V okraju
stanujejo Nemci in Slovaki, pravih Madžarov ni.
gumen, da se je uprl množici hujskačev.^ (Vi Nasprotni kandidat je bil Madžaron Dömötör. Vo
harno, dolgotrajno odobravanje.)
litev drja. Ivanka je bila po volilnem sodišču raz
Nekoliko trenotkov je tega, kar smo slišali rušena iz razlogov: ker so volilci Ivankovi in dr. Ivanka
govor, ki je, namesto da bi bil sledil našemu sam terorizirali volilce Dömötörove, in sicer so jim
kazali jezike, zmerjali so jih z liberalci, pobih so
predlogu, šel mimo njega: Govor gospoda po tri okna, raztrgali eno madžarsko zastavo, ozmer
slanca Drexela, ki je porabil debato o trgovin jali so jih z obrezanimi Židi, in ena žena je baje
* .Državni zbor se sni e dne 27. aprila. Pro
skih ugovorih, hoteč socialni demokraciji obširno celo prisilila svojega moža, da je ostal račun za leto 1910, ki je baje že izdelan, se pred
predavati o notranji in zunanji politiki. (Veselost.) doma, stem, da mu je skrila klobuk in ni loži parlamentu koncem maja. Sicer predloži vlada
osnovo o aneksiji, načrt o trgovskih pogodbah ter
Mirno bi prezrl te sadove čitanja in bi se niti mogel oddati svojega glasu za Dömötöra. načrt o odškodnini, ki se plača Turčiji za Bosno
Najhujše pa je to, da je kandidat dr. Ivanka sam
ne zmenil zanje, če ne bi bila v njih beseda, ki agitiral zase in razburjal volilce proti madžarski vladi, in Hecegovino. Parlament ima zborovati do konca
naravnost izsiljuje odgovor. Gospod poslanec za kar je bil v dveh instancah že obsojen v eno junija.
* Skopni ministrski trot je bil v sredo na
Drexel je govoril — in to me je veselilo — za leto ječe. Zagovornik dr. Erdeli (Romun) je branil
Dunaju
pođ predsedoištvam barona A ehre nihala.
drja.
Ivanka
pred
volilnim
sodiščem
v
8-urnem
mir. Popolnoma je naše mnenje, da ima v tem
Ministrski predsednik baron Bienerth se seje ni
govoru
ter
dognal
po
eni
strani
naravnost
rečeno
oziru prav in želel bi le, da bi se postavilo tudi
smešne prigovore proti izvolitvi in je posebno po udeležil, ker je obolel. Zastopal ga je poljedeljski
časopisje njegove stranke na to stališče. (Tako udarjal, da je le en slučaj (in Se ta je malenkosten) minister dr. Braf. Trgovinskega ministra dr. Weiß
je!) Davi smo lahko brali v „Reichsposti* — dokazan, da je ostal en sam volilec doma vsled kirchner j a, ki se še ni vrnil z juga, je zastopal
čemur bi ne posvetil nobene besede, če bi ne tega, ker so mu slovaški fantje zagrozili, da mu sekcijski načelnik dr. Riedl. Ministrski svet je v
prvi vrsti razpravljal o trgovinskih pogajanjih z
bili slišali Drexelovega govora — da bi bilo pri sicer razbijejo okna. Nasprotno je Erdeli navajal,
Romunijo. Avstro-ogrskim delegatom pri teh poga
poročljivo, če bi Avstrija odstranila dinastijo v da je dokazano, da so Madžaroni podkupili vse janjih so se dala nova navodila, ki dajejo jamstvo
nemške volilce v vaseh Limbach, Audorf itd. Mo
Srbiji, ki je gnila, koruptna in še marsikakšna. goče je bilo, da bi dobil Madžaron Dömötör kveč za to, da bo že tekom prihodnjega tedna mogoče
Jaz seveda ne bi ugovarjal odstranitvi gnilih in jemu 490 glasov, dobil pa jih je 983. Kljub temu uspešno končati pogajanja. Koncem tedna odideta
koruptnih dinastij (živahna veselost) in mislil sem, je sodišče izreklo pezinski mandat drja. Milana v Bukarešto avstrijski sekcijski načelnik Seidler in
ogrski državni tajnik Szterenyi, da podpišeta v
da je s tem gospod Drexel tembolj solidaren, Ivanka za neveljaven ter je prisodilo zastopniških
imenu avstro-ogrske vlade pogodbo.
ker se je list, ki mu je jako blizu, v jako ak stroškov pritoževalcem 8137 K in državnemu za
* Delegaciju se imajo sklicati na dan 14.
stopniku pred sodiščem 5000 K. Uprav madžarska
tualnem slučaju izjavljal tudi za odstranitev po
slikal Poslanec sam enoletno ječo, ker je agitiral, septembra.
* 0 turški revoluciji so prišla še nova poro
dobne dinastije na Portugalskem. (Dobro!) Nič in 13.000 K pravdnih stroškov radi razveljavljenja
nimam zoper to ; mislim pa le, da naj bi oskrbo njegovega mandatai Posebno klasičen je «terorizem čila, ki pravijo, da je število žrtev večje nego se
val vsak narod v svoji režiji odstranjevanje gni žene s klobukom». Človek bi mislil, da je pred je spočetka zdelo. Mrtvih, oziroma težko ranjenih
ja nad sto oseb. Disciplina v vojski je razdrta. S
lih in korumpiranih dinastij (živalna veselost); pustna šala, in yendar se radi tega rušijo volitve častniki so grdo postopali. Mnogo so jih zaprli in
v «svobodni kulturni madžarski državi». Razpisane
mislim, da se take reči ne bi imele jemati za za
«o nove volitve za Pezink. V to svrho je razglašeno ranili, večinoma sz maščevalnosti. Gastnki so izgu
četne točke mednarodnega uvaževanje in medna v slovaških občinah, ki volijo, nekako izjemno sta bili ves ugled. Iz provincij, zlasti iz Drinopolja, še
rodnih zmed. (Odobravanje.) Mislim, da je ta nje. Vsak tujec, ki pride v dotične občine, se mora ni nobene vesti. Evropejci se še vedno boje iz
teorija zelo nevarna, ker bi nas morda lahko za oglasiti pred občinskim predstojnikom, in dolžnost gredov proti Grkom in Armencem. — V Belgrad
je došlo poročilo, da je arbanaška organizacija skle
pletla v marsikakšno vojno. Ne vem in nisem tega je, da s pomočjo žandarjev pazi, da bi se
nila spuntati vso Staro Srbijo. Vstaja se prične v
poklican, obračati pozornost na druge dežele (ve nikjer v občini ne burilo proti madžarskemu narodu Prištini, Prizrenu, Mitroviči m Peči. Srbi beże v
in proti varnosti oseh in premoženja. Obenem se
selost); mislim pa, da bi kdo, če bi hotel pri v okrožnici opozarja občinski predstojnik na nje mesta ali pa čez srbsko mejo. Srbska vlada je
poročati vojno z Rusijo, lahko koristno rabil tako govo «diskrecijalno moč», naj bi z vsemi sredstvi ukazala, da pojde posadka iz Niša v Vranjo, drinska
argumentacijo. (Odobravanje.)
preprečil nezakonito korteširanje radi volitev. Tudi divizija pa Zasede starosrbsko mejo, da se prepreči
upad Albancev v Srbijo. Albance vodi znani BoljeToda to vse se ne vjema. Važno je razpo ta ukaz kot priprava za volitve je pristen dokaz tinac. Srbija je o nameravanih vojnih odredbah
za konstitucijonalno svobodo, ki vlada na Madžar
loženje, ki poraja take reči in danes je resnična
skem. Od volilcev od prve volitve so izbrisali iz obvestila beigrajske diplomate. Srbska vlada je do
nevarnost, da bi razpoloženje, ki hoče, naj bi se volilnega imenika sedaj za nove volitve 200 slo bila vest, da je v Novem Pazaru vse pripravljeno
napravil koneç v Srbiji, povzročilo zmešnjave. vaških glasov ter pripisali državnih železničarjev za vstajo proti Turčiji in za združitev s Srbijo.
Naše mnenje je, da je ministrstvo za zunanje za okoli 100. Ker je imel pri prvi volitvi dr. Milan Veliko število albanskih voditeljev se je posrečilo
dobiti za srbsko stvar. V mestece Florido sta vdrli
deve, vsaj odkar je izvršilo aneksijo, delovalo za Ivanka 1011 glasov, Dömötör pa 983 glasov, je
dve
bolgarski četi. Med Bolgari in reakcionare! as
mir. In bilo bi tudi zelo čudno, če bi se hotelo, gotovo, da slovaški kandidat propade*) tembolj, je vnel ljut boj, v katerem so Bolgari izgubili 14
ker je izvoljen volilni komisiji drug predsednik, ki
ko se je že anektiralo, še voditi vojno. (Vese je «dovolj oster».
mož, Narod je na to p reklamiral splošno
lost.) Kdor se je nasitil, ne vodi vojne. Toda
«Slovenskÿ Tyldenlk», ki izhaja tedensko v Bu vstajo in s silo izgnal iz mesta vojaštvo,
prav sedaj, ko se je izvšil preobrat, ko se zdi, dimpešti, je bu tekom enega tedna zaradi burjenja Iz Carigrada se poroča, da zahtevajo uporniki od
da se je Evropa, vštevši Anglijo in Rusijo, spri proti madžarski narodnosti kaznovan nič manj nego velikega vezirja, naj jim izroči glave 110 mladoturških oficirjev. Nadalje zahtevajo, da se jim izroči
jaznila z dejstvi, katerih zdaj ne more izpreme trikrat: 10. marca t. 1. na 1200 K, 15. marca 1.1. živ bivši vojni minister Muktar paša, Mladoturški
na 3000 K in 16. marca L 1. na 1500 K, vsega
niti, se dvigajo v Avstriji glasovi, ki bi lahko za
častniki in voditelji mladoturške stranke so ubežali
skupaj na 5700 K globe.
peljali naš zunanji urad, če bi smatral te glasove
Karakterističen je tudi bojkot za madžarsko- v angleško in francosko poslaništvo, ker sicer nitf
za ljudski glas, da bi začelo ravnati manj miro slovaške razmere, bojkot, ki so ga uprizorili Madža varni pred podivjano poulično druhaljo. Uporni»
roni v Lučnicah (Leutschach) pod Karpati. Dr. so poslali k velikemu vezirju deputacijo, ki je
ljubno, pa bolj agresivno.
htevala, naj vlada razpusti mladoturški komite.
Zato izjavljamo tukaj: Prepričani smo in Bazowski je bil tako drzen, da je ustanovil za slo Veliki vezir Tevfik paša je deputaciji to obljub'!
vaško narodnost ljudsko banko, ki je začela jako
vemo, da ne govorimo v imenu ljudstva,
uspešno delovati, Madžaroni so naredili proti njemu Poulična druhal je razdejala in oropala lokale, kjer
da ne govorimo samo v imenu svoje ovadbo zaradi zlorabe odvetništva in zaradi pone* se urejujejo in tiskajo mladoturški listi. 6*aÇ‘
stranke, ne samo v imenu socialno-de verjenja, in ker se stvar ni posrečila, so proglasil urednik raladoturškega lista v Solunu «Tanin’; C;,
mokratičnega delavstva, temveč v imenu proti njemu bojkot, t. j. da ga ne sme noben javen slanec Husein hej m posianec mesta Skoplje sa so morali bežati, ker bi jih sicer sodrga
vseh strank, vseh volilcev, če pravimo:
♦) Medtem je že propadel. Op. Ur,
Poslanca in mnogo vodij turške stranke so a

Politični odsevi.

I

-

y angleško poslaništvo. «Frankfurter Zeitung» javlja
iz Selima, đa sc Mladoturki sporočili svojim somiš
ljenike e v Carigradu, da je njim vdana ar
mada že na potu proti Bosporu.

Domače vesti.
~ R» občinske volitve delajo liberalci
iake agitacijo kakor še nikoli. Menda ta stranka
lenobe v -vsem času, odkar živi, ni priredila toliko
shodov, kolikor jih sklicuje sedaj. To je vpliv naladoliberalcev. In lepo bi bilo, če bi zadostovalo
sklicevanje shodov. A če vlada na njih taka praz
nota, kakršna cvete na vseh teh liberalnih volilnih
shodih, bi bilo za napredne junake bolje, če bi še
to opustili, da ne bi razodevali svoje duševne mi
zerije, katere tudi vstop «narodno-radikalnih starejšin» ni mogel kurirati. «Slovenski Narod» zbere
v svojih poročilih gotovo najhujše cvetke s teh
shođkov, ampak človek ne more premagati zehanja,
če je prisiljen čitati te referate. Tu prihaja
pr.
dr« Švigelj in se baha, da je ob vsaki volitvi seveda volil za napredno stranko ; to se smatra pri
liberalcih menda že za zaslugo. Pavšek nima huj
ših skrbi, kakor da dobi Vodmat poFcijsko straž
nico. In tako se vse razblini v malenkostih; ni
kjer nobene ideje, nikjer večjega koncepta —
kakšen prav površen dovtip o socialistih se že smatra
za najmastnejšo zabelo. A kako naj bi bilo dru
gače? Stranka, ki sama v sebi nima nobene živ
ljenske ideje in se pod milim nebom ne bojuje za
nič dmzega kakor za svoj obstanek, si z nobenim
serumom ne bo popravila krvi. Impotenca libe
ralne stranke ne prihaja od oseb, ampak od brezprogramnosti, od popolne nezmožnosti zastopati
interese enega določenega razreda in priznati to
odtod, da sama ne ve, kaj pravzaprav hoče in za
kaj je na svetu.
— Podžupan in deželni odbornik dr. Tavčar
je na nekem shodu v Vodmatu govoril o klerikal
nem delovanju v deželi in je po «Narodovem» po
ročilu dejal: «Naše mesto je sedaj v hudih časih.
V deželi so prišli do moči naši nasprotniki kleri
kalci. Komaj dva moža sta, ki imata nekaj raz
sodnosti, da je treba živeti in delati po pameti, in
to bi bil dr. Krek in pa tudi drja. Šušteršiča mo
ram šteti zraven. Vse drugo je pa silno ošabno.
Gospodariti hočejo s krivičnostjo.» Dr. Tavčar je
res postal liberalen; nam se namreč zdi, da dr.
Šušteršič ni ravno zadnji, kadar gre za ošabnost.
Toda o tem se ne bomo prepirali. Vprašali bi pa,
če ima dr. Tavčar pravico, pritoževati se tako
bridko nad klerikalci, s katerimi je še pred kratkim
časom fraterniziral ? V deželi so prišli klerikalci do
moči. Tega seveda ne bi bil nihče preprečil; am
pak da so prišli do take moči in da lahko go
spodujejo tako brezobzirno, ni samo klerikalna,
temveč tudi liberalna zasluga. Lani, ko je bila fa
mozna deželnozborska volilna reforma na tapetu,
so socialni demokratje svarili in prorokovali, da se
bo še nad liberalci maščevala mizerna politika, ki
je sledila Šušteršiču čez drn in strn. Zdaj tarnajo.
Naj bi rajši prijeli sami sebe za ušesa 1 Dr. Tavčar
je govoril o desetmilionskem posojilu ; kaj so pa li
beralci v deželnem zboru storili, ko je bila stvar
na dnevnem redu? Glasovali so kakor so zahtevali
klerikalci. In tako je z vsemi tožbami. Smiliti se
človeku ne morejo ti objokanci, ampak studi se mu
labko netečna solzavost.
— Hrupno obstrukcijo naj napravijo liberalci
v deželnem zboru — predlaga gospod Bergant.
Kako otročji se mu morajo zdeti poslušalci, ka
terim pripoveduje take neslanosti? Mogoče da je
gospod Bergant prespal lansko deželnozborsko za
sedanje; ampak človek, ki hoče delovati v javnem
življenju, bi moral že nekoliko bolje odpirati ušesa
in vedeti, da so se liberalci sami slovesno odrekli
ne le hrupni obstrukciji, ampak vsakemu radikal
nejšemu nastopu, ki bi ga gosp. pl. Suklje utegnil
označiti za nedostojnega. Ali ni gospodu Bergantu
nrav nihče povedal, kako so v deželnem zboru s
»oglašanjem junaških liberalcev prede
lali poslovnik? Mar nihče ne ve, da «disciplinarni
odsek» lahko vsak hip pošlje drja. Tavčarja iz de
želnega zbora, če konstatira, da je motil zboro
vanje. Pa vsaj «Slovenski Narod», kije sveto pismo
za vsake galiberalca, bi moral čitati gospod Bergant.
Tedaj se ne bi upal, predlagati obstrukcijo, pa še
celo hrupno obstrukcijo spričo drja. Tavčarja,
Jn je v svojem glasilu z najglobokejšim prepriča
njem zatrdil, da liberalci sploh ne marajo obstruk
cije. A Bergant ima druge skrbi; kaj bi se on bri
gal za to, kar se godi v deželnem zboru? Volilci
naj ga volijo, druzega ue zahteva od njih, oni naj
oa od njegu ne zahtevajo ničesar.
F
__ Ubogi dvajseti september ima res toliko
n.inn da iih Herkules ne bi mogel opraviti. Zdaj
ï? °*
'pomaga liberalcem pri občinskih voliłnnł, ’ £a°ko ? Zakaj ? Kaj ima dvajseti september
//občinskimi volitvami? Nič. Ce se preišče
.. „„raÄ
Se’eda'
stvar, se
- P modrijan kakor dr. Žerjav, jo že
je člov
izdal par0i0) đa so to prve
drugače
septembra in zato je treba
občinske volitve po M e p
JaQi 2Q. g0p.
voliti liberalce. Kar zai ,
nohen program, za
tember, se ne sme W***™ ^rajo voliti libenobeno gospodarstvo, ampa» »
seveda tudi
niči. Za deželnozborske volitve mo« seve^ v0.

d.

Mhirati 20. september, za
i.heralci. D*«
tudi, sploh 28 vse, kar bi radi bberaici.

-erjay hoče, da se izreče občinskemu svetu za
upnica zaradi 20. septembra. Zakaj pa ne tudi
uranjevkam za vodo, ki imajo z 20. septembrom
prav toliko zveze kakor občinski svet. Menda ni
zasluga, da je bil ljubljanski občinski svet na svetu
dne 20. septembra. O ravnanju slavnega občinskega
zbora v zadevali, ki so bile v zvezi s tedanjimi
dogodki, bi bilo pa že bolje molčati. Sicer bi se
še kak volilec lahko spomnil, s kakšno sentimen
talnostjo materinega mleka in izvrstne mnemotehnike je ljubljanski župan v občinskem svetu od
bijal dolžitev, da bi bil kdaj on klical vojaštvo in kako
vse drugače je «Slov. Narodu» izjavljal, da bo že tako
kakor je trdil baron Schwarz, kajti — kdo bi se
spomnil vsakega telefonskega pogovora? Ljubljanski
občinski svat nima nobenega povoda, da bi bil
ponosen na te reči in zato naj njegovi agitatorji
rajši puste 20. september, ki so je že zlorabljal več
kakor preveč, pri miru.
— Tretji razred volicev uživa pri liberalni
stranki poseben ugled. Da bi liberalno volil, bi bilo
prav; da bi dobil vsaj enega kandidata iz svojih
vrst, bi bilo pa seveda preveč. Gospodje iz prvega
in druzega razreda, ki imajo kaj več pod palcem,
imajo sevega več «zmožnosti» kakor kak polproletarec iz tretjega razreda. Volilci te kurije so lahko
ponosni, kako jih vpošteva liberalna klika.
— Obljube so po ceni, ker so občinske vo
litve. Ni je dobrote, ki je ne bi liberalci zdaj obljubovali volilcem. V Trnovem spet zidajo most —
seveda z jezikom, v Vodmatu regulirajo ceste —
z besedami. Le to je križ, da je treba še za ob
ljube nekoliko fantazije. Možgani, ki so tako vajeni
lenobe kakor liberalni, se preveč utrudijo, če si
morajo za vsak okraj izmišljati drugo lepoto in
dobroto. Kaj če bi kdo, ki ima preveč fantazije,
odprl za volitve trgovino z obljubami? Kupčija bi
bila gotovo dobra.
— Ljubljanski klerikalci so baje že imeno
vali kandidate za občinske volitve. Menda hočejo
nastopiti s presenečenjem, kajti oficielno še molče
kakor grob, dasi se imena njihovih kandidatov že
kolportirajo po vsej Ljubljani. Menda mislijo, da
je res tudi tukaj že njihova zarja na nebu.
— Kaj je s kranjskim deželnim zborom?
Ko so si klerikalci s pomočjo svoje in usum Delphini konstruirane volilne reforme in s pasivno po
močjo liberalcev pridobili večino v deželnem zboru,
so začeli v zimskem zasedanju tako «delati», ka
kor da bi hoteli obrniti celo kranjsko deželo ia
posnažiti v 14 urah yse Avgijeve hleve. Najvaž
nejši predmeti so se reševali kar v galopu. Človek
bi bil res mislil, da ni na svetu delavnejš'h ljudi
od klerikalcev. A v kratkem Času se je deželni
zbor razšel in ostal je seveda cel kup nerešenih
vprašanj. Kdaj se bodo reševala? Deželne zbore
sklicuje vlada; toda deželni odbori imajo vsaj to
liko pravice, da opozore vlado na potrebo zase
danja. Sliši se pa, da se kranjski deželni zbor ne
snide prej kakor v jeseni in slavni deželni odbor
se ne zgane, da bi dosegel prej kakšno zasedanje.
Ko so bili klerikalci še «opozicionalna» stranka, je
človek vsak hip slišal deklamacije o njihovem de
mokratizmu; kako se to vjerna z njihovo sedanjo
brezbrižnostjo za deželni zbor? V deželnem dvorcu
gospoduje deželni odbor kakor kup malih tiranov,
deželni poslanci pa imajo svoje naslove in sicer
jim ni deželno gospodarstvo nič mar. V jeseni bo
deželni zbor zopet sklican, na razpolaganje mu bo
par kratkih dni, klerikalci bodo zopet hot li poka
zati svojo «delavnost», pa se bodo reševali pred
meti brez temeljitih študij, brez resne debate, ka
kor da bi kdo stal z bičem za poslanci in jih na
ganjal. Deželno gospodarstvo je še vedno provizo
rično, a nikomur se ne zdi potrebno, da bi dežela
že enkrat dobila stalen proračun. Nihče ne misli,
da bi deželni zbor moral imeti priliko za inicia
tivno delo; da le potrjuje, kar želi deželni odbor,
pa je dobro. Tako je klerikalna «ljudska» stranka
demokratizirala deželo.
— Nabori na Kranjskem bodo a) I. naborna
komisija dopolnitvenega okrajnega poveljstva št. 17 :
Dne 14. aprila v Trebnjem, 15. aprila v Žužem
berku, 17., 19. in 20. aprila v Rudolfovem, 22.
aprila v Metliki, 23. aprila v Črnomlju, 26. in 27.
aprila v Kočevju, 29. in 30. aprila v Ribnici, 1.
maja v Vel. Laščah, 3. in 4. maja v Višnji gori,
6., 7. in 8. maja v Litiji, 10. in 11. maja v Pre
vojah, 13. in 14. v Kamniku, 17., 18. in 19. maja
v Škofji Loki, 21., 22. in 24. maja v Kranju, 26.
maja v Tržiču, 28, 29. maja in 1. junija v Ra
dovljici, 3. junija v Ratečah, 5. junija v Mokro
nogu, 7. in 8. junija v Kostanjevici, 9. in 11. ju
nija v Krškem, b) II. naborna komisija dopolnitve
nega okrajnega poveljstva 17: Dne 7 , 8. in 10.
maja v Ljubljani, 11., 12., 13. in 15. maja v Ljub
ljani za sodni okraj ljubljanska okolica, 15. in 17.
maja pa na Vrhniki, c) Naborna komisija dopol
nitvenega poveljstva št. 97: 12. in 13. maja v
Idriji, 15. maja v Logatcu, 17. maja v Cerknici,
19 maja v Ložu, 21., 22. in 24. maja v Postojni,
26. in 27. maja v Vipavi, 29. maja in 1. junija v
Ilirski Bistrici. V Ljubljani pride dne 7. maja k
naboru L, dne 8. maja II. in 10. maja HI. razred
domačih in onih tujih nabornikov, katerim se je
dovolilo priti k naboru v Ljubljano.
— Vojački nabori na Sp. Štajerskem se vrše
letos po tem le redu: V Mariboru (mesto) 14. in
15. aprila; za mariborsko okolico 14., 16., 16., 17.,

19. in’20. aprila; pri Sv. Lenartu 24. in 25. maja;
▼ Slovenski Bistrici 19., 21. in 22. maja; v Rad
goni 20. in 21. aprila; v Cmureku 20., 21. in 22.
aprila; v Konjicah 14, 15., in 16. aprila; v Lju
tomeru 17. iu 19. aprila; v Šmarju 27. in 28.
aprila; v Rogatcu 28. in 30. aprila; v Laškem
trgu 1., 3. in 4. maja; v Ptuju 10., 11., 12., 13.,
14. in 15. maja; v Celju (mesto) 26. maja; za
celjsko okolico 22., 23., 24. in 26. aprila; v Bre
žicah 17., 18. in 19. maja; v Kozjem 21. in 22.
maja; v Sevnici 24. in 25. maja; na Vranskem
27., 28. in 29. maja; v Mozirju 1., 2. in 3. ju
nija; v Šoštanju 4. in 5. junija; v Slovenjgradcu
7. in 8. junija in v Marenbergu 9., 11. in 12.
junija.

Shodi.
Zagorja Ob Savi. V nedeljo, 18. aprila ob 3.
uri popoldne je na Lokah na vrtu konsumnega
društva ljudski shod z dnevnim redom : Pomen
praznovanja prvega majnika.

Zadnje vesti.
Revolucija ln kontrarevolucija na
Turškem.
Carigrad, 17. aprila. Položaj še ni popolnoma
pojasnjen, vendar se z veliko gotovostjo lahko
pravi, da je reakcija na vrhuncu. Seri at ski zakon
je središče vsega in najbrže se mu bo morala pri
lagoditi tudi ustava. Sultanova moč se je neizmerno
povečala. Vodju Arbanasov Ismael Kem a lu je
dejal, da obžaluje, da je pred 32 leti razpustil
zbornico in da Turčija nikdar ne bo prišla v po
ložaj Perzije.
Novi predsednik državnega sveta Ziki je demisioniral, tudi provizorični mornariški minister
Emin je podal demisijo zaradi demonstracij, ki
so jih vprizorili mornarji. Policajnega ministra S araij a so policijski komisarji prisilili, daodstopi;
na njegovo mesto pride najbrže Izmajl Ha ti. Iz
Smirne je poklican .vali F er id paša, Arbanas, ki
je bil zadnji veliki vezir pred vpeljavo konstitucije,
v Carigrad. Sodi se, da postane veliki vezir ali pa
notranji minister.
Carigrad, 17. aprila. V A d ani je bil krvav
spopad med Armenci in mohamedanci ; mesto
gori, v ulicah se koljejo ljudje. Na progi
Adana-Mersina so ustavili vlak. Vojaške čete ne
morejo napraviti miru; vojaki so začeli pleniti
po mestu.
Skoplje, 17. aprila. V raznih arbanaških kra
jih, zlasti v Ipeku, so se uprli Arbanasi. Upor
se širi boljinbolj. V O h r i d i, kjer se je lani pri
čela mladoturška revolucija, je prišlo do hudih
bojev med ustaškimi Arbanasi in vojaki. Ustašem
se je posrečilo, premagati vojake, zavzeti
vojašnice in premagati mladoturške
častnike. Tudi v Ipeku so ustaši porazili vo
jake; vodja arbanaških ustašev Isa Buletin,
proti kateremu se je pred 3 dnevi odposlalo več
bataljonov, je telegrafiral v Carigrad, da je pri
pravljen priti tja in skleniti mir z novo vlado.
Flavije, 17. aprila. V raznih krajih novo
pazarskega sandžaka so izbruhnili krvavi
nemiri; več Mladoturkov so ubili, nekateri so
zbežali v Bosno.
Carigrad, 17. aprila. Iz S o 1 u n a, M o n astira, S kopi j a, Drinopolja, Skadra in
Valone prihajalo vznemiri ji ve vesti. Iz So
luna se poroča, da je pripravljen vojaški
vlak za od odhod v Carigrad. Druga dedepeša iz Drinopolja naznanja, da se tam ne
misli več na marš proti Carigradu.
Carigrad, 17. aprila. V Cirklikovi so Bolgari
napadli grško cerkev; vojaštvo jih je pregnalo.
Dva Bolgara sta ubita. V Gornici je bil boj
med Bolgari in turškimi vojaki. V Demirhasanu
so Grki streljali na turško džamijo. V S k opiju
in v Mitroviči je razburjenost nepopisna; vse
trgovine so zaprte.
Carigrad, 17. aprila. Sultan je dovolil, da se
zniža njegova civilna lista in apanaže
princev. Sultan dobi 25.000 funtov (funt okrog
14 kron) na mesec, izgubi pa vse stranske do
hodke, prestolonaslednik 2000, princi brez staršev
800 funtov ua mesec, vsi drugi princi nič.
Sofija, 17. aprila. Priznava se, da je mobi
lizacja bolgarske armade zelo verjetna, ker
mora biti Bolgarska pripravljena, če postane po
ložaj v Turčiji resen.
Srbija- Belgrad, 17. aprila. Srbija je Av
striji do 15. aprila odpovedala parobrodno, konzu
larno, dedščinsko, pravno in izročilno pogodbo.
Skupština se je včeraj zopet sešla.

Društvene vesti.
: Občni zbor Dramatičnega društva v Ljub
ljani se vrSi v pondeljek, dne 19. t. m., v «Na
rodnem domu», in sicer zvečer ob 8. v spodnjih
restavracijskih prostorih.
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Našim rodbinam priporočamo

:

Kolinsko cikorijo

Izhaîa v L]nbljaul vsaki
torek, četrtek iu soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraja
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3'50 K, mesečno 1 '20 K ;
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četri
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9’50 K za četrt leta 4’80 K.
PoaaKisjsna ftlevllk« 5äj

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
34. štev

V Ljubljani, v torek, dne 20. aprila 1909.

NAS£,0V^2 Za d°pise in rokopisa za list: Uredništvo
«Bdečega Prapora», ljnbljana, — Za denarne pošiljatev,
naročila na lisk, reklamacije, inserate i. t. d.: Upravništvo
«Bdečega Prapora», ljnbljana, Dunajska cesta štev. 20.

Prvi majnik.

zasvetilo, da so razmere krivične, da pa ni resne
pomoči zanj, dokler veljajo take razmere. V nje
govi duši se je človeški ponos začel upirati redu,
ki ga ponižuje kakor živino in izroča gospodarsko
močnejšemu. Zavest, da je človek, da ni slabši od
drugih, da ni manj vreden od ošabnežev, ki ga
izkoriščajo, je dvignila njegov pogum in ga na
potila, da je začel proučevati razmere in iskati
sredstva, s katerimi bi se izpremenile in izboljšale.
In uvidel je, da njegova rešitev ni odvisna od do
brote drugih, temveč od njegove volje in od
njegove lastne moči.
To je bilo najvažnejše spoznanje. To spo
znanje se izraža v praznovanju prvega majnika.
To pravijo milion delavcev, ki praznujejo svoj
dan: «Ponižani smo, -toda vstati hočemo! Tuja
sila uas je vkovala v verige gospodarske bede in
odvisnosti, s svojo močjo jih hočemo raztrgati in
se osvoboditi. Za milost ne beračimo, za pravice
se hočemo bojevati.»
In zato sovražijo kapitalisti praznovanje prvega
majnika.

Reklamacijo «o poštaiaa pteita.
Fafranktsana pisma >a ss ssprejazaaje. Rekapisi s« aa vraüia,
SB335stS. Eoosispaa paUi-mUea
(ilriaa 88 nm) n Mkrai 10 via,,
wäkraü pa iagmra.

Leto XII,

mentarnega zastopstva; toda šele splošna in enaka
volilna pravica je omogočila, da je prišlo v državni
zbor sploh 89 socialističnih poslancev, ki tudi slo
venske delavce lahko zastopajo, kakor ne bi bilo
mogoče brez nje. In šele splošna in enaka volilna
pravica je omogočila, da se delavstvo tudi na Slo
venskem uveljavi kot političen faktor, ki sili druge
stranke, da ga morajo vpoštevati in se kolikor
toliko v svoji politiki ozirati tudi na socialne
momente.
In moč organiziranega delavstva je prisilila
državo, da je uvažila tehtno socialno zahtevo pro
letariata; parlamentu je predložen zakon o so
cialnem zavarovanju. Kdo more misliti, da
bi bil ta zakon, ki ima zagotoviti delavstvu vsaj
nekoliko brezskrbne starosti, kdaj prišel na dnevni
red brez socialne demokracije, brez moči in od
ločnosti, s katerim se je zanj bojevalo organizirano
delavstvo?

Zopet se prikazuje delavski praznik, tisti dan,
ko pokazuje delavstvo, da ni trop topih sužnjev,
temveč armada ljudi, ki se zavedajo svojega
razrednega položaja in svoje velike zgodovinske
naloge. Praznik delavstva je prvi majnik in
v njegovem praznovanju se nam kaže simbol,
tako veličasten, da nobena korporacija y kole
darju svojih svetkov ne more pokazati ena
kega. Nasprotniki delavstva siutijo globoki pomen
tega praznovanja in zato se mu upirajo na vso
moč, zato ga ovirajo, kjerkoli ga morejo. Kapita
lizmu je profit visoko božanstvo, toda to ne bi
zadosti razložilo nenavadnega sovraštva, ki ga ka
žejo kapitalisti in vsi njihovi trabanti proti delav
skemu prvemu majmku. Saj je v cerkveni pratiki
Dvajset let ni dolga doba. Ampak vrsta vsnetoliko praznikov, ki jih morajo respektirati, da bi
hov, ki jih je doseglo delavstvo v tem času, je
en dan na leto res ne prišel bogve kašo v poštev.
dolga. Čeprav smo še daleč od svojih zadnjih
Toda vsebina delavskega praznika peče kapitaliste;
ciljev,
čeprav še mnoge zahteve sedanjosti še niso
zaradi njegovega pomena ga sovražijo in izkušajo
Jubilejno leto je letos za delavce. Devetnajst
izpolnjene,
moramo vendar izreči s ponosom, da
«M sredstva, da bi ga preprečili.
krat so praznovali prvi majnik, letos ga praznujejo
je
bil
naš
boj
plodovit in da je delavstvo v te
Prvi majnik je praznik zbujenega delavstva. dvajsetič. Vredno je po taki dobi, ozreti se na mižavnih
razmerah
slavno izkazalo svojo moč.
Kapitalizem v prvem začetku ne sovraži de nole boje in na vspebe. Ali je dvajset let delav
Ko praznujemo dvajsetič prvi majnik, si mo
lavcev, temveč jih prezira. Med svojim in pro skega, socialno-demokratičnega boja rodilo kaj dob
letarskim razredom vidi razdaljo, tako veliko in rega, ali pomeni ta doba za delavce kaj napredka ? ramo obnoviti obljubo, ki smo jo dali sami sebi:
široko, kakor med človeškim plemenom in tovorno
Do leta 1889 — kakšen je bil položaj sloven Da hočemo vztrajati na svoji poti, da se hočemo
živino. V svojih podjetjih, osnovanih za vstvar- skih delavcev? Le starejši delavci se bodo natanč bojevati,, da se ne damo zaslepiti in da bomo ne
janje profita, potrebuje velike delavske množice; nejše spominjali. In oni nam povedo, da je bil umorno, ne oziraje se na nasprotja in težave, zbi
nič drugega ne zahteva od njih, nego da mu iz delavec brezpraven kakor suženj v stari rimski rali iz združevali in organizirali delavstvo v n j edelujejo čim več blaga, ki se izpreminja v denar državi. V vseh strokah so bile razmere neurejene. go vi stranki, neodvisno od onih, ki ne morejo
in povečuje kapital v njihovih rokah. Toliko vred Gospodar je lahko ravnal kakor je hotel, zakaj biti prijatelji in sobojevniki delavstva, da bomo
nosti ima zanj delavec kolikor stroj v njegovi to nikjer ni bilo korektira proti njegovi samovolji. nadaljevali svoje delo, dokler ne bo vse delavstvo
varni, a še več skrbi posvečuje temu, zakaj če se Delavskih organizacij ni bilo skoro nikjer, socialist združeno v oni mogočni armadi, ki ima zgodo
pokvari stroj, je treba poseči v žep, čo se poško je bil na Slovenskem kakor eksotična žival, oblasti vinsko nalogo, iztrgati svet pijavkam ter ga osvo
duje delavec, se dobi drugi brez kupne cene. In so bile od prve do zadnje na strani podjetnikov, jiti za ljudstvo, ki dela, ki nosi svet na svojh
strument mu je delavec, ne pa človek; in čim bolj socialnega zakonodajstva sploh ni bilo, političnih ramah. To obljubo si daje dne prvega majnika
vsak zavedni delavec 1
je instrument in čim manj človek, tem ljubši mu pravic za delavce tudi ne, pač pa je čutilo malo
Praznujte torej, slovenski delavci, dvajseti prvi
je. V poprečnem kapitalistu se niti ne zbudi misel, številce socialistov vso težo * izjemnih zakonov in
majnik
in skrbite, da bo praznovanje dostojno Vaše
policijskih
progonov.
Provokatorska
vohunstvo
je
da ima delavec občutke in misli kakor on.
delavske veljaye.
cvetelo,
nekoliko
sodrugov
je
živelo
večno
v
iz

Dolgo so bili delavci res podobni živim strojem.
Beda, ki je bila nujna posledica njihovega gospo gonu, nekoliko jih je bilo v ječah, na nezaslišano
darskega položaja, je uničila v nj.hovih dušah za težke kazni obsojenih. Ob najmanjšem gibanju je Šerlat.
vest človeškega
Mladoturke je zapustila sreča, ki se jim je s
OVCöACgjea dostojanstva.
--- --- Ubogi
_ proletarec, ki bila na nogah vsa policija in žandarmerija; včasi
so se godile reči, ki spominjajo na Rusijo.
__ Uatninfl
ponižno vdano prijaznostjo nasmehljala lani, ko so
nima nikakršne
lastnine,od odkatere
katerebi mogel
A tudi slovenski delavci so si vzlic vsem jo bili pograbili ponosno in hrabro za roko. Ko
živeti, je smatral kapitalista, mu je lahko dal
težavam
ustanovili organizacije; začeli so se zdru
dela in zaslužka, za višje bitje; če ga je
maj da se je slišalo o malenkostnih pojavih proti
ževati
politično;
nastala je socialno-demokratična mladoturškemu komiteju, o «liberalni združitvi», o
sprejel v svojo tovarno, v svoj rudnik, na
svojo železnico, se mu je zdelo, da mu je go stranka tudi na Slovenskem in prišli so boji, go «mohamedanski zvezi», o nasprotjih, katerim se
spod izkazal veliko milost, za katero mora biti spodarski in politični. In razmere so se temeljito nihče ni čudil, pa pride naenkrat, kakor strela z
jasnega, vest o revolti, ki zdrobi in odpiha . moč
hvaležen njemu in božji previdnosti. Čutil se je izpremenile !
Vprašajte peke, rudarje, železničarje, tiskarje, Mladoturkov v dobrih štiriindvajsetih urah. In celo
majhnega, nizkega, v vsakem oziru odvisnega od
gospodarja; njegova usoda se mu je zdela neizpre- krojače, vprašajte delavce po vseh strokah, kako gibanje je kakor uganka ; nihče ne more natančno
menljivo začrtana za vso večnost in vsako izbolj se je delalo, garalo in trpelo pred dvajsetimi leti določiti virov, nihče ne pozna jasno in popolnoma
šanje se mu je zdelo mogoče edino od milosti in koliko se je v tem času izboljšalo 1 Po vseh namenov. Samo po znamenjih, ki jih kaže upor,
strokah se je skrajšal delavni ča3, so se regulirale se lahko ugiba. Teh znamenj pa se nabira vendar
gospodove.
mezde, se je vpeljal počitek, so se uredile delovne toliko, da najde, ugibanje navsezadnje trdna tla.
Toda ta milost je bila skopa, čemu naj bi bil
in službene razmere. Parlament je bil prisiljen,
V revolti, vprizorjeni od vojakov, igrajo mo
gospodar usmiljen in dobroten, ko mu ni bilo
baviti se s socialnimi vprašanji in vpeljati zakone, hamedanski duhovniki in njih gojenci veliko vlogo ;
treba ? Saj je bilo vedno toliko delavcev, ki so bili
ki so vs&j deloma izboljšale položaj. Oblastni organi in glasneje kakor vse druge zahteve se sliši klic
vsak hip pripravljeni, delati še ceneje, nositi še so se boljinbolj vadili, respektirati postavne do
po šeriatnem zakonu. Kolikor je torej še neumevtežja bremena. Za tega pasjeponižnega delavca ni
ločbe tudi proti delavcem. V praksi si je delavstvo nega v gibanju, o islamskem, klerikalnem značaju
mogel imeti gospodar mnogo več kakor pasje
priborilo kos združevalne, zborovalne, tiskovne ne more biti dvoma. Šeriat je verski zakon mohamedancev in stoji nad vsako posvetno postavo,
svobode.
#
.
zaničevanje.
Prvi majnik pa izraža, da se je to izpremenilo.
In končno je proletariat v Avstnji dosegel po svoji vsebini je reakcionaren in če bi se strogo
Delavec je spoznal, da ne uživa on milosti kapita
veličasten, za vse čase slaven vspeh: Splošno tolmačil in izpolnjeval, bi bil v mohamedanski dr
listove., temveč da si kapitalist množi bogastvo z
in enako volilno pravico za državni žavi dovoljen samo brezpogojni absolutizem in bi
njegovim delom. Spoznal je, da daje gospodaiju
zbor. Res, da si slovenski delavci tudi z noyim bila enakopravnost nemohamedancev popolnoma
mnogo več, nego dobiva od njega, la zbudila se 5
.6 v njem zavest lastne vrednosti. Tedaj se mu je j volilnim zakonom še niso mogli priboriti parla nemogoča.

Turčija ae bistveno razlikuje od vseh modernih
držav v tem, da je njen temelj strogo verski. Moslimanska država se je razvila iz verske organizacije,
ki je hotela razširjati islam z vsemi sredstvi. Sultan
je naslednik proroka Mohameda, torej predvsem
verski poglavar vseh «pravernih»; posvetna vlada
je pa od verske nerazdružljiva in po mohame
danskih nazorih le posledica prve.
Mohamed je nastopal kot verski prorok. Nje
govi zakoni, naloženi pristašem pod plaščem Alahove
avtoritete, se pa' bavijo z najraznovrstnejšimi po
javi življenja in obsegajo predpise za vse mogoče
prilike in slučaje, ki pogostoma nimajo niti sence
verskega pomena. V koranu nahaja mohamedanec
ukaze takorekoč za vsak korak. Koranove predpise
pa spopolnjuje ustmena predaja «hadis», potem
zbirka odlokov prvih štirih Mohamedovih nasled
nikov, imenovana «Idžma-i-immet> in takozvana
«Kijas», ki obsega izreke raznih starih mohame
danskih modrijanov, nekakšnih «cerkvenih očetov».
Vsi navedeni predpisi skupaj s koranom so «Šeriat»,
prvi in najvišji mohamedanski Zakon za versko in
posvetno življenje.
Senatni zakon smatra mohamedanec kot Ala
hovo ljudstvo za upravičene gospodarje sjeta.
Osvojiti svet je bila naloga islama. Kjer ga je
osvojil, je imel mohamedanec vladati tako, da nihče
poleg njega ne more uživati enakih pravic. Vsa
zemlja je last mohamedancev, drugoverci pa so
malopravna «raja» in podložni mohamedancem;
sultan ima pravico, če osvoji deželo, poubijati jet
nike ali pa jih zasužnjiti.
Sultan (kalif, imam) je vrhovni poglavar moha
medancev, ni pa duhovnik. Zato imenuje izmed
ulemov (duhovnov) svojega prvega verskega sveto
valca, ki se imenuje «šejh il islam» iu ima zelo
veliko oblast nad samim sultanom. Noben posvetni
zakon («kanun») ne sme nasprotovati verskemu;
šejh il islam pa ima presojati, če se novi zakoni
vjemajo s šeriatom, tako da je vse zakonodajstvo
odvisno od njega. Celo tako daleč sega njegova
moč, da se lahko na njegovo zahtevo odstavi sultan,
če šejh izjavi, da ne vlada po koranovih predpisih ;
taki slučaji so se večkrat primerili.
Ko so Mladoturki zmagali, so že pristaši sta
rega zistema izkušali nahujskati ljudstvo proti njim,
češ, da konstitucionalne reforme kršijo verski zakon.
V resnici so imeli prav. Toda takrat so ulemi raz
lagali, da se konstitucija in parlamentarizem uje
mata z Mohamedovimi predpisi. A če noče par
lament živeti samo na papirja ali pa kakor sulta
nova senca, se mora vedno bolj oddaljevati od
šeriata. Prvotni strogi verski zakoni so se v praksi
pač že davno ublažili; verska nestrpnost bodisi
proti pravoslavnim, bodisi proti katoličanom je že
davno izginila, krščanskim duhovnikom in zlasti
višjim verskim dostojanstvenikom so se priznavale
razne pravice. Odkar zboruje parlament, se je pa
zgodilo že marsikaj, kar je kolikortoliko podobno
enakopravnosti nemohamedancev. Mladoturki so
sicer močno varovali prvenstvo Turkov; državni
jezik n. pr. je imel brezpogojno ostati turški. Bilo
je videti, kakor da se jim ima posrečiti kompromis ;
vse ustaje so ponehale, med raznimi .narodi se je
začela razvijati solidarnost, kakršne ni bilo, odkar
je turška država. Kako bo pa zdaj, je nemogoče
ugasiti. Zadnji dogodki lahko čez noč razbijejo
slogo mohamedancev in nemohamedancev in na
enkrat so lahko vnamejo krvavi boji, ki so leta in
leta divjali po Turčiji. Potem pa pride zopet po
sredovanje zunanjih držav in «vzhodno vpn^anje»
se povrne z vso nevarnostjo, v kateri se skriva
možnost svetovne vojne.

Revolucija ln kontrarevolucija na
Turškem.
Vesti iz Turčije se križajo in druga pobija
drugo. Ta hip se nikakor ne more jasno vedeti,
kaj se godi, ne vedeti kaj se zgodi. Mogoče pa
prinese že bližnja ura jasnost, Doslej predleže sle
deče vesti;
Solu n 17. aprila. Mladoturški komite je poslal
sultanu Abdul Hamiđu brzojavko, v kateri zahteva,
da mora tekom 48 ur imenovati za velikega ve
likega vezirja Hilmi pašo. Ako se to ne zgodi, bo
40.000 mož 3. armadnega kora nasko
čilo Carigrad. Mladoturški odbor je poslal sul
tanovemu tajniku ultimatum, na katerega je za
hteval tekom 48 ur točnega odgovora. Sultan je
dal netočen odgovor, na kar je armada odrinila iz
Soluna. Major Enver bej je včeraj dospel semkaj
ter se udeležil tukajšnjega mladoturškega protest

nega shoda. Mladoturški odbor je sklenil, da z
armado pod vsakim pogojem naskoči Carigrad in
se strahovito maščuje nad izdajalci in nasprotniki.
Vsa armada v Makedoniji je konsignirana. Vsak
vojak je dobil 125 ostrih patron. Vsi rezervisti 3.
kora so poklicani pod zastave. Armadi se je pri
družilo na tisoče prostovoljcev. Slušatelji pravne
akademije v Solunu so se od prvega do zadnjega
vpisali med prostovoljce. Mladoturki so skle
nili defenzivno in ofenzivno zvezo z
makedonskimi Bolgari, Srbi in Grki. Vsi
ti narodi so se zavezali,da bodo z vsemi
svojimi močmi podpirali Miadoturke, ti
pa so jim dali pismeno obvezo, da bodo takoj, ko
pridejo do jlade in vzpostavijo mir in red, sestavili
zakonski načrt, s katerim se bo dovolila
avtonomija vsem neturškim narodom v
Makedoniji, Stari Srbiji in Drinopolju.
Bolgari, Srbi in Grki so dah Mladoturkom na raz
polago 10.000 mož.
G a r i g r a d, 17. aprila. Prefekt predmestja Pere,
ki je bil prej poveljnik v Solunu, je dobil obve
stilo, da je 16 bataljonov na potu proti Carigradu.
Drino p olj, 17. aprila. Mladoturške organi
zacije v Drinopolju, Janini in Bitolju so odposlale
svoje voje proti Carigradu.
Carigrad, 17. aprila, Naznanjeni proglas
zbornice na narod hvali vojaštvo ter pravi, da je
parlament vse priobčene mu pritožbe takoj sprejel
in bo nedostatke odpravil, vsled česar se naj vo
jaštvo pomiri. Parlament bo tudi v bodoče spo
štoval svete šeriatske zakone. — Proglas poziva
vojsko in narod na mir. Tukajšnje čete se ne ime
nujejo več «osmanske», ampak «cesarske» čete.
Poveljnik I. zbora, Muktar-paša, je zbežal v Atene.
Izjavil je, da bi bil upor takoj prvi dan zadušil,
ako bi bil dobil dovoljenje od vezirja Hilmi-paše,
ki ga ni hotel dati.
Bero lin, 17. aprila. Mladoturki so z armado
20.000 mož na potu proti Carigradu ter so pro
glasili Rešat efendija za sultana. Prve čete so že
dospele pred trdnjavo Catalča, ki je samo 30 km
oddaljena od Carigrada. V Caltačo je prispelo
mnogo mladoturških oficirjev iz Carigrada. Rešat
efendi je rojen 1. 1844. in je torej samo 2 leti
mlajši, kakor sultan Abdul Hamid.
Solyn, 17. aprila. Poveljstvo nad Makedo
nijo ima Mladoturk Mahmud Sefzet paša. Vsa Ma
kedonija je baje prisegla, da bo zvesta Mladoturkom.
Srbski iu bolgarski prostovoljci so se vpisali v mla
doturške čete. Čete so zasedle brzojavni urad. Že
lezniško vodstvo je dobilo povelje, da pripravi
vozove; po celi Macedoniji so razširjeni letaki, ki
proglašajo za provizorično glavno mesto Solon,
zahtevajo, da se sultan odstavi in proglasi svobo
domiselna republika.
Pariz, 17. aprila. «Echo de Paris» poroča,
da so turškega majorja E a ver beja, ki je odpotoval
z Dunaja v Turčijo, na Turškem zaprli.
Solun, 17. aprila. Mladoturški odbor dobiva
neprestano iz vseh garnizijskih mest zagotovila, da
je armada zvesta mladoturški stranki in da je pri
pravljena, da se odpravi proti Carigradu. Iz Djakova je odšlo že 20.000 mož, takisto je
zapustilo že več polkov Seres in Dramo.
Od tu je odšel posebni vlak s 17 vozovi vojaštva
(580 mož), dvema vozovoma častnikov, 8 vozovi
konj in 2 vozovoma vojnega materiala. Danes
zjutraj je dospel v Kaltačo, 30 kilometrov izven
Carigrada, poseben vojaški vlak. V nekaj urah dospe
tjakaj drugi vojaški vlak.
V Kuleli Burgas, južno od Drinopolja v dolini
Marice ob križišču železniških prog iz Soluna in
Drinopolja, sta prispela dva bataljona. Prihod več
polkov pričakujejo. - Člani mladoturške stranke v
Aziji javljajo, da bodo preprečili odpošiljatev azijskih
polkov v Carigrad.
Doslej so odšli štirje posebni vlaki z vojaštvom
proti Kuleli Burgasu. Vojakom se je pridružilo na
tisoče prostovoljcev, ki so bili takoj oboroženi in
poučeni o rabi orožja. Odhajajoče vojaštvo je
spremljala tisoč glava množica na kolodvor. Med
navdušejalmmi govori, M so bili v prvi vrsti na
perjeni proti sultanu, so se vojaki odpeljali proti
Carigradu. ‘

_____

Politični odsevi.
* Državni zbor se snide 28. aprila.
* 4 opozicijo v delegacijah žugajo krščansb
socialci. Njih korespondenca «Austrija» piše; «Naj
si je tudi Aehrenthal v zadnjem času pridobil ve
like zasluge, vendar to n0 bo oviralo krščansko

socialne stranke, da odreče st»«»; i j- , ■
račun in vse izvenredne krediff0 7
adai p,°
delegacijah vseskozi opozidoa^6^
’
uresničijo govorice, da so «e
st€i œ 86
vojaške koncesfje. »
P’fa aaP»^ večje
, * Doflajika policija je v wholft ..
poslančev in tako kršila poslansko
Zgodilo se je tako: V tovarn®^- ?e*
demonrita’kai° dehTci io 30 ’ «»hoïn&Ç
nnStac,j°- Ker J0 z'e većkrat Poitóia mrrâê
nenosfLtavnaIa Piransko 'n si dovolila aam**
demokratičnih 1® ,Šl° topot tudi nekoIiko
vtorili do« “ beguncev pred tovarno. Dasi
d.
policija hotela
Je venia
poslanca Beer ^^^ozbonia
poslanci Volkek a.t h? 4er, dežel°ozborski
Sira«. Čeprav je ioSL’“ Pöker 30
in so oni protestirali nù; t°?!sar pozna! P°s^"ä
dal „Odar aretirali tg*
» I«

r,

beiter Ztg.», sodrugom MakBom
Ijati na komisariat. Tam w j,’n
”Qp6=
£,°
" b° ”ÄÄS
* Bžvii veBecoIaMkipufr«^^,. S7nc
mirja že nekaj časa Ameriko in Evreno ,
■
pustolovskimi načrti. O Castra so
vedovala poročila, ko je bil še Predsednik
lanske republike. Nedvomno je bila ped njevo«n
vlado «republika» ime brez vsebine. Gospodo^
je vladal kakor majhen absolutist in je, seveda,
svojih tesnejših mejah — pogostoma prekosil celo
ruskega carja. Vstaje in revolucije ter meščanske
vojne so bile v Venecueli na dnevnem redu, Tudi
z večjimi državami, zlasti z Nizozemsko je Castro
večkrat izzival prav resne konflikte, ki so spravljali
deželo v nevarnost Končno so se ga vendar haebili, ko se je letos odpeljal v Evropo baje le zat0.
da bi se dal v Berlinu operirati ; vsekakor je bil
tako previden, da je vze! lep del premoženja, b
si ga je bil «zaslužil» in «prihranil» kot predsednik
republike, s seboj. Nekaj svojih milionov je pa po
skril v deželi. Ko je odnesel pete, so porabili
«zvesti podaniki» priliko, da so "se ga sploh rešili.
Predsednik republike je postal Gomez, ki je iz
dal celo tiralnico za svojim predhodnikom, dolžeč
ga najhudobnejših namenov kakor morilske zarote
i. t. d. Castro se je navidezno vdal usodi, a
glumil je pred svetom naivno dušo ter je izdal
razglas «svojemu narodu», zatrjujoč, da je vsak čas
pripravljen, vrniti se, če ga pokliče domovina. To
se sicer še ni zgodilo, a Castro čuti domotožje,
ln iz same ljubezni do domovine kupuje barke in
kanone, ker boče prinesti domovini ob povratku
kaj s seboj, če že nič druzega, pa vsaj kroglje in
bombe. Castrovo patriotično hrepenenje pa nič
preveč ne navdušuje Francije in drugih evropakih
držav, ki nimajo toliko zmisla za njegove ženialuc
načrte, da bi se zaradi njega sprle s sedanjo venecolansko vlado. Najprej so mu Angleži povedali,
da na njihovih tleh ni prostora za njegove opera
cije. Castro si je potem izbral francoske otoke ob
srednji Ameriki za svojo operacijsko bazo. Z otoka
Martinique, kamor se je pripeljal, bi bil. že skoraj
lahko videl v svojo venecolansko domovino. A hu
dobna Francija je kar izpodrezala njegovo roman
tično junaštvo ter ga je — izgnala. In ker ni ho
tel obleči hlač, so bili tako brezobzirni, da so
njega, bivšega predsednika republike, lastnika 60
milionov, položili na improvizirano posteljo pa tako
odnesli na barko, ki ga je odpeljala v Evropo.
Ampak junak ae obupa; če ga na Francoskem
ne zapro — pravi — da pojde na Špansko in
misli, da bodo tam bolje razumeli njegove roman»
tično-juaaške načrte. No, odkar se nič ne si si o
glasovitem carju Sahare Lebaudyju, je tuai tat
hohštaplerski predsednik zanimiva figura.

Sodrngll
Kdor želi napredek naše stranke, ne sme nikdar
pozabiti, da je časopisje najvažnejše orožje v našem
boju. Vsak napredek našega časopisja je napredek
naše stranke, vsak korak, ki ga more zaznamovati
naše časopisje, nas približuje delavskim, socialaoderaokratičnim ciljem. Razširjajte torej neumorno
«Rdeči Prapor», pridobivajte mu nove naročnike,
zahtevajte ga po vseh javnih lokalih, v katere za
hajate! Ako bo «Rdeči Prapor» krepak in velik»
se poveča in utrdi Vaš vpliv na javnost
Prapor» je Vaš glas, skrbite torej, da se bo
v vedno širših krogih ! Vse, kar storite za
glasilo, ste storili zase, za svoj napredek, » 3V°1°
korist. Agitator za strankino glasilo mora
?,a

posamezni sodrugi
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_ fjjjl łaienir Jaromir Hami izjavlja v

ftirodu«, da ne sprejme kandidature za
KabStf**1' obs’n?k! s,t*— Pri ljubljanskem «Slovencu* jih od časa
A, »asa zasrbi, da morajo planiti s kakšno infainijo na dan. Pretečeni teden je bil slučajno
poslanec sodrug Daszyński v Ljubljani ter je
stanoval v hotelu „Union“. V kavarni se je sešel
s klerikalnim poslancem dr. Krekom in se jež
njim nekoliko pogovarjal. Sicer se sodrug Da
szyński sploh ni mudil y mestu, temveč je ogle
dal deželo. To je poslužilo klerikalnemu trobilu
za notico, v kateri je najprej daroval Daszvnskemu graščino, potem je pa s preračunjeno iniamijo načečkal, da je prišel sodrug Daszyński
„nadzorovat* občinske volitve, češ, da ljubljanske
vciitve socialno demokracijo vedno .preveč kostajo*. Pri .Slovencu“ morda mislijo, da so jim
take lopovščine dovoljene, ker mi „ne znamo*
tako žganjarsko pisati, kakor katoliški šornalisti.
V tem se motijo. Mi doslej nismo hoteli sejati
surovosti med čitajoče občinstvo ; toda če žegnane
buče katoliških šmokov ne razumejo druzega je
zika, se znamo že ž njimi pomeniti še v njihovem
žargonu in jim poplačati barabščino, kakor za
služijo. Vest, da je Daszyński v Ljubljani, so
pobožni škribontje gotovo dobili od dr. Kreka,
kateremu je Daszyński gotovo tudi povedal, da
je povsem privatno na Kranjskem. Vsak tak namen
bi bil sploh popolnoma nemogoč, kajti če žre
.Slovenec* iz korita Pijeve družbe, je umevno,
da mislijo njegovi mehki možgani kaj podobnega
o vsaki stranki, ni pa zato resnično. In če stoji
katoliška stranka za slepljenje ljudstva pod ko
mando škofov, Luegerjev in bogve kakšnih ko
mandantov in komediantov, je jugoslovanska socialnv-demokratična stranka avtonomna in njenjh
volitev ne nadzoruje noben papeški delegat. Če
ne drugi, ve to vsaj Krek, pa bi bilo vendar za
nimivo, kaj pravi on, ki bi rad, da se smatra za
dostojnega politika, k takim barabijam njegovih
blatorilskih šmokavzarjev. Če potrebujejo na vsak
način boje v takem tonu, jim že lahko poslužimo,
pa nam še lagati ne bo treba, kakor njim.
Ljubljanske občinske vol Ive. V tretjem raz
redu so bili, kakor je bilo pričakovati, po strastni
agitaciji izvoljeni liberalni kandidatje. Dobil je
Bergant 847, Pavšek 835, Primožič 827
glasov. Kandidatje socialne demokracije, ki je za
radi važnega notranjega dela letos opustila vsako
agitacijo, so dobili: Etbin Kristan 260, Ivan
Mlinar 248 in Jernej Vilhar 248 glasov. Več
glasov je bilo razcepljenih; Lenček je dobil 15
glasov, več „kandidatov“ je dobilo po 1 glas. O
„taktiki* liberalcev pri teh volitvah bo treba še
govoriti. Vprašati bo treba enkrat energično, če
je n. pr. dovoljeno, da se izpremeni uradni
lokal v agitacijski prostor za liberalce — in
še več podobnih reči.
— Ponemčevanje Opatije napreduje. V taaošnjo nemško šole zahaja sedaj že preko 240
otrok. Šola se razširi v kratkem v šestrazreduico
in ua to v meščansko šolo. Opatijski Nemci so
dali za nemško šolstvo doslej 40.000 K. Poglavitna
pomoč pa prihaja od vlade ia od nemškega Scbulvereina, ki je prav sedaj globoko segel v žep prevzemši stroške za razširjava šole. — Tako teži vse
slovensko in hrvatsko časopisje. Ampak bodi do
voljeno vprašanje, kdo je v začetku najbolj pod
piral nemške nacionalce v Opatiji, pa dobimo od
govor, da slovenski narodnjaki. Po toči pa zvone.
— V vodo Je padla V ponedeljek zvečer v
Studi pri Žušmovi brvi sedemdesetletna posestnica
tf. Košak iz Zgornjih Domžal. V torek zjutraj so
potegnili truplo iz vode,

— Pouk aa ljudski ioli
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= Kovinarjem ! Ljubljanski kovinarji bodo
praznovali tudi letos Pr’i maj tako kot druga leta.
opozarja se vse tovariše kovinarje, naj bo letos
»ajska proslava znak naše delavske solidarnosti!
Vsi za enega, eden za vse!

Umetnost in književnost.
: Majski list, ki ga je izdala jugoslovanska
socialno-demokratična stranka jo pravkar izšel v
založbi «Delavske Tiskovne Družbe» v Ljubljani.
Izdaja je letos izredno lepa ter je v literarnem in
v ilustrativnem delu krasno u pela. Novo je, da
ima «Majski List» ovitek; tudi je znatno povečan
ter ima brez ovitka 12 strani. Na prvi strani je
lepa in zanimiva Vanpotičeva slika, katero tolmači
kratka pesem. Potem sledi: Etbin Kristan: Za
kaj tako ...? (Pesem). — Lev Nikolajevič Tolstoj.
— Ivan Cankar: «Lepa naša domovina». — V.
D o r o š e v i č : Cesarjevo dobro srce (Kitajska bajka).
..^r' .Henrik Tuma: Dstwin-Marx. — Amicus:
Prijatelj, ali si socialist? — Bojan: Sveta last.
— Na planine! (Pesem.) Poleg prve velike slike
ima majski list še sledeče ilustracije: Skupina
ljudstva v Šidu, ki pozdravlja po volitvi novega
poslana sodruga Vitomira Korača ; otroški zbor v
Sidu, ki poje socialistične pesmi; portret Leva Ni
kolajeviča Tolstega; skupina hrvatskih socialistov,
ki so bili pod. Khuenom preganjani ; planinska vi
njeta. Tudi papir. Da katerem je tiskan majski list,
je letos finejši. Uredil ga je Etbin Kristan. Izdajateljstvo se je torej na vsak način potrudilo, da
dobe sodrugi za delavski praznik tradicionalni list
čim lepši in kljub raznim težavam se je to posre
čilo. Kdor ga še ni naročil, naj to stori nemudoma,
zakaj pričakovati je, da bodo delavci željno po
segli po tej krasni izdaji in ker je natisnjena ome
jena naklada z ozirom na velike stroške, ga ne bi
mogel dobiti, kdor bi se prepozno oglasil. Gena
posameznemu listu je 40 vinarjev; organizacije, ki
naroči večje število, dobe primeren rabat. Naroča
se pri «Delavski Tiskovni Družbi» v Ljubljani, Du
najska cesta 20.
: A. Rape: «mladini». Jako lična knjižica s
tem naslovom je izšla v založbi Učiteljske Tiskarne
v Ljubljani ia velja v platno vezana 1 krono. Za
otroke ima prav primerno in zabavno berilo.
: 0 ljubljanskem gledalličn je sklepal ob
činski svet na tajni seji in je zaključil sledeče:
1. Glede vodstva in ravnatelja gledališča se ne
izpremeni ničesar. Stvar ostane taka, kakor jo je
sklenil občinski svet dne 5. majnika 1908 in je
pristalo nanjo tudi „Dramatično društvo*. 2. Rav
natelj gledališča ostane tudi za bodočo sezono
magistratni komisar Fran Govekar. 3. Blagajna
za vzdrževanje gledaliških predstav se popolnoma
loči od blagajne „Dramatičnega društva*, in sicer
že s 1. aprilom 1909 ter jo vodi odslej za to po
magistratu določeni magistratni uradnik. More
bitni prebitek gledališke blagajne koncem sezone
pripade blagajni „Dramatičnega društva*. Deželno
podporo, ki bi jo izplačal deželni odbor za te
koče leto, mora „Dramatično društvo" izročiti
gledališki blagajni. 4. Za gledališke predstave se
sestavi intendanca treh članov, katere imenuje
magistratni gremij. Intendanci sta podrejena gle
dališki ravnatelj in blagajnik. Gledališki ravnatelj
in blagajnik sostavita dogovorno z „Dramatičnim
društvom* proračun za predstave, katerega končno
odobri potom intendance magistratni gremij.

Zadnje vesti.
Revolucija in protirevolucija na

Turškem.
kateri je bit radi Škrlatice zadnji teden pretečenega
meseca ustavljen, se je v sredo zopet pričel.
Popolno jasnega položaja še ne kažejo poro
— Nesreča valed neprevldnoati. Kmet Simon čila iz Turčije; vendar pa je zdaj gotovo, da so si
Aigner v Etmissiu pri Afiencu je hotel razstreliti Mladoturki ohranili ne le svojo lanjsko eneržijo,
neko pečino. Ker se dinamit ni vnel, ga je mislil temveč da imajo vsekakor še mnogo več vpliva
drugi dan izvrtati. Pri tem je eksplodiral dinamit, nego so mislili njihovi reakcionarni nasprotniki. V
raznesel pečino in Aignerja tako razmesaril, da je razmeroma kratkem času se jim je posrečilo, mobi
kmalu na to umrl. Tudi hlapec Franc Lehner, lizirati znatno vojaško moč — številke v poročilih
ki je pomagal pri delu, je hudo poškodovan, a bo so seveda nezanesljive — ter jo dirigirati proti
najbrž okreval.
Carigradu. S prednjimi četami so zavzeli obrambno
— Samomor. V Ptuju se je ustrelil 21 let črto Čataldža, odkoder je le še dan hoda v Ca
stari mesarski pomočnik Viljem Krispel zaradi rigrad in kolikor se da soditi, je napravila nagla
nesrečne ljubezni.
mladoturška akcija velik vtisk na reakcionarje, na
— Načelnik goričke postaje na državni že- sultana ia na parlament. Razna znamenja kažejo,
letnici, znani Wi e s er, s katerim so imeli usluž
da vsled tega ne pride do krvavega boja, temveč
benci maogo bojev, je premeščen v Bad Gastein. da se bodo izpolnile mladoturške zahteve v miru.
Neko poročilo iz Carigrada govori celo, da so se
razne druge turške stranke družile z mladoturško
pregled.
v mohamedanski zvezi, a ta vest je precej nera
— Prvi
86 Plaznik proletarjata. zumljiva. Zelo verjetno pa je, da pade reakcionarna
Qwivstyo.. združeno v strokovnih organizacijah, se vlada, ki je bila imenovana pretečen teden in da
pripravlja, da praznuje svoj Veliki dan z vsem pride poročilo o imenovanju novega kabineta še
•lavljem Na Prvi mej se manifestira za delavske predeB gre ta številka v tisk.
Notranje zmede v Turčiji so dale tudi ino
zahteve, za delavsko varstvo, za enakopravnost de
lavskega razreda, proti izkoriščevanju in potlače- zemstvu povod, da se giblje. Ruske ladje križarijo
ranju. — Ljubljanske strokovno organizirane so- baje komaj par kilometrov od Bospora in čakajo
irage opozarjamo, naj se udeleže majskega prazno- na povelje, da se prepeljejo sporazumno z Anglijo
W po določilih ljubljanske okrajne organizacije. skozi Dardanele; tako bi se via facti odpravila do
r*tu£rani sodrugi po deželi naj se udeleže ločba berliske pogodbe, s katero je prevoz skozi
Dardanele bojnim ladjam zaprt. Tudi Bolgarija sili,
^'ija skupno s krajevnimi odbori.
-Kamiaaekf se vabijo na društveni shod da Turčija prizna njeno neodvisnost in je baje že
kamnosekov, ki bo v soboto, dne dosežen sporazum v tem oziru.
bolan, 19. aprila. Mladoturškim četam pove
-U»; d ’
«International» na Resljevi
Wtta’vwl
1 ljuje Enver bej, dosedanji vojni ataše v Berolinu,

Strokovni

ki izjavlja, đa se na vojsko 2. (drinopoljskega), 3.
(solunskega) in 4. (erzerumskega) zbora lahko po
polnoma zanaša. V Cataldži zapoveduje Njazim
bej, ki je lani vodil mladoturško revolucijo.
Proti Carigradu 'prodira vojaštvo 2., 3. in
4. zbora. V solunskem in drinopoljskem zboru so
Mladoturki popolnoma gospodarji položaja ter va
rujejo mir in red, ki se nikjer ni kalil.
V Adani in Mersini se je položaj zboljšal. V
Carigradu je bil včeraj mir. Med vojaštvom se
opaža baje preobrat v mišljenju; mnogi pravijo,
da so bili napačno poučeni o položaju. Ker so
imeli spunlani vojaki precej denarja, se sodi, da
je bila njihova vstaja aranžirana iz sultanove
palače,

Sobotna seja parlamenta je bila za
četkoma mirna. Veliki vezir je pismeno sporočil,
da je bila odposlana komisija v Cataldžo, kjer so
vojaki izjavili, da so pripravljeni, odložiti marš v
Carigrad, da bo pa vlada odgovorna, če napravi
v tem vojaške korake. Potem so se prečitale
brzojavke iz 30 evropskih in azijskih mest, ki pro
testirajo proti reakcionarnemu preobratu in žugajo
z maršem na Carigrad, če se ne prekliče vladna
sprememba. — Tuintam se kažejo znamenja re
publikanskega gibanja.

Sultan Abdul Hamid se odreka prestolu!
Dunaj, 19. aprila. Ob 5. uri popoldne je došel
semkaj šifriran brzojav, da se sultan Abdul Hamid
odreka prestolu ; za sultana se razglaša drugi brat
Abdulov, Rešad Efendi, leta 1844 rojeni sin
Abdul Azisa, ki je bil leta 1876 zrušen.

Zmaga Mladoturkov Je popolna.
Solun, 19. aprila. Major Enver bej, ki
je predvčerajšnjem došel, je bil viharno pozdrav
ljen. Vse je navdušeno za marš v Cari
grad. V mladoturških krogih narašča od ure do
ure razburjenje proti sultanu. Mladoturški komite
se je zopet konstituiral ter je poslal izjavo časo
pisom; obenem je izdal proklamacijo ljud
stvu, s katero opisuje vse groze tridesetletnega
absolutizma in poziva ljudstvo, naj se združi za
rešitev ustave.
Mladoturški krogi označujejo sultana kot za
četnika zadnjega upora. Vodilni člani mladoturškega kabineta so včeraj izjavili zastopnikom dru
gih držav, da bodo prisilili sultana, da odstopi.
Mladoturški komite je dirigiral dve diviziji
v Carigrad, da zamenjate ondotno nezanesljivo
garnizijo.
Agenti iz Carigrada skušajo v Macedoniji in
Albaniji ščuvati zoper Mladoturke.
Mladoturške prednje čete pred Carigradom
segajo že do Sperastakila; za njimi dohajajo po
lagoma druge čete. 20.000 mož je le še uro hoda
od Carigrada. Prednje straže povsod naznanjajo,
da se ljudstvu nič ni bati. Med vojaki je mnogo
krščanskih prostovoljcev iz Macedonije.
Frankobrod, 19. aprila. Iz Carigrada se po
roča, da je poveljnik mladoturške armade, general
Hus e j n, iz Dedeagača izdal vsem poslaništvom
proklamacijo, v kateri naznanja, da ima armada,
ki maršira v Carigrad, edini namen, definitivno za
varovati ustavo iu da bo skrbela za varnost tujcev.
— V Jildizu narašča brezglavje.
Carigrad, 19. aprila. Mladoturki razglašajo, da
je sultan Abdul Hamid odstavljen in raz
glašajo Mohamed Rašidaza naslednika. Mi
rovni pogoji Mladoturkov so: 1. Najkasneje do
popoldne se mora vrniti prejšnji red. 2. Kaznovati
se morajo hodže in člani liberalne stranke. 3. Na
mestiti se morajo odstavljeni častniki. 4. Izročiti
se morajo podčastniki in maloštevilni častniki, ki
so povzročili reakcionarni punt.
Sultanove čete so nezanesljive; tudi
policija je popopolooma demoralizirana.
Po noči so prišle trume mladoturških poslancev v
mesto; vlada se jih ne upa zapreti.
Carigrad, 19. aprila. Čimbolj se približujejo
solunske in drinopoljske čete, tembolj se opaža,
kako se javno mnenje obrača Mladoturkom v prid.
Egipt. Kairo, 19. aprila. Revolucionarno
gibanje narašča silovito. Govorniki zastevajo, da
se odstavi ministerski predsednik Butro Galipaša, ki nima zmisla za stremljanje mosleminskega ljudstva po svobodi. Od Kediva se zahteva
vpeljava ustave.
♦
Ograko. Dunaj, 19. aprila, Sedanja vlada na
Ogrskem bo odstopila in Wekerle bo vnovič po

vabljen, da sestavi kabinet.

Dopisi»
II Trbovelj. Spored majske proslave letos
bo naslednji: 1.) Dopoldne prvega maja bo na vrtu
gosp. Jakoba Božiča velik ljudski tabor z
dnevnim redom: I. Prvi maj; II. Deželnozborske
volitve. Začetek ob 9. uri dopoldne. — 2.) Po
poldne bo na istem vrtu ljudska veselica z lepimi
zabavnimi priredbami. Pri veselici svira društvena
godba organiziranih delavcev. Vstopnina 30 vin. —
Delavci, obrtniki in kmetje! Slavite vsi praznik
delavskega ljudstva I
Zagorja ob 8avl. «Slovenski Narod» z dne
3. aprila se je zopet obregnil ob okrajno bolniško
blagajno v Zagorju. Liberalna gospoda je pri vo
litvah delegatov za bolniško blagajno dne 28. marca
t, L tako sramotno propadla, da izkuša sedaj z

zabavljanjem ia zavijanjem pokriti svoj poraz. Že
pred par me«ed so socialnim demokratom liberalci
v «Slovenskem Narodu» naznanili brj Pr’ volitvah.
Blažič i« Bajc ar sta hodila cd obrtnika do
obrtnika ter jih nagovarjala, naj prično boj proti
delavcem in da naj se izkuša odvzeti bolniška bla
gajna sedanjemu vodstvu iz rok. Romali sa razni
(Lugi Hgit&torjî pu kBiunoIonuh« dolavnicnh 1er so
nagovarjal; delavce, da Da"' ne vr bjo več socialnodemokratičnih delegatov. Zidnje dni pred volitvami
pa so gospodje uvideli, da se pri zavednih delavcih
ne da nič opraviti, pa so opustili ta poizkus ter
se vrgli na drugo polje. Začeli so agitirati, da so
volitve prezgodaj, da se bodo pritožili na okrajno
glavarstvo. Da so poiskali to izgovarjenje, samo da
bi svet na vede), da jih delavstvo ne mara, do
kazuje to, da jih tudi zagorski obrtniki in delo
dajalci ne marajo, ker niso hoteli voliti glavnih
dveh propagandistov Bajcarja in Blažiča. Tiste pa,
ki so bili voljeni, sedaj «Slovenski Narod» smeši z
imenom graščaki. Da bi radi napravili naši liberalci
prepir med zagorskimi obrtniki in delavci, to vemo
že davnaj, ker pri vsakem zadružnem zborovanju
hujska proti delavstvu. Odbornik in črevljar Flisek,
ki prav rad jemlje od steklarjev zaslužek, se je že
naučil v Bajcnrjevi in Blažičevi šoli, da jih zmerja
za «preklete glažerje», tudi par drugih, ki žive edino
od zaslužka rudarjev in steklarjev je v zadnjem
času začelo delavcem dajati priimke «prokleti ru
darji in glažarji». Imena danes še zamolčujemo,
ker vemo, da jih je k temu imenitnemu obnašanju
privedla Bajcarjeva in Blažičeva modrost, ampak
prihodnjič, če tega ne opuste, navedemo tudi imena.
Obrtniki, če beste poslušali te gospode, boste le
sami imeli škodo, ker vam liberalna gospoda ne bo
pomagala, če vam delavci ne bodo dali zaslužka,
Upamo, da jim večina obrtnikov ne bo sledila na
tej napačni poti, kakor jim ni pri volitvah, izvzemši
petih nasprotnikov, ki se dajo izrabljati v klavemi
namen. Ž njimi pa tudi ne bodo rastli zagorski
liberalni gradovi.
Zagorje ob Savi. Pri nas se prav pridno be
rači za «dom» naših liberalcev; nekaj časa so be
račili za «Narodni dom», ker pa pod to firmo ni
bilo več vspeba, so začeli zdaj za «Sokolski dom».
Liberalci baje mislijo s stavbo «Sokolskega doma»
rešiti socialno vprašanje zagorskih obrtnikov. Neki
liberalec se grozno jezi, ker nočejo vsi tega verjeti.
Mi socialni demokratje jim pa to že verjamemo, saj
liberalci vedno gledajo, da jim kaj nese. Kaj ne,
gospodje? Par takšnih zavodov še kakor je poso
jilnica, potem pa ne bo prepira, ko pridete vsi do
korita.
Zagorja ob Savi. Pred kratkim je zbolela
služkinja pri kmetu Zabnikarju v Zagorju. Mož je
šel vprašat liberalnega župana, kaj naj stori. Gospod
župan W ein berger pa mu je svetoval, da naj
gre in jo takoj naznani pri bolniški blagajni, —
bolniška blagajna bo že potem plačala. Ce je to
primerno za gospoda župana, dajati ljudem na
svete, kako naj opeharijo bolniško blagajno, naj
razsodijo tisti liberalci, ki trdijo, da bi se zavod
moral dati v roke liberalnim podjetnikom.

Nujna prošnja I
Aljažev dom v Vratih je res popolnoma po
rušen. Rešiti se da Ie nekaj oprave. Slovensko pla
ninsko društvo je postavilo Aljažev dom kot last
slovenskega naroda, ki je bil lahko ponosen na to
najlepšo postojanko slovenske turistike. Promet po
naših planinah silno narašča, in slovensko zavetišče
v Vratih je naravnost potrebno, pa tudi plodo
nosno, ker je tam najboljše in najdivnejše središče
za pohod po zamotanih gorskih skupinah (na Triglav,
Križka jezera, Razor, Škrlatico itd.) Dolžni smo svo
jemu narodu in časti naše domovine, da postavimo
• nov Aljažev dom v Vratih.
Srce krvavi vsem nad nepričakovano silno ne
zgodo, toda naše delo ne sme opešati. Slovensko
planinsko društvo prične takoj priprave za novo
stavbo; pač se bo dalo porabiti nekaj starega ma
terijala in oprave — tudi vodovod je ostal — vendar
pa bodo znašali troški za novi Aljažev dom nad
20.000 K. To je svota, ki jo jo mogoče zbrati le
po vsestranski podpori.
Slovensko planinsko društvo se torej obrača
do celotnega našega naroda in nnjno prosi, da mu
blagovolijo slovenski zavodi in društva ter rodo
ljubno občinstvo pripomoči z nabiranjem prispev
kov za postavitev novega Aljaževega doma. Vsem
darovalcem najprisrčnejša zahvala !
Slovensko planinsko društvo v Ljubljani.
(Osrednji odbor.)
Pripomba. Podpore naj se blagovolijo pošiljati
na naslov «Slovensko planinsko društvo v Ljub
ljani» ali pa uredništvu našega lista, ki bode pri
spevke tudi izkazovalo.

k stranke»
o Srbska socialno -demokratična stranka
ima, kakor smo že javili, o binkoštih svoj 7. zbor
v Belemgradu. Srbske binkošti so letos sočasno s
katoliškimi, 30. in 31. maja ia 1. junija. Dnevni red
je sledeči: 1. Otvoritev zbora. 2. Konstituiranje.
3. Volitev odbora za verifikacijo mandatov. 4. Vo
litev odbora za ustanovitev dnevnega reda. B. Po
ročilo glavnega odbora a) o delovanju, poroča so
drug D. Tue o vi č; b) o blagajni, poroča Milan
Zivković; c) o parlamentarni akciji, poroča k

JMafchij in adgivarni wodnik Fran Buril,

Kaclerović;d)o kontroli. 6- Novi Statut stranke,
poroča Aca Pavlovič; 7. Volitev novega glav-

nega odbora. 8. Ag tacija in organizacija, poroča
Dragiša L ap če vi c. 9. Tisk (ustanovitev tiskarne
in dnevno izhajanje glasila «Radničke Novine»^
poroča Sava Kovačevič. 10. Kolonialna politika
in narodno vprašanje, poroča Dušan Popovič.
11 Komunalna politika, poroča Dragiša Lapčev i č. 12. Centralna instanca za vse splošne razredne
akcije, poroča D. Tu c o vi č 13. Predlogu 14.
Ptošnje in pritožbe.

Odločbe obrtnih sodišč.
Priobčuje dr. D.

XXV. Tožitelj je bil 24 oktobra 1906 od to
ženca sprejet v delo kot mizarski pomočnik s pri
pombo, da naj začne delati sledečega jutra. Tožitelj
je izročil tožencu delavsko knjižico. O mezdi ali
odpovedi se stranki nista dogovorili nič.
Zjutraj 25. oktobra 1906. je prišel tožitelj na
delo, in sicer kot toženi zatrjuje, namesto ob 7. uri
šele ob ’/48. Toženi je pozval tožitelja, naj odloži
obleko in mu je izročil neka vratiča, da ji omeri.
Pri tem je toženi zapazil, da tožitelj ni imel
niti svinčnika niti mere, vsled česar mu je delavsko
knjižico vrnil in ga takoj odpustil.
Tožitelj oporeka, da bi se bil zakasnil.
Zahtevi tožbe za odpovedno odškodnino se je
vs tre glo.
Razlogi: Ker se stranki zavoljo odpovednega
roka nista pogodili, je tožitelj mogel biti odpuščen,
ako ni bilo predpogojev v § 82. obrt. r. za ta
kojšnji odpust, le po predideči 14 dnevni odpovedi.
Iz toženčevih ugovorov pa se ni mogel po
sneti tak dejanski stan, da bi se dal uporabiti
§ 82. obrt. r.
Celo če bi bil tožitelj — kar pa oporeka —
dne 25. oktobra 1906 šele ob */* 8 uri zjutraj
prišel na delo in bi bil s tem kršil svojo dolžnost,
bi še vedno ne bil dan razlog odpustitve po § 82.
lit. f. obrt. r., ki dopušča takojšnjo odpustitev ie
zavoljo trdovratnega kršenja dolžnosti. Sicer
pa toženi sam v tem ni našel nobenega razloga za
odpustitev; kajti on je vkljub temu tožitelju od
każał delo.
Ampak tudi nadaljni ugovor toženega ne more
opravičiti njegovega postopanja. Ne glede na to,
da v določbi § 82. lit. a—i, obrt. r. ni takega raz
loga za odpustitev, je moralo obrtno sodišče na
podlagi svoje sestave iz strokovnjakov po § 364.
269. c. pr. r. smatrati za dognano, da je navada
v vseh obratih, da mora obrtovalec dati orodje za
delo delavcu in ne narobe, — ako se ni preje
kaj drugače pogodilo.

Modni salon

M. Sedej-strnad
Ljubljana
p't5ernove ulice St. 3 (v palači
hranilnice“)
,ne
^°roča cenjenim damam «vojo boS
klobuko'tr nnjnovejiib
80a iu naj finejšega okuna.

Ljubljana, Sv. Petra cestaBl
se toplo priporoča.

zaloga piva

Gosp. gostilničarjem in p. n.
slavnemu občinstvu priporočam

10 zapovedi
= za zdravje =
lično tiskane, vpošlje poštnine prosto in zastonj
lekarnar
24—16

Trnkóczy v Ljubljani.
Dobijo se tudi osebno v njegovi lekarni.

v težki svili, volni in
drugim modnim bbgu,
v krasnih modelih, naj
novejša modna krila, ko
stume, dežne plašče, otročje oblekloe, krstno opravo,
prepdasnlke, vsevrstno perilo in druga oblačila, Najfinejše otročje kapice, klobučke, plaščke, pariške modroe,
nogavice, rokavice, Jopice in druge pletenine, — Fine
zavratnice, naramnice, ovratnike, arajee in drugo pe
rilo za gospode priporoča največja narodna konfekcija

BLUZE

M. Krištofič-Bačar
Stari trg 28

Ljubljana

stari trg 28

Zunanja naročila se izvršujejo takoj in ceno. Cene
52—22

mdi male režiie brez konkurence.

Naj večja zalojja, i-ruročevanj
čopičev za pleskarje, sobne slikarje, zidarje, mizaije.

Lakov, pristnih angleških za vozove.
Emajlne prevlake, pristne, v posodicah po «/„ */„ 'h
104—37
in 1 kg.
Jantarjeve glazure za pode. Edino trpežno in naj
lepše mazilo za trde in mehke pode.

Voščila, štedilnega, brezbarvnega in barvastega za
pode; najcenejše in najboljše.
Rapidola, pripravnega xa vsakovrstne prevlake.
Brunollna za barvanje naravnega lesa in pohištva.

Olje In mazilo za stroje, olje proti prahu.

Oljnatih barv, priznano najboljših.
Oljnatih barv tt tubah, g. dr. Schönfelda,
Firneža, prirejenega iz lanenega olja, kran,;à^
Steklarskega kleja, pristnega, zajamčeno IrpaiDflSS'
Gipsa, alabasterskega in štukaturnega.
Karbolineja, najboljšega.
Fasadnih barv za apno.
Barv, suhih, kemičnih, prstanih in rudninskih,

K/eja za mizarje in sobne slikaj

borcev za slikarje, najno«,^

TÄ" Adolf Hauptmann v pobijani
I. kranjska tovorna oljnatih

barv,

tlrnežev, lakov in steklarskega

i

Izhaja t Ljnbljani vsaki
torek, četrtek in soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3'50 K, me<erno V20 K;
za Nemčijo za pol leta 790, za četri
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta 4 80 K.

PooBHsesmsa 4t«w58bm !B sr.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
35. štev.

V Ljubljani, v četrtek, dne 22. aprila 1909.

Seklamsoljo io poitnin« p»««ttt.
Nofranklrana planta se a. »p«aJsuajo. SeSeopisl >e na nasaja,
uaeaatL Eaxibpai palll-nsii«*
(iiiiu 88 b.) sa aakiat 80 via.,
vaiknt pa togovun.

Leto XII.

prvi majnik je delavski praznik!
0 ' ^a»ora
dopise
in rokopise
za denarne
list : Uredništvo
n^n08a
>’ U'nWana.
- Za
p™X
n“oftda na list, reklamacije, inserate i. t. d.: Upravništvo’
«Ataečega Prapora», Ljubljana, Dunajska cesta štev. 20.

Prvi majnik.

sreča vendar mila, edini razlog, da ne dezertirajo
cele trume, kadar bi bila prilika. Kje pa ostane
plemenitost, če si mislim : Naj zadene druge — da
le mene ne?
Priznati se ne more nič druzega, kakor da je
vojna včasi neizogibno zlo. Pa tudi to priznanje se
mora zelo omejiti. Razne bajke o krvoločnosti ne
katerih narodov, ki komaj čakajo, da bi naskočili
Evropo in uničili vso civilizacijo, so izmišljene. Niti
zamorcev, niti Japoncev se nima bati Evropa. Glavni
povodi moderne vojne tiče v naših družabnih
uredbah, v kapitalističnem značaju naše družabne
organizacije.
Vsakemu zavednemu delavcu, ki je količkaj
preučaval družabne razmere, je to znano. Tudi če
□e bi bilo praktičnih izkušenj s haškimi konferen
cami, bi vedeli, da taki diplomatični sestanki ne
morejo odpraviti vojne iz sveta. Ne diplomatje,
temveč edino delavci so poklicani, da demonstrirajo
za svetovni mir. Kdor se hoče bojevati proti vojni,
mora poiskati njene vire in te mora zamašiti;
spoznati mora njene povode in te mora odpraviti.
Boj proti kapitalizmu je samposebi boj proti
vojni; in samo z odstranitvijo kapitalističnega zi
stema se da odpraviti zistem organiziranega ubi
janja.
Boj je prirođen pojav. In boj je potreben,
kajti brez njega ni napredka. Nikakor pa ni res
nično, da bi moral biti boj med ljudmi tako
divjaško surov kakor med kačo in tičem, med li
sico in kokošjo. Beseda o človečnosti bo šele tedaj
opravičena, kadar bo v boju med ljudmi duševna
moč popolnoma nadomestila brutalno silo.
Za tako povzdigo hočemo demonstrirati tudi
letos dne prvega majnika. Krasna je ta demon
stracija in ž njo dokazujejo delavci, da drže v svojih
žuljavih rokah, da nosijo na svojih izmučenih plečih
bodočo kulturo sveta. Slovenski delavci, skrbite, da
bo ta demonstracija sijajna 1 Osramotite ž njo sla
boumne nasprotnike, ki Vam očitajo, da ne poznate
druzih interesov kakor želodčne. Dokažite, da se
zavedate svojega velikega zgodovinskega poklical
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obsega deveti ali deseti volilni okraj, rečemo lahko,
da je upanja dovolj na dober vspeh. Seve: zane
mariti se ne sme nobene priložnosti, in noben
delavski glas se izgubiti ne sme. Sođruga IgDacija
Sit terja, ki ga bodo volili od Pohorja doli do
Bizeljskega, poznajo volilci kot neustrašenega za
govornika interesov delavskega stanu; sodrug Kittek,
ki je železnični adjuukt na Pragerskem, je poznat
š3 od poprej, ko je bil učitelj; glede sodruga Al
berta Horvateka je sodba povsod enaka: mož je
v vsakem oziru izboren kandidat in bo tudi brez
dvombe izvoljen za poslanca. Proti sodrugu Ignaciju
Sitterju so postavili narodnjakarji protikandidata
nekega učitelja Brinarja, seve bolj za števnega
kandidata. Na zboru v Celju, ko se je Narodna
stranka odločila sploh kandidirati, so važni in resni
glasovi predlagali: naj se v splošni kuriji sploh ne
kandidra, kajti jasno je, da proti socialno-demokratičnemu kandidatu Ignaciju Sitterju, ki je ru
darski tajnik in občinski odbornik v največji šta
jerski občini, kandidat Narodne stranke ne pride
niti v poštev. Klerikalci so pa državnega poslanca
Piška postavili, da preštejejo: koliko je v kuriji
nemaničev, takšnih, ki jih omračuje vpliv klerika
lizma. Tudi proti sodrugu Kiteku stojita dva proti
kandidata. Tu bo boj precej težji, ker pridejo v
poštev bolj agrarni kraji. Kljub temu pa je so
cialno-demokratična stranka tudi v teh krajih zelo
močna in pa nad vse agilna. Sodrug Albert Hor
vatek, učitelj v pokoju, iz Maribora, ki kandidira
za Maribor, Celje, Šoštanj, Brežice Sevnico, Laško,
Velenje, Ljutomer, Ormož, Ljubno, Št. Jurij na
juž. žel. i. t. d., skupno za 35 mest in trgov, ima
tudi že dva protikandidata, in sicer : nekega brivca
Kr a Ha v Mariboru in slovenskega števnega kan
didata Rebeka iz Celja. Krall je «Durchfalls
kandidat»; prav tako Rebek. Slovenski socialisti
po teh krajih bodo seve povsod takoj glasovali za
sodruga Alberta Horvateka, ker so mnenja,
da bo najboljši zastopnik tudi slovenskih interesov
v deželnem zboru, kar je seveda tudi res.
Radovedni pa smo na izid volitev sploh, ker
bomo imeli pred seboj jasno sliko dejanskega
položaja.
In sedaj pa naj bodi parola: Na delo!
Izrabimo vse moči, da bo 7. maj svetla
točka v zgodovini slovenskega proletariata na
Štajerskem.
—r—.

Letošnja delavska manifestacija dne 1. majnika
ima v Avstriji poseben pomen. Vsako leto demon
strira delavstvo, ko praznuje svoj praznik, za sve
tovni mir in zoper vojno. Letos je pa ta demon
stracija tako aktualna, kakor še ni bila v naši
državi, odkar si je socialistično delavstvo izbralo
svoj dan. Zakaj letos je bil mir v nevarnosti in če
zdaj na dan prvega majnika povzdignemo svoj glas
proti vojni in proti vojnim nameuom, hočemo s
tem pokazati, da se delavstvo zaveda svoje splošno
kulturne naloge in da jo hoče izvrševati.
Dobro bo; če malo premislimo, kako je bilo
v Avstriji pred kratkimi tedn>. V Bosni, Hercegovini
in v južni Dalmaciji je bilo, kakor da je tam
ogromen vojaški tabor in kakor da se je le po
naključja zmotilo nekoliko civilistov vanj. Podobno
je bilo še v nekaterih krajih ob meji. Vsa vojna
mornarica je bila mobilizirana in pripravljena za
boj: «Vojna je neizogibna, se je čitalo po vseh
časopisih, slišalo po vseh ulicah, gostilnah, uradih.
«Prijatelji» miru pa so se kazali v pravi luči. Edini
socialni demokratje so odločno in dosledno nasto
pali z zahtevo, da naj se varuje mir, skoraj od
vseh drugih strank pa se je sišalo : «Ohranimo mir,
če je mogoče; ampak ...» In «ampak» je tehtal
več kakor ves prejšnji stavek.
Bila je doba, ko so oficirji in borzijanci,
kristjani in Židje demonstrirali «junaštvo». Kakor
sirup se je v lenem curku pocedila sladkopusta
hvala miru, a takoj so zazveneli vojni slavospevi
in ponavljala se je vsa tisočletna zofLtika z vsemi
svojimi frazami, ki hočejo sugerirati človeštvu, da
je vojna nekaj višjega od miru.
V takih časih je posebno važno, varovati se
opojnosti, ki je prav tako nevarna kakor tista, ki
puhti iz žganja. Treba je pa le trezno in stvarno
misliti, pa se spozna vsa lažnjivost sabljaških in
smodniških gesel. Vojna ni najvišji vrhunec človeške
kreposti, ni vtelešena plemenština, ni jeklena kopelj S Štajerskega.
Celje, sredi aprila.
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posamezen umor hudodelstvo, da je pa potisočeren
Poljska socialistična stranka je te dni izdala
umor krepost. V tej smeri bi bilo zaman iskati kaj so še precej mirni. Klerikalci operirajo z «verskimi»
čutili, narodnjakarji pa z narodnostjo. Naša socialno- knjigo, ki opisuje delovanje ruske vlade in njenih
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čemu je potreba, da pridejo revolucija. O strahotah, ki jih počenjajo ondotni
za domovino ali bogve za kakšne ideale in to da
socialno-demokratični
kandidati kot poslanci v de veliki in mali tirani, je prihajalo marsikaj v jav
je plemenito in vzvišeno. Pa je stvar taka, da ve
želni zbor. Kandidatje: Ignacij Sitter, Josip nost, priznati se pa mora, da je večina resnih
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n. pr. pred Gaponovim izdajstvom ali pa pred pre
senetljivo afero Azova. Tudi krakovski proces proti
sodrugu Hekerju zaradi imenika ruskih špionov in
špionk, na katerem so absolutno verodostojne priče
opisovale strahote, ki se gode na Ruskem, je mo
ral utrditi pesimizem. In zdaj tukaj knjiga, ki govori
s številkami in z imeni, ki našteva neskončno vrsto
dejstey in dogodkov ter daje sliko take groze, da
se strne kri v človeških žilah.
Knjiga se bavi samo z razmerami na Poljskem,
kjer deluje stranka, ki jo je izdala. Na tesnem
prostoru ne moremo podajati obširnega pregleda;
omejiti se moramo torej na nekoliko primerov in
na kratek resume. Zadostovalo bo pa tudi to za
karakteristiko divjaštva, ki gospoduje nad ubogo
Rusijo.
Glavno vlogo v boju despotizma zoper ljudsko
hrepenenje po svobodi igrajo vojna sodišča.
Obtoženec je takemu sodišču izročen na milost in
nemilost. Proces je prava karikatura vsakega prav
nega naziranja. Zasliševanje obtožencev in prič se
vrši le za pretvezo. Vojno sodišče smatra za svojo
glavno nalogo, obsoditi vsakega obtoženca. Ker so
pa za to vendar potrebne nekakšne formalnosti,
bodisi «priznanje» obtoženca ali pa «dokaz» s po
močjo prič, mora policija pomagati sodišču. Njena
glavna naloga je, fabricirati «priznanje» in «do
kaze». In tu se vidi, kaj pomeni vaja v človeškem
življenju. Dolgotrajna praksa je izurila policijo
tako popolnoma, da najde skoraj v vsakem slu
čaju z absolutno gotovostjo sredstva, s katerimi
doseže svoj plemeniti cilj.
Glavna policijska inštrumenta za to delo sta
mučenje in žganje. Na velikih policijskih po
stajah imajo sedaj posebne «preiskovalne sobe», ki
se v ničemer ne razlikujejo od srednjeveških mu
čilnic. Knjiga opisuje tako sobo, ki jo ima višji
policijski načelnik v Lodzu. Tesna, temna izba
služi za čakalnico preiskovancem. Na malem pro
storu se tu stiskajo in drenjajo moški in ženske,
zločinci in revolucionare!, lopovi in junaki in čakajo
na svojo usodo. Po petkrat, šestkrat, včasih ves
teden zaporedoma vsak dan pripeljejo obdolženca
tja. V sosedni sobi jih pa zaslišavajo. Včasi se za
sliši od tam grozen, obupen klic, ropot, ki ga povzročujejo pomagači «preiskujočega» uradnika in
groza prešine tiste, ki imajo še priti na vrsto.
Včasi se odpro vrata in iz preiskovalnice pahnejo
«zaslišano« žrtev, zbito, obnemoglo, nezavestno, v
čakalnico, pa odvedejo drugo tja. Sredi preisko
valnice je miza, kateri se natančno pozna, da so
nešteti nesrečneži ležali ne njej. Po stenah vise
«preiskovalni» inštrumenti: Biči, nagajke, železne
šibe, kavčukove cevi i. t. d. Tortura je prva me
toda preiskovanja. Od obdolženca se ne zahteva
le priznanje zločina, ampak tudi denunciacija «so
krivcev». Kdor ne prizna prostovoljno, občuti lahko
po vrsti vse inštrumente in vse stopnje mučenja.
Če ne prizna prvi dan, se ponovi procedura drugi
dan, pa tretji, četrti — in če je končno tako
oslabljen in moralno uničen, da prizna vse, kar se
zahteva od njega, se takoj sestavi protokol, ki ga
mora podpisati preden bi se mu utegnila vrniti
moč in vest.
Včasi se porabi druga metoda: Za priznanje
se obljubi na gr ada v obliki vodke (žganja). Vodka
se rabi tudi kot vaba. Prineso se velikanske ste
klenice in vse loče; tako so se iztlačili iz marsi
katerega nad vsako mero alkoholiziranega reveža
opisi nemogočih činov, priznanja dogodkov, ki jih
ni bilo nikdar in imenovanja «sokrivcev», ki so
bili bolj nedolžni kakor preiskovalci in sodniki. Tudi
tako priznanje se takoj protokolira in podpiše in
je potem pred vojnim sodiščem absoluten dokaz.
Kaj pomaga, če obtoženec prekliče in pove, da je
bilo priznanje izsiljeno ? Sodišče dobi prič kolikor
hoče, ki prisežejo desetkrat, da je priznal prosto
voljno in da je bilo vse v redu. Načelnik «Ohrane»
v Lodzu, neki Zojev, je neštetokrat prisegel v tem
zmislu, čeprav je imel obtoženec na obrazu še
sveže sledoye živinskega mučenja.
Kogar denuncira obdolženec pod najhujšim
pritiskom, v moralni nezavesti ali v neprostovoljni
pijanosti kot «sokrivca», je izgubljen. Noben pro
test, noben dokaz mu ne pomaga. Knjiga pripo
veduje — na podlagi dokumentov — o nekem
Wloscianskem, ki je bil cele tedne dannadan po
Bili upijanjen, da so se končno na njem pokazala
vsa znamenja delirija. V tem stanju je podpisal
zapisnik, v katerem se je naštevala cela vrsta po
litičnih zločincev in vsakovrstnih hudodelstev, Vsi
denuncirani so prišli pred sodišče, vsi so bili ob

sojeni na smrt in obešeni, dasi so zatrje
vali svojo nedolžnost, dasi je Wloscian8ki sata Irdil, da so nedolžni in da jih je obdolžil vsled mu.
čenja in trajne pijanosti. Med njimi je bil neki
Gajewski, ki je prebil vse stopnje torture in ni
priznal ničesar. Dokaza ni bilo proti njemu no
benega, izvzemši tisti krivi zapisnik. Nič ni poma
galo; obesili so ga.
Takih slučajev našteva knjiga toliko, da je
očiten hudobni zistem tega preganjanja.
V Sosnovicah so zaprli med mnogimi drugimi
delavci tudi nekega Strassaka, češ, da je pred
devetimi meseci izvršil atentat na policijsko pa
truljo. Gela vrsta prič je izjavila, da je bil Strassak
takrat na delu v tovarni; policisti so dejali, da j9
bila taka tema, da ni bilo mogoče nikogar spo
znati. Zaman; bil je obsojen in obešen.
Lanskega leta je prišlo v prvih devetih me
secih po statistiki, ki jo daje knjiga, 236 navadnih
hudodelstev, poleg njih pa 421 političnih zlo
činov pred sodišče! 213 jih je bilo obtoženih za
radi članstva pri revolucionarni stranki ali pa za
radi kolportaże, 208 pa zaradi oboroženih napa
dov. Obsodbe se izrekajo kar po stalnem pravilu;
v prvem slučaju je navadna katorga (jetništvo s
prisilnim delom), v drugem pa smrt. Izmed vseh
obtožencev jih je bilo obsojenih 22’5 odstotkov na
katorgo, 37-5 odstotkov na smrt. Oproščenih je bilo
23-3 odstotkov. A taka oprostitev je samo maška
rada. Človeka preganja potem policija tako dolge,
da ga spravi na podlagi krivih cbdolžitev vnovič
pred sodišče in tedaj je obsodba gotova.
Y Varšavi je bila lani meseca junija obrav
nava proti članom bojne organizacije v Sedlecu.
Obtožili so 32 oseb; nekatere so merale prebiti
po 17 procesov zaporedoma. Na prvih obravnavah
so bili nekateri oproščeni; tedaj so prišli na pod
lagi nove obdolžitve zopet pred sodišče in konec
je bil ta, da je bilo izmed vseh 32 obsojenih 28
□a smrt, 3 na katorgo, eden, ki se je izkazal za
izdajalca, je dobil neznatno kazen.
Meseca decembra je bilo 14 ljudi v Lodzu
pred sodiščem, uradne vesti so javljale, da je bilo
mnogo oproščenih, s ponovnimi procesi se je do
seglo, da jih je bilo 13 obešenih.
Med obsojenci nahajamo 14 letne dečke in
deklice, ki dobe katorgo, petnajstletne, ki
so obsojene na vislice; na drugi strani umirajo
šestdeset- in sedemdesetletni starci kot mučeniki
od rabljeve roke.
Proti smrtni obsodbi ni nobenega pravnega
sredstva, odločitev je v rokah generalnega guber
natorja, ki ima pravico, potrditi vsako smrtno
sodbo.
Avtorjem knjige lahko verjamemo, da vničuje
ta zistem vse moralne čute; na eni strani vzgaja
popolno zaničevanje življenja, na drugi izdajstvo
in špiouažo in nihče ne ugane, koliko časa bo
treba, da izginejo iz javnega življenja zadnji sle
dovi tiranskega in barbarskega zistema, ki vzdržuje
z najgnusnejšimi hudodelstvi vlado absolutizma in
do dna korumpirane militaristične birokracije.

Politični odsevi.
* Z avstrijskim državnim zborom je včasi
kakor z aprilom. Po štirikrat se izpreminja termin
za sklicanje. Zdaj je vendar določeno, da bo prva
seja dne 27. aprila in kot prva točka pride na
dnevni red zakon o delavnem času v trgovini.
* Aneksijsko vprašanje je zdaj definitivno
rešeno. Vse signatarne sile so podale izjavo, da se
strinjajo s črtanjem članka 25. iz berlinske po
godbe. Aehrentalova duša ima zdaj mir.
* V Srbiji je začel izhajati list «Republika»,
ki agitira, da se kraljestvo izpremeni v republiko.
V svojem programnem članku pravi novi list, da
mora biti monarhičnega zistema v Srbiji konec.
Samo republika more biti vspešna za domovino.
* Zapisnik rosko-bolgarske pogodbe o likvi
daciji znane denarne zadeve med Bolgarsko in
Turčijo, so v pondeljek podpisali Izvoljski in bol
garski zastopniki. Pritrditi morate še obe vladi.
* Anglija namerava anektirati Egipt, kjer se
že dlje časa opaža revolucionarno gibanje med mo
hamedanci. Kedive ima dobiti denarno odškodnino.
Baje sta Francija in Rusija pritrdili aneksiji, zato
pa bi se Rusiji odprle Dardanele, Francija pa bi
smela anektirati Tunis.
* led Turčijo in Bolgarsko se je dosegel
sporazum ter sta v tores podpisala Ljapčev za
Bolgarsko, Rifaat paša pa za Turčijo zapisnik o
pogodbi.
* Rasprava proti Sičinskemu zaradi umora
gališkega namestnika grofa Potockega se je kon
čala v soboto večer. Sodišče je porotnikom pred
ložilo glavno vprašanje zaradi umora, na predlog
zagovornika pa tudi dodatna vprašanja zaradi uboja
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®al sodišče priporoči obsojenega ,
Zagovornik je vlaži ničnostno pritožbo 1'Jl6eni6n.. « p,oti bivšemu ruskemu policiiskemn »»
je državno pravdništvo sefiaviiô
je soS? b?egC! 24 P°h, LOPUÜ1C tož^ da
da ie S v.tajQem revolucionarnem dra;> in
njem Ä? n]Egovo delovanje 2 Istran,eva-

Državno pràvSvT pao38mietD? P™’00 deio.
ritmojstra AnfcÄ“ PÄa-Za pnc?. źaa,dar3ie*a
in s tem tudi
J« «razkrinkal» Azeva
zimov, Zubatov, Kati,’ Ä® 1° PO2vaał&2rahinova, knez S.D. iic-as0vR\r^,v^< gospa L°PU‘
Russelova. Lopuhin pa predla»
Goldovskega in k^&

^°D ? gLSpa

naj bi potrdila, da se ni peljal v w ° ’ a’ Si
stanek z ruskimi revoluÄ7
ustanovitve nove banke.
iaia*‘
• Knez na «loku Sam«,
je bila
t
ustaja, je umorjen. Otok Samos je pod turško su.
vereniteto, uživa pa obsežno avtonomijo, ^adw
knez je bil Ko p a si.
^Socializem na Japonskem, laponska vlada je
zatrla edini socialistični list, ki je doslej izhajal ia
preganja strogo vse socialistične organizacije v
deželi.

Umetnost in književnost.
: Majski list, ki ga je izdala jugo«^,^
socialno-demokratična stranka, je pravka [&; ?
založbi «Delavske Tiskovne Družbe» v
Izdaja je letos izredno lepa ter je v literaren a
v ilustrativnem delu krasno uspela. Novo
ima «Majski List» ovitek; tudi je znatno po-sts
ter ima brez ovitka 12 strani. Na prvi strani je
lepa in zanimiva Vaupotičeva slika, katero toimači
kratka pesem. Potem sledi: Etbin Kristan: Za
kaj tako .. .? (Pesem). — L8v Nikolajevič Tolstoj,
— Ivan Cankar: «Lepa n3ša domovina». — V.
Doroševič: Cesarjevo dobro srce (Kitajska bajka).
— Dr. Heßrik Tuma: Darwin-Marx. — A mi eus:
Prijatelj, ab si socialist? — Bojan: Sveta last,
— Na planine! (Pesem.) Poleg prve velike slike
ima majski list še sledeče ilustracije: Skupina
ljudstva v Sidu, ki pozdravlja po volitvi novega
poslanca sodruga Vitomira Korača; otroški zbor v
Sidu, ki poje socialistične pesmi; portret Leva Ni
kolajeviča Tolstega; skupina hrvatskih socialistov,
ki so bili pod Kbuenom preganjani; planinska vi
njeta. Tudi papir, na katerem je tiskan majski list,
e letos finejši. Uredil ga je Etbin Kristan. Izdajateljstvo se je torej na vsak način potrudilo, da
dobe sodrugi za delavski praznik tradicionalni list
čim lepši in kljub raznim težavam se je to posre
čilo. Kdor ga še ni naročil, naj to stori nemudoma,
zakaj pričakovati je, da bodo delavci željno po
segli po tej krasni izdaji in ker je natisnjena ome
jena naklada z ozirom na velike stroške, ga ne bi
mogel dobiti, kdor bi se prepozno oglasi). Cena
posameznemu Ustu je 40 vinarjev; organizacije, ki
naroči večje število, dobe primeren rabat. Naroča
se pri «Delavski Tiskovni Družbi» v Ljubljani, Du
najska cesta 20.
:

Domače vesti.
Nemške deske pred sodiščem.
V ponedeljek se je začela pred Ijublja
deželnim sodiščem glavna razprava proti 22 a*
žencem zaradi snemanja nemških napisnih dea:
lanskih septemberskih dneh. V senatu, katere*
predseduje deželni sodni svetnik Vedrnjak, b
votanti deželni sodni svetnik Einspieler, dezeîsi
sodni svetnik Hauff e n in okrajni sodnik dr. Gras
selli. Obtožbo zastopa dr. Neuperger, zago
vorniki so dr. Hribar, dr. Kokalj, dr. Novak,
dr. Pegan, dr. Švigelj in dr. Tominšek,
Obtoženi so: Odvetniški koncipist Žgk Vo
dušek, dijak Leopold Tratnik, tehnik Vladimir
Rohr m an, trg. pomočnik Ernest Win dis cher.
France Miklavec, užitninski preglednik Josip
Lotrič, uči teljiš čnik France Kozinc, brivec Fran«
Podržaj, dijak Rudolf Est, inseratni agent Albin
Dre h e k, tesar Martin Sušnik, tiskarski vajen«
ložef Bukovnik, ključavničarska pomočnika Cml
Kranjec in France Fatur, kavarnar France
Krapež, postrešček Jožef Štravs, vajenec Anton
kleglič, vajenec Danilo Cerar, delavca tim’
jovšin in France Škof, ter vajenca Wijem
jen in Valentin Lučin.
.
Obtožnica opisuje tedanje dogodke tako.
Slovenski časopisi in pa oklici, ki so p
J
la obilno udeležbo pri protestnem shodu - - E
embra 1908, so opoz£jaü
na■ost, da v Ljubljani - «ÄÄS
jisov, češ, da mora na zufa^ d 19 seDurabra
«’• «s °î assi-î*
908 so izgrednik, raz&h
gl
lesk nemških tvrdk, ve°obče '
„ak nemir
tembra 1908 nastopalo
P ima Ra^
®
dogodkov v nočeh od l». »n

*

ào -j- sePteIB^ra 1908 prikipela do vrhunca in
cavrs^vy do scmeščinov, v kabrih ljufis'.vo doda pripadajo pe narodnem mišljenju remški
Djâf/Jini, je bilo največje. Nasproti pa so nemški
atu' liki in trgovci izgubili popoln pogum in po
pravici so S8 bali, Ja SQ vtegnéjo ponavljati ne le
dejanske silovitosti, temveč da se preti njim vprirori gospodarski bojk> t. Ker je s takim činom
združeno nekako prostovoljno >n precej, sramotno
zanikanje dosedanjega političnega prepričanja, ne
bi bil sam nihče neruskega napisa pri svoji trgo
vini itd. odstranil. Tekom 21. septembra 1908 in
deloma tudi 22. septembra 1908 pa so v Ljubljani
izginili malodane -si nemški napisi ia celo v nem
škem pravopisu pisana imena so se preminila v
slovenskem smislu.
Tekom dneva 21. septembra 1908 po Ljub
ljani razun običajnih mestnih redarjev ni bilo no
benih drugih varnostnih organov, kakor n. pr.
orožniških in vojaških patrulj. Ta čas je precej
izgrednikov porabilo v odpravo nevšečnih nemških
napisov. Njih delovanje se je zvršilo s tako toč
nostjo, da ni dvomiti, da je bilo celo postopanje
v naprej do pič’ce dogovorjeno.
Precejšna množica večinoma mladih ljudi vseh
stanov — bilo jih je do 300 in še več ponekod
— je bodila okoli po trgih in ulicah. Nekateri so
se podali v trgovine in zahtevali od lastnikov ali
uslužbencev takojšnjo odstranitev nemških napisov.
Vsikdar se je izrecno pretilo, ali Pa vsaj namigavalo, da utegne razburjena množica trgovino na
pasti in napraviti obilo škode. Opozarjali so sto
rilci tudi na druge slabe nasledke, ki bi jih imelo
vsako obotavljanje: rekli so posredno, da bodo
trgovci z nemškimi Dapisi trpeli gmotno škodo,
vsled tega ker se jih bo slovensko občinstvo iz
ogibalo. V tem je pa množica zunaj kričala : «dol
z nemškimi tablami, če tabla v 5 minutah ne zgine,
pa vse razbijemo» in podobno. Pri nekaterih trgo
vinah, kjer se želji izgrednikov ni takoj ugodilo, je
množica kar šiloma napise odstranila in napravila
tudi precej škode.
Tako je množica nastopala že dopoldne pri
Lassnikovi trgovini na Marijinem trgu. Kmalu do
poldne se je premikalo od škofije naprej po Mestnem
trgu in Starem trgu več sto ljudi. Posebno burni
prizori so se vršili tudi na Starem trgu pred Bac
kovim bazarjem in Götzlovo trgovino. Nič bolje niso
postopali izgredniki z Goldsteinom pod Trančo, po
sebno pa pred Kastnerjevo trgovino na Kongresnem
trgu. Pri drugih prilikah že ni bilo več treba na
stopati s tolika množico in tudi ne tako silovito.
Vse je že vedelo, kako silovita ravnajo izgredniki
in že vsled njih nastopa se je zahtevi po odstra
nitvi nemških napisov brez odpora ugodilo.
Obtoženci se zagovarjajo vobče, da so le v
prijaznem smislu agitirali ali nagovarjali one, ki so
imeli nemške napise, naj jih zlepa odstranijo, da
se ljudstvo ne bode razburjalo. Skoro vsi pa pri
znajo, da so hodili po mestu okoli z množico ter
delovali za odstranitev nemških napisov.
Najmanjše ugovarjanje od strani trgovcev, ka
terim se je sila delala, je že provzročilo silovitosti.
S temi razmerami so pa vsi storilci računali in za
to se je že po samem nastopu množice v
mnogih slučajih dosegla odstranitev nemških na
pisov. Storilci so prav dobro vedeli, da
bodo le v skupnosti kaj dosegli, zato so
se združili ter so glede hudodelstva izsi
ljevanja vsi v enaki meri odgovorni.
Nasproti so se pa zlobne poškodbe tuje last
nine le tuintam vršile, dasiravno je bilo povsodi
dovolj prilike tudi za take silovitosti. Te zlobne
poškodbe staviti je na račun hipne razburjenosti
pojedinčev ali tudi več storilcev.

, — ta pridejo v Ljubljani klerikalci na vrh,
Carigrad, 22. aprila. Mladoturki so že popol
se bo tudi socialnim demokratom slabo godilo; noma zmagali. Doslej so koncentrirali 30 do 35.000
tudi nas bodo klerikalci zatirali. Tako nas poučuje mož pred carigrajskimi vrati in dobivajo vedno
modrost drja. Žerjava. Prav po nepotrebnem. To nove rezerve. Sedanja vlada se je že podvrgla;'
liko imajo slovenski socialisti že ša oči odprte, prebivalstvo in popadka se izjavljajo za Mladoturke.
kolikor liberale5, ter vedo, da nimajo od klerikalcev Snuje se stranka, ki hoče dokazati, da sultan ni
pričakovati nič drugega kakor boj. Ampak da bi imel prstov v kontrarevoluciji. (To bo težak do
bila to velika izprememba, pa menda dr. Žerjav kazi) Iz zanesljivega vira se poroča, da je bil
sam ne misli. Kaj pa imajo socialni demokratje od sultanov adjutant v vseh vojašnicah pozival vo
liberalcev? Včasi je položaj nanesel, da so liberalci jake, naj ostanejo zvesti sultanu. Vlada se
potrebovali socialno-demokratično pomoč in večkrat pogaja z armado, ki stoji pred mestnimi vrati in
so jim socialisti res prišli pomagat. Dr. Žerjav sluti, je pripravljena na marš v mesto. V Jildizu se dela
da utegne bodočnost še večkrat prinesti take slu mrzlično. Veliki vezir je imel dolge konference z
čaje, ko bi bila socialistična pomoč prijetna. Toda Abdul Hamidom in mu je naznanil svojo demisijo,
nekdaj je bilo upati, da se bo liberalna stranka sultan ga pa pregovarja, naj ostane na svojem
vendar še spomnila svojih nalog in jih izvrševala mestu. Tajnik palače zagotavlja zastopnikom ve
saj v svojem ozkem delokrogu. A kaj nam kaže lesil, da je sultan nedolžen (!) in da ni dal upor
zgodovina te klike? Povsod išče človek lahko ne nikom denarja.
Solan, 22. aprila. Med mladoturškimi prosto
koliko doslednosti in politične značajnosti, samo
pri liberalni koteriji bi bilo to najbolj neumno delo. voljci je 300 krščanskih žensk. Solunski lovci,
Socialisti naj pomagajo liberalcem proti klerikalcem ? ki so igrali v protirevoluciji čudno vlogo, so nazna
Menda zato, ker še ni minulo pol leta, kar so nili svojim sorodnikom, da jim lahko pošljejo de
«značajni» liberalci združeni s klerikalci nastopali narja, pa so dobili odgovor: Ne maramo de
proti socialnim demokratom? Če bi človek vsaj narja iz Jildiza.
vedel, kje je kaj bistvene razlike med liberalci in
Carigrad, 22. aprila. Solunski lovci ter so
klerikalci ! Če bi bilo kaj take razlike ! Pa ni druge, lunski kavalerijski in artelirijski polki v Cari
kakor te, da je nekoliko oseb na eni strani, ne gradu so poslali k mladoturški armadi deputa
koliko pa na drugi. Na eni strani se pulijo za moč, cije z naznanilom, da se podvržejo; mnogo čast
za sinekure, za časti, na drugi pa tudi. Naj torej nikov in vojakov se jim je pridružilo. Iz Čataldže
vlada ena ali pa druga stranka, je vseeno. Mi ni so odposlani parlamenterji k vsem carigrajskim
mamo povoda, pomagati klerikalcem, pa tudi ne vratom. Carigrajske čete jim odgovarjajo: Le
liberalcem, če hoče dr. Žerjav koga poučevati, naj marširajte! Mi smo z vami! Neki častnik
poučuje liberalone, ki bi bili tega zelo potrebni. je imel govor, v katerem je dejal: „Če ne bi
Da bo dosegel kaj vspeha, pa tudi ne verjamemo ; bilo popov, bi imeli še danes Bosno,
česar se Janezek ni naučil, se tudi Janez ne Vzhodno Rumelijo in Egipt. Rusija je
bila le zato od Japoncevna križ pribita,
navadi.
— Otroka ia sebe umoril. V Gradcu je pre ker so vojake vodili popi s križem.“
rezal bivši urar v Eisenercu na Zg. Štajerskem Neki zofta se je hotel zoperstaviti temu govoru,
Aron na velikonočno nedeljo zjutraj z britvo vrat pa so ga zgrabili in vrgli v vodo. Pri armadi
najprej 5 letni hčerici, potem pa še sebi. Oba sta je več kakor 60 poslancev. — Sultanu je 6000
mrtva. Vzrok temu dejanju so bili prepiri z ženo, mož zvestih, vsi drugi pa so Mladoturki.
katera se je od Arona loč la, dasi jo je imel
Carigrad, 22, aprila. Med Mladoturki in vlado
zalo rad.
se je baje dosegel sledeči sporazum:
1. Mladoturki opuste zahtevo, da bi sultan
odstopil.
Zadnje vesti.
2. Večji del carigrajske posadke se nadomesti
Državni zbor. Dunaj, 21. aprila. Parlamen s solunskimi četami.
3. Za red v Carigradu bo skrbelo 600 matarni odsek za socialno zavarovanje ima v petek,
cedonskih žandarjev.
23. t. m. sejo.
Ogrska kriza. Dunaj, 21. aprila. Dočim se
4. Solunske čete zazdaj ne marširajo v mesto.
5. Vlada izda proklamacijo.
je govorilo, da pojde vladar proti koncu meseca
v Budimpešto, se zatrjuje, da ostane tukaj in se
6. Vse čete prisežejo vnovič.
ogrska kriza reši na Dunaju.
7. Vlada je gotova, da se podvržejo cari
Budimpešta, 21. aprila. Včeraj je imelo 70 grajski vojaki, samo za 500 mož ni gotova, proti
članov neodvisne stranke zaupno sejo, da bi orga katerim se eventualno store strogi koraki.
nizirali manifestacijo za samostalno ogrsko banko.
8. Mornarica zapusti Carigrad pod vodstvom
Minister Košut je pa naprosil svoje zaupnike, da angleškega admirala Campleja.
naj ne vprizore nobene demonstracije, ker bi to
Carigrad, 22. aprila. Iz pokrajin prihajajo še
stvari le škodovalo. Poslanec Hollo je zatrjeval, da vedno vesti o nemirih in umorih.
*
stojita Košut in Apponyi še vedno odločno na
stališču, da se mora ustana viti samostalna ogrska
Položaj v Perziji. Tabris, 21. aprila. Med
banka.
strankami v Tabrisu je nastalo premirje. Ustaši
so žugali, da naskočijo tuje konzulate in tako iz
Tarski dogodki.
silijo posredovanje zunanjih držav. V mestu je
Da so Mladoturki popolnoma zmagali, je go zavladala nepopisna lakota. Zdaj sta odšla an
tovo. O posameznostih so cele šume vesti, ki pa gleški vicekonzul in neki ruski trgovec v Ain e
skoro bolj zamegljujejo pregled, kakor da bi po dalah, pogajat se zaradi uvoza živil. Ruske čete,
jasnjevale položaj. Poročilo o odstopu sultana ki so bile že določene, da odkorakajo v Tabris,
Abdul Hamida se je dvakrat ponovilo in dvakrat so ustavile svoj marš.
Tabris, 22. aprila. V predmestju Šangaran je
dementiralo. Končno se pa zdaj razširja vest, da
sultan po šeriatskem zakonu sploh ne more sam bil včeraj hud boj, ustaši so izgubili 60 mrtvih
odstopiti, temveč bi ga moral odstaviti šejh ul in 100 ranjenih. Premirje poteče v pondeljek.
islam. Saj doslej še ni noben sultan, ki je obenem Mnogo se ne pričakuje od njega.
London, 22. aprila. Tukaj se misli, da je čas
kalif, sam odstopil. Zatrjuje se pa tudi, da se hoče
Abdul Hamid po vsej šili držati na prestolu. Drugo za oborožen nastop Anglije in Rusije v
vprašanje pa je, če bodo Mladoturki, ki so že lani Perziji.
pokazal’, da mu nič ne zaupajo, trpeli njegovo
vlado še izza zadnjih dogodkov. V vsakem drugem Društvene vesti.
oziru si hočejo Mladoturki popolnoma zavarovati
Zyoza avstrijskih zidarjev, podružnica Ljub
zmago in so tudi mnogo strožji nego so bili lani;
ljana
vab: na društven shod, ki se vrši v nedeljo,
da bi, ko zahtevajo za druge hujskače smrtno
kazen, popolnoma prizanesli glavnemu krivcu, je dne 25, t. m. točno ob 9. uri dopoldne v prosto
rih gostilne g. Petriča na Resljevi cesti št. 22. —
težko verjeti.
Dnevni red: 1.) Razmere zidarjev. 2.) Pomen pra
Doslej predleže sledeče važnejše vesti.
Carigrad, 21. aprila. General Husejn Huzui, ki znovanja 1. maja. Zidarji, udeležite se polnošte
poveljuje proti Carigradu prodirajoči armadi, je vilno tega shoda, pokažite, da ste solidarni in or
Odbor.
izdal proklamacijo carigrajskemu prebivalstvu, v ganizirani delavci 1
kateri se pravi : «Naloga armade je, tako utrditi
našo ustavno vlado, da je ne more omajati no Strokovni pregled.
bena moč, v dokaz, da ne stoji in ne more
stati noben zakon in nobena moč nad
= Strokovne organizacije v Ljnbljani, pozor 1
ustavo, ki je utrjena v šeriatu, ter izdajalcem, 27. aprila zvečer naj pridejo V sobo združenih
ki so nezadovoljni z ustavo, podeliti organizacij zastopniki ljubljanskih strokovnih orga
zadnjo in trajno lekcijo. Prebivalstvo in vo nizacij na važno bojo.
jaki, ki so ostali nevtralni, bodo uživali varstvo, le
Anton Kristan, strokovni tajnik.
hujskači, začetniki izdajstva in njih pomagači ne
" Strokovno organizirane aodrnge v Ljub
bodo mogli uiti zasluženi zakoniti kazni...» V ljani in okolici opozarjamo, da otvori «Konsumno
drugi, upornikom namenjeni proklamaciji, so izra društvo za Ljubljano in okolico» v mesecu maju
žene sledeče zahteve: 1. Nastaviti se morajo vsi drugo prodajalno v Ljubljani. Zato naj vsi oni, ki
poveljniki in častniki, ki so bili 13 aprila in preje še niso člani, pristopijo v društvo. Vpisnina znaša
odstavljeni. Vsi častniki in podčastniki v Carigradu 1 krono, delež 20 kron. Priglasi se iahko v stro
bodo v navzočnosti šejh ul islama in dveh dosto kovnem tajništvu na Dunajski cesti št. 20.
janstvenikov islamskega urada prisegli na koran,
=■ Steklarji v Gôstingu pri Gradcu so bili
da se ne bodo več mešali v politiko, 1. aprila precej iznenađeni. 72 je vodstvo tovarne
ampak se popolnoma posvetili svojim vojaškim odpovedalo službo ; vzrok je v tem, da se bo pod
dolžnostim. 2. Koraki, ki so potrebni za kaznovanje jetje skrčilo, ker ni dela. Konec aprila bi okrog
izdajalcev, se ne smejo na noben način ovirati, vo 100 ljudi ne imelo zaslužka ne dela, ker poleg teh
jaki morajo izročiti tiste, ki so jih zapeljali, govo 72 steklarjev bi bilo ob delo tudi 30—40 odnareči, da zahtevajo šeriat, pa so s tem spravili domo šalcev, ali organizacija ni mirovala poprej, dokler

— Ubogi volk, ki mu hudobno jagnje kali
vodo, je usmiljenja vredna liberalna stranka na
Kranjskem. Dr. Žerjav je to povedal na nekem
volilnem shodu, kjer je bridko tarnal, da «meče
socialno - demokratična stranka narodno = napredni
povsod polena pod noge». Včasi so liberalci peli
drugo pesem. Socialna demokracija jih ni nič žehirala, pa so jo kratkomaio prezirali. Kolikokrat je
«Slovenski Narod» pripovedoval, da socialnih de
mokratov pri nas itak nič ni ? Zdaj naenkrat opaža
dr. Žerjav «polena», ki jih socialisti mečejo libe
ralcem pod noge. In dr Žerjav menda želi, da bi
socialisti opustili svoje delo, ali pa se vdinjali li
beralni stranki, v zahvalo za to, da jo liberalna
puhloglava ošabnost žali, kjer le more, da jih
«Narod» obrekuje, da se «napredna» stranka, ki
se je po Tavčarjevi izjavi «izpokorila» pred kleri
kalci, v boju zoper socialno demokracijo poslužuje
najbolj nelojalnih sredstev, in očitno kažejo, da bi
jo nairajše utopih v žlici vode, če bi bilo mogoče.
Dr. Žerjav, nekdaj vodja radikalnega dijaštva, hoče
veljati za tistega, ki zanaša modernejše nazore v
liberalno stranko. Vidi «e pa, da ima sam popol
noma zastarele nazore o politiki. Sicer bi se že
»melo pričakovati od njega, da bi vsaj deloma
vedel, zakaj je socialna demokracija delavska
in samostalna stranka m zakaj ne sme in ne
more biti rep nobene meščanske stranke. Če bi to
vedel, se ne bi bodil na javne shode blamirat s
takimi nasveti, katerih socialna demokracija prav
ne potrebuje. Izza vseh perfi dnosti, ki so jih
bralci storili socialnim demokratom, .J
P.
če se zahteva, da bi imela soc»dna devino v nevarnost.
Sja fe kakšne posebne ozire na liberalce,

se ni v tovarni našlo načina, po katerem bo sedaj

odpuščenih le ena tretjina. — Tudi v Köflachu je
tovarnar Hart odpustil iz dela znatno število stek
larjev. Po intervenciji organizacije (štajerskega dež.
tajnika sodruga Ausobskega) pa jih je aoPez
vse v delo. — V Ribnici na Pohorju (Jožefov dol)
se je v steklarni pokvarila peč tako, da bodo ta
mošnji steklarji dalje časa ob delo. Tudi tu je po
segla organizacija ter poskrbela, da je delavstvo
dobilo znatno odškodnino. ____________________

Kavarna

,Unlone‘ v Trstu
ulica Caserma In Torre Blanca

se priporoča.

< iß Mušico blago pri

Iz stranke.
o Z zbora francoske socialne demokracije.
O Veliki noči je imela stranka zedinjenih socialistov
francoskih svoj glavni redni zbor v Saint Etiemmu.
Na prvi seji se je zbor bavil s protimilitaristično
agitacijo znanega Hervéja in z njegovim časo
pisom «La guerre sociale.» Hervé je v medna
rodnih socialističnih krogih in tudi izven njih
splošno znan. On je mučenik svojih idej, ampak
žal, da so te ideje preveč romantične in premalo
stvarne. Romanska kri je v Hervéjevih žilah še za
kakšno stopnjo bolj vroča kakor v drugih. Tudi
njega mori misel, ki muči večalimanj vsakega so
cialista, da je socialni razvoj v dejanju mnogo
počasneji, nego si ga želi pravi revolucionarec.
Dočim pa drugi socialisti premagujejo svoj tempe
rament, kadar hoče zbezljati, pa neprenehoma pre
iskujejo vzroke vseh socialnih pojavov, bi Hervé rad
po sili pospešil razvoj. Ni torej čudno, da se v
svoji agitaciji često tako približuje anarhistom, da
prihaja njegovo delo naravnost v nasprotje s trez
nim socializmom. Hervé ima gotovo prav, če
vidi v militarizmu močno oporo kapitalizma. Ampak
njegov temperament ga zavaja, da ne spozna tesne
notranje zveze med kapitalizmom in sodobnim mili
tarizmom ; ne zjasnuje se mu, da je sedanja oblika
militarizma posledica kapitalističnega gospodstva
in zato pozablja vsak hip, da se je treba v prvi
vrsti bojevati proti kapitalističnemu zistemu, če se
hoče zadeti militarizem. Ta zmota se še povečava
vsled njegovih filantropskih čutov ; Hervé je v tem
oziru zelo podoben onim meščanskim ideologom,
ki mislijo, da se vojne lahko odpravijo s sklepi in
z agitacijo. Vsled tega polaga vso važnost na proti
militaristično agitacijo, na agitacijo po vojašnicah,
na agitacijo, ki ga neprenehoma goni v konflikte
s sodišči, ki pripravlja tudi vojakom pogostoma
hude neprilike, o kateri se pa ne more reči, da bi
bila rodila že kaj koristnih sadov. Na zboru je bila
o tej reči zelo živahna debata; nekateri govorniki
so z vso odločnostjo zahtevali izključitev Hervéja
iz stranke, drugi so prav tako odločno protestirali.
Končno pa je Jaurès predložil, da se izroči za
deva komisiji za preiskovanje notranjih prepirov
in ta predlog je bil sprejet z veliko večino.
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Za pristnost vina se jamči.
Za obilen obisk se priporoča

b-hij

Leonardo Galante
gostilničar pri «paDju».
Dobi se tudi tu- in inozemska vina v steklenki 1
po najnižjih cenah.
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35

letni velik
uspeh!
5Î—21

Močan želodec,
pravilno prebavo
ter odprtje telesa
se doseže, sko se uporablja mno= gokrat odlikovano =

Milko Krapeš

Stfatert ž&iijo

/90

B

urar ln trgovec z zlatnino, zapriseženi
sodnijski cenilec, Ljubljana, Jurčičev trg 3

lekarna Piccolla
Ljubljana, Danajska cesta.

priporoča svojo bogato zalogo različnih stenskih in
žepnih ur, kakor tudi zlatih in srebrnih verižic, uhanov
in prstanov. V zalogi imam tudi gramofone in plošče
s slovenskimi napevi in godbo. Z ozirom na bližajoče
se velikonočne in binkoštne praznike, naj nihče ne zamudi
te prilike, ker bodem prodajal po znatno nizkih cenah.
Malo dobička, veliko prometa 1 Cenike pošiljam zastonj
in poštnine prosto!
52—22

Steklenica 20 v. Naročila po povzetju.
■■Jj=lr=Jr=Jr=Jr=ir=lr=ir=Jr^Ti

GRIČAR & MEJAČ, Ljubljana

Katinka Widmayër
trgovina pri ,Solncn‘ za vodo
Pogačarjev trg
priporoča svojo veliko zalogo

46—10

perila za dime, gospode^ln otroke. Ro*
kavice, nogavice, kravate, blnze, oblekce,
predpasnike, čepice, L t. d. Vezenje umet
nih cvetlic. Nagrobne vence s trakovi.
Vsa oprava za novorojenčke. Damski
slamniki na]nove]še mode. Krasne ,peče*
vedno v zalogi. Specialiteta za delavce:

Celulloid-ovratniki, prsa ln
manšete.
■.. .....

želodčno tinkturo

Nizke cene ■

Prešernove ulice štev. 9
priporočata v največji izberi po najnižjih cenah

24--

obleke za gospode, obleke za dečke, obleke za otroke, površnike za gospode b
i ..... ndečke, žakete za dame, paleto za dame, plašče za deklice.
..

J. Orolbelnllr, Ivj xxt>lj ana
Ker sem oddal trgovino na debelo, uljudno sporočam, da sem znatno povečal

svojo manufakturno trgovino wa drobno, pred škofijo štcv.t
Nakupil sem osebno na Dunaju,
Lepe novosti za
Velika
damske obleke in bluze.
Brnu po brezkonkurenčnih cenah
zaloga preprog,
Schrollovi šifoni.
sukno sa moške obleke in po
zaves, garnitur
vršnike
Cisto platno.
že od K 2'— naprej do naj
in odej.
Namizno perilo in
finejših vrst
robci.
10—7
'redno nakupite letnega blaga, blagovolite si ogledati mojo veliko, na novo založeno rriogs ia J»
sahtavaitc nzorce. — Prepričali se boste, da kupite ceno iu dobro!

Delniška dražba zdraženlh plvovaren Žalec ln Laški trg

□Telefon ftte'vr. 168.

v Cjubljani

□Teleiosx itev. lö®*

priporoča svoja

i

Izborno pivo v sodcih ta steklenicah.
ZALOGA V SPODNJI ŠIŠKI.
hdajiMj ii edievorni urednik Frai Blril,

5Ä—16

Izhaja y Ljnfeljaaj vsafci
lorek, četrtek in soboto,
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za poi leta 7 K,
za četrt leta 3'50 K, mesečno 1-20 K ;
za Nemčijo za pol leta 7'90, za četri
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9'50 K za četrt leta 4-80 K.
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4t«»M8s« #fii
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Iibh&H,

Beklamacije jo pcltnlne presto.
Nofranklrana pisma as no apr«|utii. EoäöBöaä ae ae vrsujs,
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Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.

36. štev.

V Ljubljani, v soboto, dne 24. aprila 1909.

Baestepai peili-vMiisg
(Iiriu 83 ■■) n «akni 10 ria.,
velknt pe üspvsra.

Leto X1L

fr vi mafsišls je delavski praznik!
NASLOVA: Za dopise in rokopise za list: Uredništvo
‘Rdečega Prapora» Ljubljana,*— Za denarne pošiljatev,
naročila na list, reklam:,i-je. insérais i. t, d.: Upravništvo
»Rdečega Prapora», Ljubljana, Dunajska cesta štev. 20.

Delavski praznik prihaja.
Približuje se veliki dan, ki je v delavskem ko»
ledaiju zapisan z rdečimi črkami: Prvi majnik,
svobodno izvoljeni praznik zavednega delavstva vseh
dežel. Nekaj svečanega je v tej besedi, pravi praz
nični občutki prevzamejo delavca ob njenem glasu.
Prvi majnik je resničen praznik. Dosegel je ta zna
čaj kakor vsi prazniki človeštva; posvečen je po
sebnemu namenu in odtod izvira tudi njegov
pomen.
Človek, ki živi v svetu stvarnosti, ljubi sim
bole, da mu predstavijo njegove ideje in ideale.
Tako je tudi najmočnejša misel novega časa zahte
vala svoj simbol in našla ga je v praznovanju
prvega majnika. Ko je v delavstvu dozorelo zave
danje svojega razrednega značaja, se je porodila
želja, dati tej zavednosti viden in dostojen izraz.
Revolucionarna ideja je zaželela revolucionaren sim
bol in vseskozi revolucionarno je praznovanje prvega
majnika. Med stare praznike, tradicionalne, priznane
in potrjene, se je vrinil nov praznik, ki ga nihče
m dovolil in posvetil. Svobodna volja delavcev ga
je izvolila in proletariat mu je moral priboriti pri
znanje v dolgih, trdih bojih, ki še niso končani. Z
bojem pridobljen praznik, to je pravi simbol de
lavskih ciljev in delavskega stremljenja, spremljevanega povsod in vedno s požrtvovalnimi, sil
nimi boji.
A delavstvo si ga je izvojeyalo vkljub trdo
vratnemu, fanatičnemu nasprotovanju razredov, ki
so smatrali delavca za bitje, sicer živo, a brez
lastne volje, v marsičem podobno tovorni živali, ki
se razlikuje od navadne stvari samo z življenskimi
funkcijami. Nastopilo je delavstvo dne prvega maj
nika in s tem je pokazalo, da hoče biti faktor v
javnem življenju in da si zna pridobiti veljavo, ki
mu gre. To je bila mogočna demonstracija, ki je
pomenila nekaj čisto novega v starem svetu. Četrti
stan je stopil na plan in revolucionaren je bil nje
gov korak. Svet je ostrmel. Bilo mu je znano, da
iive v njegovi družbi tudi delavci, ki delajo na
polju, po delavnicah tovarnah, v jamah, na želez
nicah; a nikoli ni mislil na delavski razred. Naenkrat
pa je staio pred njegovimi začudenimi očmi de
lavstvo, enotna, mogočna množica, podobna veli
kanu, ki sam ni poznal svojih moči, a so se mu
skoraj čez noč napele mišice in zasvetile oči. Raz
lični, nejasni občutki so navdali ostarelo človeško
družbo, kakor vselej spričo novega nenadnega pojara. Strah, jeza, domišljija, ošabnost, želja za mašče
vanjem = vse 86 3e mešalo v dušah dednih go
spodarjev. Delavstvo pa je s smeškom motrilo vse
izgube, kajti vedelo je, da je boj neizogiben in
čutilo je, da mu bodo moči v boju naraščale.
In na svoj praznik je povedalo strmečemu
svetu, kaj hode. Preozek je postal okvir družbe,
preslaba mena sredstva za nove potrebe. Vsak čas
zahteva svoje lastne oblike m ker so vedno last
niki pravne moči zadovoljni s koristjo, ki jo uživajo,
» «led leg. «.ljubki v «mere-.b »™> »bdružbe, da
»loje, morajo prihajati razde ovao
‘izbijejo verige in da podere stene j * v katero
. .
« u» U .Odar „ v sure- podopjo
razmere.

Dobro in prijetno je bilo razredom, ki so se
v meščanski družbi zavarovali posest in pravico do
izkoriščanja drugih ljudi. Bil je čas, ko je zgradba
družbe popolnoma zadostovala željam tistih, ki so
kaj želeli. Ali čas se ni hotel ustaviti, ko je bila
dozidana hiša kapitalizma. Še dalje je sledil dnevu
dan in letu leto in kar je novi čas porodil no
vega, se ni moglo več prosto gibati v stari hiši.
Lastniki pa se niso hoteli ozirati na potrebščine
prebivalcev; njim je bilo dobro in zdelo se jim je,
da ne morejo biti razmere nikoli lepše. Kaj bi po
magalo, dopovedati jim, da človek ne more zidati
za večnost? Kakor ob vsem, kar je nastalo v času,
tako gloda čas tuđi ob đoran buržoazije; kakor je
propadlo vse, tako mora propasti tudi zistem kapilizma. Ali vsak organizem hoče ohraniti svoj ob
stanek; tudi kapitalistična družba hoče živeti, pa
išče eleksirov, ki bi ji vlili večnost v žile in jo
obvarovali smrti. Kamen razpade, rastlina uvene,
človek umrje, svetovi propadajo — kapitalistična
družba pa misli, da preživi vse. Toda živeti hočejo
tudi tisti, ki služijo kapitalizmu samo za krmo in
ker jim obstoječa družba ne more dati svobodnega
razvoja, potrebujejo novo družabno obliko, v ka
teri bode prostora tudi zanje.
Človeško družbo namesto kapitalistične — to
zglasuje delavstvo dne prvega majnika in v tem
mogočnem geslu tiči njegov največji pomen.
Vse drugo, kar demonstrira delavski praznik,
izvira iz te kardinalne zahteve. Boj je pot, po ka
teri se pride do cilja. Boj je vsako gibanje fizičnih
in duševnih moči ; iz boja izhajajo vse oblike. Tudi
socialistični ideal ne more biti nič druzega, kakor
posledica boja med starim in novim, med konservatizmom in odločnim napredkom. Prvi majnik je
praznik boja.
S samim načelnim idealom se pa ne zmaguje.
Za boj so potrebna sredstva in na dan svojega
praznika jih zahteva delavstvo. Prvega majnika se
dviga delavski glas za politične in gospodarske
pravice. Iz njih arzenala mora dobiti orožje ; iz
večjih pravic mora črpati moči, da more vztrajati
v boju. Volilna pravica, tiskovna, zborovalna in
združevalna svoboda, odstranitev militarizma, osem
urni delavnik, delavsko varstvo — to niso cilji
modernega delavstva, temveč posamezne postaje
na njegovi poti, ki vodi do popolne preosnove člo
veške družbe. Ali dosega vseh teh zahtev je po
trebna, ker ne more človeštvo preko noči skočiti
iz kapitalistične družbe v socialistično, temveč je
tudi v svojem boju vezano z železnimi zakoni raz
voja, ki ne trpe, da bi se jih prezrlo. Od etape do
etape vodijo koraki in tudi Hajstrastnejša želja nam
ne da perut, da bi preleteli mejnike posameznih
dob evolucije. Zato ima vsaka posamezna zahteva
svojo veliko važnost in je vredna najvnetejšega
dela proletariata.
ln z impozantnim praznovanjem bodo tudi slo
venski delavci pokazali, da so pripravljeni bojevati
se in zmagati.

Dreadnouflhts.
Za večino ljudi pri nas je to nova beseda in
še pred kratkim se ni skoro nihče zmenil zanjo,
tudi če jo je slučajno čital ali slišal. Te malo
marnosti se je treba odvaditi, zakaj Avstrija je
postala častihlepna in noče v nobenem oziru več
zaostajati za drugimi državami. Se pravi: Preden

bo naše šolstvo tam, kjer je francosko ali nemško,
preden bomo imeli saj toliko svobode, kolikor je
imajo Amerikanci, preden se bo mogel Avstrijanec
tako braniti kakor ADglež, bo steklo še mnogo
vode po Savi in Donavi. Pa zato ni treba, da bi
nas glava bolela; to niso važne reči, saj ne po
mnenju naših političnih in diplomatičnih koman
dantov. Resnično važen je militarizem, s katerim
se Iabko delajo lepše parade nego s katerimkoli
vseučiliščem in če na tem polju ne zaostanemo,
bomo imeli rešpekta — saj sami pred seboj.
Oddelek militarizma je tudi marinizem; triumf
človeštva je, da ne zna moriti in uničevati le na
suhem, tudi na morju in če bog da, bo kmalu
znalo tudi v zraku kazati svoj talent za ugonabljanje. Doslej se mora pač še omejevati na zemljo
in na morje.
V obeh smereh je bil bog vojue z Avstrijo
lahko precej zadovoljen. V kanonih, puškah in
barkah je naložila toliko denarja, da ga ni osta
jalo ne za ljudsko izobrazbo, ne za socialne re
forme, ne za pospeševanje industrije, ne za iz
boljšanje poljedelstva. V času zadnje vojne nevar
nosti se je izkazalo, da imamo čez noč lahko cele
gozdove bajonetov skupaj; javnosti se pa pripo
veduje šele sedaj, da je bila vsa naša vojna mor
narica popolnoma mobilizirana in pafriotarski listi
so strahovito ponosni, da je bila po osmih dneh,
odkar se je izdal ukaz za mobilizacijo, zadnja naša
barka pripravljena za boj.
To je bilo. A naša ljubeznjiva vojna uprava,
ki si menda nikdar ni belila glave z vprašanjem,
odkod da prihaja denar, skrbi po očetovsko tudi
za tisto, kar bo. Na svetu so nekatere države, ki
imajo več bark kakor Avstrija; več in večje. Na
prvem mestu je Anglija, kar je Iabko umeti, zakaj
Anglija je sestavljena iz otokov, okoli otokov je pa
okrog in okrog voda. To je stara stvar. Poleg tega
obsegajo večji del angleških posestev kolonije, do
katerih se pride po morju. Že več let pa konku
rira z Anglijo na vso moč Nemčija. Vzrok je ka
pitalističen. Nemška industrija se močno razvija,
pa potrebuje vedno več trgov v tujini. Zato skuša
dohiteti ADglijo tudi v pomorskem oboroževanju.
Največje bojne ladje, kar jih ima doslej Anglija,
se imenujejo «Dreadnoughts»; to pomeni «nič se
ne boj» in se izgovarja «drednauts». V primeri z
njimi so druge barke pravi čolnički. Angleški
Dreadnoughtsi imajo po 17.000 ton in nosijo po
deset topov po 90 ’/, centimetrov. Ker jih ima
Anglija, jih stavi tudi Nemčija.
In to je polje, na katerem Avstrija noče za
ostati. Tudi mi potrebujemo Dreadnoughtse. Tako
pravijo naši vojni učenjaki. Potrebni so nam kakor
ozeblemu solnce. Na vsak način jih moramo imeti,
Sicer so gospodje skromni. Za začetek so za
dovoljni, če si napravimo dve, tri. Taka barčica
velja približno šestdeset milionov. Torej malenkost.
Ce dobi vojna uprava v ta namen 150 do 200 mi
lionov, bo že nekaj za začetek. Kar bo pozneje,
bo druga reč. In kar zahteva militarizem za druge
namene, se mora računati posebej.
Ljudstvu v Avstriji cveto torej lepe rožice.
Da bo večina v delegacijah dovolila do zadnjega
vinarja vse, kar bo vojno ministrstvo zahtevalo,
je tako gotovo kakor amen v očenašu. Tudi na
slovenske poslance, ki so sicer zdaj «opozicionalni»,
se vlada lahko zanaša brez skrbi, Ljudstva pa ne

bo nihče vprašal. Kadar bo treba plačati, ga bodo
že našli novi davki. Io če bo treba zaradi tega
več eksekutorjev, se pa nastavijo; plačalo jih bo
že — ljudstvo.
Zaslužka nič, draginja na vse strani, zato smo
pa lahko ponosni, da smo velesila, ki ima tudi
Dreadnoughtse.

Politični odsevi.
* Pod dragim Bienertboyim kabinetom se še
niso prav ogreli sedeži, pa se že misli zopet na
izpremembe. Sedanji trgovski minister Weiß
kirchner bi imel dobiti ministrstvo dela, njegovo
listnico pa bi imeli dobiti Cehi. To so same čudne
reči. Weißkircbner je za trgovino res minister po
sebne vrste; v njegov resort spada industrija in
njene interese bi moral varovati, kadar gre za
trgovinske pogodbe z drugimi državami. A ko je
bila pred kratkim trgovinska pogodba s Srbijo na
dnevnem redu, ni bilo prav nič slišati o njegovem
delu, temveč merodajen je bil edino agrarni vpliv.
Ge je nesposoben za trgovinskega ministra, pa tudi
ni z ničemer dokazal svoje posebne sposobnosti za
upravo javnih del. — A trgovinsko listnico bi radi
dobili Mladočebi. Kako to? Njihova stranka je
del «Slovanske enote», ki zatrjuje dannadan, da
je opozicionalna. Obenem biti v opoziciji in v mi
nistrstvu — to je vsekakor nekaj novega in težko
razumljivega.
* Krščanski socialcl na Dnnajn so že tam,
kamer pridejo kmalu tudi naši klerikalci. Pri jaslih
so namreč že vsa mesta oddana, pa so se začeli
kregati med seboj. V 14 dunajskem okraju je na
nekem shodu znani Schneider silovito udrihal
po svoji krščansko-socialui stranki. Jezil se je, da
ni bil izvoljen v deželni odbor, kamor so mesto
njega poslali prof. Šturma. V svoji jezi je pa pri
povedoval resnice, ki padajo kakor bič po krščan
skih socialcih. Da so izvoljeni v mestih, a da de
lajo na celi črti agrarno politiko, je bilo še naj
milejše očitanje. Kadar ne bo na Kranjskem več
prostih sinekur, se bodo slišale take reči tudi iz
ust naših klerikalcev.
* Kladočeški poslanec Kaftan je v četrtek
zjutraj v Pragi umrl. Kaftan, ki je bil že dlje časa
bolan na želodcu, je pred pol leta izgubil svojega
edinega sina, kar je močno vplivalo na njegovo
stanje. Rojen je bil leta 1841, študiral je tehniko
ter je bil kot strokovnjak za železniške in vodne
stavbe na glasu. Bil je tudi častni doktor češke
tehnike. 2e prej je bil deželnozborski poslanec,
leta 1891 je bil pa izvoljen tudi v državni zbor.
* Nadomestna državnozborska volitev je bila
v četrtek na Kralj. Vinogradih v Pragi. Bilo je
pet kandidatov. Nobeden ni dobil absolutne večine.
Potrebna je ožja volitev med mladočeškim kandi
datom dr. Metelkom in češko-radikalnim prof.
Zdrabalom. Po končani volitvi so bile demon
stracije. Češki socialni demokratje so hoteli ko
rakati pred uredništvo svojega glasila «Pravo
Lidu». Na Karlovem trgu jih je napadla policija
na konjih, ki je povzročila silen nered. Poslanec
sodrug Johanis je posredoval; ko se je policija
odstranila, so socialisti sestavili sprevod, ki je s
protestnimi klici proti policiji in prepevajoč socia
listične pesmi korakal pred uredništvo, kjer sta
govorila sodruga Johanis in Nëmec. Na to se je
množica razšla.

Tnrške uganke.
V Carigradu in v Turčiji sploh se gode ve
like in važne reči, a nihče jih ne more natančno
določiti. Še se ne ve, če je med sultanovo vlado
in med mladoturškim vodstvom res dosežen spo
razum ali ne; in če je dosežen, je še odprto
vprašanje, na kakšni podlagi je sklenjen. Skoraj
nobeni vesti o turških dogodkih se ne more brez
pogojno verjeti; le to se lahko smatra za nepreporno, da je mladoturška zmaga zagotovljena.
Velika uganka je zlasti, kaj je in kaj bo s sul
tanom. O njem in o namenih, ki jih imajo Mlado
turki ž njinj, se vesti najbolj križajo in najbolj
pobijajo.
Izmed neštevilnih nasprotujočih vesti se doslej
lahko smatra za dognano: Mladoturki so z znatno
vojno silo obkolili Carigrad na kopnem popol
noma. Med njimi in velikim vezirom Tevfik pašom
se vodijo resna pogajanja, carigrajske čete, iz
vzemši one v Jildizu, so se podvrgle Mlado
turkom. Sultan doslej ni odstopil in ni odstavljen.
Parlament se je preselil v San Stefano in zbo
ruje tam.
Vsaka ura lahko prinese nove odločilne vesti.
Izmed dosedanjih je omeniti sledeče:
Carigrad, 22. aprila. Zadnje govorice , o s;
razumu med sultanom in mladoturškim komitej
pravijo, da mora sultan vpričo šejh ul islama
parlamentarnega zastopstva priseči na koran
bo vedno varoval ustavo, da bo zopet name
vlado Hilmi paše in da bo mladoturškemu
miteju izročil kolovodje reakcionarnega pui
Sultan se je doslej le branil, odsloviti čete, ki

v njegovi palači. Pogajanje se nadaljuje. Ce bi
prišlo do najhujšega, bi sultan lahko računal na
4000 mož svoje telesne straže. Ce zadene mlado
turška armada na odpor, bo prodirala v treh
kolonah.
Carigrad, 22. aprila. Mestni poveljnik je mlado
turškim voditeljem ponudil mestne ključe. Med
predlogi Mladoturkov, ki jih je Tevfik paša na
znanil sultanu, je baje tudi ta, da naj gre Abdul
Hamid za nekoliko mesecev na poto
vanje, med tem pa bi vodilo vlado regens tvo,
ki bi bilo sestavljeno iz Mladoturkov. Sultan bi
moral priseči, da bo potoval kot privatna oseba
in da ne bo snoval zarot ne doma, ne v tujini.
— Zdi se, da ima mladoturška armada sledeči
načrt : Za sedaj še ne maršira v Carigrad, temveč
oklene mesto, dokler ne bo armada tako močna,
da prisili 6000 sultanovih mož brez boja na ka
pitulacijo. V tem se pripravi fetva, s katerim iz
reka šejh ul islam, da je sultan odstavljen. Šele
kadar se razglasi novi sultan, bo slovesen vhod
v mesto.
Pariz, 22. aprila. Carigrajskemu poročevalcu
„Matina“ je Enver bej dejal, da sultan ne
sme ostati na prestolu, ker bi to bita smrt
domovine. Abdul Hamid lahko računa, da se mu
daruje življenje, več pa ne sme pričakovati. —
Razni visoki častniki v San Štefanu so zatrdili,
da med sultanom in Mladoturki ni sporazuma
in da je neresnična vest, češ, da armada ne
pojde v Carigrad. — Enver bej je dejal, da
armada doslej le zato ni odločno nastopala, ker
ni vedela, če se more zanašati na mornarico;
zdaj so tudi tam nezanesljivi elementi odstranjeni,
tako da ni nobene zapreke več za mladoturški
komite. Odstranitev sultana je že sklen
jena stvar.
Carigrad, 22. aprila. .Turquie“ javlja, da
imajo Mladoturki v rokah imenik reakcio
narjev, ki so povzročili protiustavni upor; na
imeniku je 543 oseb, med njimi Nadir aga,
vodja evnuhov (haremskih služabnikov) iz Jildiza,
intendant neke princeze, 17 dostojanstvenikov, 21
žurnalistov, drugi pa so hodže in vojaki. Postav
ljeni ne bodo pred vojno, temveč pred redno so
dišče.
Po poročilih listov bo zborni povelj nik N a z i m
paša danes zaprisegel s šejh ul islamom cari
grajske čete, da se ne bodo mešale v politiko in
da ostanejo zveste ustavi. Potem pojdejo cari
grajski vojaki v mladoturški tabor, da podajo
ondotnim vojakom roke. Vojaška požarna bramba
in mornariška infanterija so že prisegle.
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Strokovni pregled.
= Strokovne organizacije v Ljubljnt»^
27. aprila zvečer naj pridejo v soba xdruu^,
organizacij zastopniki ljubljanskih strokovnih g-a.
nizacij na važno sejo.
Anton Kristan, strokovni Ujmi.
= Štrajk mizarjev v Zagreba je — jkaoe»®
20. aprila so zaupniki mojstrov in delavca

pisali novo kolektivno pogodbo. Piaë^yaio « -,
od ure in po kvoti, kakršno so zahtevali dditj.
Akordno delo se bo od sedaj zanaprej smelo fe.
lati, ali cenik je zelo višji in boljši nego poprej,
Minimalna plača za mizarje, ki 30 v prvem leto
pomočništva : 35 vin. na uro, za delavce v drugem
letu pomočništva 42 vin. in za one v tretjem letu
48 vin., kar odgovarjaje tedenski plači od 18 K
31 vin,, 21 K 66 vin. in 24 K 76 vin. Natanč
nejše bomo še poročali.
= Iz krogov brivskih pomočnikov se nam
piše o žalostnih razmerah v ti stroki. Dopisa ne
objavljamo, ker vse te nedostatke, ki jih navaja
dopisnik, more odpraviti razredna organizacija
brivskih pomočnikov. Zato svetujemo, naj se brivski
*
pomočniki vse bolj oklenejo svoje strokovne orga
Carigrad, 22. aprila. „Serveti Tumum“ po nizacije, nego so se je doslej.
roča posameznosti, na kako grozen način je bil
= Izprtje čevljarjev v Badapeäti. Čevljarji
zadnji teden poveljnik bojne oklopnjače „Assar v Budapešti so imeli z mogotci sklenjeno kolek
i Tevfik“ umorjen od mornarskih vojakov. Zgo tivno pogodbo, ki bi imela poteči že v svečanu
dilo se je to pred sultanovo palačo. Sultan je tekočega leta, ali podaljšala se je v skupnem spo
gledal skozi okno in je potem mornarjem poslal razumu do avgusta tekočega leta. Ko se je to
svoje cesarske pozdrave. Hči umorjenega zgodilo, niso hoteli nekateri mogotci nič več pla
je zblaznela.
čevati po pogodbi, češ, da nočejo podaljšanja.
*
Tarif še ni držal, radi česar so pomočniki nasto
Carigrad, 22. apila. Število žrtev pri pobi pili z zahtevo, da se je obojestransko držati po
janju Armencev v vilajetu Adana se ceni na godbe. Na to zahtevo so mogotci odgovorili —
15.000. Med žrtvami je mnogo žen in otrok. Cele z izprijena 400 pomočnikov ravno na veliki teden,
vasi so uničene. Oblasti zahtevajo, da bi se opra Število izprtih se je po Veliki noči še povečalo.
vičile spričo Evrope, od armenskih škofov in do Čevljarski pomočniki naj zato ne iščejo
stojanstvenikov izjavo, da je dogodke provociralo dela v Budapešti.
armensko revolucionarno gibanje in žugajo, da
bo vse pobito, če se ne prinese taka izjava.
Umetnost in književnost.
(Dalje glej „Zadnje vesti“.)
; Razprave VII. zbora jugoslovanske social«
demokracije. V založbi Delavske Tiskovne Dreti»
v Ljubljani je izšel zapisnik o razpravah letošojsf»
strankinega zbora. Lična knjižica obsega 112 sn*
o Ljubljanskim aodrngoml Po sklepu okraj Sestavljena je po stenografičnem zapisniku ter F
nega odbora ljubljanskega se vrši letošnje majsko daja v pregledni obliki referate in razprave ne
praznovanje po nastopnem redu: Ob 1/. 7. zjutraj treh dni, vse sklepe, imenik delegatov in novi pra
koncert «Slovenske filharmonije» v «Svicariji» v vilnik stranke; dodan je tudi brnski narodnostni
tivolskem gozdu. Vstop prost. Točno ob ^glO. odhod program. Knjiga je torej neobhodno potrebna vsa
na vrt «Narodnega Doma». Popoldne shodi po komur, ki hoče poznati strankino življenje,
raznih krajih okolice. (Da se morejo določiti refe pa vsakemu sodrugu, ki hoče bodisi tudi v naj*
renti, naj zaupniki še tekom prihodnjega tedna vse ožjem krogu delovati agitatoričso. Z ozirom ns ob
potrebno ukrenejo ter sporoče zahteve na naslov sežnost se lahko pravi, da je cena 60 vinarjev srio
sodruga Kocmurja, Dunajska cesta št. 20.) Ob nizka. Vsem sodrugom, ki se zanimajo za notranje
7,4. dohod sodrugov iz Spodnje Šiške, Rožne do delo in za razvoj stranke, priporočamo zapisnik
line, Gline, Most, Zelene jame in drugih krajev najtopiejše. Naroča se pri Delavski Tiskovni Družbi,
okolice. Ob 4. zabaven sestanek sodrugov in nji Ljubljana, Dunajska cesta 20.
hovih družin na prenovljenem vrtu restavracije
«International» (pri sodrugu Petriču) na Resljevi
iače vesti.
cesti št. 22. Godba in vsakovrstne druge zabave.
Narodnost je mikolovka, ki jo liberalci
Vstop le proti izkaznici, ki se dobe pri vseh orga
fas posebno pridno nastavljajo, misleči, aa
nizacijah, zaupnikih ter upravi «Rdečega Prapora»
delavci cel kup neizkušenih mišek, ki se
na Dunajski cesti št. 20. Z legitimacijami naj se
jele
vanjo. Lanski septembrski dogodki so
sodrugi preskrbe še pred 1. majnikom, ker ta dan
ina,
ki jo natikajo vanjo. Ignoranti, » ne
bodo vsi strankini prostori zaprti. Dolžnost vsakega
i
abecede
socializma, pripovedujejo, da j
sodruga je, da se udeleži priredb z majskim znakom.
i
demokracija
zrastla na Nemškem. General,
Komur je praznovanje 1. majnika zaprečeno, naj
•jakov
dajejo
liberalni stranki v znamenj
pride vsaj zvečer na zabavišče ter pripelje seboj
osti delavske glasove na razpola®°* .
tndi svojo družino.
Jgorčujejo, če kdo ne smatra septera
o Ljnbljinika okrajna organizacija si je letos
or n .TU».,
omislila lične majske znake, ki se dobe po 20 vin.
ti. - Nekaj nereda» m nemi» b"* £
pri vseh zaupnikih ter pri upravi «Rdečega Pra
pora». Sodrugi, sezite po njih 1 Prvega majnika naj
ne bo nihče brez majskega znaka.
10 î,SlC
2 ïela Narodno*1
o Spodnja Slika. 1. majnika ob 2. popoldne
je shod na vrtu gostilne pri Vodniku. Po shodu
skupen odhod v Ljubljano na vrt restavracije

Iz stranke.

«International».

prva potreba na svetu in naprej si je treba zava
rovati življenje. Kajti če pcgiue človek, je tudi naroduas! prt hudiču. Kdor ima 20.000 letnega do
hodka, hišo, vilo, lov i. t. d., lahko goji narodnost
“u ?Port’ .delavec mora pa naprej skrbeti za svoj
obstanek, iu
ge mora bojevati proti tistim,
* živo iu se zabavajo na njegov račun. Kadar pri
hajajo gospodje z narodnostjo, imajo edini namen,
-asuti delavcem oči s peskom, da bi pozabili na
»run in v svojih sovražnikih gledali «prijatelje»
Septembrski dogodki! Kaj je to pravzaprav? Ker
se je liberalcem tako slabo godilo, da so po
trebovali nenavadno krepke reklame, pa so zape
ljevali ljudi v nt umnosti, naj bi bila zdaj prepo
vedana vsaka trezna sodba o tistih dogodkih? Ker
je župan Hribar predlagal, da naj Schwarz pokliče
vojake, naj bi se slovenski delavci kar z dlako za
pisali liberalcem? S septembrskimi dnevi je tako:
Tisti dogodki na Pogačarjevem trgu pomenijo tra
gedijo, za katero niso kričavi narodnakarji do
današnjega dne pribavili nobenega zadoščenja.
Ampak kar je bilo pred tragedijo, je bila lo
povščina, ki ostane, kar je, vzlic poznejši tra
gediji. In ker so lani šturmali kazino, ker so
trgali nemške napise, ker so pokale puške, ker
so nekateri ubogi zapeljanci v zaporu, nekateri
pa pred sodbo, se ni položaj slovenskega delavca
prav nič izbobšal in se s takimi Spektakli nikdar ne
bo izboljšal. Ce hoče, da se mu izboljša, se mora
organizirati in sicer organizirali proti tistim, ki ga
izkoriščajo, pa naj so v svoji mladosti pili tevton
sko pivo, ali pa srkali sladko mleko slovanske ma
tere. Delavec proti izkoriščevalcem — tako je
povsod, pa bo tudi na Slovenskem tako,
— Pri ljubljanikih občinskih volitvah so
liberalci «zmagali». Bili bi torej lahko zadovoljni
in bi molčali. Toda ker so morali za volitve raz
viti nenavadno veliko agitacijo in zapraviti kup
denarja, se vendar jeze in skušajo olepšati svojo
zmago. Pri tem bi tudi radi dosegli, da bi se po
zabile neke malenkosti, na primer da dva stara
pristaša nista hotela kandidirati in da bi labko
prišlo komu na misel, vprašati, zakaj sta pravza
prav odklonila kandidaturo. Da se ljudem ne bi
porodile take misli, se zdaj lažejo — zlasti v
celjskem «Narodnem Dnevniku», v tem žalostnem
nasledniku nekdanje «Domovine» — da so socialne
demokrate podpirali klerikalci in Nenci. Brez po
dobnih laži ne morejo naši liberalci preživeli prav
nobenih volitev. A pri letošnjih občinskih je ta laž
že posebno smešna. Klerikalci so se ves čas pri
pravljali, da nastopijo sami in ko so zadnje dni
spoznali, da ne gre — zakaj ne, vedo že sami —
so izdali svojim pristašem strogo parolo, da naj
ostanejo doma. Nemci ? Hm, Nemci so se udele
ževali volitev, a glasovali so — za liberalce. Ce
je treba, je tudi dokazov za to. Taka je ta reč z
ene strani. Z druge strani je taka, da cela vrsta
socialno-demokratičnih volilcev ni vpisana v vo
lilnem imeniku; po stari razvadi' so se zanašali,
da mora biti na rotovžu vendar pravica. Zato so
pa v volilnem imeniku volilci, katerih pošta nikjer
ne more najti, ker jih ni. Tudi za to imamo do
kaze. Navedeni so volilci v hišah, ki ne ekzistirajo.
Vpisani so volilci. ki jih je treba iskati pri Sv. Kri
štofu. In — agitirali so liberalci. A kako? V
«Mestnem Domu» je vojaški urad mestnega magi
strata. V pondeljek je ta mad enostavno izginil,
v njem se je namestil liberalni agitacijski lokal,
pred njim je prt žala četa liberalnih agitatorjev in
kdor je prišel čez stopnice, so ga hitro potegnili
noter, pa so se zamenjavale glasovnice tako čudo
vito, kakor da imajo tam kakšnega «čarovnika».
Seveda je to navadna metoda liberalnega zmago
vanja in čas bo že prišel, ko bodo ž njo ostali na
cedilu. Za zdaj bi pa bilo vendar bolje, da bi na
tihem vživali sadove svojega «truda», ne pa po
nepotrebnem provocirali. Zakaj dobrega ne dose
žejo s tem nič.
— Če zdaj ne bo konec socialne demo
kracije na Slovenskem, tedaj si pa labko oddah
nemo ! Će bi imeli Zizibambule toliko dejanske
moči, kolikor imajo nekateri njihovi veljaki ko
rajže z jezikom, kadar so sami, tedaj ne bi kazalo
socialni demokraciji res nič drugega, kakor napra
viti testament. Toda tej korajži je treba le ne
koliko pogledati na dno, pa se vidi, kako se trese
in išče, kje da bi se oprijela. V Š'ški so imeli Zi
zibambule v nedeljo zakoten shodek, s katerim so
pa hoteli silovito paradirati. Očka Ribnikar že prej
ai mogel nič opraviti s svojo znanostjo, odkar so
tau pa starejši očka Hribar prepovedali načelništvo
v ff, D. O. ter mu ukazali, brigati se bolj za
ljubljanski trg, pa išče v Meki slovenskih Zizibambul, j
v Trstu. Od tam sta prišla v nedeljo kar dva pro- |
roka, dr. Mandič in njegov adlatus, «učeni» Jaklič. ;
Kaj je govoril Mandič, je težko povedati, zakaj
izmed tistih par možicev, kar jih je bilo na shodu,
ga nihče ni razumel; Mandičev jezik namreč ni
ne hrvatski ne slovenski, ampak nekakšen slo
vanski volapik, o katerem še ni spisana ne slov-

nic?.> Qe slovar. Kar je čvekal Jaklič, je pa bilo,
v dialektu «Slovenskega Naroda» za poč’t. Bogve
v kakšnih sanjah mera živeti ta komandant shodovskih razbijačev, da se upa v železničarski Šiški
čenčati o vplivu N. D. O. na tržaške železničarje!
Velikanski mora biti ta vpliv, če se pomisli,
da je dobila slavna N. D. O. pri zadnjih blagaj
niških volitvah na železnici celih 7 glasov. Ljub
ljanske Zizibambule, katerih nikdar ni bilo mnogo,
pa jih je še od dne do dne manj, so tolažili, da
se jim ni treba bati socialnih demokratov. Seveda
ne. Le tako lepo med štirimi zidovi naj ostanejo,
Pa..se
rfis ,n’ treba bati. Še manj pa se kdo
boji njihove «sile» in otročje baharije. Tudi žaba
se je enkrat napihovala in konec je znan.

avstro-ogrskemu poslaniku predložil, naj Avstrija
zasede Macedonijo (?) pa naj zato varuje njega.
Grof Pallavicini je baje potrdil to vest, ki je
silno razburila vojsko proti sultanu.
Carigrad, 24. aprila. „Osmanli“ našteva v
uvodnem članku vse gorje, ki ga je Abdul Hamid
prizadel narodu, in zahteva, da odstopi. — Da
našnji selamlik še je izvršil normalno. Nastopilo
je pa manj vojaštva kakor ponavadi.
Carigrad. 24. aprila. Mladoturški komite je
poslal sultanu naznanilo, da mu noče storiti nič
hudega. Sultan je obljubil, da stori vse, kar se
zahteva od njega.
Carigrad, 24. aprila. Pri včerajšnjem selamliku je veliki vezir naznanil diplomatom, da je
predsednik senata Said iz San Stefana poslal br
zojav, v katerem izraža sultanu zvestobo, a
zahteva očiščenje vlade in uprave. Maršal
Kamphfelner paša je v sultanovem imenu iz
javil, da mu je zborni poveljnik Mahmud
Zadnje vesti.
Še v ket dopoldne brzojavil, da se čudi govoricam
o odstavljenju sultana. Macedońska armada je
Sultanova usoda.
prišla pred Carigrad, da vzpostavi red in kaznuje
Carigrad, 23. aprila. Člani parlamenta in se krivce. S tem bi bil dosežen sporazum med
nata so se včeraj v San Stefanu konstituirali kot sultanom in Mladoturki. To se pripisuje
«Narodnizbor», da razpravljajo o položaju in o po zbornemu poveljniku Na zimu, ki se je včeraj
trebnih korakih. Sejo je vodil predsednik senata odpeljal v San Stefano.
Said. Na dnevnem redu sta dva predloga; prvi se
Carigrad 24. aprila. Zdi se, da maršira
tiče odstranitve sultana Abdul Hamida, macedońska armada protimestu. Makridrugi pa vhoda mladoturške armade v Carigrad. kej med San Stefanom in mestnim zidom je za
Maršal Gazi Muktar paša je iz različnih razlogov it seden. Tudi proti Peri in Bosporu je videti na
proti odstranitvi sultana. — Med razpravo je pri predovanje čet. Meni se, da so bile vse današnje
plulo pet bojnih ladij pred San Stefano ter na izjave samo finte in da se vrši akcija proti Jilznanilo, da se postavljajo narodnemu zboru na dizu.
razpolago. To je povzročilo veliko navdušenje in
je napravilo splošno razpoloženje za predlog o od
Poslano.*)
stavitvi. Slišati je, da je narodni zbor že z večino
glasov sklenil odstaviti sultana Abdul Hamida in
da je tudi šejk ul islam sporazumen ter da je že
pripravil «f dva», ki izreka odstavitev.
Carigrad, 23. aprila. Sultan je pod vtiskom založnikom »Slovenskega kažipota po
Ljubljani*.
zadnjih dogodkov obolel. — Meni se, da se ta vest
Slučajno mi je prišel v roke ravno izdani «Ka
razširja, da se ž njo lažje utemelji odstavitev Abdul
Hamida. Nekdaj je strogo veljalo načelo, da od žipot» in nisem malo strmel nad vsebino istega.
stavljeni sultan ne sme ostati živ, češ, da ne more Ker si ne morem misliti druzega, kakor da so iz
biti dveh sultanov obenem. Izjema je bila do dali ta Kaž'pot moji strupeni in škodoželjni osebni
sovražniki, vprašam Vas tem potom, zakaj ste iz
voljena, če je bil odstavljen sultan blazen.
Carigrad, 23. aprila. Neki zaupnik Mladoturkov pustili mojo trgovino, dasiravno bi bilo na mestu,
je pravil o namenih glede na Rešad-efendija to-le : da bi bila označena moja tvrdka na treh krajih?
Po vsem Vašem delu, ki se dâ presoditi iz
«Bolj jasno in enostavno ne morem precizirati na
šega stališča, kakor če pravim: Vzamemo ga pač. knjižice, je moje mnenje, da za tako nalogo sploh
Zanj nimamo ljubezni ni sovraštva, ničesar ne pri niste izvežbani; vrhutega ste se tako malo infor
čakujemo od njega in ne bojimo se ga. Rešad- mirali, da ste najbrže imeli mojo trgovino za
efendi postane sultan edino zato, ker nočemo in — protinarodno.
Bolje bi bilo, ako bi si bili prihranili to delo
priznam — ne moremo odpraviti hišnega zakona
Osmanov, ki obstoja že 400 let Od Selima I. že in prepustili drugim, ki dobro poznajo tukajšnji trg
velja zakon, da prihaja vedno najstarejši član fa in ki ne bi dajali take nemarnosti v tisk in jo
milije na prestol ; naj postane 64 letni Rešad-efendi razpošiljali med svet.
Taka knjižica, ki ima toliko neodpustnih napak,
padišah! To vemo, da je vzgojen kakor vsi osmanlijski princi in da torej v pravem in v prenesenem nima nobenega pomena in kdor pozna značaj
zmislu besede nič ne ve o svetu in o razmerah, trgovcev v Ljubljani, se mora samo zgražati nad
ki so tam zunaj. Ampak svoje ime zna zapi tako škandalozno sestavo.
S spoštovanjem
sati in toliko pameti bo že imel, da bo
razumel, kadar mu minister predloži
Engelbert Skušek
kakšen dekret na podpis, da mora tedaj
modna trgovina, Ljubljana, Mestni trg 19.
porabiti svoje znanje. Rešad-efendi lahko na
*)
Za
vsebino ne prevzema uredništvo odgovornosti.
stopi s tradicionelno nevzgojenostjo svoje familije
j vlado. Princ Rešad ne bo škodoval svojemu na
rodu. Ce bi imeli svobodo; da si izvolimo sultana,
(N o.
bi bili pustili Rešada že zaradi njegove starosti in
Našim rodbinam priporočamo
bi bili izvolili morda katerega izmed Abdul Hamidovih
sinov, ki vživajo zadnji čas res nekaj popularnosti.
Ampak za nas ni zdaj vprašanje, kdo sedi na
prestolu, temveč kdo ga obdaja in kako se dobi
jamstvo, da bodo vedno tisti okrog padišaha, ki
so najsposobnejši. Teh jamstev ne bo manjkalo,
Stel
Telefon ftt. 177
v tem nam lahko zaupa ves svet. Iz svoje palače,
52—38
imenovane ječe, je prišel tudi Rešad šele, odkar
smo vpeljali ustavo. Če se more govoriti o
vtisku, ki ga napravi, je ta, da kaže prav miren,
dejal bi zaspan značaj. Naj spi dalje kot padi
šah J Narod ima dovolj čuvajev, ki bodo varo
vali njegovo svobodo in njegov napredek.
zaloga piva
Carigrad, 23. aprila. Včerajšnjega narod
nega zbora se je udeležilo okrog 220 po
08 X"vl 8
■ I o 1 I8
■
slancev in 19 senatorjev. Glavno vprašanje je, če
se ima včerajšnji sklep, da se sultan odstavi,
smatrati kot legalen in če bo šejk ul islam po
delil zaželjeni fetva. Včerajšnja seja je bila od
začetka do konca tajna.
Carigrad, 24. aprila. Včeraj ob 10. dopoldne
Gosp. gostilničarjem in p. n.
se je narodni zbor zopet zbral na sejo, ki še
traja in je tajna. Sultanov telesni zdravnik pro
slavnemu občinstvu priporočam
fesor Bier izjavlja, du so vse vesti o Abdul
t
Hamidovi bolezni izmišljene.
zagrebaško ln
Berlin, 24. aprila. „Lokalanzeiger* javlja iz
Carigrada: Pri glasovanju o odstavitvi sultana je
■■
pivo
■■
bilo 136 glasov za, 59 pa proti. Sultan se je
baje obrnil do šestih velesil za garancije za nje
govo življenje, svobodo in posest, da pa ni
dobil odgovora. Turški listi javljajo, da je sultan
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Socialno zavarovanje v odseku.
Državnozborski odsek za socialno zavarovanje
je imel v petek, 23. aprila, sejo, ki jo je vodil na
čelnikov namestnik sodrug El d er s c h. Od vlade
je bil navzoč minister za notranje zadeve baron
H a er d tl, sekcijski načeluik dr. vitez Wolf in
mnogo uradnikov. Začela se je generalna debata o
vladnem načrtu socialnega zavarovanja. Poročevalec
je bil poslanec dr. Drexel, ki si je prihranil lastno
delo na ta način, da je čital poročilo, katero so
bili izdelali prt vladi.
Kot prvi govornik v debati se je oglasil po
slanec sodrug Eldersch.
Priznal je, da obsega načrt o socialnem zava
rovanju veliko delo. Vpeljava zavarovanja za starost
in onemoglost odgovarja davni želji delavstva.
Vendar se pa ne more prezreti, da vzbuja načrt
vlade težke pomisleke. Predlogi vlade, kolikor se
nanašajo na preuredbo že obstoječih zavarovalnih
panog (bolniškega, nezgodnega), so zadeli v vseh
prizadetih krogih brez obzira na politično stran
karstvo na odločen odpor. Glavna napaka tiči v
organizatorični in financielni zvezi za
varovanja delavcev z zavarovanjem sa
mostalnih. Izdelal se je načrt zavarovanja za
samostalne na prenagljen način. Socialni de
mokratje priznavajo, da je zavarovanje sa
mostalnih potrebno in daga je smatrati kot
zahtevo humanitete. Ampak če se združita
obe panogi zavarovanja, se škoduje obema. Zava
rovanje samostalnih je po vladnem načrtu zelo
borno. Vladna osnova ima samo dva rentna raz
reda, ki sta v enaki vrednosti s prvima mezdnima
razredoma delavcev. Povrh je še onemogočena sa
mostalna uprava te zavarovalne panoge samo
stalnim.
Čeprav pridejo štiri milioni zavarovancev v
poštev, je vendar krog oseb, za katere velja zava
rovanje, vse preozek. V primeri s Körberjevim na
črtom je to, kar daje zavarovanje za obnemoglost,
znatno znižano, nasprotno pa so doneski zvi
šani za 20 odstotkov. To ne prihaja le odtod, da
so všteti tudi poljedelski delavci, ampak tudi od
tveze z zavarovanjem samostalnih. Pripravljeni smo,
nositi bremena za deficit pri zavarovanju polje
delskih delavcev, odločno se pa moramo zavarovati,
da se nam hoče natovoriti neizogibni deficit iz za
varovanj* samostalnih. Z ozirom na deficitno
gospod aratvo dežel je tudi povsem izključeno,
da hi te kaj doprinašale za izpopolnitev zavaro-

pog|edu „
da bi samostalni lahko vpU,«r, na reči faič ne tičejo ia da si hoie tudi vlada žago» preveč vpliva. Državnih doneskov ne daje
'ja. Venomer se zahtevajo enotne blagajne •
Ma sedanjo organizacijo bolniških blagajn,’
»je še okrajni urad, ki je naglemu uradoIniikih blagajn le na poti. Ustanovitev
urada pomeni dvojno evidenco, dvojni
Zneskov, ker mora bolnička blagajna re-

fedpiae. Okrajni uradi podraže upravo
ga 15 do 20 milijonov kroni

socialno zavarovanje ne more imeti namena, da
podražuje upravne stroške v neizmernost.
Na to je minister Haerdtl polemiziral z El
dersch î m. Dejal je, da se zavarovanje za starost
in obnemoglost ne sme vpeljati enostransko v prid
delavstvu, da torej ne sme prezreti vsaj tako ve
like potrebe po zavarovanju v širokih krogih samo
stalno pridobivajočih. Ločena rešitev zavarovalnega
vprašanja za delavce na eni, za samostalne na
drugi strani, ni priporočljiva. Zlasti če bi se morale
vršiti obsežne preiskave za zavarovanje samostalnih,
bi bila edina posledica, da bi se to zavarovanje
odgodilo na nedoločeno dobo. Ločena uredba Za
varovanja za samostalne in nesamostalne bi bila
seveda mnogo dražja kakor skupna organizacija.
Okrajni uradi se predlagajo zato, da bi se uprava,
ki povzroča že zaradi obsežnosti zavarovanja ve
like stroške, uredila čimbolj po ceni. Ce bi se ho
tela zgraditi lokalna organizacija na podlagi bol
niških blagajn, bi bilo treba močno poseči v dose
danjo bolniškoblagajniško organizacijo, ki se je že
vživela. Koncentriranje pripravljalnih poslov pri
okrajnem uradu daje tudi možnost, da se dovoli
delodajalcem primeren vpliv na oskrbovanje
teh poslov.
Dr. Okunievikij (Rusin) pravi: Z ozirom na
razmere v Galiciji in v Bukovini je potrebna velika
paznost, če se hoče zavarovanje samostalnih raz
širiti tudi na družinske člane. Po točnih računih
bi moral načelnik družine, ki šteje tri glave, pla
čati 32 kron na leto. To je preveliko breme, če
se pomisli, da se še ni moglo vpeljati prepotrebno
zavarovanje proti ognju zaradi prevelikih stroškov.
Seitz (socialni demokrat) omenja v polemiki
z ministrom Haerdtlom, da se je socialna demo
kracija vedno potegovala tudi za zavarovanje samo
stalnih. Pač pa se mora tudi ta zavarovalna pa
noga prav tako kakor delavsko zavarovanje teme
ljito pripraviti. Kakšne posledice ima prenagljeno
zakonodajstvo, se zdaj z grozo opaža na penzijskem
zakonu za takozvane privatne uradnike, katerega
ne odobrava nihče več izmed prizadetih, razven če
je osebno interesiran pri upravi. Ce je minister
tako z vrha izjavil, da je anketa, ki jo priporoča
poslanec Eldersch za zavarovanje samostalnih,
nepotrebna, češ, da je vladi itak že vse znano, so
mu izjave poslanca Okunievskega menda te
meljito pojasnile, da ni tako. Glede na samostalniško zavarovanje ni takorekoč nobenega priprav
ljalnega dela, ker se je v par mesecih na prenagljen
način vkrpalo v gotovi zakon. Da dvojno delo, ki
bi ga imeli opravljati bolniška blagajna in okrajni
urad, ne bi zvišalo upravnih stroškov, tega ne ver
jame ministru nihče. Resnica je, da se hočejo
uradi ustanoviti iz političnih razlogov ia da osta
nejo proti tej tendenci seveda brez vspeha vsi
stvarni argumenti, katere so navajali strokovnjaki
tudi iz krogov najodličnejših nasprotnikov delavstva.
Ministrove opazke o obratnih bolniških bla
gajnah se morajo kar najodločnejše odkloniti.
Te blagajne, ki so pogostoma popolnoma zakotne,
spravljajo v nevarnost obstanek krepkih bolniških
blagajn. Da hoče vlada v nasprotju s prvotnim
načrtom trpeti take blagajne tudi tedaj, če nimajo
niti 500 članov, kaže čudno uslužnost pred go
tovimi podjetniki in objektivnost vlade, ka
tero je zatrjeval minister, se kaže v čudni svet

lobi. Ce bi se hotela vlada rešiti politično-strankarskih obzirov in sledila samo stvarnemu uvaža
vanju, ji ne bi ostalo nič drugega, kakor temeljita
izprememba cele organizacije v zmislu samostal
nosti obeh panog ter v zmislu samouprave zava
rovancev, odstraniti pa bi morala vse birokrati čne
ovire, zlasti popolnoma nepotrebne in neopravičene
okrajne urade.
Gerny (socialni demokrat) izvaja: Ze pred
16. in 18. leti so delavski zastopniki nastopali za
zavarovanje malih obrtnikov. Moji sodrugi so v
anketi leta 1896 opozarjali na potrebno zavaro
vanje samostalnih, pa tudi na to, da ga je treba
dobro pripraviti, zlasti da je treba poskrbeti sta
tistični material. Patentirane reševalce malih obrt
nikov zadene graja, da so toliko časa pustili v
nemar naše opomine in da tudi sedaj niso pri
volji, nastopiti pravo pot. Zmešanje zavarovanja
samostalnih in delavcev je napačen način ter na
sprotuje željam interesentov, katere bi bilo najprej
slišati. Pri samostalnih se opaža zadnji čas spre
memba nazorov.
Zastopstva obrtnikov in deželne zveze zadrug
na Češkem in Moravskem so se izrekle za ločitev
obojnega zavarovanja. Opozarjali so, da samostalni
ne fluktuirajo tako kakor delavci ; zato priporočajo
za samostalne avtonomno deželno zavarovanje.
Oziralo naj bi se tudi na mnenje bolniških blagajn
in okrajnih blagajniških zvez, ki so se — vsaj na
Češkem — soglasno izrekle zoper združitev. Temu
mnenju so se pridružili zastopniki vseh strank, tudi
podjetnikov. Minister precenjuje organizacijske te
žave; že zdaj se poverjajo občinam, tudi malim,
podobne naloge kakor pri pobiranju doneskov za
zavarovanje v poljedelskih obratih delujočih oseb
zoper nezgode. Precenjevanje prometnih bol
niških blagajn kaže, da minister ne pozna
stvari.

Smltka (socialni demokrat)

protestira proti podtikanju, da hočemo zavleči za
varovanje samostalnih. Vsi govorniki nasprotniških
strank menijo, da je edino tako zavarovanje mo
goče, kakršno predlaga vladni načrt; mi pa imamo
pred očmi boljše zavarovanje, ki tudi samostalnim
bolje odgovarja. Že mehanično razširjenje pri
silnega zavarovanja na samostalne mora
vzbuditi pomisleke. Prisilno zavarovanje je izved
ljivo pri delavcih, ker se tudi najrevnejšemu de
lavcu odračuna donesek od tedenske mezde. Sa
mostalni, ki ne morejo plačevati, pa ne bodo od
števali doneskov, v prvi vrsti zato ne, ker ne pri
čakujejo nobene koristi. Ali naj se vidi v tem po
sebno korist, da plačuje 100 samostalnih doneske
do smrti zato, da jih osem, ki dosežejo 65. leto,
dobi rento, ki je često manjša, kakor to, kar dobe
danes revščinske oskrbe, ne da bi morali plačevati
doneske? Na ta način pa izgubi rentna blagajna
velik del tistih doneskov, ki naj ji omogočijo iz
plačevanje rent. Delavci, katerim se doneski od
tegnejo, bodo morali plačevati deficit. Vlada je do
ločila tako nizke rente in za samostalne samo sta
rostne rente, ker stopa s tem zavarovanjem na
neznano polje, kjer je treba previdnosti. Ce je za
varovanje samostalnih samo privesek delavskega
zavarovanja, financialao in organizatorično ž njim
združenega, tedaj je daljni razvoj tega zavarovanja

samostalnih skoraj nemogoč, ampak tudi razvoj de
lavskega zavarovanja je preprečen. Ce bi odsek in
zbornica vendar sklenila združitev obojnega zava
rovanja, ne bi hotel biti med onimi, ki bi nosili
odgovornost za tako borno zavarovanje samostalnih.
Prihodnja seja je v pondeljek. ____

Politični odsevi.
* Zaradi saniranja deželnih financ je bila v
soboto pri finančnem ministru seja, katere so se
udeležili zastopniki vseh deželnih odborov. Finančni
minister jim je predložil nov načrt, po katerem bi
se dežele tudi zananrej — in sicer od 1. januarija
1910 do konca 1917 — odrekle doklad na osebni
dohodninski davek, nadalje pa tudi od začetka pri
hodnjega leta deželnih doklad na pivo. Pivna do
klada bi se imela podržaviti in prišteti pivnemu
davku. Deželam bi se pa odkażali prebitki iz oseb
nega dohodninskega davka. Državni davek na žga
nje bi se zvišal; za sedaj misli fin. minister ostati
pri tistem zvišanju, ki ga je predložil Korytowski,
namreč 50 vin. pri litru; toda v finančnem mi
nistrstvu se izdelujejo načrti, po katerih bi se ta
davek zvišal celo za 90 vinarjev, to je za 100 od
stotkov ter bi se vpeljal tudi državni monopol
na žganje. Tudi državni davek na pivo bi se
zvišal za več kakor za deželno doklado, namreč
od 34 na 70 vinarjey. Iz teh dohodkov bi se de
želam odkażało 105 milionov, ki bi se razdelili tako :
Polovica po prebivalstvu, četrtina po konzumu piva,
četrtina pa po konzumu špirita. Po tem načrtu bi
dobile posamezne dežele:
Nižja Avstrija ....
18,372.500 K
Gornja Avstrija ....
3,431.000 „
Salcburško.....................
1,277.500 „
Štajersko
......................
5,221.500 „
Koroško...........................
1,854 500 „
Kranjsko...........................
1,986.000
7,740.000
Trst
671.000
Istra
555.000
Goriško
Tirolsko...........................
2,547.500
Predarlbeiško ....
405.000
Češko
............................... 31,114.000
Moravsko...................... 11,890.000
Šlezko...........................
3,361.500
Gališko........................... 18,664 000
Bukovina...........................
1,986.500
Dalmacija......................
826.500
Ker bi pa Moravska, Šlezija in Koroška manj
dobili, kakor po Korytowskijevem in ker potrebuje
tudi Kranjska večjo subvencijo, bi finančni minister
dovolil za te dežele še 1 milion, ki bi se razdelil.
Skupni odkaz deželam, ki bi zdaj znašal 105 mi
lionov, bi se vsako drugo leto zvišal za 2 miliona
in sicer do leta 1917, tako da bi skupno žvišanje
znašalo 18 milionov kron. Tudi zvišani znesek bi
se razdelil deželam po enakem ključu. Zastopniki
deželnih odborov niso kaj preveč navdušeni za ta
načrt, žastopniki Češke in Moravske so ga celo od
ločno odklonili. Finančni minister ga pa hoče na
vsak način v sredo vložiti v zbornico.

* Jezikovno vprašanja za Dalmacijo so rešili
na konferenci, katere so se udeležili Hrvatje, Srbi
in Italijani. Sprejela so se sledeča načela : Hrvaščina
je uradni jezik v notranji in zunanji službi. Vloge
v italijanskem jeziku se lahko rešujejo v italijanskem
jeziku. V mestih, kjer je najmanj 30 odstotkov ita
lijanskega prebivalstva, je reševanje italijanskih vlog
v italijanskem jeziku obligatorično. V 16 mestih in
večjih krajih na obrežju bodo napisi na deželnih
uradih dvojezični, drugod samo hrvatski.
* Jnstični odsek državnega zbora ima dne
27. t. m. sejo. Na dnevnem redu je novi zakon o
elektriki.
* Bolgarsko vprašuje je rešeno. Turčija'je
sprejela pogodbo, katero je predložila Rusija o od
škodnini za tribut, ki ga ji je doslej imela plače
vati Bolgarska in za orientsko železnico ter je pri
znala neodvisnost Bolgarske. Turškemu primeru so
sledile velevlasti in zdaj tudi ne izostane priznanje
kraljevine. Bolgarija je torej dosegla svoj cilj.
* Bančno vpraianje je porodilo politično ko
medijo, ki na vso moč vabi satirika, da jo spravi
kot burko na oder. Ves teden se že vrše seje av
strijskih in ogrskih ministrov in obe vladi se poga'
jate, dasi ves svet ve, kakšen more in mora biti
rezultat. Madžari žele samostalno ogrsko banko, ki
naj bi sklenila kartel z avstrijsko banko. Avstrijska
vlada stoji na stališču, da mora ostati dosedanja
skupna avstro-ogrska banka. Vsak stoji na svojem
hribu in ne sme drugače. Oba vesta to, pa se
vendar pogajata z resnobo kakor da niso Madžari
nikoli v svojem življenju brali nobenega avstrijskega
lista in nobenega poročila iz avstrijskega državnega
zbora in kakor da na drugi strani avstrijski mi
nistri nimajo nobenega pojma o ciljih in zahtevah
ter o trnu madžarskih neodvisnjakov. Zdaj so srečno
j. ?.. „ ’ d? ,so s* Povedali, da se ne morejo ze
diniti. V četrtek so sestavili zapisnik, v katerem se
^reka, da se načrt kartelne banke ni mogel izvesti.
Ogrska vlada je izdala posebno izjavo, v kateri
prav!, da je ogrski načrt propadel, ker je baron
Bienerth izjavil, da ne bi dobil zanj v parlamentu
ne enega glasu; da je pa Košut predložil tak
«znanstveni» in bančno-tehnični material, ki doka
zuje, da bi bile kartelne banke v vsakem oziru

uspešne, če jih ne bi avstrijska vlada načeloma od v izdatke za morfine svrhe
klanjala. Prvo dejanje je s tem zaključeno. Drugo listu govori seveda mnogo'o Poziv y «Katoliškem,
»vini», o «draaose izvrši na ta način, da predložita Košut in
Ät “‘nu,T?j_
»
Apponyi kartelni načrt cesarju. Tudi da ga to so vse flavze. Stvai je »patriotizmu»
cesar odkloni, je že naprej znano. Potem prida še ponekod nekaj ljudi, ki bi radi
ordnov in kaj podobnega, pa se hočeio^SSdemisija ogrske vlade.
V četrtek je bil ogrski minister za notranje na tuje stroške. Kaj lastnega in uarriPino.'ï0,r
zadeve grof Andraši pri cesarju na avdienci ter takih plemenitih glavicah težko izleze, n?3 * '
je poročal o splošnem političnem položaju. Cesar majo zato kakor opice, kar vidijo druszie i’’0?'
je priporočil Andra šiju, da naj poskusi razvoz da je «Fiottenveroin» nemška iznajdba, bi mo °
lati položaj, To bi bilo le tedaj mogoče, ako bi list, ki hoče biti slovensko-nacionalen, odvrniti
madžarska neodvisna stranka hotela odstaviti vpra priobčavanja takih oklicev; še bolj pa bi ire ?
šanje samostalne banke z dnevnega reda. Tega pa morala braniti krščanska vera, ki je po naših nanihče resno ne pričakuje. Nakaterim poslancem je zorih prepovedovala, ne pa organiziralo atBor"
Andraši izjavil, da ne misli prevzeti ministrskega Hvala bogu, da nismo tako naivni, pa ne iščemn
predsedstva.
krščanstva pri tistih, ki uganjajo kupčijo z njim.
— Ljubljanska obrlnonadaljovalna lola N
bo s pribodnjim šolskim letom preustrojila t«r v
Umetnost in književnost.
ta namen preselila iz realke na štiri mestne dešk«
: Majski list, ki ga je izdala jugoslovanska
ljudske šole. Imela bo torej štiri oddelke, ki bodo
socialno-demokratična stranka, je pravkar izšel v ločeni po strokah in sicer : a) Prvi oddelek’«Splosaz
založbi «Delavske Tiskovne Družbe» v Ljubljani. obrtnonadaljevalna šola», iz vajencev raznih manjših
Izdaja je letos izredno lepa ter je v literarnem in obrti, bo nastanjena na III. mestni deški ljudski
v ilustrativnem delu krasno uspela. Novo je, da šoli na Vrtači. «Splošna obrtnonadaljevalna šola.
ima «Majski List» ovitek; tudi je znatno povečan bo imela štiri razrede in sicer: pripravljalni tečaj
ter ima brez ovitka 12 strani. Na prvi strani je dva oddelka 1. razreda obrtne nadaljevalnim in j
lepa in zanimiva Vaupotičeva slika, katero tolmači razred, 1. oddelek obrtne nadaljevalni ce. b) «Strokratka pesem. Potem sledi: Etbin Kristan: Za kovna nadaijevalnica za mehanske tehniške obrti»
kaj tako...? (Pesem). — Lev Nikolajevi Tolstoj. bo nastavljena na I. mestni deški šoli v Komen
— Ivan Cankar: «Lepa naša domovina». — V. skega ulicah. Ta šola bo imela 8 razredov m ;
Doroševič: Cesarjevo dobro srce (Kitajska bajka). pripravljalni tečaj in prvi, drugi in tretji nadaj;>
— Dr. Henrik Tuma: Darwin-Marx. — Amicus: valni razred s štirimi vzporednicami, c) «Strokovna
Prijatelj, ali si socialist? — Bojan: Sveta last. nadaijevalnica za stavbinske obrti» bo nastanjena
— Na planine 1 (Pesem.) Poleg prve velike slike na II. mestni deški ljudski šoli na Gojzovi gg.
ima majski list še sledeče ilustracije: Skupina imela bo 5 razredov in sicer: pripravljalni feg,•
ljudstva v Šidu, ki pozdravlja po volitvi novega tri nadaljevalne razrede z eno vzporednico, t) *Stroposlanca sodruga Vitomira Koraca; otroški zbor v kovna nadaijevalnica za umetno oblačil)«^» bo
Sidu, ki poje socialistične pesmi; portret Leva Ni nastanjena na mestni nemški ljudski šoli m frtiii
kolajeviča Tolstega; skupina hrvatskih socialistov, ter bo imela tri razrede in sicer : pripravijo
ki so bili pod Khuenom preganjani; planinska vi in dva razreda nadaljevalnice. Voditelji tà K&
njeta. Tudi papir, na katerem je tiskan majski list, šol bodo tačavni voditelji dotičnih ijudinh
je letos finejši. Uredil ga je Etbin Kristan. Izdaja Učni jezik bo slovenski in poučevalo se bo ob»
teljsko se je torej na vsak način potrudilo, da deljah in četrtkih od O3inih do dvanajstih dopoldne.
dobe sodrugi za delavski praznik tradicionalni list Večerni pouk torej odpade. Pouk bo trajal Ï me
čim lepši in kljub raznim težavam se je to posre secev in sicer cd 1. oktobra do zadoje nedelje v
čilo. Kdor ga še ni naročil, naj to stori nemudoma, aprilu, vpisovati se bo pa začelo že 15. septemb;.,
zakaj pričakovali je, da bodo delavci željno po Počitnice med letom bodo iste kakor na ljubljanskih
segli po tej krasni izdaji in ker je natisnjena ome ljudskih šolah. V svrho te preustrojbe obrtnih na
jena naklada z ozirom na velike stroške, ga ne bi daljevalnih šol v Ljubljani je sestavil šolski odbor
mogel dobiti, kdor bi se prepozno oglasil. Cena v svoji zadnji seji nov ^pravilnik» 1er vzel na znanje
posameznemu listu je 40 vinarjev; organizacije, ki «učni načrt». Vzdrževanje šole bo veljalo na leta
naroči večje število, dobe primeren rabat. Naroča 20.000 K.
se pri «Delavski Tiskovni Družbi» v Ljubljani, Du
— OSrok atonii. Dne 15. L u. popoldne ob
najska cesta 20.
4. uri je v Mali Račni utonil štiri leta stari France,
sin vdove Marije Košak. Deček je šel neopažen z
bližnje njive, na kateri so domači sadili krompir,
Strokovni pregled.
in kakor pripovedujejo drugi otroci, hotel je v mali
= Strokovne organizacije v Ljubljani, pozor ! korec natočiti vode, pa mu spodrsne in deroča
27. aprila zvečer naj pridejo v soba združenih voda ga hipno odnese. Po dveumem iskanju se
organizacij zastopniki ljubljanskih strokovnih orga ga našli 200 metrov daleč od ponesrečenega
nizacij na važno nojo.
kraja mrtvega.
Anton Kristan, strokovni tajnik.
— V škocijanski Jani pri Divači je pone
= Deveturni delavnik za rudarje v Belgiji. srečil 22 letni Gombač. Neki večer je bil s pri
V belgijskem parlamentu je bil te dni soglasno v jatelji do polnoči v gostilni. Naenkrat je prosi
prvem branju sprejet predlog socialno-demokratičnih tovariša, ki je igral karte, naj ga spremi pred hišo,
poslancev, da se vpelje povsod deveturni delavnik. česar pa ta ni storil. Gombač je odšel sam, od
Doslej jih je imelo le malo to udobnost ; sedaj je tistega časa pa ni ne duha ne sluha po njen.
delalo 60% od 9% nre do 12 ur na šiht. Med Domačini, posebno obupana mati so več dni živea
belgijskimi rudarji dela celo 7000 otrok v starosti v groznem strahu, in brzojavljali na vse strani, ie
od 12 do 16 let. Ce pomislimo vse to, šele spo se ne nahaja kje podoben mladenič. Obšla jih je
strašna misel — posebno še, ker je nekdo
znamo veliko vrednost tega predloga.
= Društvo čevljarjev v Avstriji bo imelo usodnega večera videl Gombača sloneti ob
27., 28. in 29. junija na Dunaju svoj občni zbor. prepada, kot da bi mu bilo slabo — ni li
Dnevni red je zelo obširen in pomemben za čev padel v brezdno, ki je globoko kakih 50
ljarje. Kranjska voli enega delegata. Naloga ob In res so se dali mladeniči navezati na vrvi i
stoječih podružnic društva čevljarjev na Kranjskem spustili v temno globočino. Na neki
bo, da se domenita: koga se pošlje, kajti treba je ojstrini so našli čevelj ponesrečenega, kot
enotno postopati. Delegat mora potem prinesti tudi znak, da je padel v jamo. Po njem pa m bfc*
benega sledu. Prav tiste dni je bila Reka. h*
domov nekaj misli in veselja do delal
izgublja v škocijanski jami, zelo velika; prepUn*
je bila tudi tisto mesto, na katero je najbrže R*
Domače vesti.
Gombač in voda ga je odnesla s seboj.
Prihodnja številka «Rdečega Praporja» izide znano, se do danes še ne ve, če ima Rek» »R*
zaradi prvega majnika v petek opoldne, in sicer kak odtok nad zemljo in kje da bi bit Ljudj? *
namesto številke v četrtek in soboto na 8 straneh. iskali Gombača s čolnom daleč v globeli, a »»
— Proces uradi nemških tabel, ki se vrši vspeha. Ker je bil v gostilni bled, se sodi, dl*
pred ljubljanskim deželnim sodiščem, je v marsi je prišlo slabo, pa da je tako, ko »e je
katerem oziru zelo poučen in to in ono povemo, na ograjo, padel v votlino.
— 0 praznikih streljati imajo navado v
ko bo končan. Za danes pa moramo omeniti neko
neslanost, ki nikakor ne more povzdigniti ugleda gih krajih, čeprav se dogajajo pri takih Pn“*r
Slovencev. Narodiijakarsko časopisje se namreč vedno nesreče. Tudi letos jih je bilo doit: o
trudi na vso moč, da bi spravilo ta proces v ono liki noči. Če bi se zvedelo za vsako, bi se
vrsto z — zagrebškim. Ce nič drugega ne, je to prav spoznalo, kako nevarno je to De.
skrajno neokusno. Tam je 53 ljudi, katere pred kanje. Na Veliko soboto se je ponesrečil ;rlaga državno pravdništvo na smrt. Tam je ten pod Mariborom pri streljanju posestniški513
denčen proces politično veksatoričnega značaja, ki Ranjen ima obraz in roki tako, da so 8a
razburja čitateljstvo po vsi Evropi. Tukaj pa imamo prepeljati v bolnišnico. Isti dau zvečer se jo g
razpravo, ki prav nič ne presega lokalnega ljub nesreča v vasi Jablance, kake poi ur.e R,biJu
ljanskega pomena. Naš proces ne more postati gori imenovane. Pri posestniku Q_
?
imeniten, če se primerja z zagrebškim, ampak če eksplodiralo po neprevidnosti ^o
bi bilo ljubljansko časopisje kaj več kakor je, bi kilogramov smodnika *
•
se s to primero degradiralo zagrebško mučeništvo. in duri in neznatno ramio več
Takih neslanosti pa vendar ne bi smeli uganjati sreče ni bilo, ker jf ^^Ä°Sov.^
in ne skozi strop.
aesJab, ki se
časopisi, ki hočejo biti resni.
— Zn avitrijikl «Floitonvereln» objavlja bi starši pri takih on
Sjevafi.
..
poziv ljubljanski «Slovenec». To je nekako aristo- gajajo ob teh
s
smodnikom
*
jtfifljeM
dri«*
J
kratično društvo, ki posnema patriotarde v nemški
- 2Ä5£^S>*
državi in hoče nabirati denar za stavbo bojnih
ladij. Menda se na ta način izvršujejo načela
«”“ie ’
«praktičnega krščanstva», da se zapeljuje ljudstvo

Ml

MP’

države in ker se 28 śo sodi, da so naseljevalne
razmere v Amerik: ugodne, se uaglaša, da to ni
resnično. Razmere se sicer res počasi izboljšujejo
industriji in na denarnem trgu, a izdatno se raz
mer? niso spremenile na boljše in ni pričakovati,
da se izboljšajo v bodočih mesecih. Izdatno izBoijšaaje se namreč pričakuje, ko se ustvari nov
carinski tarif. Le malo delavskih kategorij bo dobilo
ono delavno razmerje, ki ga pričakujejo. Zdaj
lahko upajo na zaslužek Ie ženski posii, a le, če
zna-o angleško in nemško. Nekaj kmečkih delavcev
rabijo tudi po nekaterih krajih v Ohio, Illinoisu,
Minnesoti, Severni in Južni Dakoti ter v Montani,
5e se razumejo ns poljedelsko in živinorejsko delo,
dasi preostajà o vsled krize domače delavne moči.
Lastnin farm plačujejo mesečno 18—25 dolarjev
s prosto hrano in stanovanjem. Za delo na farmah
se'pa iščejo predvsem mlade moči, ki znajo an
gleško ali nemško. Rokodelci in drugi izučeni de
lavci nimajo zdaj prilike, da dobe delo, ker dobe
tako delo le stari člani ameriških delavskih unij.
Na delo naj ne računajo neizučeni delavci, dni
narji, kar velja za tvornice, stavbe in za rudnike;
kakor sc tudi ne rabijo trgovci, inženirji, zdravniki,
arhitekti. V Pennsylvaniji, kjer je dobilo prej ve
liko izseljencev delo po premegokopih. plavžih,
tvornicab, se zdaj le malo pozna, da se je kaj iz
boljšalo. Podjetniki gledajo, da obdrže staro de
lavstvo, zato labko delajo, ne da rabijo novih de
lavnih moči. Še slabše so razmere v Kaliforniji in
3oaedn.b državah, kjer je veliko brezposelnih avstrijških državljanov. Za to se mora najodločnejše
tdaj svariti pred izseljevanjem.
— Za stajenko deželnozborske volîîvs se
je razvil boj, ki bi se moral imenovati hud, če bi
človek sodil le po časnikarskih vesteh. Liberalci so
začetkoma ponujali klerikalcem kompromis, ki je
pa ostal v zraku in Damesto sloge imajo zdaj v
časopisju ravs in kav«. Vsaka stranka je postavila
zdaj svoje kaadidsfe in vsaka prorokuje svojim
slavno zmago. V delavskem razredu so oboji na
videzno popolnoma pozabili, da je tudi socialna
demokracija na svetu, ki se ne bo dala ne enim,
ne drugim meninič tebinič pohrustati. Liberalna,
odnosno «Narodna stranka», je postavila sledeče
kandidate Za kmetske občine okrajev: Šoštanj,
Slovenji gradeč in Marenberg dr. Anton Božič,
posestnik in odvetniški kandidat v Celju. Za kmetske
občine okrajev Celje, Laško, Vransko, Gornji grad :
dr. Rihard Karb a, zdravnik na Vranskem; Fran
Goričan, posestnik v Višnji vasi in kmetijski po
tovalni učitelj. Za splošno kurijo kmetskih okrajev:
Brežice, Kozje, Sevnica, Laško, Šmarje, Celje,
Vransko, Gornji grad, Šoštanj, Slovenji Gradec in
Marenberg Fran Brinar, nadučitelj v Gotovljah.
Za kmetske okraje Brežice, Sevnica in Kozje Ivan
Malus, ekonom na Bizeljskem. Za kmetska okraja
Šmarje in Rogatec Maks Berlisg, posestnik,
trgovec in poštar v Žetalah. Za skupine slovenskih
trgov Žalec, Gornji grad i. t. d. dr. Vekoslav Ku
kovec, odvetniški kandidat v Celju. Nadalje po
življa narodna stranka v narodno mešanih okrajih,
soglasno volitev sledečih kandidatov, ki so : Za
splošni volilni razred vseh spodnještajerskih mest
in trgov Ivan Rebek, ključavničarski mojster v
Celju. Za mestno skupino vseh narodno mešanih
mest in trgov na Spodnjem Štajerskem dr. Gvido
S e r a e c, odvetniški kandidat v Celju. Za klerikalno
«Kmečko zvezo» pa kandidirajo: Splošna skupina,
sodni okraji Maribor, Sv. Lenart, Gornja Radgona,
Ljutomer, Ptuj, Ormož, Rogatec, Konjice, Slovenska
Bistrica: dr. Anton Korošec, državni poslanec,
Maribor. Splošna skupina Celje, Laško, Sevnica,
Brežice, Šmarje, Vransko, Gornji grad, Šoštanj,
Slovenji Gradec, Marenberg: Franc Piše k, drž.
poslanec, Orehova vas. V skupinab za kmetske ob
čine kandidirajo: Za sodni okraj Maribor, Št. Le
nart, Gornja Radgona, Ljutomer: Franc Robič,
deželni odbornik, Gradec; Ivan Roškar, državni
poslanec, Maina. Za sodni okraj Ptuj, Ormož:
Anton Meško, župan, Labonci; Josip Ozmec,
župnik, Sv. Lovrenc na Dravskem polju. Za sodni
okraj Rogatec, Šmarje : Jakob Vrečko, kmet,
Ponikva. Za sodni okraj Celje, Vransko, Gornji
grad, Laško: dr. Ivan Benkovič, državni po
slanec, Brežice; Alojzij Terglav, kmet, St. Peter
▼ Savinsk dolini. Za sodni okraj Brežice, Sevnica,
Kozje: dr. Franc Jankovič, zdravnik, Kozje. Za
sodni okraj Šoštanj, Slovenji Gradec, Marenberg:
dr. Karl. Verstovšek, profesor, Maribor. Kakor
smo že javili, kandiditala za socialno demokracijo
v četrtem razredu (ki je delavski, ne pa «splošen 1»)
na Spodnjem Štajerskem sodruga Sitter iz Tr
bovelj in Kitek iz Pragerskega. Volitve se začno
dne 7. maja v četrtem volilnem razredu.

policije Gal ib je izdal razglas, ki ima sledečo
vsebino :
1.) V tem hipu, ko je vlada pokazala svojo
moč proti rebelom in reakcijonarcem, je potrebno,
da pokaže vsakdo hladno kri z besedo in dejanjem
in da se vzdržuje vsakega čina, ki bi mogel vzne
mirjati prebivalstvo. Imajo se torej opuščati vsi
hujskajoči klici in govori in se nima tekati po
ulicah.
2. ) Ker je varstvo miru in reda odkażano
solunskim četam, žandarmeriji ia policiji, se poziva
vsakdo, da se pokorava njihovim naredbani. Po
osmih zvečer je prepovedano bodili po ulicah ter
od hiše do hiše brez luči. V izvenrednih slučajih
se mora obvestiti policija.
3. ) Prepovedano je nositi orožje.
4. ) Vojaki, ki so se udeležili nemirov, izroče
orožje. Z j vzdržavanje miru so izdane posebne
odredbe. Večji del upornikov je aretiran, drugi so
zbežali. Trgovine lahko ostanejo odprte in vsakdo
lahko izvršuje svoj poklic.
Narodni zbor
Štambnln. Carigrad, dne
26. aprila. Včeraj je imel narodni zbor sejo y San
Stefana ter je odobril oklic glede na obsedno
stanje. Potem je sklenil, zbrati se danes dopoldne
ob desetih v parlamentu v Stambułu.
Ministrski «vet. Carigrad, 26. aprila. Včeraj
je bil v palači velikega vezirja ministrski svet.
Okrog 4. ure popoldne je bil poklican šejk-ul islam,
ki se ni udeležil seje, temveč je y posebni sobi
čakal na sklepe kabineta. Nekaterim żurnalistom,
ki so ga izpraševali, je dejal, da izprememba
na prestolu ui bila na dnevnem redu.
Izet paša, Carigrad, 26. aprila. V jildiških
krogih se razširja govorica, da je dogodke dne
13. aprila priredil in organiziral drugi tajnik sul
tanov Izet paša.
Enver bojeve napovedi, Dunaj, 26. aprila.
Carigrajski dopisnik dunajske «N. F. Presse» je imel
včeraj z Enver bejem pogovor o glasovih, da je
sultan pripravljen, žrtvovati vse svoje imetje za re
šitev svojega življenja. — Enver bej je govoril naj
prej o obsednem stanju ter dejal : «To je bil prav
neprijeten, ampak neizogiben korak.» Na vprašanje,
če se bo Jildiz upiral, je Enver bej odgovoril:
«Ne. Upor palače je zlomljen vsled kapitulacije vo
jašnic Tašižla in Taksim. Danes so se vdale zadnje
čete iz palače ; izročile bodo orožje. Palača je zdaj
zasedena z našimi četami.» — Poročevalec je vpra
šal: «Ali je res, da se je predstojništvo vojašnice
Selimfe skrilo v neki gozd? — Enver je odgo
voril : «Ne. Predstojništvo se je vdalo po kratkem,
neznatnem boju.» — Ta hip je prinesel ordonančni
žandar Enver beju pismo. Ko ga je Enver bej
prebral, je dejal: «Jutri imamo sitno delo.» —
«Zelo tožavno?» — En ver odgovori a povdarkom :
«Najtežje, a zadnje.» — «Ali se ubije?» —
«Nič se ne more reči.» — «Kje je pa Rešad?» —
«Kakšen Rešad?» — «Prestolonaslednik. Ali je v
Ali je v JildizuP» — «Ne. Menda je svoji palači».
Razpoloženje proti inllann. Carigrad. 26.
aprila. Odlične oseDnosti v macedoński vojski po
trjujejo, da je razpoloženje sovražno sultanu. Neka
teri oddelki jildiških čet so razburjeni proti Abdul
Hamidu. Večji del prebivalstva in skoraj vsi nižji
častniki pričakujejo, da ae to noč odstavi snltan
in razglasi novi vladar.
Snltan ostane? Dunaj, 26. aprila. Dopisnik
«Nove Preše» brzojavlja, da je vrhovni zapovednik
Mahmud Šsvket izjavil, da Abdul Hamid za sedaj
ne odstopi.
Mnenje v Parizu. Pariz, 26. aprila. V tukajšnih političnih krogih se zatrjuje, da se nocoj
odstavi sultan. Šejk-ul-izlamov „fetva“, ki izreka
odstavitev Abdul Hamida, ker je krivoprisežnik
in nevrednež, je že pripravljen. V mladoturških
krogih se misli, da pride sultan pred posebno
sodišče.
Skoplje, 26. aprila. Tukaj se opaža v vseh
krogih živahno gibanje proti sultanu, ki je kriv,
da je prišlo do prelivanja krvi. Sicer je tukaj in
v celi Albaniji mir.
Položaj T Mali Aziji. Carigrad, 26. aprila.
„Osmanischer Lloyd“ javlja, da je položaj v
Bejrutu in v libanonski pokrajini zelo kritičen.
Jutri ima priti truplo ubitega poslanca Arslana,
pa se pričakuje, da ljudstvo napade vojake. Kon
zuli so prosili, naj se odpošljejo bojne ladje v
Bejrut. V Latakiji je armenski mision že od vče
raj v ognju. Mnogo prebivalcev je masakriranih.
Angleške in francoske bojne ladje križajo ob
obrežju. V Bejrut sta prišli ena angleška in ena
francoska bojna ladja.
Berlin, 27. aprila „Lokal-Anzeiger“ javlja, da
ostane sultan po imenu vladar. Zidovje Jildiza
se poruši, jildiška kasarna se odstrani, palača bo
imela samo navadno stražo. Včeraj je bila depu
Zadnje
tacija Mladoturkov pri sultanu. Ž njimi sta bila
laključek Oßfkte komedije. Budimpešta, Tevfik in Edem paša ter 4 ministri. Sultan je
26. apriia. Na današnji seji državnega zbora je dejal, da ni želel odpora vojakov. Sinoči je bil
podal ogrski ministrski predsednik Wekerle sledečo v mestu mir. Tuintam se vidi voditi aretirane
izjavo : Avstrijska vlada je odklonila načrt kartelne vojake, zofte, hodže in druge osumljene reakciobanke. Zato daje ogrska vlada, ki ne more več narce.
nadaljevati pogajanj v bančnem vprašanju, svojo
Carigrad, 27. aprila. Abdul Hamid izraža željo,
demisijo in vabi zbornico, da se odgodi do konca da bi odšel kot privatnik na otok Ciper. Ali bej,
krize, *
Id je s poveljnikom palače Menduk pašo vodil pre
*
dajo Jildiza, je dejal, da je bil sultan ves čas
miren in je samo dejal : Glavno je, da se prepreči
kmtje Carigrada.
—~ino stanje r Carigradu» Carigrad, vsako tuje vmešavanje,
aprila, Generalni nadzornik žandarmerije m
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Iz stranke.
o Idrija. Sodrugi, delavci, delavke, prijatelji!
udeležite se v polnem številu manifestacije na dan
1. majnika! Kdor čuti z nami, ta naj manifestira
z namil Prvi maj je edini delavski praznik, torej
delavci in somišljeniki, stopimo vsi na plan, da
pokažemo, da znamo ceniti naš veliki dan! Slav
nostno praznovanje se vrši po sledečem sporedu:
Dne 30. aprila razsvetljava hiš, ob 9. pa javno
predavanje v prostorih rudniškega društva. Dne
1. maja zjutraj ob 5., zbirališče na Gorenjem trgu,
ob l/}6- obhod po mestu z zastavo in godbo na
čelu do Leopoldovega predmestja, od tam na Brutovše in nazaj pred gostilno Antona Kogeja. Ob
9. dopoldne v pivarni pri «Črnem orlu» velik
javen ljudski shod z dnevnim redom: Politični
položaj in zahteve delavstva. Popoldne
ob 1. zbirališče pred gostilno A. Kogeja, od tam
odhod okrog mesta na Zemljo, kjer se vrši velika
ljudska veselica s sledečim sporedom: 1.) Slav
nostni govor, 2.) godba, 3.) srečkanje, 4.) ples.
Vstopnina 20 vin. za osebo, otroci izpod 7 let so
prosti. V slučaju slabega vremena se vrši veselica
z istim sporedom y pivarni pri «Črnem orlu».

Društvene vesti.
§ Iz Idrije. Kol esarji, pozor! Kolesarsko
društvo «Sloga» v Idriji se udeleži praznovanja
prvega maja. Prosi se vse člane, da pridejo ta dan
zjutraj točno ob 5. uri z okrašenimi kolesi na Stari
trg. — Po obhodu izlet v Spodnjo Idrijo na po
stajo gosp. Štefana Lapajna. Popoldne točno ob
1. uri zbirališče pred društvenimi prostori (gostilna
Anton Kogej), potem odhod k veselici na Zemljo.
Reditelja: Ivan Gnezda in V. Poženel. Odbor.

Dopisi.
Celje. V soboto 17. t. m. je sklicala «Narodna
stranka» v Gaberjah pri Celju v novem salonu
«Sokolskega Doma» volilni shod, na katerem se je
predstavil kandidat učitelj Brin er. Shoda smo se
tudi mi socialni demokrati udeležili v polnem šte
vilu. Govornik kandidat Briner ni znal nič druzega
povedati, kakor da je prijatelj pomnoženja šolstva
in povišanja učiteljskih plač, o svojem programu
je rekel, da ljubi svojo domovino in da kandidira
protiklerikalno. Potem se je oglasil za besedo so
drug Ivan Bizjak, ki je izjavil, da ako bi bili
pravi protiklerikalci, ne bi bili pisali kmečki zvezi
dvoje pisem, po katerih so se hoteli združiti ž
njimi, ker pa jih niso marali, kriče sedaj, da so
protiklerikalci. To se vidi prav tako, kakor da mo
rajo biti, ker jih že klerikalci tudi več ne marajo.
Nadalje je sodrug Bizjak izjavil, da jim ne mo
remo zaupati, da bi njih poslanci zastopali interese
delavskega ljudstva, ker imamo dosti vzgledov od
poslancev iste barve iz kranjskega deželnega, kakor
tudi iz državnega zbora. Na volilnih shodih so vedno
nosili sladka usta in so obetali delavstvu, kako ga
bodo zastopali, kadar so pa bili izvoljeni, so bili
vedno pripravljeni, izdati delavca, kadar mu je bilo
treba kaj v prid storiti. Rekel je tudi, da so v
kranjskem deželnem zboru vedno obetali splošno
in enako volilno pravico; kadar pa je bil čas, jo
narediti, so se skrili pred svojimi obljubami; vpe
ljali so pluralno volilno pravico, po kateri so rajši
dali petdesetim nemškim veleposestnikom 10 man
datov kakor pa delavstvu euega. Pred volitvam so
se združili s klerikalci, da so preprečili vsaki pri
stop delavskih zastopnikov v deželni zbor. Nadalje
je rekel, da je tudi državni poslanec Roblek
obetal rešiti delavce, on pa je pristaš agrarcev, ki
so proti carinski pogodbi z balkanskimi deželami,
vsled česar se podražuje delavcu živež. Izjavil je
tudi, da so socialni demokrati prvi, ki so za razvoj
šolstva in povišanje učiteljskih plač, pa ne za Ciril
in Metodovo šolo, v katere nastavljate šolske se
strice, temveč za svobodno šolo. Nadalje je pozval
volilce, da kateri ima nekoliko svobodnega v sebi,
naj volt 7. maja sodruga Sitarja iz Trbovelj, ki
kandidira na socialnodemokratskem programu, ki
edini je reševalni za delavsko ljudstvo. Burno odo
bravanje je sledilo govorniku, ob čemer so pa prišli
ti nacionalni doktorčki čisto ob zavest; motili so
ves čas govornika, ki pa jih je znal dobro zavrniti.
Potem pa so začeli očitati socialnim demokratom,
češ, da so se v Idriji združili s klerikalci in da niso
za razvoj slovenskega jezika in da se niso pri
zadnjih kravalih potegnili za Slovence in da sodrug
Res el ni deloval za slovensko šolo v Mariboru,
nakar jih je pa sodrug Bizjak pošteno zavrnil in
je rekel, da imamo bolj potrebne stvari za reše
vanje, kakor pa da bi si dali za nacionalne fraze
glave razbijati in da sodrug Res el ni nikdar za
nemarjal šolskih razmer, temveč je pri vsaki priliki
deloval za šolstvo sploh. Nadalje je dejal, da idrij
ski sodrugi delajo samostojno brez vsakega sklepa
s klerikalci in so sodrugi y Trstu pripravili tako
daleč, da se slovensko lahko svobodno govori. Iz
javil je sodrug Bizjak, da se ne bomo dali celjskim
doktorčkom za nos voditi, temveč si bomo delavci
sami naredili politiko in sami se vemo rešiti iz
sedanjega gmotnega stanja na socialao-demokratičnemu programu brez nacionalnih doktorčkov. To
je pripravilo to nacionalno gospodo čisto ob glavo;
rohneli so v govornika kakor levi, posebno se je
odlikoval ključavničar Rebek, ki smo mislili, da bo

priloga „Rdečemu Praporju“ t dne 30, ap>ii, 1909
treh dni, vse sklepe, imenik delegatov in novi pra- s
viimk stranke; dodan je tudi brnski narodnostni *
program. Knjiga je torej neobbodno potrebna vsa- 11
komur, ki hoče poznati strankino življenje, zlasti
pa vsakemu sodrugu, ki hoče bodisi tudi v naj
ožjem krogu delovati agitatorično. Z ozirom na ob
sežnost se lahko pravi, da je cena 60 vinarjev zelo
nizka. V sem sodrugom, ki se zanimajo za notranie
delo in za razvoj stranke, priporočamo zapisnik
najtoplejše. Naroča se pri Delavski Tiskovni Družbi
Ljubljana, Dunajska cesta 20.

Politični odsevi.
* Državno soailče je imelo zadnji teden so
diti o pritožbah mnogih dunajskih volilcev. ki so
prišli ob svojo volilno pravico in je vzlic vsem
reklamacijam pri nižjeavstrijskem namestništvu niso
aaogli doseči, t.elo dolgo vrsto takih pritožb je
državno sodisce ugodno rešilo ; to se pravi : I ireklo
je, da so bila dotična odločila namestništva proti
zakonita. Za. Luegerjev magistrat in za dunajsko
namestništvo je to dolg, a zaslužen nos, ki kaže,
kako «vzorna» je tista dunajska krščansko-socialna
uprava, ki jo naš pobožni «Slovenec» neprenehoma
navaja za vzgled in ki jo mislijo tudi naši kleri
kalci vpeljati povsod, kjer dobe moč v svoje
kremplje. Ampak izplačalo bi se tudi pri nas s
primerno natančnostjo pregledati različne volilne
imenike. Tadi tu bi se našlo gradiva za državno

3odišče,
* Ministra Kašni in Apponyi sta bila v so
boto, kakor je bilo napovedano, pri cesarju na
avdienci in sta mu predložila ustanovitev samo

stalne ogrske banke. Ogrska kriza se torej razvija
natančno po programu. Pa pravijo, da ni v poli
tičnem življenju nič humorja!
* T kontrolna komisijo za državne dolgove
je poklican vsled smrti češkega poslanca Kaftana
dosedanji nadomestnik te komisije, poslanec El
dersch. To je prvi socialni demokrat, ki je prišel
v kontrolno komisijo državnih dolgov. Počasi pride
vse na vrsto.
* F Tenecnell se gode različne reči, ki ka
žejo, kakor da bi se tam razpoloženje izpreminjalo
zopet pregnanemu predsedniku Castru v prid.
Poseben dekret predsednika določa, da se puste
vse osebe na svobodo, ki so prišle v zapor ob
priliki Castrovega padca, vštevši tiste, ki so bile
deležne zarote za umor predsednika Gomeza.
Podpredsednik Belli tini prevzame začasno pred
sedništvo.
* F Tabrian r Peniji je lakota na vrhuncu.
Vse pekarne so zaprte. Mnogo ljudi je od lakote
umrlo. Cele skupine žen so demonstrirale po mestu.
Satar kan zatrjuje, da se ne vda na noben način
in da je izmišljena govorica, češ, da želi oboroženo
posredovanje Rusije.
* Pariški sindikat brzojavnih in telefonskih
delavcev je sklenil praznovati prvi majnik. Mi
nistrski predsednik Clemenceau in minister za
javna dela Bar thon sta sklenila, pozvati več
poštnih in brzojavnih uradnikov k sebi zaradi go
vorov, ki so jih imeli po shodih.

Iz stranke.
O Pulj, Kakor vsako leto, praznuje tudi letos
puljsko delavstvo prvi majnik. Praznovanje se vrši
po sledečem sporedu: Dopoldne je ob 10. javen
shod v «Arco Romano», kjer govorita sodruga
Pet e ja n in Lirussi. Popoldne je ob 4. velik
Bbod v gledališču Ciscu tti. Tukaj poroča državno
zborski poslanec dr. Ellenbogen z Dunaja in
eden tržaških poslancev. Po shodu je obhod po
mestu, kateremu sledi velika ljudska veselica na
vrtu in dvorani «Arco Romano». Slovenskim in
hrvatskim delavcem priporočamo, naj se v polnem
številu udeleže shodov in veselice.
o Skrilje oa Primorskem. Tudi naša krajevna
organizacija je sporazumno z zadrugo v Dobravljah
sklenila praznovati prvi majnik na sledeči način :
Opoldne se zbero sodrugi pri sodrugu Vrčonu,
odkoder se odpeljejo v Ajdovščino, kjer je sestanek
v zadružni gostilni, od tam se odide v Lokavec,
iz Lokavca na postajo Cesta v restavracijo Stare,
potem do Rebka, odkoder se sodrugi vrnejo do
Vrčona. Tako praznujemo prvič na kmetih prvi
majnik v znamenje, da se zavedamo, da pripadamo
svetovni stranki, ki je edina rešiteljica nižjega de
lavnega ljudstva.
o Agrarno vprašanje na francoskem kongrOSO. Letošnji zbor francoske socialistične stranke
se je bavil tudi z agrarnim vprašanjem in za nas,
ki imamo opraviti s pretežno poljedelskim prebi
valstvom, so te razprave tembolj zanimive, ker se
▼ mnogih krajih tudi kmečko ljudstvo večalimanj
približuje socialni demokraciji in je stranka že zdaj
prisiljena, resno se baviti s kmečkimi vprašanji.
Tudi v pretežno jndustrialnih deželah je ta problem
rtalno na dnevnem redu socialne demokracije; na
Nemškem je cela vrsta odličnih sodrugov, ki ga
tudira že dolgo Jet in nekateri se bavijo skoraj
Eključnc s tem vprašanjem. Veliko Pozornost mu
osvečujejo na Ruskem. V nekaterih deželah w pa
Pira tudi praktična organizacija
raečko prebivalstvo. Na Hrvatskem J <_P •
J*
torse izvoljen za poslanca v popolnoma agrarnem
««SS” pofedddD deto« »
«rto Mianiiadjo, lod« o»i m«

“V11 ml‘l' K

rsća, ker nimajo volilne pravice. Po hrvatskem za
konu je treba plačati najmanj 40 kron davka, da
se ima volilno pravico, kar dokazuje, da so volili
sodruga Korači pravi kmetje. Velike poljedelske
socialistične organizacije so na Ogrskem, v Italiji,
na Bolgarskem, razvijajo se tudi na južnem Češkem.
Na francoskem kongresu v St. Etiennu je bil
poročevalec o agrarnem vprašanju sodrug CampèreMorel, ki je podal različne predloge. Ker so se od
każali komisiji in se bo o njih še razpravljalo, jih
priobčimo pozneje, za danes pa objavljamo naj
važnejše momente iz zanimive debate.
Rappoport je dejal, da niso niti CampèreMorel, niti njegovi prijatelji nikdar zatajevali kme
tom zadnjega cilja, podružabljenje proizvajalnih
sredstev. Naš nazor o gospodarskem razvoju nam
pravi, da je velika posest kot produktivna sila
vspešnejša in da se mala last ne da rešiti. Prido
biti moramo kmete s tem, da varujemo njihove
interese.
Lagardelle: Mi ne moremo niti reševati,
niti razbijati male lasti. Tudi Engels je spoznal, da
ne moremo vstvarjati nobenih uredb, ki bi nas
branile protisocialističnih kmečkih čutov. Koristne
reforme, ki jih predlaga Campère-Morel, kakor
združitev kmečkih zadrug s konsumnimi društvi,
niso nič v bistvu socialističnega. Poštarska stavka
je pokazala, kako se dajo očistiti državne funkcije.
Marx je dejal o komuni, daje bila cenena vlada.
Tukaj je pot, ki vodi h kmetu. Pokazati mu mo
ramo, da smo drugačna stranka kakor tiste, ki de
lajo lov na njegove glasovnice.
Hervé govori kot zastopnik čisto kmečke fe
deracije (departma Jonne) in pravi: S CampèreMorelom se strinjava, da moramo v prvi vrsti
nastopati za posle in dninarje, če nastane spor,
tudi proti malemu posestniku. Kakor on, smatramo
tudi mi malega kmeta za izkoriščanega delavca in
zadruge za sredstvo proti kmečkemu egoizmu.
Ampak te uredbe niso specifično socialistične; tudi
nekatere druge stranke jih zagovarjajo. CampèreMorel misli preveč na volilne interese; Jaurès je
zašel v to napako in ne misli, kako so izdajalski
političarji spravili parlamentarizem na slab glas.
(Mejklici : Pa terorizem ! Azev 1) Mi ne vidimo kon
centracije zemljiške lastnine, temveč pomnoževanje
srednje posesti. Obračati se moramo torej do kmeta
z drugimi argumenti.
Jaurès: Ali je Campère-Morelov nazor o
samomorilnem kmetovem delu fiziologično in go
spodarsko upravičen? Zdi se mi, da se na kmetih
poprečno dalje živi kakor v mestu. Zato je pa
vendar socialistična akcija na kmetih potrebna.
Zadruga se lahko boljinbolj približuje ideji skupne
lastnine. Drugo vprašanje: Poleg kmečke lastnine
je še neka druga. Legenda je, da bi bila Francija
dežela malega kmeta. Dve tretjini zemlje, in prav
najboljša zemlja ni v kmečkih rokah. Ali naj čaka
socialistična stranka na popolno zmago, da naskoči
veliko posest? Mi ne smemo velike posesti razbi
jati v male kose. Campère-Morel hoče kmete bra
niti pred kapitalisti na kmetih, pred sladkornimi
tovarnarji i. t. d. Dobro. Ampak izključite podru
žabljenje, ki naj bi se izvršilo že danes. Ta kongres
ni zaključek, temveč začetnik za proučevanje kmeč
kega vprašanja. Jarka, ki deli delavca iu malega
kmeta, nočemo poglobiti. Na Francoskem ni revo
lucija samo delo industrialnega proletariata. Imeli smo
kmečko gibanje že pred delavskim gibanjem. Svojo
akcijo na deželi moramo neprenehoma razširjati.
Z enostavnimi Hervéjevimi formulami ne pridemo
daleč. Motodično moramo postopati, s premišljeno,
cilju odgovarjajočo, v vse globočine naroda prodi
rajočo, propagando. Kmeta, ki ga spravlja vele
posestnik neštetokrat v nevarnost, vodimo k poli
tični in socialni svobodi.
GueBde: Kako se more socializem razširjati
na deželi? Glede na brezposestne smo enega mnenja.
Z delavci moramo govoriti na deželi prav tako
kakor v mestu ter jim dokazati, da nimajo nobe
nega upanja v družbi, v kateri je delavna moč
prodajno blago. Potem imamo drugi element: Male
najemnike, delne najemnike, kolone. Tudi oni so
brezposestni in tudi zanje velja enaka metoda v
agitaciji. Edini čin, ki jim more pomagati, je raz
lastitev kapitalističnega razreda in podružabljenje
proizvajalnih sredstev. Edini težki problem se tiče
male lastnine. Tukaj sta last in delo še združena
v eni osebi in lastnik je svoj lastni izkoriščevalec.
Kako naj se zadržujemo napram tem štirim mi
lionom malih lastnikov. Kjer ni last iztrgana delu,
tam ne smemo ekspropriirati. Mi smo prišli vračat,
ne pa krast. Kmetu moramo povedati: Ne socialna
revolucija, temveč koncentracija kapitala ti jemlje,
kar imaš. Kadar bomo gospodarji, te bomo rešili
bremen, dolgov, davkov. Kadar boš spoznal vred
nost kolektivistične (skupne) lastnine, jo boš sam
zahteval. Naš trud za varstvo kmeta ni v nasprotju
z našo revolucionarno propagando in z gospodar
skim razvojem. Nikakor ne verjamemo, da bi ve
like akcije podržavljenja koristile delavcu in malemu
knetu ki imajo plačati stroške. Nikakršne koristi
nimamo, če se poveča moč podjetniške države.
Socialistična stranka mora vzgajati proletariat za
novo družbo, ki jo bo imel, kadar bo sam hotel.
Predlogi, ki so bili vloženi o agrarnem vpra
šanju, so se odkażali komisiji» pa bomo še poro
čali o njih.

Vabilo na naročbo.
Sodruge in prijatelje vabimo na novo na
ročbo, dosedanje naročnike pa, katerim je potekla
naročnina koncem meseca aprila, da jo zopet ob
nove. Pri tem naj se ozirajo na to, da je naroč
nina od 1. aprila 1.1. naprej nekoliko povišana z
ozirom na to, da

izhaja od 1. aprila naprej
„Rdeči Prapor“
trikrat na teden in sicer v
torek, četrtek in soboto
ter velja:
Za Avstro-Ogrske dežele:
za
za
za
na

celo leto
pol leta
četrt leta
mesec

14*— kron
7*—
„
3*50 „
1*20 „

Za Nemčijo:
za pol leta
za četrt leta

K 7*90
„ 4*—

Za Ameriko:
za pol leta
za četrt leta

K 9*50
„ 4*80

Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri
poročajo naš list svojim sodrugom, prijateljem in
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka
varnah, v katere zahajajo in naj nam pošljejo
naslove takih znancev, ki bi ga naročili, če jim
ga pošljemo na ogled.

Upravništvo „Rdečega Prapora“.
Konec despota.
Abdul Hamid je bil sultan. Več kakor 32 let
je gospodoval nad Turčijo, kakor da je bil ne
vladar, temveč lastnik dežele in kakor da so bili
prebivalci ne državljani, temveč njegovi osebni
sužnji. Uživati materialne slasti, zbirati bogastvo
brez obzira na vire in na pravico, pa bati se za
svoje življenje, to je bila 32 let svrha njegovega
vladanja. In vsako sredstvo, ki je služilo temu
namenu, je bilo dobro in vsako hudodelstvo, ki
mu je pomagalo, je bilo dovoljeno. Nezvestoba
je bila glavna Abdul Hamidova lastnost in njej
se je pridruževala brezprimerna krvoločnost. Ko
je prišel na prestol, je moral obljubiti, da vpelje
ustavo; komaj se je tron ogrel pod njim, je po
kopal ustavo. Verolomen kakor je bil, se je ne
prenehoma bal nezvestobe drugih. Kakor mu
življenje drugih ljudi ni veljalo boba, tako je
trepetal nočindan za svoje življenje. In zaradi tega
je dal daviti in strupiti in je organiziral vohunstvo
na tako široki podlagi, da ni bil sosed vaten
pred sosedom, ne brat pred bratom, ne oče pred
sinom. Lahko se reče, da je polovica Carigrada
špionirala drugo polovico.
Ko so lani Mladoturki zmagali, je Abdul
Hamid vnovič vpeljal ustavo. Prisegel je na koran
pred oficirji, pred šejk ul islamom, pred vsem
narodom in pri prvi priliki je prelomil vse pri
sege in s pokradenim denarjem organiziral reak
cijo proti ustavi.
Sedaj pa je bila mera njegovih zločinov
polna. Zopet so vstali Mladoturki, zopet so zma
gali, a tako prizanesljivi niso več bili kakor lani.
Abdul Hamidove slave je konec, umakniti se je
moral in njegov brat Rešad-efendi je zdaj sultan
in kalif — senca božja .. .
Mladoturki so zmagali. V krvavem boju so
zavzeli sultanovo rezidenco in glavno mesto svoje
domovine. Ko so se začele ponoči od petka na
soboto macedonske čete pomikati naprej, so bile
pripravljene na odpor. Ponudile so carigrajski
vojski pardon, toda del sultanovih čet je odklonil
kapitulacijo in boj v mestu je postal neizogiben.
Po nepotrebnem ; zakaj dolgo ni trajalo, pa je
zavihrala bela zastava, ki pomeni kapitulacijo, na
Jildizu; sultanovi vojaki so se še bojevali, sultan
se je že vdal.
Mladoturki so doslej v vsakem oziru moj
strsko nastopali. Ko so dobili glas o reakcio
narnem uporu v Carigradu, se niso ne en hip
obotavljali ; nemudoma so napovedali boj reakciji
in sultanu samemu. Toda mladoturška stranka je
le stranka in še to ne popolnoma v evropskem
zmislu, nikakor pa ne država, da bi mogla v 24
urah mobilizirati. S čudovitim zaupanjem se je
zanašala na moč svojih načel ; toda za zmago ne
zadostuje nobeno načelo in noben program, tem
več je potrebna stvarna moč. To je bilo treba
zbrati pred carigrajskimi vrati in to je mladoturško vodstvo vzorno izvedlo. Ko so solunske
čete šele začele korakati proti Carigradu, so že
raznašali glas po svetu, da jih je 30, 35, 40
I tisoč dan hoda pred mestom. Bilo je to že za-

radi tega nemogoče, ker je bilo vojski premalo
železnic na razpolago. A v Carigradu so morali
verjeti, da se koncertrira pred vrati velikanska
moč, zakaj ta vera jim je branila izpad in omo
gočila Macedoncem mirno zbiranje.
Bilo pa je treba tudi časa. Zakaj ne napa
dejo solunske in drinopoljske čete mesta, če so
že zbrane?. .. Mladoturški odgovor je pričel,
preden je kdo vprašal. »Pogajajo se; sultanu so
se stavile ponudbe ; dosegla se je popolna sprava ;
sultan je odstavljen; sultan ostane; i. t. d. i. t. d.‘
In vsa ta politika ni imela drugega namena, ka
kor zakriti vojaške manevre in koncentracijo. Ko
so Mladoturki imeli približno 28.OC0 vojakov
skupaj, so govorice utihnile, pa je prišel marš v
Carigrad. Nekatere sultanove čete so se uprle,
na nekaterih mestih je bil boj hud, tudi artilerija
je posegla vmes; nekoliko ur so trajale bitke in
končale so se z mladoturško zmago.
Medtem pa je »Narodni zbor* opravljal po
litično delo. Na tajni seji so mu bili predloženi
dokazi, da je sultan sokriv na revolti dne 13.
t. m., na kar je zbornica takoj s pretežno večino
sklenila, da se sultan Abdul Hamid odstavi ter
proglasi za njegovega naslednika princ Rešadetendi. V ponedeljek zvečer je posetil sultana
vrhovni poveljnik mladoturške armade Mahmud
Šefket paša ter mu sporočil, da je njegova detronizacija neizogibna, ako se hoče kaj hujšega
preprečiti. Sultan je to obvestilo baje mirno vzel
na znanje.
V torek ob 1/î3. popoldne je bilo gotovo.
V Carigradu so začeli pokati topovi — 101 strel
— to je bilo znamenje, da se je na tronu izvršila
izprememba. Narodni zbor je odposlal k Abdul
Hamidu dva poslanca in dva senatorja, da mu
naznanijo sklep o njegovi odstavitvi. Abdul Ha
mid je dejal: To je moj kizmet. Kazal je skrb
za svoje življenje, a rekli so mu, da ga varuje
osmanski narod. Potem je dejal, da bi rad bival
v čereganski palači, v kateri je bil nekdaj zaprt
sultan Murat.
Medtem se je deputacija narodnega zbora
poklonila novemu sultanu Rešadu, Mehmedu V.,
v džamiji Doima bagdže. Odtod se je po morju
odpeljal v Jildiz, kjer je prisegel na ustavo.
Mladoturški odbor izdeluje spomenico, ki se
razglasi in baje pošlje vsem državam. Spomenica
dokazuje Abdul Hamidu vse umore od smrti
Micehatove do zadnjih pokoljev Armencev. Novi
sultan bo vladar po imenu. Več menda tudi ne
bo zahteval.

Domače vesti.
— Kranjski deželni odbor se je zopet »od
likoval». Ta korporacija, ki se menda peha za
kakšno nam neznano za ceno nazadnjaštvo in brutal
nost, je brez vsakega opravičenega povoda odpo
vedala dosedanjemu kustosu kranjskega deželpega
muzeja, gospodu Šmidu, in je na njegovo mesto
nastavila, ne da bi bila razpisala službo, nekega
Mantuanija. S pravo besedo se ta slučaj ne
more imenovati drugače kakor škandal. Razlog
odpusta dija. Šmida in nameščenje drja. Man
tuanija je namreč kratkomalo ta, da klerikalci,
sedanji gospodarji kranjske dežele, ne trpe v službi
«sferdirbanega farja», temveč hočejo vsa važnejša
mesta čimprej spraviti v kremplje «zanesljivim»
klerikalcem. Dr. Šmid je bil katoliški menih, toda
sledeč svojemu prepričanju, je zapustil meniški stan
in katoliško cerkev, postal protestant ter se oženil.
Njegovim znanstvenim vspehom ni to prav nič ško
dovalo in kranjskemu muzeju se ne pozna ne od
zunaj ne od znotraj, če ga vodi pravoverni kristjan
ali pravoverni mohamedanec. Pozna se mu le to,
da ga vodi znanstveno izobražen mož, ki ne pri
haja samo enkrat po svojo plačo, ampak smatra
delo za svojo dolžnost. Dr. Srni d, ki je dobival z
ozirom na naloge muzejskega kustosa mal o plačo,
je spravil poprej skrajno zanemarjeni muzej v red
in je pribavil sebi ugledno ime, muzeju pa pažnjo
v znanstvenem svetu. Ampak pri kranjskem dežel
nem odboru je že tradicionalno, da resnične in
resne zasluge nič ne veljajo. Človek mora trobiti
v politični rog deželnih komandantov in se plaziti
v prahu pred visoko prevzvišenimi gospodi dežel
nimi odborniki, potem je dobro, vse drugo pa ne
velja nič. Da ne more tiranija, ki vlada v deželnem
dvorcu, ničesar očitati drju. Šmidu, je razvidno
že iz tega, da ni uvedla proti njemu nobene di
sciplinarne preiskave, temveč ga je kar meni nič
tebi nič posadila na cesto.
Skandal gre seveda v prvi vrsti na račun kle
rikalne večine v deželnem odboru. Leta in leta je
črnuharska stranka godla pesem politične poštenosti
in pravičnosti; Šušteršiči in Kreki so grmeli proti
korupciji; vsa svojat je kar bruhala iz sebe «de
mokratične» fraze. Komaj je dobila moč v svoje
kremplje, se pa že valja v blatu nąjostuduejSe ko
rupcije, uganja strankarsko politiko, deli protekcije
na vse strani, kjerkoli je kaj klerikalnega, in odjeda
kruh vsemu, kar se ne valja pred njo na trebuhu.
Človeku se zgabi, ko vidi to gospodarstvo. Tu je
Jupiterček Lamp e, ki je bil — z jezikom seveda —
včasi «poosebljena» pravica za vse, ki pa zdaj
smatra deželno odborništvo za agitacijsko mesto za
tercialsko «Slomškovo zvezo» in vprašanje vsakega
učitelja, če je «v naši organizaciji». Tu je lux non
lucendo profesor Jarc, ki sodi znanost človeka po

številu božjih potov. Tu je dr. Pegan, ki je včasi
kakor ljudski tribun sam rohnel proti deželnemu
odboru in ki zdaj glasuje za vsako brutalizacijo,
za vsako maščevanje, on, prepričani katoličan in
kristjani Šuklje — no, zakaj bi pa Šuklje ne bil
vesel, da je deželni glavar in Edler von? — Am
pak v tem slavnem deželnem odboru, v katerem
imajo klerikalci skoraj same «mlade šturmarje»,
sedi tudi starina liberalec dr. T a v č a r. Ta možakar
pa je sokrivec in povedati je treba, da je v
novem deželnem odboru vse tako na eno kopito,
kakor je bilo v starem. In kadar gre za kakršno
koli discipliniranje, tedaj je «svobodomiselni» Tavčar
z dušo in telesom zraven. Kakor v svoje opravi
čenje pripovedujejo klerikalci po Ljubljani, da je
sam glasoval za Šmidov odpust in prav nič se
ne čudimo, če se spominjamo na vso dolgo vrsto
podobnih afer od Schweigerjeve in Robidove, pa
do Šmidove. Za klerikalno večino to seveda ni
opravičenje. Naj bi bilo v deželi tndi deset Tav
čarjev, se vendar ne otresejo tega, da so vpeljali
v deželi pravo politično simonijo, ki, kakor je še
mlada, že smrdi do neba. Odkar vlada klerikalna
banda v nesrečni kranjski deželi, ni treba človeku 8
nič drugega kakor dobro porcijo politične nežna- s
čajnosti in ostudnega lizunstva, če hoče, da se mu
bo dobro godilo. Cele trume novih deželnih zavodov
prav gotovo niso sklenili ustanoviti iz deželne po
trebe, ampak ker potrebujejo sinekur za klerikalne
štreberje. Tako štreberstvo se dandanes na vsak
način izplača. Ge si medicinec, ti ni treba dokazavati, da poznaš svojo stroko, da imaš zdravniške
vspehe, ampak načečkaj čimbolj bedasto «katoliško»
čenčarijo v «znanstveno» glasilo torkvemadistov,
delaj se kakor da verješ v Brezje in v Lurd, pa
dobiš štipendij, ki ga štirje drugi ne morejo dobiti.
Hodi javno z roženkrancem po ljubljanskih cestah,
pa ,te razglase za znanstveno luč. Pripoveduj, da si
«študiral» apologetiko, pa boš imeniten jurist. Saj
tudi novi kustos dr. Mantuani ni vzet iz dunaj
ske dvorske biblioteke zaradi njegov h znanstvenih
sposobnosti, temveč je z letno 8000 kronami ime
novan za kustosa edino in izključno zato, ker je
«katoličan». Zakaj da bi moral biti muzejski kustos
muzikalni historik, je doslej povsem neznano. Po
vedati je pa tudi še treba, da se je pripravljalja
akcija zoper Šmida že več kakor leto dni, odkar
je garda dr. Šušteršiča vedela, da je deželni zbor
dozorel zanjo.
Če se torej teokracija ne reši odgovornosti
na noben način, se mora vendar tudi konštatirati,
da je dr. Tavčar soodgovoren in ž njim cela liberalonska stranka, ki trpi vodstvo takih terorizatorjev, kakršna sta drug drugega vredna «svobodo
misleca» Hribar in Tavčar. Da je Hribar ti
ranska natura, je že davno znano m njegovi brez
obzirnosti na rotovžu, pri Slaviji in povsod, kjer
komandira, se človek že ne čudi več. Ampak Tavčar
je vedno veljal za nekako svobodno dušo, «za do
brega človeka» L t. d. Enkrat je pa vendar treba
povedati, da je tudi to ošaben avtokrat, čegar
«svobodomiselstvo» ni nič drugega, kakor boren
spomin na pretekle dneve protfarštva. Odkar se je
spokoril, je še to odplavalo po vodi in ostal je le
še napuh in jetnišničarski inštinkti. Tavčar je po
magal klerikalcem, disciplinirati liberalne učitelje,
pom8gal jim je posaditi Šmida na cesto, pomagal
jim je nastaviti Mantuanija in vprašanje je le, zakaj
ne gre z dlako in kožo v klerikalno stranko, kjer
je zanj najprimernejše mesto. Toliko «vere» kakor
tisoč drugih klerikalcev, ima že še, sicer jim je pa
v vsem enak. Torej — po Jegličev blagoslov, pa
bo vse v redu.
— Klerikalni vodja dr. Krek je imel v nedeljo
smolo. Neko klerikalno društvo v Podgori pri Go
rici ga je povabilo na shod, dasi bi bilo moralo
vedeti, da je v Podgori velik klerikalen shod ne
mogoč in da bo mnogo delavcev čutilo tako pri
redbo kot provokacijo. Dr. Krek, ki menda ne
pozna ondotnih razmer, jo je res primahal v Podgoro. Toda shod, ki je bil sklican v razmeroma
veliko Bergantovo dvorano ob 2. popoldne, se ni
mogel pričeti ob 2., pa tudi ae ob poltreh, ne ob
treh, ampak šele ob
ko ee Je ^rilo n®hralo
nekoliko socialnih demokratov, so klerikalni junaki
zbrali svojo korajžo ter so otvorili zborovanje.
Socialni demokratje so sklicali ob 4. popoldne
sami svoj shod. Dopoldne so zaupniki sklenili, da
se gre popoldne pač korporativno pogledat na kle
rikalni shod, da se pa zopet korporativno odkoraka
na shod, na katerem je imel poročati sodrug Etbin
Kristan iz Ljubljane. Prvi del tega sklepa se je
izvršil po dogovoru. Dasi je bilo le še malo časa
do lastnega shoda, je delavstvo vendar na vsak
način hotelo pogledati h klerikalcem. Dr. Krek, ki
je začel govoriti v takorekoč prazni dvorani, je
dobil naenkrat celo trumo poslušalcev. Nihče ga ni
motil. Približno 20 minut je govoril; tedaj se je
delavcem sporočilo, da se začne socialnodemokratični shod. Dvorana se je začela prazniti. Tedaj je
katoliški predsednik, ki ni mogel več zatajevati
svoje jeze, napravil mastno neumnost; pokazal je
namreč svojo jezo z besedami, če bi si bil pri
hranil svoje neslane opazke, bi se bila dvorana
mirno izpraznila ; ostalo bi bilo tistih o ah 6 kle
rikalnih pristašev, kar jih je bilo tam. Tako se je
pa nekoliko sodrugov, ki niso vedeli za dopol
danski sklep, postavilo na noge, pa so zahtevali,
da se sploh zaključi klerikalno zborovanje, kar se
je po dolgem prepiru tudi zgodilo. Med tem se
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v lanskih septembrskih dneh ge g ’,k L 8083
zvečer ter je deželno sodišče izreklo staton * j0/6*
1. Obtoženci Žiga Vodušek, Aruott^;n?;od3)0:
Josip Bukovnik, Josip Štrus, Qatu|0 ac“er,
Ludovik Lovšin, Franc Škof, Viljem LehV**’
Valentin Lučin so krivi, da so dne 21.
v Ljubljani v zvezi z neznanimi storilci pretih
nikom in uslužbencem v obtožnici naštetih tvrdi,
posredno ali neposredno, bodisi z gro’eäm aastopom, bodisi z napovedbo, da se bo sicer yä»
razbilo, s poškodovanjem na lastnini v namene od
njih izsiliti, da bi gami odstranili nemške ali d70.
jezične napise in je žuganje bilo takšno, da so 3e
mogli tisti, katerim se je žugalo, biti po princ-;
v strahu in je žuganje tudi imelo uspeh, tet n
zakrivili s tem hudodelstvo po § 986 k. z. Ram
tega pa je obtoženi Vodušek tudi grozil v Gru
berjevi trafiki prodajalki Pas, da je zaprla trafiko.
2. Obtoženci Josip Bukovnik, Ciril Kranjc
Danilo Cerar, Ludovik Lovšin in Franc Škof
so tudi krivi hudobne poškodbe tuje lastnine
§ 468 k. z. 3. Obtoženi Danilo Cerar pa je poleg
tega kriv prestopka v smislu § 312 k. z., ker je
žalil v § 68 k. z. omenjene osebe, ko so oprav
ljale svoj uradni posel s klicem «pfui, abzug žan
darmerija !»
Obsodijo se pa: 1. Žiga Vodušek po
§ 100 k. z. z ozirom na §§ 54 k. z. in 265. kaz,
pr. r. na dva meseca navadne ječe. 2. Arnošt
Windischer po § 100 k. z. z ozirom na § 265
k. pr. r. na dva meseca težke ječe, poostrene
vsak mesec z enim postom in trdim ležiščem; 3.
Josip Lotrič po § 100 k. z. z ozirom na §§ 54
in 55 k. pr. r. na tri mesece težke ječe, po
ostrene vsak mesec z enim postom in trdim le
žiščem; 4. Jo3ip Bukovnik po § 100 k, z.
z ozirom na §§ 35 in 54 k. z. na en mesec na
vadne ječe; 5. Ciril Kranjc po § 468 kaz. z.
na pet dni zapora; 6. Josip Štrus po § 100
k. z. z ozirom na §§ 54 in 55 k. pr. r. na 2
tedna težke ječe, poostrene z enim postom iu
trdim ležiščem vsak teden; 7. Danilo Cerar po
§§ 100 in 312 k. z. z oziross na §§ 34 in 54 k.
pr. r. na 10 tednov navadne ječe; 8. Ludovik
Lovšin po § 468 kaz, z. z ozirom na § 260 b)
k. z. na 3 tedne zapora, poostrenega z dvema
postoma in enim trdim ležiščem vsak teden; 9.
Fran Škof po § 468 k. z. z ozirom na § 260b
k. z. na dva tedna zapora, pooitrenega z dvema
postoma in enim trdim ležiščem vsak teden; 10.
Viljem Leben po § 100 k. z. z ozirom na § W
k. z. na en mesec težke ječe, poostrene z enin
postom in enim trdim ležiščem vsakih 14 dni, is
11. Valentin Lučin po § 100 k. z. z ozirom na
§ 54 k. z. na tri tedne navadne ječe. Poleg
tega morajo vsi obtoženci skupno plačati stroške
kazenskega postopanja, Bukovnik in Cerar tudi
19 70 kron odškodnine Kastnerju, Kranjc Keadi
10 K, ter Lovšin in Škof Mahru 40 K. Kar zahte
vajo oškodovanci več, se zavrnejo na civilno pravao
pot. Oproste se pa popolnoma: Leopold Tratnik,
Vladimir Rohrmann, Franc Miklavc, franc
Podržaj, Rudolf Est, Albin Orehek, Fran
Fatur, Fran Krapež in Anton Meglič očitanih
jim hudodelstev; Ciril Kranjc, Ludvik Lovšin
in Fran Škof pa hudodelstva po § 98 b.
— Potrjeni dežalui sakoa. Cesar je potrdil
premembo deželnega zakona glede sestave dežel
nega šolskega sveta. Po tej premenbi obstoja de
želni šolski svet iz 1. deželnega predsednika au
njegovega namestnika kot predsednika, 2. štirih
zastopnikov dežele, katere imenuje deželni odbor3. referenta za administrativne in ekonomične za
deve, 4. deželnih šolskih nadzornikov, 5. dveh katoliških duhovnov, 6. dveh članov učiteljstva !B *
zastopnika mestne občine ljubljanske.

pregled.
bčni sbor Zveze lesn-h delavcev
r smo že nakratko porotah —

nike na Dunaju. Udeležba je biU

seve tudi odobrilo. O razsodišču je poročal sodr.
Wessely. O prispevkih je referiral sodr. drž. poslanec
Widholz. Dejal je, da je potreba na vsak način
povišati dosedanje prispevke. L. 1906 je imela
Zveza Žož.OOO K premoženja, 1. 1907 pa 258.000 K,
konec L 1908 ss je pa ta svota skrčila na 201.000 K
Hjub \ebkemu Prirastku članov. V 1. 1907 so zna
šali dohodki Zvezinib fondov 418.000 K, izdatki
414.000 K — v b 1908 so znašali ti dohodki
467.000 K, izdatki pa — 529.000 K. Deficita je
62.Q00 Ki To je posledica krize. Da se temu opo
more, treba je zvišati prispevke. Načelstvo pred
laga, prispevke od 30 vin. na teden na 38 vin.
povišati pri moških članih, pri ženskah pa od 10
rsa 15 vin. Drugi razred prispevkov pa naj se
opusti. Pristopnina pa se naj zviša iz 25 vin na
50 vin. — K debati se je oglasilo vse polno dele
gatov, ki so razpravljali o predlogih. Končno se je
Izvolila komisija, ki je imela posebno posvetovanje
o povišanju prispevkov. Remit at posvetovanja je
bii predlog : prispevki Ï. razreda naj znašajo ce
lotno 64 vin., II. razreda 50 vin. in III. razreda
(za ženske) 30 vin. Odpade pa prispevanje v delegacijski in solidaritetni sklad posebej. Podpore naj
ostanejo kot doslej, le potovalna podpora naj
znaša 1 K 40 ▼ na dan. Ta predlog se je tu i
sprejel. — O šlrajkih in izprtjih je poročal sodrug
Gross. Sprejela se je resolucija, ki pravi, da je naj
važnejša naloga strokovnih organizacij izboljšanje
gospodarskega položaja svojih članov. Pri vseh
mezdnih g banjih pa je vedno takoj že v početku
obvestiti svežino načelstvo ia vodstvo skupine po
družnic posameznih ozemelj. Početek in konec
štrajkov določa načelstvo Zveze. Pogodbe so ve
ljavne Ie takrat, če so napravljene s privoljenjem
zveznega načelstva. Priporoča se dalje posameznim
podružnicam, naj si po močnosti urode svoje po
sebne obrambne sklade, saj boj delavstva proti
izkoriščevalnim podjetnikom prečesto zavzame take
dimenzije, da jo prav dobro, če so doma fondi, ki
pridejo v potrebi na pomoč. — O časopisju
sta poročala urednika Grunel in Richter, eden za
češki, drugi za nemški strokovni list. Pri volitvah
je bil za predsednika izvoljen zopet sodrug Mrkvička,
za namestnika pa sodrug Adolf Pech in Josip Vanek. — O organizaciji sta poročala sodiug Pech in
Grunel, o premembi pravil sodrug Gross. Odslej se
bo pošiljalo na občne Zbore za vsakih 150—300
po enega delegata. O socialnem zavarovanju
je govoril poslanec Widholz. Konštafiral je, da je
smela vladina predloga soc. zavarovanja celo vrsto
pomanjkljivosti, ki seveda ne morejo zadostili tež
njam delavcev po pravilni starostni in onemoglostni
preskrbi. Da se je samostojne zavarovance v pred
logi pritegnilo k delavskim zavarovancem, je napačno
in poslednjem škodljivo. Delavci si morajo s svo
jim denarjem ustanovljene zavode upravljati sanri !
— Glede kraja, kjer bo prihodnji Zvezni zbor, se je
sklenilo prepustiti načelstvu, da to ukrene, kar bo
potrebno .. . Povišanje prispevkov je marsikaterega
Mana organizacije ozlovoljilo, ali če se vse natančno
primisli, potem je gotovo, da je bilo povišanje po
trebno. Boj dunajskih mizarskih pomočnikov nam
vsem jasno kaže, kako trdovratni so podjetniki in
kako vseeno jim je: ali imajo delavci jesti a’i ne.
Na tisoče delavcev so izpili ter jih prepustili usodi.
Gorje bi jim bilo, če ne bi imeli organizacije, ki
jim je skočila na pomoč, da jih je obdržala v
življenju !
Občni ibor Zveze kamnosekov se je vršil
letos na Velikonočna praznika na Dunaju. Poročilo
o delovanju Zveze je podal načelnik, sodrug
Müller, ki je poročal tudi o stanju časopisa
«Der Steinarbeiter». Pri debati o časopisju se je
povdarjala želja članov, naj bi «Der Steinarbeiter»
izhajal vsak teden. Sodrug Mü'ier je odgovarjal,
da je ta želja zelo lepa, ali za sedaj ni izpeljiva,
ker bi preveč obremenila finance Zveze. Dejal je
pa : «Kakor me veseli, da razpravljamo o tem, da
bi naš nemški list izhajal po enkrat na teden,
prav tako bi me še bolj veselilo, če bi se do
sedanji štirinajstdnevnik bolj temeljito prebiral.»
To je tudi res. Tudi za naše slovenske člane velja
prav to. — Sodrug Sirotek je podal poročilo o
češkem, poljskem, slovenskem is italijanskem časo
pisju kamnosekov. — O plačilnih gibanjih in tarifih je poročal sodiug Müller. Sprejel se je predlog,
• katerim se zboljšuje podpora v stavkah. Ge na
primer v stavki udeleženi član Zveze odpotuje, bo
odslej dobival potovalno podporo, njegova družina
doma Pa P°l njegove stavkovske podpore. — O
organizaciji je govoril sodrug Sirotek. Sprejelo se
je reč predlogov glede vstopnine. O bolniški pod
pori se je dolgo. debatiralo, ali sklepi o tej pod
pori so se odložili. Brezposelna podpora pa bo
odslej naslednje : v U. razredu po 52 tednih 16 K,
po 156 tednih 20 K m P° ‘260 tednih 30 K. Po
tovalna podpora je Prav
k°t brezposelna.
Pogrebščina bo odslej znašala: v 1. razredu 30 K,
v II. 25 K, v HI- 20 K. — Prii volitvi je bil za
načelnika izvoljen zopet sodrug Muller, za njego
vega namestnika sodrug Burda, »■ Mapjmka sodr.
Sirotek, V odboru sta tudi dva Slovencem «cer
«n ńrn cr Hrnrat in Kunći & — Sodr. Wirk n er
sodrug H r o. at
Predlagal je: vsak član

j® T Gradcu. — Na sploh se mora reči, da
£ » rŠ' zbor Zveze delavcev » kamnom prav
častno svojo nalogo. Dolžnost kamnosekov in vseh
drugih delavcev s kamnom pa je, da se oprimejo
se z večjo ljubeznijo svoje Zveze. Nadelo, kamno
seki ! Vsi v Zvezo !

Socialni pregled.
* Zidarska Slavka je bila v pondeljek v Ljub
ljani pri Tönniesu. Trajala je le en dan, zakaj
uprizorili so jo neorganizirani delavci in zato ni
čudno, da je bil tudi uspeh večji za gospodarja
kakor za delavce. Povod stavki je bil lahko umeven.
V Ljubljani so v stavbinski stroki še take navade,
da se je sploh čuditi, če dobe ti izkoriščevalci še
kaj delavcev. Zidar, ki stopi pri ljubljanskem pod
jetniku v delo, ne ve skoraj nikdar, koliko bo za
služi. Zakaj začeti mora brez vsake pogodbe in
po celi tedni minejo, preden delavec izve, koliko
bo dobil za svoje delo. Tako je bilo tudi letos pri
Tönniesu. Nekateri so bili že po 14 dni, nekateri
po tri tedne in več na delu, a svojega zaslužka Se
niso poznah. Večkrat so vpraševali, končno so zah
tevali, da se jim naznanijo mezde do 24. aprila, a
vse je bilo zaman. To jih je torej napotilo, da so
v ponedeljek ustavili deio. Tönnies pa se je nor
čeval iz njih ia tudi sedaj jim je na vsako posre
dovanje odgovarjal, da bodo stari delavci že od
lani vedeli, koliko dobe, novim pa ne more reči
ničesar, ker jih še ne pozna dovolj. Čuden mojster
in čudni polirji, ki v treh tednih še ne poznajo
delavcev ! — Stavka je trajala le en dan. V torek
je šel večji del zidarjev zopet na delo. Naznanila
se jim je mezda, ki znaša po 3 krone, za najboljše
zidarje pa po 3 K 60, oz. 3 K 70 vin. na dan.
Dvaindvajset zidarjev, ki jih je smatral za nekakšne
kolovodje, se je otresel, nekateri so pa sami odšli,
ker ni hotel izpolniti njihovih zahtev. — Da se je
stvar tako žalostno končala, je naravno, če se po
misli, da je bilo gibanje popolnoma neorganizirano,
dočim imajo zidarji v drugih krajih v primeri z
ljubljanskimi naravnost sijajne razmere. V Ljubljani
so še razni nedostatki, ki bi bili povsod drugod
nemogoči in se mora človek kar čuditi, da dobe
ljubljanski podjetniki v takih razmerah še zidarje.
Hrano in stanovanje imajo stavbinski delavci po
gostoma pri mojstru in labko si je misliti, kako
pasja je včasi ta hrana, a kako drago se jim ra
čuna. Stvar je prav kakor jajce jajcu podobna
«šric»-zistemu, ki je prepovedan, pa bi priporočili
obrtnemu nadzorniku, naj se nekoliko interesira za
to reč. Zidarjem bi pa priporočali, da naj se orga
nizirajo, če hočejo kaj doseči, zakaj brez boja ni
nobenega uspeha, brez organizacije pa tudi vsak
boj nemogoč. V zidarske razmere v Ljubljani bomo
še posvetili, za zdaj pa opozarjamo stavbinske de
lavce, da je njihova organizacija na Resljevi cesti
št. 22; tam se dobivajo vsa pojasnila vsako nedeljo in praznik dopoldne od 9. do */, 12.

Zadnje vesti.

Finančni načrt vlade. Dunaj, 29. aprila.
Socialno-demokratična zveza je napovedala finanč
nemu načrtu Billnskega, ki zahteva veVkansko zvi
šanje davka na pivo in žgaDje, najodločnejšo opo
zicijo; pravi se, da vladi ne bo mogoče, spraviti
načrt v zbornici na razpravo. — Češki deželni
odbor je sklenil sporazumno z moravskim napra
viti akcijo proti finančnemu načrtu.
Froli arbakemn vdeizdajnlškemn proceiu.
Dunaj, 30. aprila. Poslanec Mas ar y k vloži in
vtemelji na današnji seji državnega zbora nujen
predlog proti zagrebškemu veleizdajniškemu pro
cesu. Za besedo so se oglasili poslanci Redlich,
Laginja, Krek ia Nëmec.
Odškodnina za Turčijo. Dunaj, 30. aprila.
Skupni finančni minister Burian je najel 36 mi
lionov kron predujma pri konzorciju avstrijskih in
ogerskih bank, stoječih pod vodstvom zemljiškokreditnega zavoda, da more Turčiji plačati odškod
nino za Bosno. Devetnajst milionov pokrijeta av
strijska in ogrska vlada.
Državno-zakladni listi. Dunaj, 30. aprila.
Včeraj se je proračunski odsek bavil z zadevo dr
žavnih zakladnih listov, ki jih je vlada izdala za
220 milionov, ne da bi bila vprašala parlament.
Finančni minister Biliński je zagovarjal ravnanje
vlade in se je večkrat oglašal za besedo. Govorili
so Ma št alka, Wit tek, Choc, Kotlaf, G la
binski, Seitz, Kramaf, Kuranda, Stein
wender, Kolowrat in dr. Adler. Večina go
vornikov je kritizirala neustavno ravnanje
vlade. Ko je Biliński videl, da ne dobi večine,
je dal po krščansko-socialnem poslancu Prochazki
vložiti predlog, da se zaključi seja, kar se je
z 19 proti 17 glasovi sprejelo.
Socialno zavarovanje. Dunaj, 30. aprila.
Odsek za socialno zavarovanje je včeraj zaključil
generalno debato ter je na predlog drja. Drexla
izvolil pododsek 21 članov. Za generalnega poročeva'ca je izvoljen dr. Drexel, poleg tega bo šest
specialnih poročevalcev. Pododsek ima danes do
poldne sejo.
e
„
Ogrska kriza. Budimpešta, 30. aprila. Ne
odvisna stranka hoče sedanjo krizo s skrajno nepo
ÄÄS TS.,'™»»
pustljivostjo izrabiti, da razbije koalicijo in napravi
mojega itatistikarja, prav tako vsaka £2% vladam, na podlagi pogodbe iz leta 1867 stoječim,
konec. Na čelu le akcije stoji predsednik zbornice
Sprejeta. - Izvohls se je pritožbena ko» s ja, k j

Just. V neodvišnjaških krogih računajo, da bo
državni zbor razpuščen in da dobe pri
novih volitvah neodvišnjaki večino.

Turške zgodbe.
Carigrad, 28. aprila. Bivšega sultana Abdul
Hamida so danes ponoči ob 1. uri prepeljali s po
sebnim vlakom v Solun. Sprva je protestiral proti
prognanstvu, ko pa je uvidel, da ni pomoči, se je
vdal v svojo usodo in šel sam prostovoljno na
kolodvor.
DnnaJ, 28. aprila. Dopisnik «N. Fr. Pr.» je
bil navzoč pri odhodu Abdul Hamida v Solun. Ta
dogodek opisuje tako-le : O polnoči so pripravili po
seben vlak na kolodvoru. Nekaj minut po polnoči
so prišli na kolodvor sultanovi adjutanti. Na to so
peron zaprli vojaki. Ob polu 2. se je pripeljalo
več dvornih vozov na kolodvor. Iz prvega je iz
stopil Abdul Hamid v civilni obleki z belim telov
nikom. s temnim površnikom in fezom na glavi.
Njegova brada, ki si jo sicer barva, je bila popol
noma siva. Obraz njegov je bil bolj bled, kakor
navadno, toda brez sledu notranjega nemira. Na
peronu je vladala grobna tišina. Sele, ko je sultan
položil roko na čelo, so mu salutirali častniki. Na
to je vstopil v salonski voz v spremstvu 171etnega
princa Abdula Kadra in svojega najmlajšega lOletnega sina. Za njim je vstopilo 11 haremskih dam,
katerim je Abdul Hamid galantno pomagal pri
vstopu Dame niso imele neprozornih pajčolanov,
marveč labke šale, skozi katere se je lahko videlo,
da so še mlade in zelo lepe. S sultanom se vozita
dva evnuha in 6 strežajev, ki so takoj zastrli okna
salonskega voza z zavesami. Dame, ki so kakor
njih gospodar prvič videle železnico, so radovedno
in koketno dvignile zastore. Še enkrat se je po
kazal Abdul Hamid ob oknu, ko je zahteval za
svojega sina čašo vode in zase cigarete, na to je
lokomotiva zažvižgala in odpeljala v prognanstvo
največjega despota Evrope.
Solna, 29. aprila. Danes zjutraj je pripeljal
posebni vlak vjetega sultana Abdul Hamida v
spremstvu enajstih dam, dveh princev in šestih
drugih oseb v Solun. Kolodvor je bil zaprt in vo
jaško zastražen. Na kolodvoru je pričakovalo sul
tana nekaj višjih uradnikov. Sultana so odpeljali
v spremstvu kavalerije v vilo Aladini, kjer je
strogo interniran in zastražen.
Carigrad, 30. aprila. Mladoturški odbor ima
dokaze, da je bil po iniciativi Abdul Hamida
načrt, vprizoriti veliko klanje v mestu tisti dan,
ko pridejo solunske čete v Carigrad. V nekaterih
krogih mislijo, da se ne bo dalo preprečiti, da
pride Abdul Hamid pred sodišče in se
boje, da bo obsojen na smrt. Mladoturki za
trjujejo, da mu bo življenje ohranjeno in
da ostane do smrti v pregnanstvu. Zapovednik
čete, ki ga straži, je major generalnega štaba
Ali Feti.
Srbija. Belgrad, 30. aprila. V srbski armadi
se opaža radikalno protidinastično gibanje. Razna
znamenja kažejo, da si izkuša Gjorgje zopet
osvojiti izgubljene pravice do prestola.
Skozi Dardanele. Magdeburg, 30; aprila.
»Magdeburger Zeitung“ javlja, da je Rusija po
množila vse garnizije ob turški meji in da hoče
sedanji položaj na vsak način porabiti za prevoz
skozi Dardanele.

Raznoterosti.
t Mesino bodo zopet sezidali. Inženir Cannizzari je izdelal
načrte, po katerih bodo hiše k večjemu dve nadstropji visoke
in med njimi toliko proitora, kolikor znaša dvakratna visočina dveh sosednih hiš. Vsaka hiša bo imela svoj vrt. Mesto
bo zavzelo štirikrat toliko prostora kakor poprej.
f Kazenski punt v Krakovu. V kaznilnici v Krakovu
je povzročil neki Bilski, ki je umoril veliko gostilničarjev v
Galiciji in Ruski Poljski, punt. Napadel je ječarja in ga po
izkusil zadaviti, da bi se polastil njegove uniforme in zbežal.
Bilskemu so se pridružili tudi drugi jetniki ter skupno hiteli
proti gospodarskim poslopjem, da se ondi zabarikadirajo. Na
ječaije so metali polena. Na to je neki ječar ustrelil in zadel
Bilskega v glavo, da je obležal na licu mesta. Nato so se
jetniki udali.
t Samomor huzarj a. V gozdiču pri husarski vojašnici
v Budimpešti ss je usmrtil husar Geza Varoa. Zapustil je
pisma, iz katerih izhaja, da je s smrtjo hot*l n »praviti konec
trpinčenju in preganjanju s strani nekega podčastnika. Tako
pismo je bilo «aslovljeno tudi na nadvojvodo Josipa, ki je
sedaj zahteval, da ga nemudoma obvestijo, kaj da je gnalo
vojaka v smrt.
t V bolnici usmiljenih bratov v Zagrebu je umrla na
silne smrti bolnica Cecilija Jedvajeva. Usmiljenke pravijo, da
jo je usmrtila umobolna Terezija Blaževič. Hrvaški listi temu
zatrdilu ne verjamejo in izražajo sum, da je bila Jedvajeva
umorjna od postrežnic
t „Oče naš" ln ogrska država. Ogrski škof Pervy je
konfisciral nek slovaški molitvenik, ker je smatral molitvico
«K Marij', zaščitnici Slovakov» državi nevarno. List «Nep
szava- je priobčil na to satirično notico, v kateri se preisku
jejo po vzgledu škofa Parvyja še druge molitve s stališča
ogrskega kazenskega z kona in je zahteval, naj se takoj
konfiscira «Oče naš», ki je v hudem protislovju z ogrskim
kazenskim zakonom. Tako vsebuje prošnja «Pridi k nam v
Tvoje kraljestvo» hudodelstvo po § 127. po katerem je vele
izdaja ono dejanje, ki ima namen spraviti ogrsko državo pod
tujo vlado. «Zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih tako na
zemlji» § 273. Z ječo do 5 let se kaznuje oni, ki se upre
ukazujoči volji postave. «Daj nam naš vsakdanji kruh.» Pre
stopek po § 66, (Beračenje brez oblastven-ga dovoljenja)
k »kor t di proti naredbi ministra za notran;e zadeve, štev.
18.613, z dne 22. IV. 1882 o nabiranju darov. «Ne vpelji
nas v izkušnjavo. temveč reši nas vsega zlega,» V tem
stavku se pa direktno nazivlja Ogre kot zlo, od katerega ho
čejo biti Slovaki rešeni s tujo pomočjo. Zaradi te satire, ki
je bila naperjena proti ogrskemu škofu Parvyju, je prišel
urednik lista «Nepszava» pred porotnike, pred katerimi pa
ni bil »plenjen, pač pa oproščen,

t Takso za enoletne prostovoljce, ki služijo na svoje
stroške, namerava uprava armade zvišati od 348 na 448 K.
Kot vzrok navaja podraženje živil in potrebščin za obleko.

Shodi.
Solkan pri Gorici. V pondeljek, 26, t. m. je

bil tukaj sodrug Etbin Kristan iz Ljubljane, pa
smo ob tej priliki improvizirali zaupen shod, ki se
je izvrstno obnesel. Ob 6. zvečer se je napolnila
vsa velika dvorana delavskega društva in mnogo
udeležencev je moralo ostati še v stranskih pro
storih. Na dnevnem redu je bil predmet «Soci
alizem, vera in narodnost». Sodrug Kristan je ob
širno govoril o stvari in je sijajno pokazal, kako
nasprotniki socialne demokracije nalašč begajo
ljudstva z bedastimi in predrznimi izmišljotinami,
le da bi mogli delavce tlačiti pod kapitalistični
jarem. Tako jasno je razložil socializem, da ga je
moral vsakdo razumeti, pa tudi spoznati, da ni
treba zaradi socializma nikomur zatajiti ne svojega
verskega mišljenja, ne svoje narodnosti, ampak da
sovražniki delavstva zlorabljajo vero in narodnost
za svoje sebične namene. Sodrug Kristan je go
voril ognjevito in je dosegel velikanski uspeh. Bilo
je na shodu tudi nekoliko nasprotnikov, ni se pa
nobeden oglasil za besedo.

Dopisi.
Zagorje ob Savi. Načrt liberalcev v Zagorju za
prihajajoče občinske volitve je že skovan. Resne
politične stranke stopajo v volilne boje s svojim
programom, naši liberalci pa programa ne poznajo,
radi tega pa so se zedinili na sledeči načrt: 1. Ob
činske volitve zavleči toliko časa, kolikor je mogoče.
2. V tem času se sprijazniti z Nemci, posebno z
novim ravnateljem pri rudniku, klerikalcem pa so
ponudili kompromis. 3. Vsi liberalci, ki se drže li
beralne discipline, morajo obrekovati socialnodemokratične zaupnike, posebno nalogo pa imajo,
obrekovati sođruga Cobala. Gospod župan Wein
berger pa je obljubil, spraviti Cobala iz Zagorja.
Ce pojde vse to po sreči, potem pa napravijo Zizi
bambule shod v Zagorju. Vse to smo izvedeli od
zanesljivih liberalcev.
Sarajevo. (Železničarsko vprašan j e.) Bosensko-hercegovski železničarji, ki so predmet kru
tega izkoriščanja odkar teko železnice po deželi,
so spoznali važnost organizacije že v času, ko Bosna
s Hercegovino še ni bila «sestaven del avstroogrske monarhije». Dasi je bilo preganjanje in za
tiranje stalno na dnevnem redu, se je organizacija
vendar lepo razvila. Njena važnost in potreba se
kaže prav sedaj, ko so bosensko-hercegovski že
lezničarji v boju. Nujno je potrebno, da se urede
razmere železničarjev, ki so doslej popolnoma anar
histične. Ena najvažnejših zahtev je ta, da se želez
ničarjem vštejejo za odmero pokojnine tudi tista
leta, ki so služili pri kakšni drugi železnici aii pa
pri kakšni državni instituciji, v službeno dobo. Če
se vzame v poštev, da so bosensko-hercegovske
železnice državne, se spozna opravičenost te zah
teve brez daljših dokazov. Dne 18. aprila je bil v
«Društvenem Domu» v Sarajevu splošen javen že
lezničarski shod, na katerem je 423 navzočih že
lezničarjev vseh kategorij zastopalo 1236 tovarišev.
Na shodu se je soglasno sprejela sledeča resolucija,
ki se je nemudoma brzojavno sporočila ministru
baronu Burianu:
Resolucija :
«V društvenem domu v Sarajevu dne 18.
aprila 1909 zbrani uslužbenci bos.-herc. državnih že
leznic brez razlike kategorij preglasujemo, da je
uračunanje prejšnjega službenega časa v kakšni
drugi državni instituciji, pri kateri drugi, ali pri
lastni železnici v pokojnino, logična in opravičena
zahteva, katere izpolnitev je neizogibno potrebna
ne le v interesu uslužbencev, temveč tudi v interesu
same železnice.
Dosedanji pokojninski predpis bos.-herc. dr
žavnih železnic št. 31. ne odgovarja na noben način
sedanjemu duhu časa, ampak v primeri z enakimi
predpisi drugih državnih in javnih institucij mon
arhije zadržuje mnogo nedostatnosti. Za razve
ljavljenje teh pomanjkljajev se hočemo boriti z
vsemi zakonskimi sredstvi, dokler ne dosežemo svojih
naravnih pravic.»
Ta resolucija se je odposlala tudi vsem mero
dajnim instancam in korporacijam. Üpajmo, da do
seže vspeh brez daljšega boja.
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perila za dame, gospodejn otroke. Ro
kavice, nogavice, kravate, bluze, obiekce,
predpasnike, čepice, i. t. d. Vezenje umet
nih cvetlic. Nagrobne vence s trakovi.
Vsa oprava za novorojenčke. Damski
slamniki najnovejše moče. Krasne ,peče‘
vedno v zalogi. Specialiteta za delavce

Na razpolago je velik senčnat vrt in arena za
veselice, shode i. t. d.
Z odličnim spoštovanjem

Emil Kržišnik
restavrater.
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Kje se dobe najboljši poljedelski
stroji, kakor mlatilnice, gepeljni, sla
moreznice, čistilnice, preše za sadje
i. t. d.?
Edino i©
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Dunajska cesta st J"

v Ljnbljani, Marije Terezije cesta
štev. 1., Valvazorjev trg štev. 6.
In zakaj : zato, ker so dotični stroji iz najboljših
tovarn sveta, najbolje sestavljeni, ker se istih
proda na tisoče in tisoče komadov in se ravno
radi tega, ker se jih izdeluje v velikih množinah,
dobivajo po nizkih cenah. Moji stroji so povsod
jako priljubljeni. — Obračajte se na mojo tvrdko
pri nakupu stavbenih potrebščin, portlandcementa, traverz, železniških šin in druge
različne železnine in raznega orodja, nagrobnih
križev, tehtnic i. t. d.
24—13

blizke cene

*

priporočata svojo bogato zaloge

♦ šivalnih strojev
♦* za rodbino in obrt
♦ Pisalni stroji ,ADLEB»'
Vozna kolesa. ==
t
Ceniki zastonj in franko. 24-U

Gospodarski pregled.
«Naša Snaga» — tako se imenuje tiskovna
družba hrvatskih socialnih demokratov — je izdala
pravkar svoje letno poročilo. Prometa je imela v
letu 1908 — 10 240 K. Dobička 689 K 83 vin.
«Naša Snaga» ima isto nalogo kot naša «Delavska
tiskovna družba v Ljubljani». — Redni letni občni
zbor «Naše Snage» bo 9. maja.
Občni zbor «Distriktne Zveze konsumnih društev
alpskih dežel» se bo vršil 9. maja t. 1. v Gradcu
z zelo zanimivim dnevnim redom.

"

llajoefja slovenska tordka za obaoala
slavnemu občinstvu v njegovo lastno korist to domače
let v posesti svoje lastne zaloge vseh vrst surovin m k
potrebščin ter je kot tako edino sposobno vstreči vsem

•

Velika zaloga lastnega ln tujega izdelka za gospodo
dame in otroke v poljubno najmodernejših °öü*^'v,0 sl
ao meri in okusu se po želji, ravnotako tudi pop»™.?
vršujejo. — ZunaDja naročila točno proti povzeiju.

Flliialka: Stari trs štev. 28.

xast

Izhaja v Ljubljani vsaki
torek, četrtek in soboto.
NaiOČnisa za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3 50 K, me.ečno V20 K ;
za Nemčijo za pol leta 7'90, za četrt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9’50 K za četrt leta 4 80 K.
Posao mesna Stcwilfea SB 't.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
- 40. štev.

Reklamacija «o po£tsia« prsato,
Kefranklrana pisma ta ae sp«#tasaajo. Rokopisi se ne vrezajp,
uaciati. Bsastops* peiit-nstiea
(iiiiaa 88 ■■) za «starat 30 vin.,
.«(krat pa dïgsvaro.

V Ljubljani, v torek, dne 4. maja 1909.

C ' : Za dopise in rokopise za list : Uredništvo
cSdecega Prapora», Ljnhljtmft. — Za denarne pošiljatev
naročda na list, reklamacije, inserate i. t. d.: Upravništvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana, Dunajska cesta štev. 20.

Prvi majnik.
Minil je dan delavske slavnosti. Po vsem
svetu, kjer ljudstvo dela in trpi, da se nekoliko
lenuhov lahko pase in zabava, prodira spoznanje
o vzrokih človeške bede, povsod se širi reševalna
misel socializma in prvi majnik kaže napredek
od leta doleta. Koje mednarodni kongres v Parizu
leta 1889 sklenil, razglasiti prvi majnik za de
lavski praznik, je bila socialna demokracija, na
slednica komunistične internacionale, še mlada
stranka, ki se je bila v glavnih evropskih drža
vah komaj rešila najhujšega policajskega pritiska,
na drugih kontinentnih so pa komaj vedeli za
socializem. A letos so praznovali prvi majnik de
lavci v Evropi in v Aziji, v Ameriki in v Avstra
liji in v Afriki; v najoddaljenejše dežele prodira
socialna demokracija, na vseh koncih sveta se
množe njene čete.
Delavske sovražnike pa trese strah. Kako
lepo je bilo, ko je „zabito ljudstvo* verjelo
vsako frazo, ki je prišla iz ust privilegirane bla
goslovljene gospode; ko so množice zijale kakor
omamljene, če so imenitniki prirejali svoje pa
rade, ko so se zavrženci čutili srečne, ako so
jim „prvaki naroda* milostno dovolili, klanjati se
in poijubovati gosposke roke! Kako se je vse izpremenilo, odkar se upa uboga delavska para
misliti s svojo glavo in spoznavati prijatelj
stvo pijavk in ljubezen polipov, pa se reševati
objema, ki davi!
S starim preziranjem ne gre več, dasi je v
srcu še bolj strupeno zaničevanje kakor nekdaj.
Ne gre, zakaj zaničevana množica si je vendar
pridobila moč, ki se ne da meni nič tebi nič
spraviti iz sveta. „Sodrga" in „svojat* si je usta
novila strokovne organizacije, ki so že marsika
teremu ošabnemu izkoriščevalcu dokazale, da so
minilo časi, ko se je delavstvo komandiralo ka
kor trop sužnjev. Zaničevane mase so se poli
tično organizirale in so si priborile volilno pra
vico, pa čeprav so znali privilegiranci spraviti
tudi v nove volilne zakone še toliko krivic, da
ne pride delavstvo do svoje popolne pravice,
ima vendar to ljudstvo glas, ki se mora vpoštevati.
S čim še niso poskusili, da bi ugonobili sa
mostojno delavsko gibanje? Žandarmerija in po
haja, okrajni glavarji in sodniki, župani in žup
niki, beriči in raežnarji, pa infanterija in kavalerija in sam satan v svojem peklenskem veli
čanstvu je moral pomagati. In vendar je bilo vse
zaman 1
Ko vsa čedna sredstva niso mogla zatreti
delavske zavesti, so si pa izmislili drug načrt. S
prijateljstvom bi radi upijanili delavce, da bi jih
kakor ovčice pripeljali zopet v kapitalistični hlev.
Kar mrgoleti je začelo teh farizejskih „delavskih
prijateljev“. V imenu vere, v imenu narodnosti,
v imenu vseh mogočih preperelih idealov pri
hajajo hinavci in ponujajo svoje prijateljstvo
ljudstvu. ki sa vendar iz dna duše zaničujejo.
Oni, ki ao nekdaj sami «čuvali svoje policaje na
delavce, om, ki so imeli premalo odgonstah vozov za stavkajoče trpine, om, ki so zmerjali de
lavce z lenuhi in barabami, ko so pom no^ro»Hi za par vinarjev priboljška, se
J
krat » togo ljudskih tribunov, pa hočejo -kome-

dijanti, kakršni so od nekdaj — glumiti novo
vlogo kot rešitelji delavstva!
Pa tudi ta jezuitarska intriga ne bo poma
gala, zakaj pregloboko se je v delavstvu vkoreninila zavest, da dvajseto stoletje in doba mesijev in da ne bo delavstvo nikdar rešeno, če ga
ne reši — delavstvo. Zavedni delavci vedo, da
jih nihče živ ne more osvoboditi ni rešiti, tem
več da morajo kovati svoje klešče zoper verige
kapitalizma in svoje meče zoper tiranijo izko
riščanja. In tisti delavci, ki so še zaostali v
spoznanju, prihajajo na enako pot, ker jih živa
potreba prisili, da jo najdejo. Od leta do leta
naraščajo čete neodvisnega, zavednega, ponosnega
delavstva, od majnika do majnika se množe so
cialistične brigade in z velikanskimi koraki se pri
bližujemo odločitvi.
Tudi letošnji majnik je pokazal, da naše
delo rodi. S čuti radosti smo gledali naraščajoče
vrste neustrašenih bojevnikov, pogumnih zaved
nih delavcev; kdor je gledal temu ljudstvu v oči,
sej ne more odtegniti prepričanju:
To ljudstvo bo zmagalo!
#
V Ljubljani.
Praznovanje se je tukaj dostojno izvršilo, dasi
je precej motilo skrajno neugodno hladno in ves
dan z dežjem preteče vreme. Ob 7. zjutraj je bil
v Švicariji koncert «Slovenske filharmonije», na
katerem se je vpliv mraza neprijetno čutil. Fil
harmonična godba je tudi ob tej priliki pokazala,
da zasluži v polni meri dobri glas, ki ga uživa.
Ob 10. dopoldne so se delavci zbrali v areni »Na
rodnega doma», ki se je kmalu napolnila do zad
njega kota. Tukaj se je vršil shod, ki je izvolil za
predsednika Bartla, za podpredsednika Pajn
tarja, za zapisnikarja Piškurja. O splošnem in
aktuelnem pomenu prvega majnika je v lepem
govoru poročal sodrug Tokan, potem je govoril
še sodrug Piškur. Shod se je zaključil ob l/a12.
dopoldne in so se sodrugi razšli na svoje domove.
Popoldne je bila veselica na vrtu restavracije
«International», kjer je svirala železničarska godba
in so se vršile razne zabave, ki so učinkovale tako,
da so sodrugi pozabili na skoraj zimsko vreme in
so do poznega večera ostali skupaj. Popoldnevne
veselice se je udeležilo tudi mnogo delavcev iz
okolice, ki so dopoldne večinoma ostali doma na
svojih lokalnih shodih.
*
Idrija.
Delavski praznik se je pri nas vživel tako, da
je praznovanje med delavstvom samoobsebi umevno.
A letos lahko pravimo, da je praznovanje preko
silo vsa prejšnja leta kar se tiče udeležbe in iz
vedbe. Zjutraj je glasbena budnica naznanjala, da
je napočil delavski dan. Povsod se opažalo praz
nično razpoloženje, povsod se je poznalo, da je
delavec odložil orodje. Dopoldne smo imeli shod
ob tako velikanski udeležbi, da je pojmiti kaj po
dobnega edino iz časa najljutejših bojev, n. pr.
glasovitega dne 28. novembra 1905. Na shodu je
poročal sodrug Anton Kristan, ki je podal
shko socialističnega razvoja in napredka v dobi
dvajsetih let, odkar se praznuje prvi majnik in je
naglašal, kakšen poseben pomen ima letos prazno
vanje, ko je premagana vojna nevarnost in ko
imamo pred durmi rešitev velevažne socialne na
loge starostnega zavarovanja. Obhod po mestu z
rdečo zastavo se je zopet izvršil ob velikanski ude«
ležbi in je napravil med prebivalstvom mogočen
vtisk. Popoldne je bil z godbo izlet oa «Zemljo»,

Leto XII.

kjer se je vršila animirana ljudska veselica. Samo
Jupiter pluvius ni kazal discipline, pa je nagajal
z debelimi kapljami, ki jih je usipal iz oblakov. V
splošnem pa moramo ponavljati, da se je prazno
vanje obneslo kakor še nikdar ne.
»

Jesenice.
Pri nas smo prvi maj praznovali drugega
maja, v nedeljo. Določili smo slavje na nedeljo
z ozirom na naš mizerni gospodarski položaj. Po
poldne je bil shod na Savi pri Jelenu; poročal
je sodrug Anton Kristan, ki je orisal v jedernatem govoru pomen majskega slavja. — Zvečer
pa je bila animirana veselica v veliki dvorani pri
Jelenu. — Vreme ni bilo majsko. Sneg je pokril
vse Jesenice in okolico in mrzla burja je pihala.
Ljudje so se najraje držali svojih domov, a kljub
temu so proletarci se v dokaj lepem številu mani
festirali, kar je dokaz, da se zavedajo pomena, ki
ga ima za proletarce Majsko Slavje.
»

Gorica.
Ni še dolgo, kar se je jela tudi goriška de
žela buditi. Šele lani se je ustanovila deželna
organizacija jugoslovenske socialno-demokratične
stranke. A letošnje praznovanje prvega majnika
je pokazalo, da je seme padlo na rodovitna tla.
Tudi prejšnja leta se je praznoval delavski
praznik. A letos se je prvič opazila strastna na
sprotna agitacija. Po podjetjih so iskali vse mo
goče pretveze, da bi delavstvo odvrnili od prazno
vanja ali pa mu preprečili. Po vseh tovarnah, pa
tudi po manjših delavnicah se je čutil pritisk.
Tudi narodnjakarji, zlasti slovenski, so na
skrivnem hujskali proti praznovanju, kolikor so
mogli. Toda socializem ima tudi na Goriškem že
premočne korenine, da bi ga izruvali pritlikavci.
Praznovanje prvega majnika se je v vsakem
oziru dobro obneslo in marsikdo se je čudil ta
kemu uspehu.

Dopoldne so bili manjši sestanki po mestu
in po okolici. Popoldne so se začele zapirati
trgovine in vse mesto je dobilo praznično lice.
Ob 1. so se začeli sodrugi zbirati pred mostom
čez Sočo, da pričakajo delavske deputacije iz
raznih okoličanskih krajev. Drugi pa so že pri
hajali na telovadni trg, kjer se je imel vršiti
shod. Kmalu po 2. so sodrugi od mostu priko
rakali z godbo na čelu in iz dvema rdečima za
stavama. Kmalu je bilo na trgu zbranih več ka
kor 1500 ljudi in shod se je pričel. Govorila sta
sodrug Piazza iz Trsta v italijanskem in Etbin
Kristan iz Ljubljane v slovenskem jeziku.
Razlagala sta pomen delavskega praznovanja, naglašala sta dvajsetletni jubilej praznovanja in
aktualnost letošnje delavske manifestacije z ozi
rom na minulo vojno nevarnost, na položaj v
parlamentu in na velike socialne boje, ki jih bo
moralo delavstvo v kratkem izvojevati. Po shodu,
ki se je izvršil ob silnem navdušenju delavstva,
se je formirala povorka, ki je z godbo in z
rdečimi zastavami korakala med špalirjem mnogo
številnih gledalcev po glavnih ulicah ter na vrt
pri Kateriniju, kjer se je vršila krasna medna
rodna veselica z dvojno godbo, s petjem, plesom
in raznovrstimi zabavami. Združena zbora itali
janskih in slovenskih delavcev sta skupno pela
zdaj slovenske, zdaj italijanske pesmi. Veselica
je trajala v najlepšem redu do polnoči.
* #

V vipavski dolini.
Kmetje iz Dobravelj, Sv. Križa v Vipavi
Skrilj, Brjij i. t. d. so zapustili letos prvikrat ob
delovanje zemlje, se oblekli praznično in se
zbrali na shod, da dostojno praznujejo prvi majnik. Popoldne so se zbrali v Dobravljah na po
staji ter čakali na poročevalca sodr. Mil os ta iz
Trsta. Potem so napravili obhod do Sv. Križa
pri Cesti. Tu se je v gostilni pri postaji vršil
shod. Sodr. Milost je poročal o pomenu, ki
ga ima za delavsko ljudstvo prvi majnik, ter je
bil ob koncu govora burno aklamiran. Nekega
narodnjakarja, ki je na shodu žalil ter obrekoval,
so kmetje postavili na cesto. Bil je to prvikrat
na Vipavskem lep agitacijski dan, ki bo imel za
razvoj socializma dobre posledice.
*

V Trstu.
Dan je bil krasen. Zdelo se je, kakor da se
narava sama veseli dneva, ki si ga je delavstvo
izbralo za svoj praznik. Zjutraj ob pol 7. uri je
godba socialistične mladine svirala po mestnih
ulicah delavske skladbe. Za godbo je pod tremi
rdečimi zastavami korakalo veliko število delavcev
in delavk, slovenskih, italijanskih in nemških. Ob
pol 10. je sprevod, ki je med tem narastel na
ogromno množico, dospel na prostor ex fondo
Wildi v ulici Rossetti, kjer so se vršili trije shodi.
Ob pol 11. je bilo na velikanskem prostoru zbrano
ogromno število delavstva. Večje število okoli
odra za italijanske, malo manjša skupina okoli
odra za slovenske in zopet tretja gruča okoli odra
za nemške delavce. Shodu italijanskih delavcev je
predsedoval sodr. G ali goriš. O pomenu prvega
majnika sta govorila državni poslanec P i 11 o n i in
sodr. Ghiussi. Shodu slovenskih delavcev je pred
sedoval sodr. Milost. Prvi je poročal sodr. Re
gent in drugi zopet sodr. Milost. Nemškim de
lavcem je poročala ruska sodruginja Balaban o v.
Ob pol 12. so bili shodi zaključeni in delavci so
odšli v velikanskem, nepreglednem sprevodu za
tremi rdečimi zastavami pred <Delavski dom», kjer
so se razšli.
Popoldne se je zbralo pred «Delavskim domom»
preko 3000 delavcev. Odtod so odšli v sprevodu
za godbo, tamburaškim zborom in zastavami zopet
na fondo Wildi, kjer se je vršila popoldanska ve
selica, katere se je udeležilo nad 10.000 oseb. Ve
selica je trajala ob sviranju godbe in petju zborov
slovenskih, italijanskih in nemških delavcev do 7.
zvečer. Mesto je izgledalo kakor ob velikih praz
nikih. Delo je počivalo povsod. Prodajalne so
bile vse zaprte. In letos so bile zaprte tudi
brivnice in celo mnogo tobakarn.

«
V Križu pri Trstu.

Vas izgleda praznično. Ne dela se nikjer. De
lavci v kamnolomih so popolnoma ustavili delo.
Celo kmetje so doma, prazno oblečeni. Zjutraj je
nad 100 sodrugov z godbo na čelu korakalo po
vaških ulicah. Popoldne ob 3. in pol se je vršil
na vrtu gostilne Marka Tene e ta, ki je bil okrašen
z rdečimi zastavami, shod, na katerem je poročal
o pomenu prvega majnika sodr. Regent Shoda
se je udeležilo preko 300 oseb. Po shodu se je
vršila ob sviranju domače godbe in petju delavskih
pesmi lepa delavska veselica, ki je trajala pozno v
□oč. Splošno mnenje je, da se v Križu prvi majnik
še nikdar ni tako lepo praznoval.
•

V Nabrežini.

Zagorje ob Savi.
Tukaj s« je prvi majnik praznoval slovesno
kakor vsako leto. V rudniku, v steklarni, pri steklobrusih, v kamnolomih je delo popolnoma počivalo,
deloma pa tudi v mali obrti. S hiš so vihrale
rdeče zastave.
Praznovanje se je izvršilo natančno po spo
redu. Ob 7. zjutraj je bil navadni obhod z godbo
po glavnih krajih občine. Ob 9. dopoldne je bil v
dvorani gosp. Riharda Mihelčiča shod, na ka
terem je poročal sodrug Miha Gobai. Popoldne
pa je bila ljudska veselica ob ogromni udeležbi.
Na veselici je sodelovala rudarska godba.

Državni zbor.

V sredo je finančni minister predložil svoj
finančni načrt, s katerim hoče poseči prav do dna
v ljudski žep. Njegovi predlogi obsegajo v glavnem
tri reči: 1. Zvišanje davka na pivo; 2. Zvišanje
davka na žganje; 3. Podpore za dežele.
Davek na pivo, ki znaša zdaj 3 K 40 vin., se
ima zvišati na sedem kron za hektoliter.
Odpasti pa bi imela deželna doklada na pivo, ki
znaša poprečno 1 K 70 vin. Od tega zvišanja pri
čakuje država 61*1 milionov kron na leto.
Davek na žganje se ima zvišati za 50 vin. na
liter. To zvišanje ima dajati 34 4 milionov na leto.
Od obojnega davka bi ostalo državi 23 mi
lionov, ki bi tekom let seveda naraščali, ostalo pa
bi imele dobiti dežele po ključa, ki smo ga pri
občili že zadnji torek.
Finančni minister Billllkl je predložil svoj načrt
v obširnim govorom, ki je pa imel mnogo besed,
a malo stvarne vsebine. V nekaterih krogih slave
finančno sposobnost gospoda Bilinskega nad vsako
mero ; ampak to, kar zna on, mora znati vsak knji
govodja. Finančni minister priznava, da bi bilo s
stališča racionalne socialne politike želeti, da se ne
naloži novo breme na pleča mnogih malih konsumentov, ampak da se obremene bogatejši in soci
alno mogočnejši razredi. A namesto da bi to spo
znanje porabil, priznava, da — ne ve, kako bi se
to uredilo. Po njegovem mnenju ni torej za noben
poklic treba lažjih pogojev kakor je finančno mini
strstvo ; takih ljudi, ki ne vedo, kako hi se izvršila
pametna reforma, se v Avstriji pravzaprav ne
manjka, a doslej nismo vedeli, da je nevednost
kvalifikacija za ministrstvo.
Po govoru Bilinskega se je nadaljevala
razprava o rusinskom predlogu glede na ministre
rojake. V debato sta posegla od socialnih demo
kratov poslanca dr. Renner in Hndec. Oba govora
presegata ozki okvir predloga inju objavimo vsled
tega v prihodnji številki. Razprava se je v sredo
končala in se je pri glasovanju odklonila nujnost,
za katero ni glasovala potrebna dvetretjinska ve
čina. Tudi «Slovanska enota» je potrdila svojo
slovansko vzajemnost s tem, da je glasovala proti
rusinskomu predlogu. Razlogi, katere je češki kleri
kalec Šilinger za to našteval, so bili zelo puhli in
«slovanski» tudi niso bili.
*
V petek je zbornica končala razpravo o izpremembi § 96 obrtnega reda, ki v posameznih od
stavkih določa počitek v trgovinah. Dočim § 96 a
določa za tovarne 11 ur najdaljše dnevne delovne
dobe, ustanavlja nova določba najkrajši počitek za
pomožne uslužbence v trgovinah. Vlada je predla
gala za trgovine vsaj deseturni počitek, nasvetuje
narodno-gospodarski odsek 11 in pol ure. Za špe
dicije predlaga odsek isti počitek, za kočijaže pa
10 in pol ure. Opoldne morajo pomožni delavci
imeti počitka vsaj eno uro; ako pa obedujejo izven
hiše, pa poldrugo uro. Trgovine in sMadišča mo
rajo biti zaprte od 8. zvečer do 5. zjutraj; trgo
vine za živila smejo biti zvečer odprte do 9. De
želna vlada pa sme v dogovoru s trgovsko zbornico
in odbori dotičnih zadrug 1er pomočniških zborov
določiti, da se trgovine zvečer zapirajo tudi med
7. in 8., odnosno 8. uro, zjutraj pa odpirajo poneje, nego ob 5. V teh trgovinah pa mora po
možno osobje imeti pripravljene sedeže. Te do
ločbe veljajo tudi za konsumna društva in gospo
darske zadruge. Vse druge predloge je večina v

Tudi pri nas so delavci ustavili delo tako po
polnoma, kakor še nikdar ne; Vas kaže popolnoma
praznično sliko. Popoldne ob 4. je svirala na trgu
pred cerkvijo domača godba delavske pesmi in
druge izbrane komade. Ob 5. je sodrug Marica
otvoril shod, ki se je vršil tudi na trgu ob na
vzočnosti nad 300 oseb. O pomenu praznovanja je
poročal sodr. Regent. Drugi je govoril za Me
sarje sodr. Marica, tretji za železničarje sodrug
Mozetič in četrti v italijanskem jeziku sodrug
Marchiolli. Ko je govoril še sodrug Regent
in je zasvirala godba delavski pozdrav, so se de
lavci razšli na domačo zabavo na vrt bližnje
gostilne.
*
odseku zavrnila.
V Bertokah pri Kopru
se je na dan prvega majnika otvoril ljudski
dom s shodom, na katerem je pred veliko množico Socialno zavarovanje.
V ponedeljek je državnozborski odsek za soci
govoril sodrug Vinko Kermolj iz Trsta o po
alno
zavarovanje nadaljeval svoje posvetovanje pod
menu prvega majnika in o delavski organizaciji.
vodstvom
predsednika Bužeka.
Nastopil je tudi neki učitelj, ki je izkuSal v na
Sekcijski načelnik dr Volf
rodnjaškem zmislu polemizirati, a ni imel sreče,

*

je zagovarjal vladni načrt in okrajne orade.

Dr. Winter (soc. dera.)
je izvajal : Dane* pe za tpruaaie . . .
zavarovanje
ne samostalnih organiiatončco
nr.. •

cialno združi z zavarovanjem delavce/Siw^
odgovor: «Ker bi se sicer odgodilo na dea^/”
Zdi se, da niti ne razumete, kak0 n-,^0
in svoje volilce, če si ne pripisujete dovolj
da bi izvedb zavarovanje samostalnih, ko
Z'’
»‘ nobenega upora in če potrebujete delavce
P° tebujete socialno demokracijo za predptogo, a
smo popolnoma jasno povedali, zakaj «htena»
orgamzatoričuo iu finančno ločitev obeh stnais
re vsem vidimo neopravičeni upliv, ki ga bodo
samo m izvrševali na zavarovanje delavcev, de
lavci pa na zavarovanje samostalnih. Mi zahtevamo
da razpolaga vsaka skupina samostalno o svojem
zavarovanju. Tudi se branimo, da bi se razširil
uphv birokracije na zavarovanje. Minister z« no
tranje zadeve je Slcer trdil, daje birokratična vlada
najboljša in najcenejša;
3e p, bojj
da bo
delavstvo moralo mnogo doplačevati za zavaro
vanje samostalnih; za to pa delavstvo nima dovolj
denarja. Dr. Onciul je govoril, da so tudi oni sloji
potrebni preskrbe. O tem ni dvoma, àmpak na
dnevnem redu ima zavarovalni, ne pa dohroleioi
zakon. In tu noče noben razred plačevati ia druge
Ge vlada trdi, da se bo zavarovanje umostainlh
poplačevalo iz doneskov samostalnih, tedaj «piob
ni razloga, da se združuje zavarovanje enih z dru
gim. Potem je pa naš predlog tembolj oprani

Domače vesti.
— Tramvajsko stavko smo imeli zadnje dni
v Ljubljani in priznati moramo, da smo se od
dahnili v nedeljo, ko smo slišali, da se je kon
čala brez nesreče. Stavko je namreč vprizorila
demagogična N. D. O., ki je igrala z uslužbenci
cestne železnice naravnost irivolno igTo. N. D. O.
je »organizirala* 28 uslužbencev; to se pravi,
brez vsake resne priprave je s sklicevanjem na
vpliv občine pripravila 28 mož do tega, da
so se vpisali. Potem je »Narod*, ki se, kar je na
svetu, še nikdar ni zmenil za tramvajske sužnje,
nekoliko dni objavljal površne notice o cestni
železnici in potem se je naenkrat pričela stavka.
Osemindvajset mož, med katerimi jih ni niti po
lovica kvalificiranih delavcev, ki nimajo opore v
nobeni močnejši organizaciji, ki nimajo nobene
zveze z organiziranim delavstvom v stavki — to
je situacija, iz katere ne more rešiti nič druzega
kakor sreča. Hvala bogu, da so imeli to srečo in
da se je družba pogajala, zakaj če bi se bila po
stavila na brutalno stališče, bi se bila stavka
končala s katastrofo. Pravijo, da je družba oblju
bila 14 odstotkov priboljška in en prost dan na
teden, o regulaciji službenega časa bo pa družba
pozneje odločila. Na shodu, ki je bil v nedeljo,
je tajnik N. D. O. tarnal, da so socialni demo
kratje molčali o stavki. Boga naj bi bii zahvalil,
da smo molčali. Storili smo to, ker so se nam
smilili tramvajski uslužbenci, ki jih izrablja
N. D. O. za svoje nečedne namene; kajti če bi
bili hoteli govoriti, bi bili morali povedati, da
igrajo zizibambule s tramvajskimi uslužbenci«
banque. Mi pa nismo hoteli škodovati stavitsjočim in zato smo bili tiho. Ampak zdaj, to X
nevarnost minila, ne po zaslugi N. D. O., n?®
po sreči, bodi povedano, da je vsa ta opffl^
goli švindl in predrzna igra z delavskimi i*1
resi. Pri stavki je posredovala mestna občina.
Naj nam pa zdaj povedo narodnjakarski junaki,
zakaj Hribarjev rotovž ne pomagal? Kaj pa.r
vendar z ljubljanskimi mestnimi delavci, kaj J
mestnimi mitničarji, kaj z mestnimi policaji i. Ł A.
za katere ne bi bilo treba posredovati, ker «
jim občina sama lahko uvedla razmere, da bi
bile človeške, če bi hotela. Ampak za te ljudi se
občina ne zgane, teh še Ribnikar in Žerjav ne
smeta organizirati v slavni N. D. O. Zakaj oöa
Hribar znajo posredovati, če gre za reklamo »
zizibambule, ampak očka Hribar ne trpe nobenm
zahtev in nobene organizacije, kjer so sami go
spodar. In če bi gospod Hribar bii direktni
komandant pri cestni železnici, tedaj ZerJan e
tutti quanti nikdar ne bi bili dobili dovoijenia,
spuntati tramvajske sužnje. »Narod* je Piaai
tiče o tramvaju, zato ker je podjetje nemško,
pa, če bi bilo slovensko? Potem bi Pa **
uslužbenci prenašati vsako krivico iz P*“10“
V Ljubljaui je bila že marsikatera stavka, p ne spominjamo, da bi jo bil »Na^
d ,e

so śe
Hribar žugal s .šufiranje«-?^;
v najtežjih razmerah bojevali za ko č
P,
Zavednemu delavstvu torej ta aru
v
mazala oči; razsodni de!a^!_^eL’neznivost take
jih bojih ne ^ejo
in enake gospode, amp?
szdrJu2uje delavcev
SoXiSZaX«k «a»« proti tapw-

demično podpiral: pač pa se

listom.

- Preče« uradi îenfsUh tabel, ki je končal
radnji teaen, je dal časopisju povod za vsakovrstne
reknnunacije. Da je bila razprava lokalnega pomena, je gotovo • tudi zanimiva je bila v marši«
katerem oziru, Toda reporterjem še na misel ni
prišlo, da bi bili podeli, kar je bilo stvarno in
procesualBo zanimivega, ampak poročila v ljubijanskih ûstih niso bila nič druzega, kakor reklamni
spisi za advokate. Posebno plastično se je to opa
žalo v «Slovencu», ki ni javljal skoraj nič druzega
kakor predloge, vprašanja m govorance drja, p eZ
«ana. Kaj zato, da je bila ob takem poročanju
vsa »Vika popačena? Prizadeti advokatje bodo do
bili nove kiiente in to je glavna reč. Kdor je sam
zasledoval razpravo, je moral sicer opaziti da se
je ta ali oni odvetnik včasi pošteno urezal •’ ampak
slab šmok je, kdor ne zna poraza svojih ljudi pre
delati v zmago in vsaki klavernosti oplesti venec
sisve aKTog čela. Kot reklamno sredstvo je torej
froc? aosef®i sv°i namen in tako nosijo septemberski dogodki sadove.
, —. âpsba aad odatranjevalcl nemilih napilBV je bila, naj se misli o dejanju kakor se hoče,
prav stroga. Ge se pomisli, da se pravzaprav pri
oni javni sili nikomur ni zgodilo nič hudega, če
vpošteva splošno razpoloženje onih dni, ki je marsi
komu skalilo jasen vid in če se ne pozabi, da
marsikdo sploh ni mislil in vedel, kaj dela, se
mora že priznati, da cela komedija ni bila vredna
takih kazni, ki nekaterim naravnost izpodkopavajo
eksistenco. In še en moment je, ki se ne da pre
greti : V Avstriji imamo en kazenski zakon, ampak
kazenska praksa je mnogovrstna. Kar velja v Ljub
ljani za hud zločin, se smatra v Mariboru za ne
znaten prestopek, kar se kaznuje v enem mestu s
težko ječo, se poravna v drugem s par kronami.
Nam to seveda ni nič novega, zakaj že davno opa
zujemo, da je eficielna pravica različna zlasti za
različne razrede, Pri ljubljanskem sodišču je stro
gost nekaj časa na dnevnem redu za druge, za
delavce pa že nekdaj. In če še primerja sodba
zaradi tabel na primer s sodbo nad delavci, ki so
v najboljšem namenu hoteli varovati interese svoje
organizacije in se zaradi tega sprli s subjektom,
po njihovem prepričanju nevarnim, se more človek
zgražati le ob sodbi nad delavci. Takrat seveda
«Slov. Narod» ni imel takih besed, kakršne ima
zdaj, temveč se je tako škodoželjno zarežal, da se
mu je videla hudobnost aa dnu želodca. Zdaj, ko
se zdi graškim nemško -nacionalnim listom sodba
zaradi napisov premila, je seveda «Narod» ves
ogorčen. Ampak maščevalnost teh listov smemo
pač kritizirati mi, ki se načeloma bojujemo proti
krivičnosti ia proti taki pravici, ki se izlega v kri
vico, ne pa hinavski nirodnjakareki list, ki rjovi v
pijanem veselju, če je nasprotnika zadela nesreča
in po navadi delirika hitro zatuli, da je premalo
kazni.
— V Hrailalku so potegnili v sredo iz Save
nepoznano utopljenko, staro približno 25 let. Le
žala je že dalj časa v vodi; prepeljali so jo na
Dol v mrtvašnico.
— UbeJ. Zadnji petek je želar Krampergez na
Mestnem vrhu v Ptuju zabodel z nožem pri pre
pira radi posestva svojega sina, da je bil takoj
mrtev.
— Neireča, Pri pijonirskih vajah na Dravi se
je ponesrečit v pondeljek predpoldne nek četovodja
deželne brambe. Čoln je zadel ob steber pri želez
niškem mosta; četovodja je izginil v valovih, še
do danes ga niso našli. Drugega vojaka prostaka,
ki se je nahajal v istem čolnu, so rešili.
_ Uboj v Brezjem pri Krškem. Dae 12. m. m. je pilo
v Brezjem pri Antonu Tomažinu, ki toči vino pod vejico, več
ljudi, med njimi tudi Alojzij Opalk iz Zabukovja št. 1 in
France Duh ml. iz Zabukcvja št. 36. Medtem pride okoli
desetih zvečer mimo hiše Franceta Duha star. iz Raškega
vrha ät. 30, vulgo Reberščaka, Martin Zupančič iz Raškega
vrha št 37 ter je parkrat zavrisnil. To pa ni bilo všeč Fran
cetu Duhu star., vulgo Reberščaku, ki je stavil radi tega Zu
pančiča na odgovor, nakar je prišlo med njima do prepira
in rabuke. Zupančič se je umikal pred Reberščakom, ki je
«lil za njim z velikim kuhinjskim nožem. Ko so slišali Tomažinovi gostje prepir, sta se podala France Duh ml. in
Lojre Opalk na lice mesta, vendar sta se popreje oborožila,
ia sicer Opalk s kolom, Duh pa z ročico. Ko sta videla, da
«li Dub star. (Reberščak) z nožem v roki za _ Zupančičem,
Mir. ko je skočil Zupančič za Opalkov hrbet in je šel Duh
star. i nožem nad Opałka, ga je udaril Opalk z ročico po
»lavi, da ga je pobi! na tl». Le malo je še privzdignil Re
berščak (riavo, nakar ga je udaril Duh ml. • kolom, Zupančič
pa ga je brcnil še x obuto nogo v glavo, nakar so pustili
vsi trije Reberščaka ležati in «o odšli k Tomažinu pit. Kmalu
je prišla k Tomazinu Reberščakova žena Elizabeta vsa pre
strašena in je povedala, da je nekdo ubil njenega moža.
Preiskava bo dognala, kdo nm je prizadejal smrtni udarec.

Naročajte in sirite naš listi

Zadaje vesti.
fUniatrM
Dunaj, 4. maja. Včeraj
popoldne ie bil ministrski svet, ki je sklenil za
htevati, da sprejaae državni zbor še v tekočem
zasedanju sledeče zakone: 1) O davku na
pivož 2.Î o davk° na alkohol; 3.) o odkazu državnih sreA®*®1*“* 4) o
prenredbi in kontroli deže n<h financ; JJada «pa,
»o
vai 4 načrti še ta teden odseku
52 ilaaoïteï računa' na giasovo nemških in poljki so v zvezi, vlada ne bo
skih strank. Zakono ,
Ogrskem in pa
ioraraia z ozirom na položaj
ato, ker se Aebrentalu
XicJ
zde nujni. Finančni minister ho za amgo p
late zahteval provizorij.

včerJ^v'fal «Z^°r” ®“naL 4- “aja. Zbornica je
ironvlv *on?ala specialno razpravo o zakonu za
g vske uslužbenec. Sodrug Forstner je govoril

Mt poročevalec manjšine. Glasovalo se bo danes.
•
hgrarne zgaga» Dunaj, 3. maja. Včeraj so
imeli aižjeavstrijski agrarci zbor, aa katerem je
znani Hohenblum hujskal proti trgovinski po
godbi z Rumunijo ter je predložil protestno reso
lucijo. Namestnik grof Kielmannsegg se je od
stranil, trg. minister Braf je pa ostal in je polemiziral s Hohenhlumom. Večina je sprejela
Hohenblumovo resolucijo.
Zaradi valeizdajniikega proceaa. Dunaj,
4. majnika. Profesor Masaryk je odložil za po
znejši čas vložitev predloga zaradi zagrebškega
procesa. V Zagrebu so včeraj zaprli «Pokretovega»
sotrudnika Slegla, ker je dal Masaryku podatke
o procesu. Slegi je bil poprej vojaški kaplan, pa
je izstopil iz vojske in duhovništva.
Po mladotuiikl zmagi. Carigrad, 3. maja.
Danes so izpraznili zadnji dve vojašnici, v katerih
so bili nastanjeni najtrdovratnejši staroturški vo
jaki. Mladoturški vojaki so jih razorožili. Veliko
staroturških vojakov je skritih po hišah. Listi pi
šejo , da se izdeluje po zasebnih hišah veliko
bomb.
Ruzkl vojaki prod Tebriaom. London, 2.
maja. Prodiranje ruskega generala Znarskega, ki
je došel s svojim ekspedicijskim zborom že pred
Tebris, katerega oblegajo šahove čete, je šaha
silno potrlo. General Znarskij razpolaga s celim
polkom in štirimi baterijami, ne vštevši kazakov.
Perzijske oblasti so izkušale Znarskega prego
voriti, da se vrne, pa niso imele vspeha. Rusija
in Anglija zahtevata od šaha, da neha oblegati
Tebris, kjer so zbrane čete ustašev. Šaha je tudi
odstavljenje Abd-ul Hamida zelo vznemirilo.
Zato je sklenil zopet razglasiti ustavo, ki bo
enaka prejšnji samo da se bo bolj ozirala na
šeriat.
Peterburg, 3. maja. Ruski vojaki so zasedli
Tebris. Misli se, da bodo velevlasti protestirale.

Reakcionarni punt v Mali Aziji. Carigrad,
3. maja. Vsa Mala Azija se je uprla. Arabci v
Yemenu se vnovič puntajo. Upor so zanetili
Staroturki.
Carigrad, 3. maja. Dokazalo se je, da je
Abd ul Hamid nameraval povzročiti po Kurdih
velika klanja, da bi bili Rusija in Anglija izkrcali
v Carigradu vojake in sultana rešili. Mladoturki
so pa zato izvedeli po drugih velesilah in za
sedli Carigrad prej, nego so nameravali.
Carigrad, 3. maja. V zbornici je bila de
bata o klanju Armencev v Adani. Armenski po
slanci so zahtevali, da se stavi bivši vali pod
obtožbo. Državni podtajnik je trdil, da so pro
vocirali Armenci. Armenec Zorab je očital prejšnji
vladi, da je sama povzročila nemire po agentih
Abd ul Hamidovih. Zbornica je sklenila dovoliti
20.000 turških lir za žrtve masakrov in poslati
pred Adano in Alepo eno bojno ladjo.

SodrngU
Kdor želi napredek naše stranke, ne sme nikdar
porabiti, da je časopisje najvažnejše orožje v našem
boju. Vsak napredek našega časopisja je napredek
naše stranke, vsak korak, ki ga more zaznamovati
naše časopisje, nas približuje delavskim, socialaodemokratičnim ciljem. Razširjajte torej neumorno
«Rdeči Prapor», pridobivajte mu nove naročnike,
zahtevajte ga po vseh javnih lokalih, v katere za
hajate 1 Ako bo «Rdeči Prapor» krepak in velik,
se poveča in utrdi Vaš vpliv na javnost. «Rdeči
Prapor» je Vaš glas, skrbite torej, da se bo slišal
v vedno širših krogih! Vse, kar storite za svoje
glasilo, ste storili zase, za svoj napredek, za svojo
korist. Agitator za strankino glasilo mora biti vsak
posamezni sodrugi

Delavci I Volilci na Štajerskem I
Dne 7. t. m. ste peklicane, da izvolite s svo
jimi glasovi poslance za deželni zbor, prvič po
novem zakonu, ki Vam priznava v četrtem razredu
vsaj mrvice politične pravice. Sami ste se morali
bojevati* da ste dosegli — ne enakopravnost, tem
več le malo odplačilo na veliki dolg, ki ga imate
terjati od dežele. Tudi novi volilni zakon je se
stavljen tako, da naj bi Vam kolikor mogoče oviral
čisto delaviko zastopstvo v deželnem sborn. In
nasprotDiške stranke delajo res na vse kriplje, da
bi Vam ugrabile, kar Vam gre. Živ krst se ne
zmeni za delavsko ljudstvo, kadar potrebuje pravic;
a kadar oni rabijo Vaše glasove, Vas znajo najti
ter se Vam prilizovati, kakor da bi bili vse žive
dni bili Vaši srčni prijatelji.
Delavell
Kaj so doslej storile klerikalne iu liberalne in
naroonjaške in vsakovrstne meščanske stranke za Vas?
Podraževale so Vam živila, vpeljavale so indirektne davke, deželne do
hodke so rabile v prid bogatinom, zadelavsko ljudstvo, bodisi industrialno ali

kmečko so pa izdelovale suženjske za
kone.
Kadarkoli Vam nakladajo nova bremena,
kadar kujejo ia Vas nove verige, so združeni
Slovenci in Nemci, kristjani in brezverci in tudi
sedaj imajo vsi skupaj en namen: Ugrabiti Vam
Veže neodvisno zastopstvo.
Delavci 1 Mali kmetje!

Spomnite se, da se ne more služiti dvema
gospodarjema ! Stranke, ki so se vdinjale velikemu
kapitalu, ne morejo zastopati interesov siromašnega
ljudstva.
Edina stranka ubogih Je aocialna demo
kracija.
Edina stranka, ki se bojuje zoper kapita
lizem, je aocialna demokracija.
Edina atranka, ki je neodvisna od boga
tinov, je socialna demokracija.
Proletarski volilci!
Ako hočete imeti v deželnem zboru poslance,
ki bodo zastopali Važe koristi, ki se bodo boje
vali za Važe pravice zoper vse nasprotnike, ki
se bodo možato postavili v bran zoper Važe izkerlžčevaice, glasujte dne 7. maja odločno za
socialno-demokratične kandidate, ki so:
V 4. volilnem Okraju (spodnještajerska mesta
in trgi):

Albert Horvatek,
vpokojenl učitelj v Mariboru;
V 9. volilnem okraja (Dravsko polje in Slo
venske gorice);

Josip Kitek,
uradnik Jnš. žel. v Pragerskem;
V 10, volilnem okrajn (Celje, Vransko, Šoštanj,
Laško, Sevnica, Brežice i. t. d.) :

Ignao Sitter,
rudarski tajnik iu občinski obornik v
Trbovljah.
Vollioll

Ne dajte se premotiti po kakršnihkoli sladkih
besedah, temveč glasujte složno za te kandidate, da
zmaga delavsko ljudstvo!
Sodrugi !
Porabite kratke dni, ki so še do volitve! Agi
tirajte od moža do moža, od vasi do vasil
Vaak zavedni sodrng mora biti te dni agi
tator !
Mislite na to, da je zmaga lahko odvisna od
vsakega glasu!
Deželni odbor
Jngoslov. soc. dem. stranke.

Odločbe obrtnih sodišč.
Priobčuje dr. D.

XXVII. — Tožitelji navajajo, da so do 17.
februarja 1907 delali pri tožencu kot domači de
lavci, in da je toženec podpisal minimalni mezdni
tarif, sklenjen med društvom avstrijskih čevljarskih
tovarnarjev in društvom avstrijskih čevljarjev. Na
sprotno temu tarifu jim je toženec pri 190 tucatih
plačal premalo 40 h za tucat in pri 173 tucatih
64 h za tucat, tako da terjajo od njega še 186 K
76 h.
Tožitelj I. R. pripominja, da se je pri jkontrolni komisiji pritožil, ker se toženec ni držal ta
rifs, in da je bila pritožba rešena ugodno za njega.
Toženec, kateri predloži mezdno tarifno po
godbo in zapisnik kontrolne komisije dne 12. aprila
1907, omenja, da je sicer svoje dni podpisal
mezdni tarif, a da je z obema tožiteljema F. R. in
L. S. sklenil separaten dogovor, ki ga tudi pred
loži. V tem dogovora, ki sta ga podpisala, sta se
izjavila pravnoveljavno, da nima za njiju dogovor,
sklenjen med delodajalcem in društvom avstrijskih
čevljarjev, resp. med društvom avstrijskih čevljarskih
tovarnarjev, nobene veljave in -a za njiju ne obstoja
in da torej na njegovi podlogi ne moreta niti ona
dva niti kdo drugi za njiju ničesar zahtevati. Tadva
tožitelj« tedaj ne moreta terjati mezdo po tarifni
pogodbi. Tožitelj I. R. ni delal pri njem, on nima
niti njegove delavske knjižice spravljene, niti ni pla
čeval ztsjga doneskov v bolniško biagsjno; delal
je pri drugih tvrdkah.
Tožitelja F. R. in L. S. priznavata svoja pod
pisa na predloženem dogovora in pravita le, da
nista vedela, kaj podpisujeta. Tožitelj I. R. potrjuje,
da toženec nima njegove delavske knjižice in da
mu ni dajal nobenih doneszov za bolniško bla
gajno ; hodil je pa iskat svoje domače delo k to
žencu. Ta pa pravi, da se je delo jemalo le za
oba druga tožite’ja. O tarifu pravi toženec, da je
že ugasnil, ker delavstvo še ni izpolnilo svoje dolž
nosti, da bi se uveljavila mezdna konvencija, kajti
vsaj 40 čevljarskih tovarnarjev ni še sprejelo tarifa.
Iz zapisnika kontrolne komisije se ngotovi, da
je bilo tožencu ukazano, pritožnika v smislu mezd
nega tarifa doplačati, kar je zahteval.

Tožba je bila odbita.
Razlogi: Kakor sledi iz predstoje čega de
janskega stanu, izvajajo tožitelji tožbeuo zahtevo
iz minimalne mezdne pogodbe, sklenjene med
društvom avstrijskih čevljarskih tovarnarjev in
društvom avstrijskih čevljarjev. To pogodbo je to
ženi odobril. Med tcžsncem in tožiteljima I. R. ter
L. S. pa je bila sklenjena posebna pogodba v
tem smislu, da ne moiata ničesar terjati na pod
logi imenovane tarifne pogodbe. Ta posebna pogodba,
zadošča sama, da se označuje zahtevo tožbe glede
obeh imenovanih tožiteljev kot neosnovano. Njena
trditev, da nista vedela, kaj podpisujeta, se ni mogla
upoštevati, ker je bila njiju stvar, da sta poizve
dela za vsebino, predno sta podpisala; s pod
pisom sta izrazila, da se strinjata z vsebino po
godbe. (§ 294 c. pr. r.)
Glede tožitelja I. R. se sodišče na podlagi
obojestranskih navedb ni moglo prepričati, da je
bil pri tožencu v delavskem razmerju. Okoliščine,
da ni izročil svoje delavske knjižice tožencu in da
tožencu tudi ni dajal nobenih prispevkov za bol
niško blagajno, govorijo zato, da ta delavec ni bil
na delu pri tožencu. Samo iz okoliščine, da je tožitelj jemal od toženca delo na dom, se ni moglo
sklepati na delavsko razmerje, ker stà tudi oba
druga tožitelja jemala delo na dom. Ker tedaj ta
tožitelj ni po naročilu toženca izvrševal dela, ne
more zahtevati mezde. (§ 1142 o. d. z.)
Tožitelji so proti ti sodbi vložili priziv, ki
pa je bil pri c. kr. deželni sodniji na Dunaju kot
prizivni sodniji s sodbo z dne 26. junija 1907,
Gg VI 453/7 zavrnjen.
Razlogi: V nasprotju z obrtnim sodiščem
je sodni dvor prišel do prepričanja, da nista le F.
R. in L. S, v delavskem razmerju napram tožencu,
temveč tudi I. R.
Kajti četudi poslednji ni svoje delavske knji
žice izročil tožencu, kar bi pač pomenjalo, da ne
obstoja pogodbeno razmerje, je vendarle toženec
pripoznal, da se ni samo prvotno v oktobru 1905
pogajal z I. R. — v čigar stanovanju se ,e delo
izvrševalo — marveč tudi pozneje, ko je šlo za
vzprejem S-a; da se je z bratoma R. pogajal po
vodom mezdnega gibanja o božiču 1905, in končno,
da je mezdo ponovno izplačeval na roki M. L.,
ljubice I. R-a.
Iz tega izhaja, da so trije tožitelji skupaj tvo
rili delavsko skupino, ki je skupno prevzemala
vprašalna čevljarska dela, in po pravnem položaju
se ne sme razmotrivati razmerje vsakega teh treh
delavcev samo zase; vsak izmed njih je postopal
v imenu cele skupine, ako se je sam pogajal z obto
žencem.
Vkljub temu pa je morala zahteva tožbe biti
zavrnjena iz naslednjih razlogov. Glede vprašanja,
če morejo tožitelji zahtevati vtrjevano višjo mezdo,
se mora najpreje razmotrivati o pravnem učinku
kolektivne pogodbe, kateri je toženec priznano
pristopil.
Razpravljanje o vprašanju, če postane kolek
tivna pogodba šele tedaj veljavna, ako ga je odo
brila vsaj večina delodajalcev, in ako je pristopila
večina ali ne, ni odločilno za razsodbo.
«
Avstrijsko obrtno pravo stoji na temelju proste
delavske pogodbe. (§ 72. obrt. r.)
4*'"
... Ako se toženec ni držal tarifa, se mu je
moglo le očitati, da je kršil pogodbo napram celot
nemu pomočništvu, ne pa napram posameznemu,
pri njem zaposlenemu pomočniku.
Merodajni ostajajo törej le dogovori, sklenjeni
med tožencem in tožitelji...

se je začel pomikati po mestu ... Vsi udeleženci f
z lepimi majskimi znaki — dve zastavici skunai
speti, na eni strani podoba Karla Marksa, na
•
strani rdečo zastavico z napisom: «Z združenimi
močmi» — veselje na obrazu, ponos, da se !a.
čenja z lepim jutrom naš proletarski dan ! —
9. uri je bil shod v prostorni d/orani pri Črnem
orlu. 1000 udeležencev shoda — če ne več —
poslušalo je z radostnimi utripanjem svoj h prole
tarskih src veličastno himno, ki jo je zapel de
lavski pevski odsek . .. Bučalo je po dvorani : «2e
zadnja bitva vsplala, hola hoj, le naprej — Inter
nacionala bo ljudski rod odslej...» Sodrug Anton
Kristan iz Ljubljane pa je nato govoril o prvem
maju. m njegovem pomenu špecielno glede na po
litični položaj v Avstro-Ogrski. Burno ploskanje je
sledilo lepemu izvajanju govornika. — Ob eni uri
popoldne se je zbrala pred društvenimi prostori
nepregledna množica, ki se je zopet vzvrstila v
spored in odkorakala z kolesarji, ki so imeli bajnookrašena kolesa, in z godbo na čelu — pod raz
vito zastavo — na «Zemljo», kjer se je ob dveh
začela ljudska veselica, Mal dežek je tupatam motil
slavnostno razpoloženje. Ob 7. zvečer je bila ve
selica končana. Vsi so bili veseli, ko so se vračali
domov, češ, lep praznik je naš delavski praznik,
naš Prvi Maj.

10 zapovedi

Za veselice

prireditve korîjandoii, Ul«
gtome za basat, lampion,??’
nic6pnšt° 'zrpdB0 c ne in łePe ràiel a.
’ 86rPentine i. t. d. priporoča

Ivan Vrečko 52-6
ŁWjaiia, Sv. Petra cesta 31.

s papirjem.

L Tonwiifc
zaloga piva

s t Spodnji & pri 11*, i

za zdravje
lično tiskane, vpošlje poštnine prosto in zastonj
lekarnar
24—19

Gosp. gostilničarjem in p. n, j

Trnkóczy v Ljubljani.

slavnemu občinstvu priporočam

Dobijo se tudi osebno v njegovi lekarni.

zagrebaško in
: češko pivo :

Modni salon

M. Sedej - Strnad
Ljubljana

13-6

Prešernove ulice št. 3 (v palači „Mestne
hranilnice“)

priporoča cenjenim damam svojo bo
gato zalogo klobukov najnovejših
fanon in najfinejšega okusa.
v težki svili, volni in
drugim modnim blagu,
v krasnih modelih, naj
novejša modna krila, ko
stume, dežne plašče, otročle oblekice, krstno opravo,
prepdasnlke, vsevrstno perilo in druga oblačila, Naj
finejše otročje kapice, klobučke, plaščke, pariške modrce,
nogavice, rokavice, Jopice in druge pletenine. — Fine
zavratnlce, naramnice, ovratnike, srajce in drugo pe
rilo za gospode priporoča največja narodna konfekcija
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M. Krištofič-Bučar
Stari trg

28 Ljubljana

v gfttfaÇFsr» ttôloôvorako i

Stari trg 28

Zunanja naročila se izvršujejo takoj in ceno. Cene

radi male režije brez konkurence.

Dopisi../
Idrija;' Letošnja proslava prvega majnika
je bila nad vse impozantna. Delo v rudnikih je v
celem obsegu počivalo. Tudi pri posameznih pri
vatnih podjetnikih se ni delalo. Mesto je imelo
praznično lice» Rdeče — tupatam tudi slovenske
zastave — ki so plapolale raz strehe, so pričale,
da se vrši v Idriji veliko slavje. — Na predvečer
1. majnika so bila domovanja proletarcev zelo
lepo razsvetljena. Napisi: «Proletarci vseh dežel,
združite sel» «Bratje — 1. maj je naš prazDik!»
i. t. d. so bili krasno osvetljeni. Na gričih so se
bajno svetili v sto in sto lučih trensparenti s pri
mernimi napisi... Delavska godba pa je igrala
na velikem trgu vesele komade v proslavo našega
praznika ... Ploha, ki se je po deveti uri vlila, je
skončala predmajsko slavje. V prostorih podružnice
rudarjev je pa predaval sodr. Anton K ris (An'
o razvoju delavskih organizacij z ozirom n^„majsko
slavje in njegov vpliv na delavskj, organizacije.
Drugo jutro — 1. majnika — je ob peti uri na
velikem trgu mrgolelo ljudstvo. Godba je zasvirala
— rudarska organizacija je razvila svojo krasno
rdečo zastavo, ki je v lepem jutru mogočno vsplapolala nad mnogobrojno množico in — izprevod
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Maščobo za usnje.
Oljnatih barv, priznano najboljših.
Oljnatih barv v tubah, g. dr. Schönfelda.
Firneža, prirejenega iz lanenega olja, kranjskega.
Steklarskega kleja, pristnega, zajamčeno trpežnega.
Gipsa, alabasterskega in štukaturnega.
Karbolineja, najboljšega.
Fasadnih barv za apno.
Barv, SUhlh, kemičnih, prstenih in rudninskih.
Kleja za mizarje in sobne slikarje.
FrOfOSV za Slikarje, najnovejših.

čopičev za pleskarje, sobne slikarje, zidarje, mizarje.
Likov, pristnih angleških za vozove.

Emajlne prevlake, pristne, v posodicah po */8, */„ '7,
in 1 kg.

104-1-41

Jantarjeve glazure za pode. Edinùtrpežno in naj
lepše mazilo za tjjjftdn- mehke pode.

Voščila, ŠtedlJflBga, brezbarvnega in barvastega za
po^e; najcenejše in najboljše.

Rapldola, pripravnega za vsakovrstne prevlake.

V m* Brunollna za barvanje naravnega lesa in pohištva.
* Olje In mazilo za stroje, olje proti prahu.
$ TzS"" Adolf Hauptmann v Ljubljani “S'"*
L kranjska tovorna ellnatU barv, flrneiev, lakov ln steklarskega

Prva domača slov. pivovarna G. Aueijevft dedlčer
j

u Lajcibljaob UJolfoue ciliee

Številka telefona 210.

Ustanovljeno leta 1855.

«i «dlWIffl «Mdnik
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farna

Sait!,
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vodstvom priporoče slavo«®“

ieno, priznano izborno PiT£?

Ustanovljeno leta 1855.

Izhaja v Ljubljani vsafei
torek, četrtek to soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
začetrtleta 3'50K, mesečnol,l20 K;
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta 4'80 K.

PesatEsaana MasrSBfiia BS?

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
41. štev.

V Ljubljani, v četrtek, dne 6. maja 1909.

Za doPise in rokopise za list: Uredništvo
«Rdečega Pr&pota», Ljubljana. — Za denarne pošiljatve
počila na Ust, reklamacije, inserate i. t. d.: Upravništvo
«Saecega Prapora», Ljubljana, Dunajska cesta štev. 20.

Kort iavkl.
Prekrasno darilo je namenila ženialna Bienerthova vlada v družbi s slavnim Aehrenthalom
avstrijskemu ljudstvu. Aneksija Bosne in Hercego
vine bo veljala s svojimi posledicami več kakor
pol milijarde kroni Vojaške zahteve, ki so bile
že doslej v tej mili državi ogromne, se imajo vsled
stavbe orjaških ladij, vsled nabave novega orožja,
vsled zvišanja vojnega števila povečati tako, da so
vsi dosedanji izdatki za militarizem v primeri z no
vimi le nedolžna šala. Vojna uprava še ne pove
popolne resnice, temveč le namiguje, da bi bolje
pripravila delegate za svoje človekoljubne namene.
A posneti je že po namigavanju, da bodo nove
zahteve veljale več kakor pol miljarde.
A še preden se prezentira delegacijam račun
za Aebrentalovo slavo, je nastopil Bienerthov fi
nančni minister Biliński s svojim finančnim na
črtom. Vsebino blagodušnega plana smo že obja
viti. A vprašati se je treba, kaj pomenijo suhe
številke, s katerimi operira avstrijski blagajnik. Kaj
pomenijo te številke za delavstvo in za delavno
ljudstvo sploh.
Bienerthova vlada ne zahteva nič druzega
kakor nad sto milionov novih davkov, ne
glede na ogromno povečanje državnega dolga. In
novi davki imajo biti indirektni, to se pravi,
naprtiti se imajo ubogemu, do skrajnosti
izmozganemu ljudstvu na pleča.
Finančni minister hoče zvišati davek na
žganje in davek na pivo. Od no vib dohodkov
hoče za sedaj odkazati deželam 106 milionov, poz
neje pa od teta do teta še po dva miliona več za
saniranje njihovih financ.
Da so davki, ki jih namerava vpeljati vlada,
ljudski davki, ni treba šele dokazovati. Žganje
je strup, ki je namenjen najsiromašnejšemu ljudstvu,
ki išče pozabljenja v alkoholu, pa si ne more ku
povati šampanjca, renskega vina ia ljutomerčana
kakor kapitalisti. In tudi pivo je pijača srednjih in
nižjih sianov, Ne iz kapitalističnih, temveč iz ljudskih
žepov hoče torej gospod Biliński izvleči nove mili
one ; delavstvo ima plačevati deficite dežel in stroške
diplomatičnih pustolovščin.
Dežele so v slabem položaju. Žs davno slišimo
to pesem. Kranjska dežela, ena najmanjših v Av
striji, je letos najela deset milionov posojila. In de
želni odbori tarnajo, da vsi milioni, ki jim jih je
namenil finančni minister, še ne bodo zadostovali.
O slabem finančnem položaju dežel tudi mi
ne dvomimo. Nikoli nismo zanikali, da potrebujejo
dežele novih dohodkov, da morejo izpolnjevati na
loge, JÓ ,e P° Pralci lahko zahtevajo od njih.
Toda kako hoče gospoda opravičiti, da zahteva
denar za te potrebščine od delavskega ljud
stva? Kaj 30
^eže^e storile za delav
stvo? Kakšne pravice ima delavstvo v
deželah?
. • □ n
,
m
khaiati ne morejo in deficite imajo dežele. To
» »« prav. Ampa‘ 18 detičite ,o dežele
„pravile brez delavelve, n. »prav., B je
delate deficit za deficiten., n. imele delavko ,ud“ “ “
. kolikor je črnega za nohtom;
.Ivo lonko vpliva, toltf« J ee n. p„abil de.
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Doslej je bilo delavstvo brez vpliva na deželno
gospodarstvo in po željah vladajočih strank naj bi
tako ostalo tudi zanaprej. Vse volilne reforme so
se kovale tako, da se je delavstvu zapirala pot v
deželne zbore. Ko je delavsko ljudstvo zahtevalo
volilno pravico, ga vladajoče stranke niso poznale.
Zdaj, ko bi rade izvlekle zadnji vinar iz de
lavskega žepa, ga naenkrat poznajo. Za boga
tinske koristi potrebujejo denar, a jemati ga hočejo
od reveževi
Pa ne po malem, ampak kar na debelo. Po
načrtu Bilinskega bi se imel davek na pivo zvišati
na 9 64 vinarja pri litru. To se pravi: Delavec, ki
si priyošči poprečno po liter piva na dan, bi imel
plačati samega državnega davka na pivo
35 kron na lete, ne glede na občinsko užitnino,
ne glede na to, da bi pivovarnarji «zaokrožili» zvi
šano ceno in bi se omenjena davčna svota zvišala
najmanj na 40 kron na leto. Toliko samo za
pivo. A kje so ostali indirektni davki na vse, tudi
na najnujnejše potrebščine?
Dežele potrebujejo denarja. Dobro. Pa naj ga
vzamejo tam, kjer ga je na kupe, nc pa pri naj
večjih revežih. Pa naj ga vzamejo od tistih, ki imajo
politične privilegije, ne pa od politično brezpravnih.
Na ta nezaslišani napad na ljudske žepe ne
more in ne sme delavstvo molčati. Prepričani smo,
da bodo socialno-demokratični poslanci v državnem
zboru storili svojo dolžnost, a to nam ne more
zadostovati. Vlada mora videti, da se opira protest
socialno-demokratičnih poslancev na ogromne mno
žice delavskega ljudstva. Treba je torej, da de
lavstvo vstane, in da pokaže vso svojo
moč.
Osemdeset veleposestnikov ima na Kranjskem
— hvala klerikalcem in liberalcem — deset po
slancev; delavci nimajo ne enega. Ampak
stroškov nimajo plačevati privilegirani veleposest
niki, temveč brezpravni delavci! Tako se ne pojdemol
Delavstvo se mora pripraviti na odločen pro
test: To, kar se imenuje «finančni načrt», se ne
sme izvesti na noben način. Pač pa se je
treba ob tej priliki spomniti, da bo delavstvo izpo
stavljeno takim atentatom, dokler ne bo imelo be
sede. In zato je čas, da vstanemo na boj za
splošno in enakovolilno pravico tudi za
deželne zbore in za občine.
Delavci! Položaj je res. Treba bo krepkega
boja. Pripravite se!
Prvi najnlke

O praznovanju prvega majnika smo dobili še
sledeča poročila:
Pulj. Praznovanje prvega majnika je bilo na
veliko jezo naših sovražnikov impozantno. Ze do
poldne je bil velik shod v Arco Romano, na ka
terem sta govorila sodrug Petejan slovensko,
Lir us si italijansko. Popoldne pa je bil shod v
gledališču, ki je bilo polno do zadnjega kotička.
Poročal je državni poslanec dr. Ellenbogen, či
gar govor je preložil sodrug Gerniuc. Potem je
bil obhod z godbo in rdečo zastavo po glavnih
mestnih ulicah. V sprevodu je korakalo več kakor
3000 sodrugov. Zvečer je bila v Arco Romano
velika, zelo animirana veselica. Na veselici se je
pelo v slovenskem, hrvatskem, italijanskem, češkem,
nemškem in ogrskem jeziku.
Labin|. Pri nas je delo na dan 1. majnika
popolnoma počivalo. Shodi, na katerih je
poročal sodrag Haraminai 80 bili izvrstno ob

Leto X1L

iskani. Popoldne je bila v gozdiču v Vinesu ljudska
veselica, ki je trajala do pozne noči.
Tržič. Prvi majnik se je slavil pri nas kar
najlepše. Tržiški zavedni delavci smo pokazali, da
čutimo solidarno z delavstvom vsega kulturnega
sveta. V lepo okrašenem salonu pri Pelerju-Kavčiču
smo imeli zvečer dobro obiskan shod in veselico.
O pomenu majskega slavja, posebno letošnjega ju
bilejnega slavja, je poročal sodrug Fran Bartl, ki
je posebno »aglašal vse točke, za katere mani
festira delavstvo na 1. majnika. Letos pa še po
sebno za svetovni mir z ozirom na veliko vojno
nevarnost, ki smo jo pred kratkim imeli v Avstriji.
— Veselica z godbo, s petjem, plesom in drugimi
zabavami se je vršila v najlepšem redu in je tra
jala do ranega jutra. — Živel «prvi» 1. majnik v
Tržiču.
Spljet Letos smo imeli na dan prvega maj
nika sodruga Korača, prvega socialno-demokra
tičnega poslanca na Hrvatskem med seboj. Praz
novanje sc je obneslo krasno kakor lani. V spre
vodu je pod mnogimi rdečimi zastavami korakalo
1000 sodrugov; na velikem trgu ob morju se je
zbralo nad 2000 ljudi. Tukaj se je vršil shod, na
katerem je govoril sodrug K orač ob silnem na
vdušenju ljudstva. Popoldne je bila velika ljudska
veselica.
Zagreb. Tukaj je bilo ustavljeno delo v vseh
industrijah. Dopoldne je bil na vrtu «Kola» shod,
katerega se je udeležilo 1200 ljudi. Poročal je so
drug Evgen Demetrovič. Popoldne je bil po
mestu obhod, v katerem so je naštelo 3000 so
drugov, potem pa velika ljudska veselica. Iz dežele
se javlja, da se je v velikem obsegu praznoval prvi
majnik v Karlovcu, Oseku, Belovaru, Rumi, Mitro
viči, Šidu i. t. d.
Na Dunaja je bilo praznovanje velikansko.
Dopoldne je bilo več kakor 50 shodov, med njimi
14 čeških, ter več poljskih in rusinskih. Popoldne
so v sprevodih nosili rdeče zastave, Standarte in
druge znake. Našteli so nad 80,000 udeležencev.
T Pragi se je praznovalo po vseh podjetjih.
Dopoldne je bilo več velikih shodov, največji v
«Ljudski palači». Sprevoda z zastavo se je udele
žilo 40 do 45,000 ljudi. Popoldne je bila velikanska
ljudska veselica. Na predvečer so bile po vseh gle
dališčih slavnostne predstave.

Madžarske kulturna slike.

ir.
Znano je, da se na Angleškem javnost in ča
sopisje precej zanima za avstrijske notranje raz
mere, ker vidi v njih tudi ključ za položaj Avstrije.
Angleška publicistika, posebno pa ugledni časopis
«Spectator» in pisatelj Seton-Watson pod pseudo
nimom Scotus Viator nastopajo docela stvarno in
docela dobro poučeni proti madžarski politiki in
razkrivajo žalostne kulturne in politične razmere
na Madžarskem. Madžari se trudijo, da bi ugledne
glasove v javnosti kolikor mogoče zadušili, in iz
dajajo od svoje strani knjige, pisane v angleščini,
ter prirejajo predavanje, da bi se branili. Seveda
reagirajo tudi v svojih listih. Da se vidi, kakšen
je madžarski zagovor, navedimo članek najugled
nejšega lista «Budapesti Hirlap» od 4. aprila 1.1. ;
«Prav narodnostno vprašanje ni nič drugega
nego «kšeft». Slovaški in rumuński kmet bi se pač
malo brigal za politiko, če bi ne bilo hujskačev.
Glavni hujskači so ravnatelji denarnih zavodov.
Tem je geslo : boj proti Madžarom, našim bankam
pa iz tega koristi, Resnico tega kaže najbolje to,

— Za vero io nuodooti gre pri nas vselej,
kadar so volitve bodisi za državni, za deželni zbor
ali pa za občine. Po vseh prižnicah je jok in stok,
v kakšni nevarnosti da je uboga vera, katero bi
človes s svetilko zaman iskal po tercialskih dušah.
Po vseh liberalnih oštarijah so deklamacije o sveti
narodnosti, ki jo je treba braniti pred brezdomovinskimi socialisti? In vedno je pri nas še dosti
dobrijanov, ki verjamejo, da se uganja politika za
take ideale, pa so prepričani, da nimajo klerikalni
ui liberalonski kandidatje nobene druge skrbi, ka
kor reševanje vere in narodnosti. Kadar pa’ se(je
na svojih toplih stolčkih v parlamentu, sa pa iz
kaže, da je bito petje o veri švindl in o narod
nosti drugi švindl. Nove davke zahteva finančni
minister, milione hočejo nabrati za državo in za
dežele in vprašuje politike že: Kdo naj plača?
Složni »o pa katoličani in protestantje in židje,
enega mnenja so Slovenci in Nemci in Italijani, da
se ne sme noben vinar vzeti bogatinom, ampak
i*8°.ai ®’‘‘3ne plača delavno ljudstvo.
Z Bilinskega finančnim načrtom sicer niso popol
noma zadovoljni; ampak ne zato, ker zahteva de
nar od revežev, temveč zato ker jim ga je premalo.
Pravico hočejo imeti, da bi smeli avtonomno po
segati ljudstvu v žep in izvleči iz njega toliko, ko
likor se jim ljubi. Ge bi hotel Biliński vpeljati di
rektne davke na veliko premoženje, bi se branili
z vsemi štirimi ; saj je že povedal, kako naspro
tujejo davku na dedščine. Ampak v lastni režiji
hočejo podražiti pivo in najljubše bi jim bilo, če
hi jim država dovolila, vpeljati davke na kar in
kolikor hočejo. Pivo, žganje — to so njihovi ide
ali. Pri prvih volitvah bodo pa zopet godli o veri
in narodnosti, o nebesih in o domovini, socialni
demokratje bodo pa zopet hudičevi zavezniki in
izdajalci vseh domovin.
— Vrhunec BSlllDOltl dosega trobilo «Narodne Tiskarna», kadar primerja ljubljanske do
godke z drugimi. Omenili smo že, kako neokusno
je žalostno glasilo ljubljansko frakarije postavljalo
ljubljanski proces zaradi tabel v eno vrsto z za
grebškim procesom proti srbskim «veleizdajalcem».
Med ohemi rečmi je sploh vsaka primera izklju
čena. V Ljubljani so se lani po ptujski komediji
res uganjale neumnosti. Vsa tista vojska zoper
nemške napise je bila bedarija prvega reda in kdor
jo smatra za «narodno junaštvo», ima prežalostne
pojme o narodnosti in o narodnih nalogah. Pomen
dogodka samegaposebi je vseskozi malen
kosten in če nekateri od takih dogodkov poli
tično žive mesece in mesece, je to le dokaz, da so
uni malenkostne dušice. Proces zaradi tega do
godka je bil nekoliko važnejši kakor proces zaradi
kakšnega gostilniškega pretepa. V Zagrebu se pa
vrti drama, pretresljiva, razburljiva s človeškega in
s socialnega stališča. Politično tendenčen proces,
začet v interesu nezaslišane tiranije, ki jo izvršuje
eksponent madžarske oligarhije, baron Rauch na
Hrvatskem, izvrševan po nezaslišanih srednjeveškoinkvizitoričnih navadah, pod vodstvom, ki prezira
ne le vse moderne pravne pojme, temveč tudi
konkretne določbe pisanih zakonov, razvnema celo
deželo, vse sstranke v deželi in draži zanimanje
▼sega civiliziranega sveta. Zaradi despotično poli
tičnih ciljev je 53 ljudi predlaganih na smrt in
z ozirom na dosedanje vodstvo procesa ne mere
živ krst uganiti, če ne izreče rauch-frankovsko so
dišče res smrtne obsodbe. In s tako dramo pri
merja «Narod» ljubljanski šilderšturm! Pa to mu
še ne zadostuje Kakor da bi bila njegova glavna
naloga, osmeševati Slovence, se spravlja nad zgo
dovino pa primerja ljubljanski proces — s persekncijarai, z vojnimi obsodbami, s fiziladami v Ita
liji r dobi ustaje 1 Ce bere človek tako blezgarijo,
ga je sram, da utegnejo ljudje soditi njegov narod
po pisavi takega paralitičnega lista in smatrati
tako zgodovinoslovje za izraz slovenskega duha.
2alostno, da trpi slovenska inteligenca take
smrtne neslanosti in da ni že davno povedala ta
kemu listn, naj se gre solit.
— Socialno demokracijo noičnj« v najnovejšem času nekoliko mladeničev v Gorici, ki se
imenujejo narodnjake in menijo, da ta Daslov lahko
nadomešča vse znanje. Fant, ki je pravkar dozorel
za nabor in se ni naučil toliko, da bi vedel o so
cialnih rečeh toliko, kolikor delavec, ki je le eno
leto obiskoval večerno delavsko šolo, izdaje dekrete.
«Socialna demokracija je preperela», «socialna demokracija propada po vsem svetu» — taka je
modrost mladega junaka in če bi našel dosti tepcev,
ki bi mn slepo ▼erjeti, bi lahko postal naroden
prvak. Ampak hudič vedno nagaja in ljudem je le
nrpmalo. kar pripovedujejo taki modrijani, pa rajši
kai bero ia se sami uče. In vidijo : V tem ko sa
mozavestni fantje z urnim jezikom uničujejo sociaino demokracijo, raste socialna demokracija kakor
mogočno drevo, ki razteza svoje korenine po vseh
deželah in razširja svoje veje nad vsem. kontinent..
F Indiji in na Japonskem, na Kitajskem m v Sibiu ronionîiî în v južnoameriških republikah, na
se porajajo in „no« in
iurssem in mea
izacjj0 se snujejo socikrepe socialistične
se loteva soci
alistični časopisi; V*
nalog; tako se je
alna demokracija vedno novih na og k italigti ?n
boje, da jo posnemajo najmog-- J
to? V Go
se organizirajo v bojnih društvi ..A Jdsn,okracjja
no vstane fant, zagrmi, da sociam
_favkar
propada in on, junak dvajsetega «tohej ’ P
y
pofrj« k vojakom, prost, ker u duha o« ooreme

z znanjem, jo bo nadomestil. In socialna demokra
cja se nasmeblja pa gre svojo pot.
p ." Tavčar contra Tavčar — to je čudna reč.
*?a je vendar tako. Dr. Tavčar je podžupan ljub
ljanski in član tistega občinskega sveta, ki je na
menil pod ugodnimi pogoji neko zemljišče «Mla
diki», zavodu, o katerem smo dostikrat čuli, da
ima vzgojevalne in rodoljubne namene. Kranjski
deželni odbor pa je ovrgel sklep občinskega sveta
in dr. Tavčar ni le Član deželnega odbora, temv6č
je na seji tudi glasoval s klerikalnimi odbori vred
zoper sklep občinskega zbora. Tukaj za, tamkaj
proti_
ta je vsekakor «dosledna» politika in ob
činski očetje se morajo radovati, da imajo tako
jeklenega podžupana.
— Ali jc dovoljeno vpraiatl, če bi kranjski
deželni odbor v svojih srčnih skrbeh za blaginjo
Ljubljane suspendiral sklep občinskega sveta tudi
tedaj, če bi se ž njim darovalo kakšno lepo zem
ljišče cerkvi? Samo vprašali bi; nikakor pa ne
želimo, da bi se napravil praktičen poizkus. Zakaj
pri našem hiperkrščanskem deželnem odboru bi bil
eksperiment prenevaren.
— «Slovenski Narod» trdi, da se mn ni treba
nič ozirati na deželni odbor. Pa je vendar čudno,
da molči kakor grob o aferi muzojnkega kustosa
drja. Šmida, odkar je izvedel, da je tudi prima
liberalec dr. Tavčar glasoval za brco. Ali «ne
sramnost» ni več nesramnost, «terorizem» ne več
terorizem, odkar vedo v Knsflovi ulici, da ga je
njihov kapo sam deležen? Erkläret mir, Graf
Oerindur . . .
— Štajerski klerikalci imajo v Mariboru list
po imenu «Straža». Pisan je kakor klerikalno ča
sopisje sploh. Da mu je resnica deveta briga, je
torej umevno. To glasilo dela sedaj prav amerikansko reklamo za klerikalne kandidate za deželni
zbor pa jih hvali in slavi, kakor da nima ves svet
modrejših, učenejših, pogumnejših mož. Gsrkveni
očetje se morajo obračati v grobovih, če slišijo,
kako jih prekašajo ti epigoni v najžlahtnejših last
nostih. Obenem se seveda «Straža» klerikalne budalosti strastno zaganja v nasprotnika, predvsem v
socialne demokrate. O gospodarskih bojih ne črhne
kričalo cirilmetodove tiskarne ne besedice; zato pa
čveka tem več, kako hočejo socialni demokratje
ljudstvu «vzeti vero». Človek bi se pravzaprav ču
dil, da morejo «velike» stranke cela desetletja ži
veti ob takih bedastih šlagerjih. Ampak druga je
reč, kaj se «Straža brez puške» tako vnema za
vero, katere sama nima ni za groš? Nekje se bere
v evangeliju — cirilmetodovi katoličani bi morali
to vedeti natanko — da je Kristus zapovedal : Lju
bite svoje sovražnike; morda se še kdo v velekrščanskem uredništvu spominja tiste «žive žrjavice»
na glavah sovražnikov? Namesto tega pa razširja
popovski list podle laži o nasprotnikih in obrekuje
brez pomisleka in samo gone ljudi, ki ne trobijo
v njegov politični rog. Kdor nima toliko najprimitivnejšega krščanstva v sebi, da bi poznal temeljne
nauke evangelija, naj pusti rajši vero pri miru.
Tudi velblod, ki hoče plesati na vrvi, je smešen.
— Vožnja na železnici se bo podražila. Vi
soko finančno ministrstvo potrebuje namreč de
narja. In z železniškimi cenami je stvar enostavna.
Tudi davki so prijetni pravi financarski duši,
ampak z železniškimi tarifi je manj skrbi. Zakoni
o davkih se morajo predlagati državnemu zbora
in tam so je treba ruvati z opozicijo, zagovarjati
plemenitost načrtov spričo zlodjevih socialnih de
mokratov, s kratka, stvar se ne izvrši brez sit
nosti. Tarifi se pa zvišajo z enostavno naredbo, ki
jo mora seveda izdati železniško ministrstvo, in fi
nančni minister ima še to ugodnost, da lahko
zvrne vso krivico na — železničarje. Ljudje, ki si
ne belijo radi glave, tem rajši verjamejo. Železni
čarjem so se sicer dohodki zvišali summa summa
rum za 12 milionov kron; tarifna reforma ima
prinašati 75 do 80 milionov kron Od diference ne
bodo železničarji videli ne beliča, dokler si ne pri
bore s težkimi boji zopet kaj zboljšanja. Ampak
tega ne bo pripovedoval gospod Biliński. Kaj je
treba vedeti ljudstvu, da morajo tudi železnice
plačevati stroške slavne aneksije in mobilizacije?
— Poïknlen lamomor. V nedeljo zvečer se
je ustrelil v mestnem vrtu v Gorici neki 22 letni
natakar Mohor N od us iz Trsta, a ne do smrti.
— Ustrelil se je v desno sence. Težko rapjensga
so prenesli v goriško bolnišnico.
— Nesreča aa železniški progi. V sredo so našli
v Ljubljani na Tržaški cesti ob progi ležati od
vlaka razmesarjeno Alojzijo Zakrajškovo. Prepeljali
so jo v deželno bolnišnico. Ponesrečenka je mati
dveh majhnih otrok in je malo upanja, da okreva.
— Potovanje
tretjem razreda se tudi na
državnih železnicah nikdar ni moglo smatrati za
zabavo ali luksus. Ce bi bi'i v času španske inkvi
zicije že poznali železnice, bi bil kak Tarquemada
gotovo ?a torturo vpeljal tudi vožejo v avstrijskem
tretjem razredu. Ce se mora človek tako peljati
kakor n. pr. zadnjo nedeljo v brzovlaku iz Gorice
v Trst ko je v enem samem vozu zaradi pomanj
kanja prostora moralo stati okrog 30 ljudi, ali pa
taco kakor se transportirajo izseljenci v Ameriko
ali pa hrvatski in laški delavci, mine vsaka za
bava. Pa vendar se bo po novem tarifu na dr
žavnih železnicah cena najbolj zvišala potnikom
tretjega razreda. Vožnja do 150 kilometrov se po
draži v tem razredu za 1Î 8 odstotkov, nad 150

t

do 300 kilometrov za 25, nad 300 kilometrov pa
za 28 odstotkov. V drugem razredu je doslej ve
ljala vožnja dvakrat, v prvem trikrat toliko kolikor
v tretjem. To se pa zdaj izpremeni. Za vožnjo, ki
stane v tretjem razredu 30 vinarjev, se bo poslej
plačalo 50, v prvem pa 80 vinarjev in tako bo
razmerje pri vseh cenah. Največje podraženje za
dene torej potnike tretjega razreda, zato ker se
železniška uprava najmanj ozira na nje. V Avstriji
pravijo temu zistemu socialna politika.

Zadnje vesti.
Za rezerviste. Dunaj, 6. maja. Socialna-demokratična zveza vloži jutri nujen predlog
zaradi rezervistov in nadomestnih rezervistov ter
zaradi podpor njih družinam.
Predlog se glasi:
Vlada se poziva, naj zahteva od vojne
uprave :
1. Da se pospeši vrnitev vojakov, ki so bili
poklicani na službo za delno dopolnitev vojske na
vojno stanje ter na izjemno službo policanega pr
vega razreda v neaktivno stanje.
2. Da se takoj ukaže povrnitev izjemoma
na aktivuo službovanje poklicanih nadomestnih re
zervistov prvih treh razredov v neaktivno stanje.
3. Vlada se končno poziva, naj pouči pri
stojne oblasti o pravilni odmeri podpor za dru
žine poklicanih rezervistov ter jim ukazati, da ne
mudoma odkažejo in izplačajo podpore.
Agrarna banka. Dunaj, 6. maja. Bosenski
odsek državnega zbora ima danes ob 11. dopoldne
sejo, na kateri se nadaljuje debata o ogrski agrarni
banki v Bosni. Nemške stranke imajo namen, pred
lagati odgoditev seje opozicionalne stranke pa se
bodo uprle temu predlogu.
Proračcnikl odsek. Dunaj, 6. maja. Včeraj
je proračunski odsek nadaljeval razpravo o mini
strstvu zadelo. Poslanec Ho fmann-Well e nhof je na koncu seje vložil sledečo resolucijo:
1. Vlada se poziva, Daj posebno pažnjo po
sveti strokovnim obrtno-nadaljevalnim šolam in
naj jim naklanja izdatnejše državne podpore kakor
doslej.
2. Vlada se poziva, naj odkaže rudniški šoli
v Ljubnem državno podporo v zvišanem znesku
16.000 kron, da se more začeti s spopolnitvijo
tega zavoda, ki je že davno spoznan za potrebnega.
3. Vlada se poziva, naj pospešuje regulacijo
Savinje v obvodu mesta Celja.
Danes ob 10. je zopet seja.
Poljako kolo. Dunaj, 6. maja. Več poljskih
poslancev je izjavilo, da izstopijo iz poljske
ga kola, če bi se od njih zahtevalo, da morajo
glasovati za finančni načrt Bilinskega.
Ogrska kriza. Budimpešta, 5. maja. Wekerle je bil danes pri vladarju v avdijenci nad eno
uro in pol ter je poročal o položaju. Predlagal je
osebe, katere naj vladar zasliši glede rešitve krize.
Jutri sprejme vladar predsednika obeh zbornic. O
nadaljnih avdijencah še ni nič določenega. «Pesti
Naplo» poroča, da bo Just sklical prihodnji teden
sejo ogrskega drž. zbora. Po inicijativi vlade bo na
seji neki polanec interpeliral vlado o položaju.
Soclallatl pred kraljem. Budimpešta, 6.
maja. Policija je prepovedala manifestacijsko bakljado, ki jo je hotela socialna demokracija jutri
večer prirediti pred vladarjem kot demonstracijo
za splošno volilno pravico. Strankino vodstvo
ima danes sejo.

Sodrngii
Kdor želi napredek naše stranke, ne sme nikdar
pozabiti, da je časopisje najvažnejše orožje v našem
boju. Vsak napredek našega časopisja je napredek
naše stranke, vsak korak, ki ga more zaznamovati
aaše časopisje, nas približuje delavskim, socialnoderaokratičnim ciljem. Razširjajte torej neumorno
«Rdeči Prapor», pridobivajte mu nove naročnike,
zahtevajte ga po vseh javnih lokalih, v katere za
hajate! Ako bo «Rdeči Prapor» krepak in velik,
se poveča in utrdi Vaš vpliv na javnost. «Rdeči
Prapor» je Vaš glas, skrbite torej, da se bo slišal
v vedno širših krogih! Vse, kar storite za svoje
glasilo, ste storili zase, za svoj napredek, za svojo
korist. Agitator za strankino glasilo mora biti vsak
posamezni sodrug!

Socialni pregled.
S Zidarska Stavka je nastala v Pulju, kjer se
je tvrdka Münz zaklela, da ne vzame nobenega zi
darja iz Pulja na delo. Ker išče stavkokaze, opo
zarjamo slovenske zidarje, naj ae gre nobeden v
Pulj.
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Izhaja t Ljabljani vsaki
torek, četrtek ln soboto.
Naročata* za avstro-ogrske kraje
za celo leto li K, za pol leta 7 E,
za četrt leta 3'50 K, mesečno 1*20 E ;
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta i E ; za Ameriko za pol leta
9-60 E za četrt leta i‘80 E.
Pmiiihm Mavllka IS v.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
42. štev

U

V Ljubljani, v soboto, dne 8. maja 1909.

Za d°Pise in rokopise za list: Uredništvo
eKaetega Prapora», Ljubljana, — Za denarne pošiljatve
nwoeila na Ust, reklamacije, inserate i. t d. : Upravništvo
c&deeega Prapora», Ljubljana, Äelenburgove ulice 6/IL

Narodna sawovlaâa,
(ïz govora poslanca dr. Renne rja na seji
avstrijskega državnega zbora dne 28. aprila 1909.)
Dvoje najvažnejših političnih predmetov : Redni
proračun in aneksija Bosne in Hercegovine, še
nista na dnevnem redu te zbornice in razna zna
menja kažejo, da bi Bieaerthova vlada rada oboje
zavlekla. Proti temu namenu se mora odločno pro
testirati, pa upam, da bo zbornica zahtevala redno
razpravo proračuna. Za ustavno vprašanje, kakršno
zo sprožili Rusini s svojim predlogom (o imeno
vanju posebnega rusinskega ministra) je v sedanjem
položaju malo prostora. Začetkoma se je predlog
glasil tako, da se imajo odpraviti ministri rojaki,
wdaj pa je izpremenjen. Morda bi se ta izpre
memba lahko tako utemeljila, da bi odprava ome
njenih ministrstev res pomenila protisocialen korak.
Saj razmišljamo prav sedaj o zavarovanju za starost
(veselost in odobravanje), io ministrstva rojakov
so tudi neka vest
ttuvkteega xamoTuif» za bankrotirane državnike
nacionalističnih strank. (2ivahno pritrjevanje.) Toda
meni se zdi, da je ta starostna preskrba nekam
draga in da imamo vse več in več razloga, vpra
šati, kako je pravzaprav z mnogoštevilnimi vpokojenirai rojaškimi in resortnimi ministri. Polagoma
se prebivalstvo že vznemirja zaradi te reči. V za
konu je sicer določen znesek, ki ga imajo dobiti
ministri, kadar gredo v pokoj, namreč 8000 kron.
Toda sliši se, da nas gospodje, ki so že prej osre
čevali Avstrijo s svojo vladno umetnostjo, naknadno
ob svojem slovesu še kaznujejo s svojo finančno
umetnostjo; da si znajo gospodje namreč vselej
zagotoviti višje ministrske penzije in sicer pod naj
bolj čudnimi pravnimi naslovi. Osemtisoč kron je
penzija, ki jo predpisuje državni osnovni zakon ;
toda glej, Čujemo na primer —• in upam, da nam
vlada to pojasni — čujemo, da je na primer minister-rojak Prašek izjavil, da ne more živeti z
3000 kronami in da se mu je res dovolilo 12.000
kron. Rad bi vedel, na podlagi. kakšnega pravnega
naslova se je to zgodilo.
Večkrat se zgodi, da se ministri, ki so bili
prej v državni službi in so vpokojeni kot državni
uradniki reaktivirajo in da se jim vštejejo v mi
nistrsko penzijo državna službena leta, tako ne
dobe 8000 kron, temveč mnogo več. Zanimalo
bi nas na primer, iz kakšnih pravnih razlogov do
biva bivši minister Geßmann, kakor se sliši,
24.000 kron pokojnine. (Čujte! Čujte!) Za
nimalo bi nas. če je res, da ima gosp. pl. Derscb*tt*i ki je bil železniški minister in je zdaj
predsednik avstrijskega Lloyda, kljub temu bogato
ojačanemu mestu tudi ministrsko penzijo. Mnogo
vrstne in zelo različne so torej metode, kako se
odpravljajo odhajajoči ministri. Penzijski računi
odpravljenih tainistrov rastejo v neskončnost in
zato zahtevamo oßcielao pojasnilo, koliko znašajo
ministrske penzije posameznih gospodov in koliko
takih gospodov zdaj pravzaprav teka po Avstriji.
Kajti polagoma jih ho toliko, da jih nebo mogoče
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jo moral tudi privatno plačati. Ministrom
rojakom ne more nihče drugi dovoliti kompetence
v upravi kakor zakonodajstva sporazumno s krono.
Ta kompetenca ministrov-rojakov pa ni na noben
način vrejena. Prav sedanji delokrog ministrovrojakov je povzročil razmere, ki vladajo sedaj na
Češkem In ysa uprava trpi ižveuredno vsled tega.
Nikakor nočem zagovarjati stališča, da ne bi
smele parlamentarične stranke imeti nobenega
vpliva na državno administracijo. Prav nasprotno
želim, da dobe
narodi reden vpliv nn opravo,
da ne bo imela birokracija s svojimi sodniki, žan
darji in okonjenimi policisti uprave kot monopoL
Le proti anarhističnemu načinu vpliva, proti zaku
lisni politiki strank in ministrov-rojakov, ki se
izrablja za
nesramne protekolfeko gospodarstvo,
se je treba bojevati.
Protekcijsko gospodarstvo, ki danes vlada, je
pa zato tako neznosno, ker niso ministri - rojaki
nikomur odgovorni razven morda prav mali kliki,
ki hoče vsa mesta zasesti z otroci svoje protekcije.
(Živahno odobravanje pri socialnih demokratih.)
Glavno v položaju vsakega ministra je to, da
je odgovoren zakonodajnemu zboru.
Komu pa je odgovoren nemški minister-rojak P Ali
je odgovoren celi zbornici? Nemci se bodo branili
na vso moč, da bi bil odgovoren kateremukoli
drugemu narodu. Komu je torej odgovoren? Ali
morda poslancem svojega naroda? Ne glede na to,
da bi bilo to nemogoče razmerje; ali kje je tak
zbor poslancev enega naroda, kateremu bi bil minister-rojak odgovoren? Ker imamo v avstrijskem
parlamentu nemškega ministra-rojaka, mora biti
odgovoren vsem v nemških volilnih okrajih izvo
ljenim poslancem skupaj, drugače se ne da misliti.
(Pritrjevanje.) Tedaj je minister naroda. Ali pa je
minister-rojak, tedaj bi moral biti vsaj poslancem
deželnega zbora odgovoren. Toda v resnici ni ne
eno, ne drugo.
Vendar pa opažamo neko odgovornost, namreč
spričo prav male klike, ki šteje petindvajset ali
trideset ljudi, včasi še toliko ne in ki izkoriščajo
mesto ministra-rojaka, da nameščajo v državne
službe otroke svoje protekcije in da izključujejo
vse one, ki niso člani klike. (Odobravanje.)
Tako stališče zavzema zlasti nemški ministerrojak in zato sem prisiljen, da se bavim posebno
ž njim. Ministra ne pošilja v kabinet skupnost
nemških poslancev, najmanj pa nemški narod; ne
pošilja ga niti nemško ljudstvo v svetovaclavskih
deželah. To izvršuje nekoliko malih skupin, ki so
med seboj povsem brez zveze, anarhistične sku
pine, ki se razlikujejo edino po
tekmovanju ktreberstva»
če imajo nemški nacionalci ali nemški radikalci ali
kdorkoli poslati ministra; skupine, ki tekmujejo zdaj
v hlapčevanju pred vlado, ker bi vsaka rada dala
ministra-rojaka. (Živahno pritrjevanje.) Te male
skupine si pripisujejo pravico, vplivati na zasedenje
vseh služb v nemških krajih na Češkem in
Moravskem.
Kdo pa so te skupine? Vprašati moramo pač,
če ima ta buržoazna klika, ta klika fabrikantov ia
birokratov na Češkem in ta klika nekaterih članov
svobodnih poklicov res pravico, izdajati svoje in
terese za interese naroda in zato imenovati mi
nistra-rojaka, ki naj bi bil čuvaj narodnih inte
resov. Ta nemška buržoazija na Češkem je v prvi
vrsti vodila nemštvo v Avstriji od poraza do po

Leto XII.

raza in imenitno sem se zabaval, ko je danes član
in pozni dekadent tega razvoja, gosp. pi. Stransky
vstal ter se spominjal Nemcev na Gališkem. Kdo
pa je od vsega začetka izročil Nemce na Gališkem
drugim strankam ? Nihče drugi kot nemške stranke.
Stari liberalci, ki so leta 1869 sklenili pogodbo s
poljsko žlahto, nemški nacionalci vseh vrst, U so
v linškem programu izrecno zahtevali izločitev Ga
licije. In zdaj prihajajo z odkritjem, da žive tam
preko tudi Nemci 1 Zdaj prihaja ta gosp. Stransky
in pravi: Tisti Nemci v Galiciji niso kolonisti,
temveč avstrijski državljani in imajo, kjerkoli ao,
pravico zahtevati nacionalno ravnanje. Kaj pa
vendar hočete, gosp. Stransky, in kaj hočejo Nemci
sploh? Zakaj avstrijski državljani so Italijani, so
Poljaki na Dunaja in če se poganjate za naslov
avstrijskih državljanov, se ne morete obenem
poganjati za Iez Ažmanu.
Kako pa hočete združiti to?
Kako ste se pritoževali, ko v Galiciji niso ho
teli sprejeti vloge neke nemške šolske uprave ter
je bila nemško pisana. Kaj živite izven sveta? Ali
mislijo Nemci, da so še vedno časi, ko se pe
čejo zanje posebne klobase? Kako pa je
s češkimi vlogami na Duaaju? Razmerje je
enako tukaj in tam.
Lahko si mislim stremljenje naroda po go
spodstvu; ali tedaj mora biti vsaj mogoče. Ker je
pa popolnoma izključeno, da bi v deželah, v ka
terih nimamo večine, izvrševali silo kakor na pri
mer Madžari, ai drage kakor gledati, da se lahko
povsod vriva
•laka pravica kat večina fea kat manjilna.
Zato se mora smatrati vprašanje narodnih
pravic kot
pravica aaroiov,

ne pa kot pravica deželnih delov, torej
tudi ne kot pravica nekdanjih nemških zveznih
dežel. Ne ! To so stare historične kategorije, ki ni
majo več prav spričo žive zavednosti naroda.
Največja nesreča Nemcev v Avstriji je ta, da
niso nikdar kot celota imeli pametne, enotne
politike, ampak da so vedno tam, kjer so v večini,
tlačili mnajilno
in zato so morali seveda trpeti, da se je njihovim
manjšinam v drugih deželah enako godilo. Nemške
socialne demokrate zelo boli, da ste vsled pegodbe
leta 1867 dva miliona Nemcev na Ogrskem izro
čena Madžarom. Nemška buržoazija na Češkem ni
nikdar razumno vodila nemško politike in zato bo
morala dovoliti, da vzamejo socialni demokratje
stvar v roko. Nemška buržoazija na Češkem je po
vzročila nemštvu najhujše rane in mu škoduje tudi
danes, capljajoča v brezprimerni strahopetni de
moralizaciji za klerikalci, tekajoča za Bienerthovo
vlado, ki ni storila nič dragega, kakor da je do
volila Nemcem, glasovati za rekrute in rešiti čast
domovine s pošiljanjem nemških čet v Bosno.
Zdaj postajajo Nemci militaristi in, kakor so
bili včeraj imenovani, policisti. (Živahno odo
bravanje.) Nikar si ne domišljajte, da spravite
češko-nemške delavce v svoj tabor, v tabor
štreberstva !
Kar hočemo mi, je to, da postane nemški
narod živ stvor ustave, da dobi narod avojo na
rodno upravo in k njej tudi narodne ministre in
da skrbe narodni ministri pred vsem za to, kar
je vsakemu narodu najavetejše, namreč

lote.
Nikakor ne moremo dovoliti, da se izroča šola
na eni strani rokam strahopetno m umikajočega

ministra, na drugi strani pa posameznim dežel nozborskim klikam, ki niso odgovorne
narodu.
Vsak narod more voditi le tedaj

narodno politiko,
če uredi svoj dom. In če hočemo nemški socialni
demokratje urediti dom nemškega naroda, prizna
vamo tudi

viakemn naroda

pravico, da si uredi svoj dom. Veseli nas, če se
narod, ki je toliko pretrpel kakor na primer ru
sinski, dvigne k popolni kulturni enoti. (Živahno
odobravanje pri socialnih demokratih in Rusinih.)
Ce se vsi narodi bojujejo za svobodo, smo vsi
skupaj in se lahko skupaj bojujemo. Ker nočemo
izpustiti nobene prilike, ko se more razpravljati o
vprašanju narodnih ministrov in posvetiti korupciji,
bomo glasovali za nujnost rusinskoga predloga.
(Živahno odobravanje pri socialnih demokratih in
pri Rusinih.)

Sodrugi v Ljubljani in okolici!
Aneksija Bosne in Hercegovine je s
svojimi posledicami povzročila ogromne
stroške.
Deželne uprave stoje pred bankerotom.
Država in dežele potrebujejo denarja.
Vzeti ga hočejo tam, kjer je najdražji. Zvi
šati hočejo indirektne davke in železniške
tarife; to se pravi: podražiti se ima pivo,
žganje, premog in še marsikaj drugega.
Delavell
Komur je vseeno, če plača 50, 60, 80,
100 kron indirektnih davkov na leto več
ali manj, naj gre mirno spat. Kdor pa vé,
kako težko zasluži svoje krvave vinarje in
komur je ležeče na tem, da se prepreči
protiljudski načrt, naj pride zanesljivo na
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lil bo o nedeljo, dne 9. maja ob
10. nri dopoldne

u areni narodnega Doma.
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Novi davki
Poročevalec sodrug ETBIN KRISTAN.

Skrbite za najštevilnejšo udeležbo, da
se pokaže mogočen protest delavskega
ljudstva. Pripeljite tudi svoje žene, da se
pouče, odkod prihaja draginja in kdo jim
otežčuje življenje.
Okrajni odbor
jngoslov. soo. dem. stranke.

Madžarske kulturne slike.
ih.
Volitev v Pezinku, o kateri smo zadnjič po
ročali, se je končno vršila, kakor se je moralo vi
deti naprej, tako da je vladni kandidat dobil 969
glasov ln je slovaški kandidat dr. Milan Ivanka, ki
je bil zmagal pri prejšnji volitvi, sedaj propadel
s 639 glasovi. Vzroke propada smo že poprej po
vedali. Dovolj je, ako poudarjamo, da je pri vo
litvi posredovalo 400 žandarjev. Interesantno je,
da so bili glavni agitatorji za madžarsko stranko
duhovniki. Zato propadli kandidat dr. Milan Ivanka
piše svojim volilcem: «Volilci! Kvišku srca! Ne
obupajmo! Nismo mi propadli pri volitvah v Pe
zinku in ne naša slovaška stvar. Propadli so oni,
ki so prodali svoje duše za par litrov ali za ne
koliko srebrników Propadli so tisti duhovniki in
kaplani, katerih ni bilo sram, da so na predvečer
velikonočnih praznikov šli zapeljevat svoje župljane
na pijanstvo, na izdajo in sovraštvo proti svojemu
bližnjemu s pijačo in s priganjanjem v krčmo, de
narjem in kupovanjem slovaških duš, da so jih na
hujskali, da bi p'juv ali na lastni rod, da so našču
vali kristjane proti kristjanom. Javno se je Izrazil
eden duhovnikov dušekupcev, da sveto pismo in
božji zakon nimata ničesar opraviti z volitvami.
Glej jih, taki so pastirji dobrega slovaškega ljudstva l
Nedavno je molzel Slovake najbolj Zid, ma
džarski uradnik, madžarski notar — po večini sami
tujci. Novejši čas pa pritiska na slovaško ljudstvo
najhujše madžaronski duhovnik. Kar so počenjali

duhovniki pri zadnjih volitvah v Pezinku, tega se
niso nikdar drznili ne Židje, ne birokratje. Brez
sramu so se vlačili s pijanimi volilci po krčmah in
krokali z njimi tri dni in tri noči pred volitvijo,
«Slovensky Tÿzdennik» dodaja: «Črne bande
so spiele v Crnovt krvavi bič skupno z žandarskimi bajoneti, v Pezinku pa so svetost polivali
s smrdljivim žganjem ter pri tem kričali, da jim
gre za sveto stvar.»

v svrho, da se vladi da orilika „„
...
v državi. Mnogi politiki
‘D »ed
v kratkem razpuščena in takoi r«0;8’ da
zhorcica
... * Sultan Mohamed je «n,??6 nove volitve,
^šča, ki si jih je protizakoniti
Le“‘
Hauud. Takisto je vfnil državi »Jif1,33® Abdul
’ ni® v Mesopotamiji,
’ 01e3ke rafine«n«*,11"0 łttrik3 «înütnhe.
ilJ®",1“®510 velikega vezilja in
Ie
nSe^nJ ta.,kabinet vstopijo: FondSS®0!»
mornar^'11 del’ Arif Hikmet kot

Politični odsevi.
/ B®eaertiiova vlada je kljub svoji večini v
slabi koži. Zakaj tudi njena «zanesljiva» večina se iavliaic da
M P®toWSje. «Tia«s>
ne upa prevzemati odgovornosti za vse kozolce, ki
jih preobračajo ministri tega ponosnega kabineta,
prebivalstvo ki «n
da P0B?ir! -atapa je dobila vlada zadnje dni nekoliko tako nepri- kajšnje
ali Uuvaii p,,;?
xrarn:
tajenih in razumljivih nezaupnic, da jih ne bi kmalu
kateri kabinet tako mirno vtaknil v žep kakor B:enerthov.
Domače vesti.
* Prvi polom je vlada doživela s svojo izdajo
- Papež se je navalili miru in ie «r-,,
zakladnih listov v proračunskem odseku. Kakor smo zopet bojevit. Te dni ie tiia »inUi™;,,, 6
svoječasno poročali, se je postavljala vlada ua Anzelma, primasa angleškega, in rimski
sx’e'e?a
stališče, da je lahko izdala za 220 milionov kron je ob tej priliki izdal encikliko,
r
zakladnih listov, ne da bi ji bilo treba sploh vpra dernistom, neverwKom, mlačneži® 'u d t. "£30šati zbornico za to. Prvi so socialni demokratje živa škofe na boj. Enciklika govori mQO»‘o J:po0 moopozarjali, da se je vlada pregrešila z najetjem tega demi družbi in o modernistih, ampak ramn
teh
dolga zoper ustavo. Nemško-poljski večini je bila izrazov bi človek zaman iskal kaj modernega v mi
stvar zelo neprijetna, a ker je zaverovana v Bie- Iz tega spisa puhti srednjeveški duh, ki nehote
nerthov kabinet, je v zbornici na vse mogoče na veka spominja na Torguemade, na inkvirkiuti.
čine opravičevala finančno samostalnost vlade. sodišča, na mučilnice in grmade. Ampak hrabrenje
Težje pa je bilo v proračunskem odseku, kjer so škofov je v papeževem konceptu zelo nepotrebno,
govorniki opozicije silovito naskakovali vladno sta zakaj če ubogi «jetnik» vatikanski kaj ve o do
lišče ter dokazovali, da bi bila morala vlada vsaj godkih po svetu, tedaj bi mu moralo biti kmo.
naknadno prositi za odobrenje zbornice. Finančni da je bojevitost pri škofih in drugih «naosieiia
minister Biliński je tudi tukaj še zelo ošabno božjih» dovolj. Ce vspevajo svobodne struje, mo
nastopal in na vse strani trdil, da ima vlada prav. dernizem i. t. d., bi moral papež iskati ririege
A ni šlo. Proračunski odsek je sprejel kombinirani vse drugje kakor v škofovski mlačnosti. Nijfe
predlog poslancev Steinwenderja, Kurande in Wit- vpraša, če se ni n. pr. naš Jeglič dovolj trudil, ta
teka, s katerim se načeloma obsoja izdaja zakladnih bi bil uničil vso moderno znanost ali pa jo vaj
listov brez dovoljenja parlamenta, a se to opravi popolnoma podredil staremu testamentu. Pa m
čuje z izrednim političnim položajem ter se končno šlo. In Gruschi in Katschtalerju in Flappu in Mah
vlado poziva, naj naknadno izposluje odobrenje niču in vsem nemškim škofom se to ni posrečilo;
parlamenta za izdajo zakladnih listov.
čim bolj sejejo celotizem, čim strastneje uničujejo
S tem je torej proračunski odsek, četudi v znanost in svobodno mišljenje, tem več odpadnikov
mili obliki, vendar popolnoma jasno izrekel, da je mora šteti cerkev. A večina tistih, ki se štejejo še
vlada neustavno ravnala in če bi imeli gospodje za njene člane, niso katoličani in kristjani iz pre
ministri več tankočutja, bi to zadostovalo, da bi pričanja, temveč iz lenobe ali pa iz Koristoljubja,
aii pa ker jih silijo razmere. Prav zadnja bojevita
odšli.
* V aneksijskom odseka nastajajo vladi druge in strastna enciklika Pijeva dokazuje najbolje, da
težave. Kakor je znano, je državni zbor še pred ne gre tako, kakor bi rad «sveti oče» in njegova
kratkim soglasno sklenil, naj vlada napravi pri «sveta» garda, Šlo je, dokler je cerkev lahko vi
skupni vladi vse potrebne korake, da ne bo ogrska htela meč in bakljo — ne tiste, ki preganja temo,
agrarna banka za Bosno privilegirana, odnosno da ampak tisto, ki zažiga. Šlo je, ko je privilegij znanja
se ne izroči zemljiška odveza v Bosni Madžaronom. ? vživala neznatna vladajoča manjšina. Ampas izVlada je sprejela ta sklep, a naenkrat je prišla vest, i premenile so se razmere, pa se bodo morali rudi
da je ogrska agrarna banka privilegirana. Ta vest ; v Vatikanu navaditi, da se razvijajo y novih raz
je morala osupniti vse politične kroge in bilo je ‘ merah novi ljudje in nove glave. Včasi, če jeizšia
vprašanje: Ali je avstrijska vlada opustila potrebne j taka enciklika, je bilo kakor da treska, zdaj je kako:
korake pri skupni vladi, ali pa je njen upliv tako j da se zažiga.
Kolofonij.
—Premog se podraži, ker se zvišaj o tudi tovorni
ničeven, da je ogrska banka dobila privilegij vzlic
avstrijskemu odgovoru. Cudno je bilo, da ni vlada ! tarifi na železnicah. Da je regulacija tanfov na
takoi
znamenje protesta
protesta demisionirala. V anek- ! avstrijskih železnicah neizogibna, se mora priznati.
takoj vv znamenje
sijskem odseku so ji na prvi seji pomagali krščan- j Potrebna je že zaradi tega, ker sloni dosedanji
ski socialci; Prohäzka je namreč sporazumno z zistem na vsakovrstnih privileg jih in piotekcijah.
Bilińskim, odnosno na njegovo željo predlagal, Regulacija bi pa morala paziti pred vsem na pra
da se odgodi seja, ker se je bilo bati, da bi vlada vično ureditev ia na to, da ne bi zadela siro
pogorela. Takrat je bil predlog sprejet z zelo ne mašnega ljudstva. Toda vlada ve, da bi se kapita
znatno večino. V sredo pa je izbruhnila nevihta z listi puntali, če bi ji naložila take stroške, ki jih
vso močjo. Vlada je predložila takozvano rjavo ne bi mogli odvaliti na ljudstvo, pa zato regulira
knjigo, v kateri je zbrano vse dopisovanje med tako, da bodo kapitalisti zadovoljni. Računa se, da
avstrijsko in skupno vlado v zadevi banke. Na bo vsled zvišanja tovornih tarifov — ne glede ta
podlagi poizvedeb se je dogualo v odseku, da je osebne — za 52 milionov več dohodkov. Oso»
1, baron Burian se zavezal banki, da ne bo dal te svote odpade na tarif za premog ; to pa ai &
nobeni drugi banki v Bosni koncesije, ki bi zasle druzega, kakor podraženje po železnici ekspaS"
dovala enake cilje kakor madžarska banka, 2. da nega premoga za 6ys, odnosno po «zaokrožen
so vsa državna zemljišča na milost in nemilost iz za najmanj 7 milionov, ki jih bo plačalo ljutih,
ročena madžarski banki, 3. da se bodo zemljišča če bo hotelo kuhati, in po zimi kuriti. — Patnvfc
odkupila samo za one kmete, ki jih bo sodišče pa pravijo, da ni treba revolucionarne socttlæ
proglasilo, da so sposobni za kredit, in 4. da je demokracije.
— Tlak je povozil na kolodvoru Gornje Leieie
baron Burian 25. aprila zahteval od avstrijske
hčerko
nekega čuvaja; s tira se je umaknila pr
vlade, da dâ privoljenje za ustanovitev madžarske
banke in da mu je vlada dala to privoljenje že j vemu vlaku, nato jo je pa drugi vlak prijel in I»'
naslednji dan 24. aprila. V odseku so ostro med vozil. Bila je takoj mrtva.
— Nesreča pri sekanja dreves. Posato*
splošnim odobravanjem napadli vlado, zlasti pa
Jurij Rausch v Šmartnem na Štajerskem je se
finančnega ministra Bilinskcga poslanci dr. Krek,
kal v svojem gozdu, skozi katerega pelje cesta.
dr. Redlich in Daszyński je predlagal rezolucijo,
Med sekanjem je padlo drevo na mimovoiečfinaj se vladi izreče nezaupnica, ker je na nečuven
hlapca
Frana Fibicha ter ga poškodovalo na
način zanemarila svojo dolžnost. Daljša poročila
glavi in oprsju tako močno, da bo le te^c
slede v «Zadnjih vesteh».
* Glede na veleizdajnici proces t Za okrevat
—Koroški deželni zbor ne bode sklican, ka
greba objavlja glasilo srbske vlade «Samouprava»
kor se je prej mislilo, na zasedanje do srede oajkomunike, v katerem se pravi med drugim: nika. Kot vzrok vlada navaja politični položaj č»,
Ce še sedaj pred zagrebškim sodiščem vkljub vlad da bi potem morala sklicati tudi druge deželne
nemu srbskemu dementiju in vkljub konstatacijam, zbore. Večina je v veliki zadregi, ker je fc od
ki so povzročile enodušno prepričanje javnosti v
dež. glavar grof Gojs in je
.ae\
Evropi o pravem značaju tako Gjorgje Nastica, stopil
bornik Leop. baron Ajhelburg-Labia. -Novi dez. oakakor «veleizdajuištva» srbskih rodoljubov na Hr- bor pa še ni voljen in se tako ne more se sc •
vatskem, vendarle vsak dan ponavljajo nedopustne
’
.a
■■■
aluzije na Srbijo in njenega vladala, se to posto stituirati.
-“Otrok zgorel V Leobergu
so
panje ne more tolmačiti drugače, kakor da se o
rela poslopja posestnikov Martine Sseta
‘J
delovati na to, da se zopet pooštre odnosi med Močan veter je skozi dimnik razpršillogen,,J
Srbijo in Avstro-Ogrsko. Mi iskreno obžalujemo,
da se stvari razvijajo v tej smeri, m bojimo se,
da bodo v svobodni srbski javnosti vzbUuile^ od«
SL'ÆXep wrą je
mev, ki ne bo niti v našem interesu niti v inte
resu Avstro-Ogrske.
....
ii to Kr*™ W
* Turiki parlsment. v parlamentarnih krogih i, d»
zatrjujejo, da bo zasedanje parlamenta odgođeno

»

”

♦
ustnika Antom Vlašiča iz Kraške vasi s kolom,
pote® ko so se biu pyî pijači sporekli. Vlašič zapušč® -Ł'-'a _ <.©odraslimi sedmerimi otroci.

Zadnje vesti.
Bosenska agrarna banka. Dunaj, 7. marca.
•Resolucija, katero je v aneksijskera odseku
rioti posianec Daszyński, se glasi: «Vlada ie
s tem, da ie pritrdila izdaji koncesije za privile
girano agrarno in komercialno banko za Bosno in

Hercegovino ravnala proti soglasnemu sklepu dr.
žavnega zbora s dne 11. marca 1909, izdala ko
risti Avstrije in predvsem koristi bosensko - herce
govskega prebivalstva, torej je grobo grešila
proti svoji dolžnosti. Vlada se poziva naj
takoj začne obravnavati s skupno vlado da se
nemudoma izvrši zemljiška odveza z Bosno in
Hercegovino državnim potom in s fiaancialno
pomočjo obeh državnih polovic.» — Resolucijo je
sodrug Daszyński vtemeljil z velikim govorom, ki
je napravil nenavaden vtisk. «Bilo je gotovo —
je deja:
da vlada, ki izda za hrbtom parla
menta za 200 milionov zakladnih listov, tudi ne
bo preprečila koncesije za ogrsko banko. Socialni
demokratje so tej vladi dvakrat darovali življenje.
Ogrska dela v Bosni, kar hoče, avstrijska vlada pa
podpira madžarsko kliko. Politična nedostojnost brez primere je to, da napravi deželna
ylada tako kupčijo, ne da bi počakala, kaj poreče
deželni zbor za Basno. Burka je pa, če se pravi,
da je osvoboditev kmetov navezana na pogoj, da
ae prej izjavi deželni zbor, ki bo izvoljen na pod
lagi ustmene volilne pravice. Nova banka bo ko
rumpirala sabor. Avstrijska vlada bi bila morala
raje odstopiti, kakor pa poteptati soglasni sklep
parlamenta. Viada omalovažuje parlament, toda
zbornica splošne volilne pravice ne sme
trpeti tega od uradniške vlade, ki sama
priznava, da nima večine v zbornici. Ro
parske ptice v Budimpešti bodo pregnane, če se
avstrijska vlada postavi za rešitev pol miliona bo
senskih kmetov, ki so sicer brez pomoči v kremp
ljih budimpeštanskih oderuhov.
Bosenska ustava. Dunaj, 7. maja. V skupnem
finančnem ministrstvu dovršujejo načrt ustave za
Bosno in Hercegovino, ki se ima vročiti avstrijski
in ogrski vladi. Kolikor je izvedeti o delu v Burianovem ministrstvu, se lahko pravi, da v načrtu
o resnični ustavnosti ne bo govora in avstrijski
parlament ga bo moral prav temeljito predelati, če
bo hotel, da ne ostane parlamentarizem v Bosni
ia Hercegovini pod mizo. Po načrtu ne bo imel
sabor odločati o nobeni stvari, ki spada v delokrog
skupne avstro-ogrske vlade in o nobenem pred
metu, za katerega so potrebne investicije iz avstro
ogrskih sredstev. Tako n. pr. sabor ne bo imel
sklepati o železnicah, temveč bo smel samo izra
žati želje. Sabor bo sestavljen iz 19 virilktov in
iz 72 poslancev. Volila bo vsaka veroizpoved zase
in vsaka v treh kurijah ; v prvi bodo veliki davko
plačevalci, v drugi mesta, v tretji kmečke občine.
Delavstvo je popolnoma prezrto. Poslovnik bo zelo
oster. Predsednika imenuje cesar. Sabor se ne snide
prej kakor v jeseni.
»
Bosenska agrarna banka. Dunaj, 7. maja.
S poslancem Daszyńskim je na seji aneksijskega
odbora polemiziral minister Biliński, hoteč po
kazati situacijo tako, kakor bi bila avstrijska vlada
dosegla velik vspeh, ker se mora zaradi zemljiške
odveze zaslišati bosanski sabor. Odgovarjal mu je
dr. Adler, ki je imenitno ovrgel ministrove tr
ditve. Splošno pozornost je vzbudilo, da sta tudi
krščansko-sc-cialna govornika Morsey in Lichten
stein govorila proti vladi, kajti doslej so kr
ščanski sociale: brezpogojno podpirali Bienertha
že zato, ker je bil G eß man n pravzaprav stvarnik
tega kabineta. Ker so krščanski socialci od nekdaj
kupčevalski političarji, se sodi po napadni izpre
membi njihove taktike, da utegne biti Bienerthovo
stališče omajano. Vendar ni preveč zaupati njiho
vemu nastopu, ker je verjetno, da napadajo Bu
riana, zato da lahko tembolj neopaženo podpirajo
Bienertha.
.
. ..
Državni zbor. Dunaj, 7. maja. Na današnji
sej' so socialni demokratje vložili svoj napove
dani nujni predlog zaradi rezervistov. Ko so
nemški nacionalci izvedeli za soc. - demokratični
predlog, so vložili tudi oni podoben, toda skoraj
brezpremembeni predlog. Domobranski minister
Georgi je odgovarjal, da v Bosni ni več rezer
vistov, temveč samo nadomestni rezervisti,
in sicer taki, ki niso oženjeni, ter da je mini
strstvo dalo včeraj (torej ko je bil socijalno
demokratični predlog že napovedani) nalog po
klicanim oblastim, naj izplačajo prizadetim dru
žinam postavne podpore. Minister pravi, da nima
nič zoper predlog nemških nacionalcev, ki zahteva,
naj se rezervisti odpuste, »kakor hitro je mogoče.“
Za socialno - demokratični predlog pravi, da je
,po večni že brezpredmeten . (Zakaj se ga torej
brani?) Takoj — PTavl~^1 m°g°Xe-. pu
stit; nadomestnih rezervistovy domov. (Kaj pa
imajo v Bosni še oP^vdi?) V d^1So govorili
češki klerikalec K1 i n g e r, češka ^đikalca KI o f ač
in Zaruba, n^ški naaO fe^Mladočeh Horsky

govornika se izvolita Schuh m e y
>
P_
proti. Senu h mei er je protestiral, da
po
kajc socialističnemu predlogu obstrukcijs

rečeh VJa?.a trdovratno molči o dveh
kda i co k jlko vojakov je poslala v Bosno in
niXl * bodo rezervistl lahk° vrnili domov. Miv««, Je ?ovoril tak0 Prev*dno, da je opravičen
fcum da je potrebno govoriti o teh dveh rečeh,
predlog nemških nacionalcev daje le vladi prinko, da lahko uide. Treba je, da se puste rezer
visti takoj domov; „kakor hitro je mogoče“ je
lahko tudi o svetem nikoli. Kdor ima resno voljo,
da pridejo rezervisti iz Bosne domov, bo gla
soval za socialno-demokratični predlog. (Živahno
odobravanje).
Pri glasovanju je bila odklonjena nujnost
socalno-demokratičuega predloga; za so glasovali
socialni demokratje, Rusini, Cehi in sionisti. Nuj
nost nemško-nacionalnega predloga (foparije) je
bila na to sprejeta. V meritorični debati je posla
nec Seit z. ostro grajal vlado zaradi podpor, ki
jih odteguje družinam rezervistov in je očital
krščanskim socialcem, da so s svojim današnjim
glasovanjem izdali interese najpotrebnejših družin.
Seitz priporoča dodaten predlog o nujnem
izplačevanju podpor. — Pri glasovanju
sprejme večina predlog nemških nacionalcev z be
sedami «čimprej mogoče». Na dnevnem redu je
še nujni predlog čeških agrarcev zaradi kontingentiranja pese. Poročevalec Ryhtera bo v torek
govoril. — Vladni predlogo izpremembi rud
niškega zakona se odkaže gospodarskemu od
seku. Seja se zaključi ob 6. zvečer. Prihodnja seja
v torek ob 11. dopoldne.
Krščanski socialci. Dunaj, 8. maja. Povsem
jasno je, da hočejo krščanski socialci pomagati
vladi iz zagate, v katero je prišla zaradi bo
senske agrarne banke. Sklenili so, da se v dele
gacijah napade Burian, torej bodo pustili Bienertha
in Bilinskega pri miru.
Štajerske deželnozborske volitve. Gradec,
8. maja. Skrutinij še ni končan za noben okraj.
Kakor kaže, se rezultat ne bo mogel določiti prej
kakor popoldne, v nekaterih okrajih morda šele
zvečer. Doslej je soditi, da bodo gotovo izvoljeni
socialni demokratje Res el, dr. Schach eri, Hi1 a r i, Jodlbauer. Ugoden je videti položaj za
Sitarja.
Ogrska kriza. Budimpešta, 7, maja. Justh
je poročal v neodvisnjaškem klubu o svoji avdienci
ter je dejal, da je cesar povedal, da označuje W ekerle ogrsko samostalno banko za škodljivo. Justh
je dejal: Dvoje lahko konstatiramo: da deluje Wekerle zoper neodvisnjaško stranko in da kralj ne
ovira samostalne banke. W e ker le izjavlja danes
v «Budapesti Hirlapu», da neodvisnjaška stranka
nikdar ni mogla dvomiti, da je on pristaš skupne
banke.
Gornjeavstrijske volitve. L in e c, 7. maja.
Včeraj ae je koočal skrutinij za splošno kurijo za
deželni zbor. Izvoljena sta dva krščanska socialca
dr. Schwinner in dr. Salzmann, socialni demo
krat Hafner in nemški nacionalec Granitzer.
Perzijska ustava. Teb ris, 7. maja. Eudžumen v Tebrisu (krajni zbor) je dobil brzojavno
poročilo, da je v Teheranu razglašena ustava in da
so razpisane volitve. Zvečer je bila v mestu raz
svetljava. — V Kašvin je predvčeranjem nenadoma
vdrlo 250 revolucionarjev iz Rošta. Vnel se je boj,
ki je trajal do večera. Od Sabovega vojaštva je
padlo 200 mož, 100 se jih je vdalo.

Umetnost in književnost.
: Naii zapiski, majnikova številka, je izšla
danes z bogato in raznovrstno vsebino. Vsebuje:
Dr. Slane: Pismo. — R. L.: Anarhizem. (Dalje.)
— Dr. Dragotin Lončar: Iz politične korespon
dence dr. Janeza Bleiweisa. (Dalje.) — Ivan Can
kar: Pisma Jeremijeva. — Pregled: Narodno go
spodarstvo. — Strokovni pregled. — Literatura.
— Šolstvo. (Dalje.) — Oton Župančič: Epi
grami. Priporočamo.
: Vojna in socialna demokracija. Po stenografičnih zapisnikih avstrijskega državnega zbora.
S slikama državnih poslancev dr. Adlerja in Da
szynskega. Naša agilna Delavska tiskovna družba
je zopet storila dobro delo, da je zbrala in izdala
zelo aktuelno gradivo. Sodrugi, sezite pridno po
tej lični, 52 strani obsegajoči knjižici, ki stane le
borih 30 vinarjev.

::

Našim rodbinam priporočamo

::

Kolinsko cikorijo

Ceniki zastonj ln j
POZO!*!
poštnine prosto! \ Kdor želi imeti dobro
uro, naj jo zahteva z
znamko «Union», ker te
ure so najbolj trpežne in
natančne. Dobe se pri :

Fr. Čudnu
urarju in trgovcu

v Ljubljani
delničar in zastopnik
švicarskih tovarn
«Union» v Bielu in
Genovi. 40—7

Restavracija

„jtarodni dom“
se priporoča.

Točijo ze pristna vina ln svete pivo.
Dobra kuhinja.
Na razpolago je velik senčnat vrt in arena za
veselice, shode i. t. d.

Pri veselicah se toči brez povišanja cen.
Z odličnim spoštovanjem

Emil Kržišnik
restavrater.

-i ;frisi'nnruEiir ia

;(

u;i:.

Klobuke, cilindre
najnovejših fagonah in v
§ ln čepice v velikih
izberah priporoča

g JVan Sotjlii, Cjibljau
ZZZZ Pod Trančo štev. 2. ZZ“
52-Î6

ä Svoji k svojim!
>

v

___ - -

Lud. Cerne
zlatar in trgovec z urami
ter zapriseženi sodnijski cenilec

Ljubljana., Wolfove ulice 3.

Izborna zaloga briljantnega blaga,
zlatnine, srebrnine ln raznih nr.

Častna delavnica
za popravila in nova del a.

Cene najnižje.

Solidna postrežba.

naioečja slovenska tordka za obnoala

Združeni čevljarji v Ljubljani, Weite ulice ši. H
priporoča slavnemu občinstvu v njegovo lastno korist to domače podjetje, ki
je že več let v posesti svoje lastne zaloge vseh vrst surovin in k stroki spa
dajočih potrebščin ter je kot tako edino sposobno vstreči vsem zahtevam.
Velika zaloga lastnega In tujega Izdelka za gospode,
dame in otroke v poljubno najmodernejših oblikah I
Naročila po meri in okusu se po želji, ravnotako tudi popravila z vso skrbIjivostjo izvršujejo. — Zunanja naročila točno proti povzetju. — Ceniki zastonj.

Fillialka: Stari trg šteo.28.

Izhaja v Ljubljani vsaki
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 Š,
za četrt leta 3'50 K, messčno V20 K ;
za Nemčijo za pol leta 7'90, za četrt
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta 4 80 K.

PMBMMRa èsawllfca IK u.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
43. štev.

V Ljubljani, v torek, dne 11. maja 1909.

£~Za d°Plse in rokopise za list: Uredništvo
<jweceg* prapora», Ljubljana. — Za denarne pošiljatve
tj ’ re^amac'je, inserate i. L d. : Upravništvo
<Bdeceg& Prapora», Ljubljana, šelenburgove ulice 6/II.

Štajerske volitve.
Deželnozborske volitve na Štajerskem so pri
nesle socialno-demokratični stranki velik vspeh. V
petek je prvič volil četrti razred po novem volil
nem redu, po katerem glasujejo v tej kuriji samo
tisti volilci, ki nimajo volilne pravice v drugih
razredih. Večkrat se je slišalo, da je to delavski
volilni razred; to se pa ne vjema. Z delavci vred
glasuje mnogo malih kmetov, kočarjev, viničarjev
L t. d. ter malih obrnikov, tako da v okrajih,
kjer ni mnogo industrije, ne odločuje delavstvo.
Le če se ima to pred očmi in če se vzame v
poštev ve.ikanski obseg volilnih okrajev in njih
zveriženos:, se more prav oceniti velikanski vspeh,
ki ga je stranka dosegla v petek, ko si je od 10
mandatov priborila štiri, dočim je v enem okraju
v ožji volitvi, od katere je upravičeno pričakovati
zmaga.
j
SevecVa so doseženi pozitivni resultati samo v
nemških ejerajih, dočim sta prišla oba mandata na
Spodnjem ^Štajerskem r kmečkih občinah kleri
kalcem v 'oke. Na Slovenskem je pač še zakleto
in veseliti - se je treba že števila glasov, ki so bili
oddam za »ocialno demokracijo, dočim je bilo od
vsega zače ka gotovo, da se okraji še ne dajo iz
trgati klerii.alcem.
V posameznih volilnih okrajih so bili rezultati
sledeči ;
Prvi okraj: Gradec mesto:
Upravičenih volilcev 25.000, oddanih gla
sov 9868.
Dobili ,io: Sodrug Resel 6916, klerikalni
kandidat Fürpass 1718, nemško-nacionalni Gott
wald 1094 Jlasov. 140 glasov je bilo razpršenih.
Izvoljen je -°rej z dvotretjinsko večino sodrug
Resel.
Drugi okraj: Srednještajerska mesta

io trgi.
Upravičenih volilcev

Reklamacije ao poitcise prsato,
Nofranklrana pisma «s si apr#ita&ja, StekOPtBl s« B» vraeajt,
ïaimM, ■neatepas pelii-mtlaa
(tiiiaa 88 uta) za aakrat 10 viaM
nikrat pa

11 887,

oddanih

sov 7301.

gla

Dobili so: Socialni demokrat Josip Jodlbauer 4154, krščanski socialec Neunteufel
1887, nemški liberalec St ranzi 1168 glasov. Iz
voljen je torej sodrug Jodlbauer.
Tretji okraj: Gornještajerska mesta in
trgi.
Upravičenih volilcev 14.056, Oddanih glasov
12.398,
Dobili so socialni demokrat dr. Mihael
Schachert 8678, krščanski socialec Ferk 1910,
nemški nacionalec G e i s s 1 e r 1508 glasov. Izvoljen
je torej sodrug dr. Schachert
Četrti okraj: Spodnještajerska mesta
in trgi.
Upravičenih volilcev 8820. Oddanih glasov
5634.
Dobili so: Nemški nacionalec Kral 2281,
socialni demokrat Albert Horvatek 2165, slo
venski liberales Ivan Rebek 1013 glasov.
Potrebna je torej ožja volitev med Kra
lom in Horvatkom.
Peti okraj: Kmečke občine na Gornjem
Štajerskem, skupina Marijino Celje, Irdning,
Eisenerz i. t. d.
Oddanih glasov 9394.
Dobili so : Krščanski socialec Kanzler 5100,
socialni demokrat Anton Regner 2892, nemški
agrarec dr. Kapper 1030 glasov. Izvoljen je
krščanski socialec Kanzler.
Šesti okraj: Kmečke občine na Gor
njem Štajerskem, skupina Aflenz, Bruck,
Ljubno i. t. d.
Oddanih glasov 10.699.
Dobili so: Socialni demokrat Julij Hilari
6884, krščanski socialec Mnsenbichler 2256,
nemški agrarec Liebminger 1180 glasov. Iz
voljen sodrug Hilari.
Sedmi okraj: Srednještajerskekmečke
občine prva skupina.
Oddanih glasov 13.005.
Dobili so klerikalec G ölles 8144, socialni
demokrat Ljudevit P öl tl 3134, nemški agrarec
Hoti 1084 glasov. 660 glasov je bilo razcepljenih.
Izvoljen je klerikalec G ölles.
Osmi okraj: Srednještajerske kmečke
občine druga skupina.

danjem življenju, o delu in zaslužku in kruhu in
trudu so prihajala; v neznanih krajih porojene
polsvetle sanje so priletavale in odprhavale kakor
metulji; zableščalo se ji je v očeh kakor od
Francka.
kresov, ki oznanjajo srečo davno zaželjenega in
Dalje.
Spisal E. Krlstasi.
končno pričakanega dneva; pa so se ji zasolzile
VI.
Ko sta oba spoznala položaj, sta sklenila, trepalnice in priplavalo je kakor jesenska žalost,
da hitro opravita. Kakor ji je bilo težko, je Francka ki nima besed in ne razume sama sebe.
Vse pa je izginilo v nedeljo, ko sta prišla
rendar razumela, da piše življenje zakone, ki so
skupaj
na zabavo v predmestju. V sobi so peli
nočnejši od 'sake srčne želje. V duši se ji je
fantje
znane
pesmi z znanimi napevi, a Francki
budila hrabrost, ki je ni poznala prej tako dobro,
ao
se
zdele
čudne,
kakor da jih ni slišala še ni
'o ji je Andric povedal, da misli odpotovati v
koli.
Nekje
je
igrala
harmonika in njeni glasovi
ondeijek, je rekla tako mirno, kakor da ji je
so
prihajali
do
dekletovega
sluha kakor iz ne
ovedal, kolik" je ura: „Prav je.“
skončnih
daljav,
da
so
dobili
na dolgi, dolgi poti
Nedeljo pa sta hotela še zavžiti. Menda ne
čudovito
barvo,
in
bilo
je,
kakor
da igra nekje
J ločitev pndolga, a vendar je ločitev. Da bi
za
goro
veliki
orkester,
sestavljen
iz
slavnih umet
! fant ne vrril, ji ni prišlo na misel ne en trenikov.
Vsa
Franckina
čutila
so
bila
v zagonetni
)tek. Mnogo besed ni bilo treba. Francka je
omotici.
Vino
je
bilo
na
mizi,
pa
se
ga ni dodela, da priče tisti hip, ko bo mogoče; vedela
teknila.
Vendar
je
bila
vsa
opojena.
Andrejc
ji
tako natančro, kakor da je taka neizpremenljiva
Je
razlagal,
kako
se
porajajo
gospodarske
krize
«tava. Amptk, preden se vrne, mora oditi. In
in kakšne posledice imajo ; Francki je bilo, kakor
dajPreveč
bo zopet
sama
...
občutkov se je borilo, preveč misli da posluša poezijo. Po žilah pa se ji je razlivala
je obhajalo, da bi ji bilo moglo biti jasno v toplota, prijetna kakor tisto prvo solnce spomladi,
avi in v srcUi Trezaa, stroga vprašanja o vsak zaradi katerega se človek ogiblje vsaki senci in
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Izvoljen je klerikalec Franc Stocker, v
manjšini socialni demokrat Weixelberger.
Deveti okraj: Spodnještajerske kmečke
občine severna skupina.
Izvoljen slovenski klerikalec dr. Korošec, v
manjšini slovenski socialni demokrat Kitek.
Diseti okraj: Spodnještajerske kmečke
občine južna skupina.
Oddanih glasov 10.658.
Dobili so: Klerikalec Fran Pišek 6051, soci
alni demokrat Sitter 2752, liberalec Brinar
1777 glasov.
Izvoljen je klerikalec Pišek.
Našim sodrugom na Štajerskem so te volitve
pojasnile položaj v posameznih okrajih ter jim po
kazale, kje se je treba posebno polotiti dela.
Število glasov v posameznih krajih, na katero se
še ozremo, je v tem oziru zelo zanimiyo in kaže,
da ima socialna demokracija čvrste korenine tudi
□a Slovenskem, kjer je kaj industrije. Kaže tudi
to, da more le še socialna demokracija kaj opra
viti proti klerikalizmu. In vse to je zelo poučno.

Proti neljudskim davkom I
(Govor poslanca sodruga Freundlicha na seji državnega
zbora dne 4. maja.)

Ko se je v javnosti izvedelo, da bo leta 1909
izdelan in predložen nov davčni načrt, so ga ši
roke množice ljudstva pričakovale z velikimi upi.
Oglasile so se mnoge želje, da bi se razbremenili
siromašni sloji. Toda vsi upi so splavali po vodi;
in še več: Vsak strah, ki se združuje z imenom
Biliński, je prekosil
šopek davkov,
ki je sedaj predložen zbornici. Kar je odkril glede
na davčne vire, tudi v najširših krogih prebivalstva
strah in gnus. Zvišanje davka na pivo, zvišanje
davka na žganje, zvišanje voznih cen zlasti v tretjem
razredu na železnicah, zvišanje železniških tarifov
posebno za premog! Tega davčnega načrta ne vodi
noben socialni ozir; ta načrt ni nič druzega kakor
breobziren napad na žepe delavnega ljudstva,
ne le najbrutalnejši, temveč tudi najbolj neduhoviti
način pomnoževanja državnih dohodkov. Kakor
misli gospod pl. Biliński sanirati deželne finance,
je prav podoben načinu, kako popravlja kakšen

bi ga vžival še truden in upehan, dokler bi ne
omagal. In toplota je prehajala v živce in srce
ji je bilo kakor ognjišče, na katerem gori prijeten
ogenj, ki greje, ne da bi palii.
Iz nedosežne globočine so se dvigale želje,
ki jih ni spoznala. Prihajale so od vseh strani in
so si podajale roke; vstajale so iz glasov in iz
barv, vsipale so se iz solnčnih žarkov. Brezšte
vilne so bile, a vse so se združevale v eno, edino,
veliko, nepremagljivo in skrivnostno. In dekle je
čutilo, da se mora izpolniti in slutilo, da je v
izpolnitvi več kakor sladkost in miloba, več ka
kor sreča.
Tudi Andrejc je slutil. Neopaženo se mu je
ustavljalo pripovedovanje. Besede so zamirale,
glas je padal. Oba sta molčala. Držala sta se za
roko, a gledala sta vsak predse v daljavo, kjer
je izginil kraj, pa so se vrstile čudovite, iz taj
nega hrepenenja vstvarjene slike, brez vezi kakor
v sanjah, plastične kakor v prirodi...
Prišli so godci, zagodili so, zavrtel se je prvi
par, naenkrat je vse plesalo. Andrejc in Francka
sta bila med plesalci. Drugi so poskakovali, vri
skali, tupałam je fant visoko vzdignil svoje dekle,
Andrejc in Francka sta plesala čudovito mirno,

Oeïavci t spodnještajerskih mestih ta
tn»i
v P^k’ dne 14. majnika je v četrtem vo- i
â„;E razredu spodnještajerskih mest in trgov

ožja volitev
b ima odločiti, ee pride v štajerski deželni zbor
nemški nacionalec Kral
tli pa
3oc.ia.iTti demokrat Horvatek,
V okraju je 8820 volilcev, glasov pa je bilo od
danih 5634. Jasno je torej, da v petek, 1. maja,
mnogo delavcev ni izvršilo svoje volilne
pravice, dočim so nasprotniki napeli vse moči,
da so spravili zadnjega moža na volišče. Razlika
med glasovi obeh kandidatov, ki sta v ožji volitvi,
je prav majhna. Nemško-nacionalni Kral je dobil
2281, socialni demokrat Horvatek pa 2165
glasov. Ce stori torej dne 14. maja vsak sodrug
svojo dolžnost, je socialni demokraciji zagotovljena
sijajna zmaga.
Sodrugi! Vaša dolžnost je, đa priđete v petek
do zadnjega moža na volišče. Iz gospodarskih in
iz narodnih ozirov ne morete pripustiti, da bi ta
okraj zastopal kandidat, ki je v gospodarskem
oziru zaščitnik kapitalizma, v narodnem pa za
grizen šovinist. Samo Vaša nemarnost bi mogla
omogočiti vspeh nemškega nacionalizma, če pa
priđete vsi na volišče, mora nasprotnik klaverno
propasti.
Agitir a j te torej za socialno-demokratičnega
kandidata !
Udeležite se volitve vsi do zadnjega in na
pišite na glasovnico razločno :

Albert Horvatek
vpokojenl učitelj v Mariboru.
Štirje socialni demokratje so bili dne 7. maja
izvoljeni, sodrug Horvatek mora biti peti so
cialistični poslanec v štajerskem deželnem zboru.
Ia če storite svojo dolžnost, bol Okrog 3000 Vas
je še, ki zadnjič niste volili. Nasprotniki bodo se
veda napeli vse moči, pa je treba, da je jih napnete tudi Vi!

Nihče naj ne ostane doma ta zmaga
/e gotova!
Okrajni odbor
jugoalov. soc. dem. stranke
za Štajersko.

Shodi.

Kako se je to zgodilo, ni dognano. Na postaji de
lujejo železničarji s požarno brambo, da bi po
gasili ogenj, ki preti tudi drugim železniškim
objektom.
Ogrska kriza, Budimpešta, 10. maja. Av
dience pri kralju se nadaljujejo, toda položaj se
ni še nič izjasnil. Danes sta bila na avdienci magnatske in poslanske zbornice Rakovszky in Nav3y.
Skupina Justh-Hollo v neodvišnjaški stranki
nadaljuje agitacijo, da se mora vlada sestaviti iz
samih neodvišnjakov. Predlog, naj bi se sestavila
nova stranka, kateri bi se lahko pridružil grof
Tisza, ima tudi malo upanja na vspeh. Cesar je
jako hud na Justha, ker je priobčil podrobnosti o
avdijenci. Vladar odpotuje iz Budimpešte 12. t. m.,
ne da bi se za kaj odločil. Sedanji provizorij ne
bo mogel obstati, ker nasprotuje Košut. Justh
grozi s sklicanjem državnega zbora in z obstrukcijo.
Po deželi neodvisna stranka kljub znanemu cesarje
vemu stališču nadaljuje agitacijo za samostojno
ogrsko banko. Poslanca Hollo in Bathiany sta včeraj
imela shoda, na katerih sta hujskajoče govorila.
Banffy je izjavil v Szegedinu, da mora narodov
odpor nanovo oživeti, ako Mažari ne dobe samo
stojne ogrske banke. Poslanec Etovüs je dejal:
Madžari so že šestkrat prijeli orožje za brambo na
rodnih pravic, sedaj pa stvari taso stoje, da bodo
Madžari sedmič morali prijeti za orožje. — Kakor
se čuje, zahteva vlada odločno: bančno skupnost,
zvišano število vojaških novincev, oziroma nov vo
jaški zakon z dveletno službo, kar bi se vse moralo
izvršiti tekom leta 1909, ne da bi Madžari za to
dobili kake vojaške koncesije. Več aristokratinj se
je obrnilo do visoko stoječe dame, naj posreduje
pri cesarju na korist ogrski neodvisni stranki. Od
govor je bil: Nočem prevzeti vloge baronice Schön
berger.
Ogrska kriza. Budimpešta, 11. maja. Vče
raj popoldne je vladar sprejel v avdienci grofa
Khuen Hedervaryja, potem bivšega finančnega
ministra Lukača, podpredsednika needvisnjaške
straDke H o i t s y j a in državnega sekretarja Totha.
Khuen Hedervary je bil celo uro pri kralju. O dločitve še ni. — Baron Aehrenthal je konferiral z Wekerlom, pozneje s Khuenom in
nazadnje z Lukačem.
Kralj se odpelje iz Budimpešte jutri ob 2. uri
popoldne. Baje se vrne 20. maja zopet v Pešto in
bo nadaljeval avdience. Do tistega časa ni priča
kovati, da bi se kriza rešila.
Položaj na Kaskom. Peterburg, 11. maja.
Car je odklonil podpis na mornariški predlogi, ob
enem je tudi odklonil Stoljipinovo demisijo.
Stoljipinov kabinet je prišel vsled tega v zelo te
žaven položaj napram dumi. Zadnjo noč je bil baje
ministrski svet, ki je sklenil, da kabinet vstraja
ob demisiji. Stoljipinovi nasprotniki agitirajo,
da bi bivši minister Gorenijkin postal mini
strski predsednik. Gorenijkin potuje iz Wiesbadena
v Peterburg. Witte želi dobiti kakšno poslaniško
mesto, da bi mogel povzdigniti ruski kredit v ino
zemstvu.
Turški dogodki. Carigrad, 11. maja. «Turquie»
poroča, da se je vrhovni poveljnik Sevket paša
izrazil, da se izroče dragocenosti, ki so se našle v
Jildizu, vladi za narodno porabo, denar pa vojski,
ker so vse vojne blagajne prazne. Napravili so se
koraki, da ne morejo Abdul Hamid in njegovi si
novi dvigniti denarja, ki je vložen v inozemskih
bankah.
Nova vlada razvije v soboto ali v pondeljek
svoj program v zbornici.
Žrtve v Adani. Carigrad, 11. maja. «Sabah» poroča, da je po brzojavu Adanskega valija
pri zadnjem klanju v vilajetu Adane umorjenih
1924, ranjenih 533 mohamedancev ter
umorjenih 1455 in ranjenih 382 Armence v.
Prebivalstvo v vilajetu šteje 350.000 duš, med
njimi 48.447 Armencev. Te vesti so pač v na
sprotju s konzularnimi poročili.
Velika ekiplozija. Genova, 11. maja. V
tovarni za razstreljivo v Sant Eusebis sta se včeraj
iz neznanih razlogov primerili dve eksploziji. Vsa
tovarna se je porušila, misli se, da je 15 do
20 oaeb pod razvalinami mrtvih. Doslej so po
tegnili tri mrtye in tri težko ranjene iz razvalin.

Ljubljana. V nedeljo je bil v areni «Narod
nega Doma» jako dobro obiskan shod, ki se je
bavil z vprašanjem novih davkov. Vsa arena je
bila zasedena in to je tem ugodnejše znamenje, ker
je bilo za shod pravzaprav malo agitacije. Poka
zalo se je, da je v Ljubljani vendar že lepa četa
sodrugov, katerim zadostuje poziv v listu in jih ni
treba še posebej drezati, da pridejo na shod. Ta
lepa navada se mora seveda še razširiti, ker bo
tembolj potrebno, ker nas čakajo v bližnji bodoč
nosti ostri boji. Shod je izvolil v predsedništvo so
druge Bartla, Tokana in Pajntarja. Besedo
je dobil najprej sodrug Anton Kristan, ki je
kratko omenil lansko bosensko pustolovščino av
strijske vlade in njene krute gospodarske in financialne posledice. Potem je sodrug Etbin Kristan
obširno razložil zgodovino aneksije, vojno nevarnost,
vojaške priprave, stroške za mobilizacijo in nove
miliiaristično-marinistične zahteve, izdajo zakladnih
listov., finančni načrt ministra Bilinskega, davke
na pivo in alkohol, zvišanje osebnih in tovornih
taiifov in stališče delavstva. Omenil je zlasti, da se
mora današnji shod smatrati le za začetek delav
skega boja, ki naj ima namen, porabiti vsa sred
stva, da prepreči novo nezaslišano odiianje delav
skega ljudstva. Shod, ki je bil zelo animiran, je
burno pritrjeval. Sodrug Bartl je zaključil shod po
dvanajstih. Pričakovati (je, da bo ljubljansko de
lavstvo krepko stop io na noge in javno pokazalo, Domače vesti.
da ne mara nositi politične brezpravnosti vse večne
— Dr. Ivan Tavčar vpeljuje v svojem lajbdni, gospodarsko pa služiti kapitalistični državi in žurnalu, «S. N.», zopet tisti ton, o katerem morda
fevdalno-klerikalni deželi za molzno kravo.
na svoje stare dni misli, da je duhovit, pa je v
resnici samo pobalinski. Imenitni gospod razmetava
vesti.
«falotarijo», «praznoglavce» in podobna epiteta,
ilika želeaaiika aearsča, Maribor, 11. maja. kakor da sedi na prestolu kakšne orientalske main 19 minut se je v tukajšnji postaji za- jestete, ki ne sme daviti in pogrezati v vodo, pa
irzovlak it. 9, ki vozi z Dunaja čez Koroško bruha iz sebe «kroftne» besede. Nekdaj je bil dr.
oisko, v osebni vlak št. 73, ki prihaja ob Ivan Tavčar pisatelj, zdaj je postal vsakdanji kričač.
minut ponoči v Maribor in je stal pri si- Nekdaj se je labko zanašal na svojega duha, zdaj
deski Ob« rl«k«
80 ™,a- Peł mrtvih se le zaveda, da ima več pod palcem kakor drugi
iei onieanili iz razbitih vozov. Bati se je, in misli, da je kdove kako imeniten, če psuje ljudi,
>e več ponesrečenih. Brzovlak št. 5 je iz ki nimajo namena. To bodi samo konstatirano, da
a posebej odposlan in ima pnt. v Ljub- si ne bo blagorodni gospod domišljal, da nam nje
85 minutami zamude, ki iznaša ob 7. uri govo prostaško zmerjanje kaj imponira; bomo si
ie 1 uro 10 minut. (Nesreča mora biti zelo pač mislili, da polemizira vsak kakor zna in kdor
ne zna drugače, pa prostaško. Dr. Tavčar hoče
ker je bil do šestih zjutraj tudi
- Dunajem pretrgan in so nam izostale razlagati, da je moral kot deželni odbornik gla
sovati proti sklepu občinskega sveta zaradi «Mla
vesti )
°
dike», in pripoveduje, da dotični sklep občinskega
* 11. maja. Nesreča oa postaji se je
ker semafor ni bil postavljen na <»toj». sveta ni bil postavno razglašen. To se že vjama,

nje

le da to ne zadene nas, ampak zopet tisti občinski
svet, v katerem je dr. Ivan Tavčar podžupan.

Pomagati si je hotel gospod doktor s primero, pa
pravi: «Stvar je nekako taka, če bi 18letni fante
podpisal dolžno pismo za 18.000 kron, ne da bi ga
podpisal obenem tudi njegov varuh. Potem pa
naj bi se od sodišča zahtevalo, da naj za hrbtom
varuha tako dolžno pismo nadvarstveno odobri.»
Primera je čudna. Ne vemo, kako bo ljubljanskemu
občinskemu svetu pri duši, ko izve, da ga dr. Tavčar
primerja 18 letnemu fantu. Imenitno je pa, da je
podžupan dr. Tavčar sam ud tistega «18 letnega
fanta», katerega kot deželni odbornik tako ne
usmiljeno lasa.
— Tndi radi drja. Šmida se dr. Tavčar jezi
na «Rdeči Prapor», kakor da smo mi krivi, da je
liberalni deželni odbornik glasoval za odpoved
muzejskemu kustosu. Njega visokost pripoveduje
najprej nekaj o odpravščini, ne da bi mogel do
kazati, da je zaradi odpravščine bilo potrebno tako
neliberalno glasovanje, potem navaja nekoliko bolj
neslanih kakor humorističnih primer (ministranti
n. pr. se rekrutirajo največ iz nj e g o v e stranke,
kar je notorično), na koncu pa vendar pokazuje,
da je vse to le čenčanje in da ni glasoval za brco
iz skrbi za Šmidovo odpravščino, temveč ker tudi
njegov liberalizem ne pojmi, da bi mogel biti
«oženjen duhovnik» kustos ljubljanskega muzeja.
Cujmo drja. Tavčarja:
«In če je katoliški duhovnik, kateremu se je
svoj čas podelila začasna deželna služba, očitno
prestopil v nemško luteransko vero, se oženil in
dobil rodbino, ne tajimo, da je revež, da je usmi
ljenja vreden. Moral pa je naprej vedeti, da kaj
takega rodi — posebno na Kranjskem — posledice,
katerim se je nehote podvrgel, ko je pričel me
sečne doneske plačevati v ljubljansko protestantsko
cerkev. In zavod, kakor je deželni muzej, bi takega
voditelja za dolgo brez izdatne škode ne mogel
prenašati. Saj ste lahko drugega prepričanja, ali
dr. Tavčar ima zopet prepričanje, da v naši deželi
nikakor ni v interesu deželnega muzeja, da bi ga
vodil oženjen duhovnik. So razmere take, so ža
lostne, ali take sol»
Menimo, da so te vrste zanimive. Oglejmo si
jih nekoliko. Včasi je dr. Tavčar marsikaj napisal
o luteranstvu in če ga ni spomin popolnoma za
pustil, bo še vedel, da je govoril o protestantizmu
in o protestantih zelo simpatično. V dobi re
formacije ni bilo v luteranstvu nič manj nemštva
kakor danes. Zakaj torej naglaša dični Tavčar, ko
gre za Šmida, «nemško» luteransko vero, katere
mimogrede povedano, sploh ni? Dalje: Tavčar ne
taji, da je tak človek «revež», da je «usmiljenja
vreden». Zakaj pa? Če ni Tavčar usmiljenja vredeB,
ker se je oženil in ker je dobil rodbino, zakaj pa
Šmid? V čem se razlikuje to «liberalno» mišljenje
od najbolj klerikalnega? In zakaj ne bi mogel de
želni muzej brez izdatne škode prenašati takega
voditelja? Menimo, da je vprašanje tako: Ali je
dr. Šmid znanstveno in praktično sposoben, ali ni?
Če je, potem pač ne morejo žena in otroci ali pa
vera ovirati muzejskih poslov. Razmere v deželi
s o žalostne; ampak če je dr. Tavčar liberalec in
zastopnik opozicije, tedaj bi se imel bojevati
proti takim razmeram, ne pa jamrati, da so take.
Za stokanje ni treba biti deželni odbornik.
Toda dr. Tavčar pravi še nekaj in, da nam
ne bo očital po svoji navadi nelojalnosti, citirajmo
še to:
«Toda potem — namreč če bi se bil dr. Tavčar
v deželnem odboru potegnil za drja. Šmida — bi
že bil dr. Pegan na tem ali onem shodu rohnel:
vidite, taki so naši naprodnjaki, pravijo, da niso
sovražniki katoliške vere, njih zastopnik v deželnem
odboru pa je hotel imeti takega in takega kustosa
v deželnem muzeju! In našim vrlim katoliškim
kmetičem bi se bili od groze ježili lasje na glavi I
Vsaka reč ima dve strani, tudi ta jo ima!»
Zdaj bi pa le še radi vedeli, zakaj ne vstopi
dr. Tavčar naravnost v klerikalno stranko. Po nje
govem mnenju ima on kot liberalni deželni od
bornik nalogo, delati to, kar je klerikalcem všeč,
ker drugače rohni Pegan. Doctorel Bodite vendar
dosledni! Če Vas Peganovo rohnenje ženira, tedaj
se vpišite v klerikalno stranko, pa ga ne boste
slišali. In če boste potem glasovali tako kakor v
tem slučaju, se boste vsaj lahko opirali na logiko.
Ampak Vaše sedanje stališče je neodkritosrčno.
Imenovati se opozicionalca, pa služiti večini —
presodite sami, kaj je to.
— Zaalniek očita plemeniti Tavčar socialnim
demokratom, ki opravljajo službe v stranki. «Dobra
duša» Tavčarjeva se poslužuje tega smrdljivega
sredstva kakor najsurovejši krščanski socialec.
Ampak Tavčar se prokleto moti, če misli, da ima
pravico, očitati, kar si ta ali oni socialist z žurnalističnim, pisarniškim ali drugim delom krvavo za
služi. Ali živi dični Tavčar od zraka ? Ali si Tavčar
ne da plačevati svojih ekspenzarjev? Ali ne jemlje
nagrade za deželno odborništvo? Ali zaničuje di
vidende? Ali pisari mili Malovrh svoje čenčarije
v «Narodu» nad črto in pod črto zastonj ? Morda
plačujejo liberalni uradniki i. t. d. še za to, da
smejo delati ? Veliko vprašanje je, če je Tavčarjevo
delo toliko vredno kolikor delo marsikaterega so
cialno-demokratičnega služabnika; ni pa vprašanje,
temveč je povsem gotovo, da je Tavčar za svoje
delo in za svojo lenobo kneževsko plačan, če se
primerjajo njegovi dohodki z dohodkih onih, ka*

Izhaja v LJnbljani vsafei
torek, četrtek in soboto.
Naîoënina za avglro-ogiekc kraje
za celo ieto 34 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3'50 K, mr.-«“'--j l-2O K;
za Nemčijo za pol leta, 7'90, za četrt
leta 4 K; za Ameriko
pe leta
9'50 K za četrt leta 4'SO K.
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Glasilo jugoslovanske socialne demokracije,
44. štev.

V Ljubljani, v četrtek, dne 13. maja 1909.

doPl!Le. in rokopise za list : Uredništvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne pošiljatve
3oXčo»=a T»St> reklamacije, inserate i. L d. : Upravništvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana, Šelenburgove ulice 6/H.

Agrarno-socialno vprašanje na Francotkon in pri nas.
Socializem je danes r civiliziranih državah večalimanj združil proletarijat, to je mezdno delavstvo
v eno veliko internacionalno celoto. Na Francoskem,
Nemškem, v Avstriji in v Italiji, kakor na An
gleškem je proletarska socialno-demokratična de
lavska stranka z naglimi koraki zavzela, lahko se
reče, prvo politično pozicijo. Kaj drugega pa je
daljši razvoj stranke, to je preko mezdnega de
lavstva. Socialno-demokratična stranka je v imeno
vanih deželah povsod bila izključno delavska
stranka, ko je politični boj pričela, in je tudi še
danes, ko je delavstvo zmagonosno organizirala.
Dosedaj so tudi kmečke mase, to je one mase,
ki poleg delavstva m z delavstvom tvorijo ogromno
večino v vsaki državi, bile precej ‘letargične in
šele razvoj delavskega vprašanja in z njim social
nega, je vzdramil voditelje kmečkih mas, duhov
nike, iz njihove dosedanje pasivitete ter jih zavel
v krščansko - socialno gibanje in organiziranje kmeta
kot edino mogočo oporo duhovstvu in klerikalizmu.
Za socializem je torej sedaj, ko je po eni
strani delavstvo večalimanj splošno organizirano,
po drugi strani pa je nastopil poleg organiziranega
delavstva organiziran kmetovalec, najvažnejše vpra
šanje : ali je dovolj, da se socialno - demokratična
stranka omeji le na organizacijo mezdnega delavca,
ali pa mora pritegniti v socialistično gibanje tudi
kmetovalca ? Statistika nedvomno kaže, da v civili
ziranih državah napreduje število delavstva in na
zadnje število kmeta. Tako je bilo na primer na
Francoskem leta 1848 še 76°/0 kmečkega prebi
valstva, leta 1898 ga je bilo le še 610/«> »a danes
ga je le še 5O°/o skupnega prebivalstva. Tukaj je
opaziti, da je Francoska ona dežela, Ki je najbolj
ugodna za razvoj malega in srednjega posestva.
Francoska revolucija je namreč razbila velike ple
menitaške iatifundije ter se je Francoska takrat
porazdelila med kmečko prebivalstvo. Intenzivno
obdelovanje, ki zahteva tehničnega znanja in dela
na zemlji, je na Francoskem takorekoč doma. Velik
del Francije je valovitega sveta in nesposoben za
obdelovanje s stroji. Francija ima torej po svojem
ekonomičnem in socialnem sestavu še dolgo šteti
velik odstotek kmečkega prebivalstva in vsaka po
litična stranka, ki boče priti do končne vlade,
mora računati s kmečkim prebivalstvom.
O tem vprašanja se je bavil strankarski zbor
francoske socialno-demokratične stranke ob letošnjih
velikonočnih praznikih v St. Etiennu.*) Debata, ki
se je razril* na tem shodu, ni le važna samo za
irancoako socialno-demokratično stranko, ampak za
socialno-demokratično stranko celega sveta. Posebso interesantni pa so zaključki za nas slovenske
socialne demokrate, ki živimo sredi kmečkega pre
bivalstva katero tvori na Slovenskem ogromno
retino, umreč danes še Î8%, torej več nego na
Francoskem leta 1848. Socialno-demokratični zbor
v St Etiennu je predvsem 'ugotovil, da mali po
sestniki v okolici velikih mest in industnalmh krajev
naraščajo zaraditega, ker se pečajo s proizvajanjem
zelenjave, kar zahteva intenzivnega po o nega
dela. Drugič; Mało posestvo se ohranja tam, Jjer
je svet aii reven, ali pa tako brežnat, a
f°ia poraba strojev. Končno vatraija malo p *
Gl*: «Rdeči Prapor» It. 88, in

sestvo tudi veleposestvo samo. Namreč plačani,
stalni delavec je za veleposestnika mnogo dražji,
nego delavec, ki je obenem mali posestnik, ki ima
pol eksistence doma na svojem malem posestvu,
je pa prisiljen hoditi na delo v mezdo na vele
posestvo. Enako je tudi nemški socialist Dawid v
svojem lepem delu «Sozialismus und Landwirtschaft»
dokazal, da je neresnična splošna nekdanja teza,
da poljedelstvo tako kakor industrija stremi po
centralizaciji.
Dalje prih.

Reklamacijo so pciioluo prest».
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«Škrat po žsgavara.

Leto XII.

sedanji osebni dohodninski davki res izvrševati.
Tukaj se pa defravdira po gotovih načrtih. V Ašu
so nekemu davčnemu uradniku naravnost demoli
rali hišo, ker je stal na stališču, da se mora osebni
dohodninski davek pošteno plačevati. Rekli so mi,
da se je izkazalo, da je bil eden glavnih davčnih
defravdantov v Ašu sam okrajni glavar Indra.
Država vlači večino svojih dohodkov iz žepa
delavskega ljudstva. Pri državnih izdatkih pa

država ne misli na delavsko ljudstvo,
temveč na militarizem, birokratizem in kapita
Proti neljudskim davkom!
lizem.
(Wovor poslanca sodruga Freundlicha na seji državnega
Zbornica mora zdaj odločiti, če hoče prido
zbora dne 4. maja.)
Konec.
bivati sredstva, ki jih potrebuje država, z nadaljno
Po načrtu vlade ima dobiti Avstrija najvišji plenitvijo brezposestnih na korist gospodujočih raz
davek na pivo v celi Evropi, kajti priviti se ima redov, ali pa če hoče vpeljati obdačevanje, ki. je z
skoraj na 10 vinarjev pri litru. Kdor popije dva narodno - gospodarskega stališča opravičeno.
vrčka piva na dan, bo plačal 41 kron davka na
Socialno-demokratična stranka stoji na stališču,
leto! Z davkom na žganje boče vlada alkoholnim da morajo sedaj, ko so padle politične predpravice
kapitalistom darovati iz žepov širokih plasti 23 6 v tej zbornici, pasti tudi
milionov kron. Od tega steče več kakor 2 6 mili
gospodarske predpravice privilegiranih.
onov v žepe industrialnih alkoholnih kapitalistov, Ne le socialni demokratje so po svojem programu
več kakor 21 milionov pa v žepe takozvanih po dolžni, nastopiti proti zistemu odiranja delavskega
ljedelskih žgalcev. To pa niso mali kmetje, temveč ljudstva. Tudi meščanske stranke so se na volilnih
ljudje, katerih imena je najti v gotajskem alma shodih zavezale v tem oziru. (Živahno pritrjevanje
nahu in ki se navadno označujejo kot «žganjarski pri socialnih demokratih.) Meščanske stranke naj
geofi». Temu se pridružujejo posebne bonifikacije □e pozabijo, da bodo morale prebivalstvu odgo
(darovi) poljedelskim žganjarnam po dve do šest varjati za svoje glasovanje! Ljudstvo bo preiskalo,
kron za hektoliter in izvozne bonifikacije po sedem kdo je v davčnem vprašanju varoval njegove inte
vinarjev za liter. Zanimiva je priloga o osebni rese in kdo je vladi pomagal pri tem roparskem
razdelitvi alkoholnega kontingenta industrialnih napadu na žepe širokih slojev prebivalstva. Socialni
žganjarn.
demokratje se bodo odločno bojevali proti tem
Človek je pa lahko radoveden, če bodo go zakonskim načrtom; porabili bodo vsa parlamen
spodje krščanski socialci pritrdili zakonskemu na tarna sredstva, da jih preprečijo, ker jih smatrajo
črtu, ki je namenjen, izvleči krščanskim delavcem ne le za socialno krivico, temveč tudi za zločin
zadnji vinar iz žepa, da daruje gospodu Icigu nad širokimi plastmi delavskega ljudstva. (Živahno
Fiänklu 30.000 kron (veselost pri socialnih demo odobravanje pri socialnih demokratih.)
kratih) in če bodo nemški nacionalci glasovali zato,
da se vzame denar nemškim delavcem in da dobi Volitev v desetem štajerskem okraju.
grof Potocki 44.000 kron darila na leto. Dvajset
Vsaka volitev mora biti za socialno-demo
milionov vtaknejo žganjarski kapitalisti potom kar kratično stranko šola. Posebno velja to za zadnjo
tela v žep, 24 milionov jim vlada primakne s volitev iz četrte kurije na Štajerskem, pri kateri
kontiogentiranjem. V zadnjih letih je 99 velepo je dobil slovenski socialistični kandidat v desetem
sestnikov osnovalo nove žganjarne; izmed teh je okraju blizu 3000 glasov in je prišel na drugo
96 galiških stančikov. Ce se resno misli na mo mesto. Izid volitve pokazuje stranki, kje se je treba
nopol za žganje, bi moral biti prvi korak ta, da lotiti dela iu kako se bo treba pripravljati za bo
se odpravi škodljivo kontingentiranje, ne pa da se dočnost. Zato objavljamo v naslednjem natančen
napravi podržavljenje vsled profitov, ki se dajejo izid v posameznih občinah vsega ogromnega okraja
kartelom, kolikor mogoče drago.
in priporočamo zaupnikom, naj si dobro ogledajo
Tndi oderuštvo s pivom dobiva pri vladi naj številke in naj pri svojem delu izvajajo iz njih
širšo podporo. Edina stranka, ki se je branila ropa potrebne posledice.
pivnih kartelov, je bila socialna demokracija. Vlada
V posameznih občinah je izid sledeči:
in meščanske stranke pa so ji stopile v tem boju
Občina
Pišek Sitter Brinar
na pot.
Pameče
63
8
Zvišanje potrošarinskih davkov se more z vso Remšnik
1
33
odločnostjo odkloniti. V zadnjih štiridesetih letih Šoštanj
61
11
34
37
8
so se zvišali
St. Vid nad Valdekom
38
direktni davki za . . . 12 2 •/«
Št. Ilj pri Gradiču
2
indirektni pa za . . .
262 0 odstotkov«
54
Skale
8
2
53
8
Od 100 kron davkov odpada
Staritrg pri Slovenjgradcu
na direktne ..... 27
6
46
20
Vuhred
na indirektne pa ... 73 kron
34
3
Sv. Florijan (Šoštanj)
3
Delavčev* družina, U aleje ieat oaeb in Ima Velenje
62
38
približno 600 kron dohodkov, plačuje več kakor Legen
12
50
4
34
59
155 kron, t. j. 26 odstotkov svojega dohodka za Mislinja
12
34
Sv. Miklavž
indirektne davke.
42
21
Ce bi se zahtevalo, da naj po enakem od Otičnik
5
32
stotku plačuje tisti, ki ima 100.000 kron letnega Podgorje
2
31
dohodka, 26.000 kron davka, bi gospodje govorili Razbor
6
1
o ekspropriaciji. Progresija (razmeruo zvi Sele
6
36
šanje) dohodninskega davka bi se v višjih raz* Vrhe
35
15
3
redih lahko vpeljala. Predvsem pa bi se morali Vuzenica
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Dopisi,

J bi pa človek, da je za veliko večino ljubljanskega
« bosanskih kmetov. Vlada je delala s stališča, da je
Jesenice. «Slovenski Narod» je v pondeljek ' prebivalstva vprašanje novih davkov vsaj toliko ustanovitev agrarne banke brez dovoljenja bosen
prinesel kar cel uvodnik z naslovom «Blamaža važno, kolikor zadeva kakšne jezikovne nagajivosti. skega deželnega zbora nemogoča. Glede na pariteto
socialnih demokratov na Jesenicah». Ko smo ga Gradec je mesto, kjer se baje še nekoliko ceneje naše države pri agrarni banki se vrše pogajanja,
živi. V Ljubljani je draginja taka, kakor da šteje da bosta država in avstrijski kapital paritetno za
prebrali, smo se začudili nad predrznostjo tiste
400.000, ne pa 40.000 prebivalcev. Naj se dra
osebe, ki je zagrešila ta članek. Laž je, da sta ginja vsled novih davkov še poveča, pa bo živ stopana. Po Bienerthu je govoril krščanski so
«uganjala sodruga A. Kristan in i. Kocmur suro ljenje neznosno. Kako naj se potem mesto raz cialec B ielohla w ek, ki je napadel samo Buriana.
svetnik Vukovič je ostro napadal stališče
vosti», laž je, da se je iz Ferjanove dvoranice sli vija? Zato smo radovedni, če se bo kateri znanih Dvorni
avstrijske vlade. Stavil je resolucijo: 1. Vladi se
šalo pred shodom kričanje — res pa je, da se je občinskih protestantov spomnil, da bi v interesu izrazi nezadovoljnost. 2. Ustanovitev madžarske
to pozneje slišalo, ko so kravalizirali usmiljenja mesta kazalo vsaj tako odločno protestirati proti agrarne kanke je nezakonita in ničevna, ker je
vredni pristaši «Slovenskega Naroda». Laž je. da nekim indirektnim davkom, kakor je protestiral proti členu 3. bosenskega zakona z leta 1880.
je sodrug A. Kristan «skakal ves besen okrog in graški občinski svet. Pri nas pač ni socialnih de 3. Vlada se poziva, nobenemu načrtu bosenske
hotel s kričanjem dokazati, da je 30 več kot 100» mokratov v rotovški zbornici, ampak če noče dr. ustave ne pritrditi, ki bi ne imel v sebi odveze
— res pa je, da je sodrug A. Kristan dostojno, Triller, bi to lahko opravit tudi kak dr. Dra kmetov iz bosenskih deželnih sredstev. — Popoldne
ali energično zahteval, naj se pošteno prešteje zbo žen ali pa Turk. Radovedni smo torej.
je govoril Laginja, potem Axmann, ki je zo
rovalce, ker način, s kakršnim je številkar Spitzer
— Volitve za deželni urad za pokojninsko pet zakrival Bienerthovo krivico. Poslanec sodrug
štei. je bil nad vse otročji. Laž je, da so socialni zavarovanje privatnih uslužbencev imajo biti v Renner je omenjal, da je lahko, delati odgovor
demokratje razgrajali, res pa je, da smo bili mirni nedeljo, 16. maja. Voliti imajo službodajalci in nega človeka, ki ni navzoč in ki ga udarci ne bole.
in dostojni na shodu, le kadar je Ribnikar preveč službojemalci. Ampak to bodo čudne volitve. Cela Odgovorna je avstrijska vlada, ki je dobila od
lagal, se mu je povedalo: Dolfe, Isžež. Laž je, vrsta privatnih uslužbencev v Ljubljani sploh ne zbornice nalog, pa ga ni izvršila. — Sylvester
«da je sodrug Kristan divje mahal z rokama», ve ničesar o njih, kajti vzorni ljubljanski magistrat je vložil sledeči predlog: Vlada se poziva, naj po
res pa je, da je bil prav dobre volje in le plo je imel še te dni cel kupček naznanil zavarovanju skrbi, da se predlože zakonodajnim zborom obeh
skal z rokama mladim sokolićem v znak, da znajo podvrženih članov tukaj, tako da dotični člani niso državnih polovic čimprej zakonski načrti, ki do
lepe piskati na Dolfetovo komando. Laž je, da vpisani, niso dobili volilnih dokumentov in ne ločajo odgovornost skupnih ministrov.
«sodrug Kristan ni pričakoval kaj takega», res je bodo mogli voliti. Na ljubljanskem rotovžu so
Dunaj, 13. maja. Glasovanje v aneksijskem

le, da je sodrug Anton Kristan pri otvoritvi shoda menda čakali, da bo «več naznanil skupaj». Menda
povedal vsemu omizju : k a k o b o, kajti dejal je : niti vedeli niso, da so že razpisane volitve in da
«Dobro vem, da sta Ribnikar in Humer nakupila pridejo vsled magistratne malomarnosti volilci ob
piščalke za sokolice — žvižgali bodo, ko dobim svojo pravico. Če so bile volitve kje uradno raz
besedo in komisar bo razpustil shod.» Narodnja glašene, je tudi vprašanje. Sploh je pri nas čudna
karji namreč zelo neradi slišijo resnico in dokazo navada, da pošiljajo vsakovrstni zavodi, tudi
vanje, kako brezstidno lažejo. Laž j e, da se danes oblasti in uradi, vesti, ki so v javnem interesu,
na Jesenicah — izvzemši Humrove gostilne — sme nekaterim posameznim listom, kakor da bi vse
jejo ponesrečenemu socialno - demokratičnemu po- občinstvo imelo dolžnost, brati prav tiste časopise,
iskusu, res pa je, da sc socialni demokratje do ki imajo simpatije dotičnih uradnikov. Malenkostno
stojno nastopili, narodnjakarji pa po zizibambulsko. je pri nas pač vse, kar je oficielnega, od deželne
Število socialno-demokratičnih pristašev se je po vlade do zadDje občinice. Koliko bo neki še tra
nedeljskem, res surovem nastopu Humrove in Spitzer- jalo, preden se mišljenje tudi tukaj nekoliko mo
jeve bande pod pokroviteljstvom gg.Trevna, Schreya dernizira ?
in dr. Kogoja pomnožilo in se vsak dan množi.
— Za celjski mestni mandat v štajerskem
Blamaža pa je bil ta shod le za liberalce in za N. D. O. deželnem zbora kandidira na nemško-nacionalni
O. S.
podlagi šoštanjski fabrikant Hans Woschnagg,
Jeleniče. «Slovenec» od pondeljka kara jese ki ga po pokvečenem imenu vsak otrok spozna na
niško pristaše, češ, taktično ni bilo, «da ste vlekli prvi hip za «bindišarja». Celjski meščanski učitelj
z liberalno gardo» na nedeljskem shodu. Jese A is tri ch razpošilja sedaj štajerskim listom sle
niški klerikalci se pa hvalijo, da bi na tem shodu dečo izjavo: «Gospod Hans Woschnagg, tovarnar
socialni demokrati «pozobali liberalce», ko bi oni v Šoštanju, nemški deželnozborski kandidat za
liberalcem ne pomagali. — Joj, trikrat joj — mestni okraj Celje, je svoječasno nosil jugoslo
Sokoli jeseniški.
vansko sokolsko obleko in je telovadil v sokolskom
društvu. Takrat se je pisal Vošnjak. Vsaka ne
Strokovni pregled«
spretna trditev je zapeljevanje javnega mnenja in
Delavci, pozor! Strokovno tajništvo za Slo pripravljen sem vsak čas dokazati svojo trditev
vence delavske organizacije je sedaj v Salenburgo- pred sodiščem.» — Gospod Aistrich je menda še
vej ulici št. 6/11 (poleg glavne pošte). Prav tam so med tistimi naivnimi ljudmi, ki mislijo, da je pri
tudi lokali sledečih organizacij: zidarjev, kovinar narodnjakarjih ideal in doslednost kaj več kakor
jev, pekov, lesnih delavcev, tesarjev, čevljarjev, prazna fraza. Mi se pa prav nič ne čudimo. Ko
krojačev in tobačnih delavcev. — Tam se tudi v liko Maierjev, Fischerjev, Müllerjev, Jägerjev je med
najkrajšem času otvori velika delavska Čitalnica in Slovenci, koliko je Vošnjakov, Radkovićev, Vrečkv,o
skupna biblioteka. — Kdor želi v delavskih zade Dečkov, ki so Nemci 1 Arnošti Ghami so nekdaj
vah pojasnil, obrne naj se na strokovno tajništvo, organizirali «narodne delavce» po Ljubljani, zdaj
pa Ernesti Ghami ne razumejo «bindiš». Čimbolj
Šelenburgova ulica 6/II,
Na Dunaja se bije hud boj med mizarskimi kričeča je narodnjakarija, temmanj ji verjeti. Buspomočniki in velikimi mizarskimi firmami, v katerem siness is bussiness!
— Štajerski zdravstveni zakon za kmečke
se vedno še preliva olje. Dunajska mizarska zadruga
občine,
za katerega so se posebno trudili socialni
je te dni dekretirala «deseturni delavnik» ; s tem je
seve izvršila novo provokacijo. Mizarski pomočniki i demokratje — sodrug Resel je bil poročevalec o
so na 4 velikih shodih protestirali proti tej provo njem v deželnem zboru — je sankcioniran. S tem
kaciji, kajti da bi si kdaj mizarski delayci pustili zakonom se zboljša položaj distriktnih zdravnikov
vzeti sedanji težko priborjeni delavnik, na to ni in je pričakovati, da preneha vsled tega občutno
pomanjkanje zdravnikov na deželi in v goratih
niti misliti!
krajih.

Domače vesti.
— Zaupniki, ki so dobivali po voč koma
dov koledarja, so naprošeni, da odračunajo vs
do konca tega meseca.
— Blagor jim, ki znajo slepiti sami sebe
tako kakor naši kranjski liberalci ! Blagor jim, ki
čutijo batine kakor božanje. Kadar jih bo hudič
za iase vlekel s seboj na zadnjo postajo, si bodo
še domišljali, da plešejo polko z dekleti iz devete
dežele. Kar so doživeli v nedeljo pod OraženRibmkarjevim vodstvom na Jesenicah, je bil fiasko
sn optima forma in če imajo kaj oči v glavi, bi
.
»poznali, da so s pobalinskim nastopom
izgubili še tisto, kar bi si bili morda lahko rešili.
Pa glejte. V «Narodu» lažejo sami sebi y pest,
đa je jim je dobro godilo in da so doživeli ne
beško slavo. Ali se je Oražnu pred recimo 12 leti
kaj sanjalo c takih «slavah»?
Graški občinski avet je sklenil, kakor po
ročamo na dragem mestu, resolucijo proti fi
nančnemu načrtu mmutrs Bilinskega. Resolucijo
je predlagal m včemeljeval socialni demokrat so
drug Ausobsky, sPr.ejet^ Pa je bila nujno in
soglasno. Graški občinski svet ima nemškonacionalno večino in poslanci te stranke pod
pirajo sedanjo vlado. Vendar niso mogli občin
ski svetovalci prezreti socialno-demokratičnih argu
mentov ter bo glasovali za njihovo resolucijo. —
Ljubljanski občinski svet je liberalen. Zupan Ivan
3 ribar je v državnem zboru član «Slovanske
mote» ki je v opoziciji proti sedanji vladi. Ljub
ljanski občinski svet bi z lažjo vestjo labko protehira’ proti vladnemu finančnemu načrtu kakor
Pasfc. ic ljubljanski občinski svet rad protestira.
Sun dr. Triller je predlagal že tobko pro
testov, da se najbrže niti ne spominja vseh. Seje ji0 vedno za nacionalna vprašanja.

Sodrugom v Pulju S
Volilci tretjega razreda v I. okraju!
Pozivamo Vas, da glasujete kompaktno za sa
mostalno listo socialističnih kandidatov, katero Vam
predlaga združena jugoslovanska in itali
janska socialno-demokratična stranka.
Kandidatje so:
Josip Zlobec, pek,*
Josip Perkovič, elektricist;
Erman Donagio, kovač;
Angel Butignoni, klesar.
Volilci!
Glasujte v soboto dne 15. in v nedeljo, 16. maja
kompaktno za navedene kandidate, ki so izmed
najboljših jugoslovanskih in italijanskih sodrugov v
Pulju. Glasujte složno in s tem daste najboljši od
govor nesramnim napadom kapitalističnih podrepnih
muh. Glasujte proti obema kamorama! Gla
sujte kot socialisti!

Socialistični Volilni odbor.

Zadnje vesti.
Agrarna banka za Bosno.
Dnnaj, 12. maja. Danes dopoldne se je zopet
sestal bosenski odsek državnega zbora. Položaj je
jako napet. Resolucije kršč. socialcev se obračajo
samo proti Burianu, one Jugoslovanov tudi
proti Bienerthu. Prvi je govoril ministrski pred
sednik Bienerth eno uro in pol. Zagovarjal je vlado,
češ, da je bil sklep ministrstva soglasen <n da je
ministrstvo pripravljeno nositi odgovornost; odgo
vornost pa leži tudi na parlamentu in na delegaciji,
ki vladi ni dala nobenega merila glede na odvezo

odseku o predlogih zaradi ogrske agrarne banke se
pričakuje danes popoldne.
Proračunski odsek. Dunaj, 12. maja. V pro
računskem odseku je imel daješ trgovinski minister
Weißkirchner dolg goyor. Dejal je, da prora
čunu ne more dati svojega značaja, ker ga je
moral prevzeti od svojega predhodnika.
Lopnhinov proces. Peterburg, 12. maja.
Včeraj se je pričel proces proti bivšemu policij
skemu ravnatelju L o p u h i n u. Obtoženec se n e
prizna krivega. Žandarski ritmojster Andrejev
izjavlja, da je dobil v Parizu vtisk, da so socialni
revolucionarji glede na Azeva verjeli samo Lopuhinovim razkritjem. Citajo se izjave Gerasimova,
Ratajeva in Rečkovskega o delovanju
Azeva, vsled katerega je prišlo mnogo socialnih
revolucionarjev v zapor. Knez Svatopolk M ir
ski j izjavlja, da je imel Lopuhin liberalno-zmerne
politične nazore. Druge priče izjavljajo, da se je
bavil Lopuhin, odkar je šel v pokoj, samo s pri
vatnimi zadevami. S tem je zaslišavanje prič
končano.
Stavka na francoski pošti. Pariz, 12. maja.
Napovedana stavka poštnih in brzojavnih uradnikov
in uslužbencev je izbruhnila. Sinoči je bil v hi
podromu shod, katerega se je udeležilo več kakor
10.000 oseb in je sklenil takojšnjo stavko.
Železničarji se bodo stavki pridružili. Sočasno je
je bil shod lige za človeške pravice, na ka
terem je bilo nad 3000 ljudi. Socialistična poslanca
Presensé in Sembat sta ostro napadala vlado.
Shod je sprejel resolucijo, ki obsoja odpuščanje
poštnih uradnikov. Vojni guverner je dal nalog,
da se v slučaju stavke električarjev dodeli vojake
vsaki električni postaji. Vojni minister je ukazal,
da ostanejo polki, ki so se imeli odpeljati na
strelne vaje, v Parizu. Od jutra so skoraj vsi po
štni uradi vojaško zasedeni.
Pariz, 13. maja. Vlada se trudi z razširjanjem
vesti, da stavka poštnih uslužbencev ne prizadeva
nobenih težav v prometu in da stavka samo malo
število uslužbencev v Parizu. Te vesti ne odgo
varjajo resnici. Vlada izkuša nadomeščati stavkajoče
z vojaki, s katerimi se pa ne da opravljati redna
služba. Iz Lyona, Bordeau in Marseille so tukaj
vesti, da se stavka tudi tam. Belgijska poštna
društva imajo danes v Bruselju zbor, na ka
terem se posvetujejo, če bise pridružili fran
coski stavki.

Društvene vesti.
: V Idrijo 1 V podružnici «Unije» avstrijskih
rudarjev v Idriji se vrši dne 15. maja ob 9. uri
zvečer javno predavanje. Predava prof. dr. Dragotin
Lončar o predmetu: Početki socialnega življenja.
: Delavska tiskovna družba v Ljubljani je
opustila svoj lokal na Dunajski cesti ter se je pre
selila v Šelenburgovo ulico 6/11, kjer so skupni
lokali. Prosimo, da se to vzame na znanje. —
Uredništvo in upravništvo «Naprej» je sedaj tudi
v Šelenburgovej ulici 6/11.

Shodi.
Sbod Zidarjev bo v nedeljo 10. maja pri
Levu. Prosi se, da zaupniki čvrsto agitirajo za
obilno udeležbo.
Jesenico, v nedeljo 16. maja se vrši veli
kanski shod delavcev v prostorih gostilne pri Je
lenu. Dnevni red: 1. Narodnost in delavstvo. Soc.
demokracija in N. D. O. 2. Novi davki. — Poro
čala bodeta sodr. Anton Kristan in Ivan
K o c m ur._____________

Nizke cenei Velika suknena zatopi
Priporočljiva slovenska trgovina za moško
in ionsko blago pri
62-26

sv. Cirilu in Metodu
Ijubljau«, EingerjcVe nlice 1.

Izhaja v Ljubljani vsak
torek, četrtek lu soboto.
Naiočnlna za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3'50 K, mesečno V2O K ;
za Nemčijo za pol leta 7'90, za četrt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9’50 K za četrt leta 4’80 K.
Prnsanseane ttavllka IB v.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
45. štev.

Reklamacije so poilni«« prašit.
NefranUrana plima ss a« spreItittjs. Bokoplli st at vrtsuj»,
InionlL Battltpat ptlil-nslita
(iiriu 88 am) n »krti 10 Tla.,
vtäkrat pa tbimra.

V Ljubljani, v soboto, dne 15. maja 1909.

NASP0A à-L Za d°Pise in rokopise za list: Uredništvo
«SOecega Prapora», Ljubljana, — Za denarne pošiljatve
naročila na hst, reklamacije, inserate i. t. d.; Upravništvo
c&aečega Prapora^, Ljubljana, Šelenborgova ulica 6/IÏ.

Državni zbor.
V torek je imela zbornica sejo, na kateri se
je razpravljalo o nujnem predlogu agrarcev glede
aa takozvano rajoniranje pese. V okrajih, kjer je
razvila industrija sladkorja, pridelujejo kmetje peso,
katero rabijo tovarne za sladkor. Kartel teh tovarn
pa «rajonira» peso, to se pravi: Kraji, v katerih
se prideluje pesa, se razdele in posamezni deli se
dodele gotovim tovarnam. Kmet mora torej pro
dajati svojo peso tisti tovarni, katero mu je do
ločil kartel, tako da je tudi glede na ceno popol
noma odvisen od tovarne. Kmetova svoboda je
torej v teh krajih prazna beseda. Državni zbor je
že enkrat poizkusil, izpremeniti te razmere s po
sebnim zakonom, katerega je pa zavrgla gosposka
zbornica. Potem so kmetje na Češkem in Morav
skem pomislili na organizacijo. Ta je ostala precej
nepopolna, zakaj pod agrarnim vodstvom ni mogla
priti na edino pravo stališče. Kar se je pa usta
novilo, je moralo kmalu spoznati enake težave
kakor delavske organizacije. Oblasti so jih grdo
gledale in so jim delale ovire, kjer so le mogle,
▼ svojih vrstah so pa nahajale izdajalce, ki so
ravnali prav tako kakor stavkokazi, kadar so de
lavci v gospodarskem boju. Socialni demokratje
podpirajo nujni predlog, ki zahteva pre
iskavo razmer, v katerih žive kmetje, ki sade peso.
*
Predlog, ki ga je vložil poslanec Rychtera
in so ga podpirali češki in nemški agrarci, zahteva,
da se izvoli komisija, ki naj preišče razmere pesarjev in naj poroča zbornici v štirih tednih. Pred
log utemeljuje češki agrarec
poslanec Bergmann,
ki pravi, da je sladkorni kartel s pomočjo vlade
napravil iz kmetov inventarne predmete, ki se
Vpisujejo v tovarniške račune prav tako kakor
stroji, voli in vozovi. (Cujtel Cujte!) Rajoni
ranje ne škoduje kmetom samo financialno, temveč
tudi moralno; tovarne plačujejo različne cene, da
bi tako zasejale nezaupanj e med kmete
in preprečile njih združitev. Kmetje so n
napravili varstveno organizacijo m so zahtevah
Od tovarn priznanje organizacje, skupno javno
prodajo, poštene pogodbe in
Tovarnarji hočejo na vsak način razdejati organi
S/ Letos si kmetje niso znali drugače poma-

ttti na so sklenili, da nobeden ne bo sadil pese.
gat., pa
„meiali misleči, da se ta sklep
X «d* d. ne hod. vsi
nikdar ne izvrši.,
a
. na če|U
®°^esed®j. zlaSte g Opustil organizacijo. Mislilo se
kmetov, zaia
“ ?
taksne kompromisne pred
le, da bo v-ada s
* občinskim načel:3|e. Namesto teg j l
. Minister se je pač
undarje z
»P™«' ”
poppd . tovarnarji, kmetov se vp
Poljedelski minister dr. Bral
. j
apš
da ni »ogla nič opraviti,
je zagovarjal ▼i®'?0’
„anieni razbili ob upiranju
ker so se njeni dobri name«,
fabrikantov.
, .
Socialni ae^oirae bodo bude posledice

govori češko in pravi, da
.. „e je v toboja, ki ga vodijo kmetje, P
drugih industrivamah za sladkor, ampak
r katerem
aiaih podjetjih. Govornik zasî op•
s 14
ao interen poljedelskega prebi
prjtovarnami za sladkor in je na ia

liko, spoznati važnost tega boja, Najvažnejša zah
teva kmetov je priznanje organizacije.
Ampak v agrarnih strankah je ta organizacija tako
pomanjkljiva, da bodo kmetje težko kaj dosegli z
njo. Razni člani agrarne stranke, med njimi tudi
voditelji, so že porabili boj, da so sami sadili več
pese kakor druga leta. Pa to ni čudno, če se po
misli, da so se zavezali, pomagati tovarnam,
če bi delavci stopili v stavko.
Potem govori češki agrarcc Udržal,
ki pripoveduje nekaj zanimivih dogodkov. Za njim
pride
socialni demokrat Seitz,
ki izvrstno prikazuje razmerje med kmeti in socialno-demokratičnimi delavci. Razume se, da bodo
socialni demokratje glasovali za predlog, zakaj v
tem boju ne morejo biti drugje kakor na strani
delavcev, t. j. kmetov. Socialni demokratje
žele kmetom, ki sade peso, boljšo plačo. Praktično
je pa to le na ta način mogoče, da se poveča
konzum sladkorja. To pa bi se doseglo, če
bi se sprejela socialno-demokratična zahteva, da se
zniža davek na sladk or. Krščanski socialci,
ki so temu nasprotovali,, so škodovali tudi kmetom.
V gosposki zbornici so različne osebe zlorabile svoj
sedež v zakonodajstvu za svoje materialne
interese. Boj je tudi zato tako težak, ker ga
vodijo kmetje z bogatimi kapitalisti. Pritožbe nad
oderuhi v sladkornem kartelu so zelo naivne; da
3e postavlja državna moč na stran podjetnikov, ni
nič novega. To se godi vsak dan; saj se je poli
cija celo drznila, aretirati poslance, ki so zastopali
interese delavcev. Če hočejo kmetje voditi resen
boj proti izkoriščevalcem, bodo morali občutiti to,
kar čuti delavec vsak dan, namreč da je državna
moč vedno na strani izkoriščevalcev. Ce
se toži zaradi onih kmetov, ki so zapustili organi
zacijo, bi bilo treba opozarjati na stavkajoče
delavce, ki pozivajo svoje sodelavce, naj ne
postanejo stavkokazi, naj ne izvršujejo lo
povske službe. Omenil bi, da so se taki de
lavci tožili in obsojali zaradi <izsiljevanja> ! Na
Dunaju vodijo zdaj mizarji težak boj. Pred očmi
državnega pravdnika si dovoljujejo podjetniki na
si Ist va, a nobenemu državnemu pravdniku ne
prihaja na misel, da bi poklical izsiljevalce na od
govornosti Iz vsega se vidi, da je v nekih ozirih
ob vsem nasprotju vendar neka solidarnost med
vsemi delavnimi ljudmi. Zato naj zastopniki polje
delcev, kadar se bodo zopet slišale pritožbe de
lavcev zaradi krivičnega ravnanja državnih oblasti
ne govore o pretiravanju socialnih dekratov in naj se ne postavljajo na stran izko
riščevalcev, temveč naj pomislijo, da se lahko
ubogim kmetom tudi tako godi. Agrarni govorniki
so pripovedovali, da so se našli kmetje, ki so se
prodajali tovarnarjem; torej stavkokazi. V narečju
podjetnikov so to «delavoljni delavci», ki jih «mora»
policija braniti pred «terorizmom socialne demo
kracije». Taki «delavoljni delavci» so pa nič
vredni lopovi, ki so naprodaj; to so stavko
kazi, ljudje, ki napadejo v najnevarnejših trenotkih
boja svoje prijatelje strahopetno za hrbtom in tako
škodujejo celemu razredu. Menda bodo zastopniki
poljedelskega ljudstva spoznali, da je nedostojno
poštenega človeka, podpirati stavkokaze
in njihove organizacije. Organizirano de
lavstvo bo vedno na strani tistega poljedelskega
prebivalstva, ki se bojuje proti izkoriščanju; organizirano delavstvo pa tudi upa, da bo našlo med
poljedelskimi zastopniki v svojih bojih, če že ne
podpore, pa vsaj razumevanje.

Leto XII.

Potem so govorili k stvari še poslanci Rych
tera, Lukš, Damm, Wille, Iro in Sabata.
Razprava se ni končala, temveč se bo nadaljevala.
Ko so se rešile še neke malenkosti, se je za
ključila seja.

Sodrugom

t

Pulja!

Volilci tretjega razreda v I. okraju!
Pozivamo Vas, da glasujete kompaktno za sa
mostalno listo socialističnih kandidatov, katero Vam
predlaga združena jugoslovanska in itali
janska socialno-demokratična stranka.
Kandidatje so :
Josip Zloben, pek;
Josip Perkovič, elektricist ;
Erman Donagio, kovač;
Angel Butignoni, klesar.
Volilci! Glasujte Jutri, nedeljo, dne 16. maja
kompaktno za navedene kandidate, ki so izmed
najboljših jugoslovanskih in italijanskih sodrugov v
Pulju. Glasujte složno in s tem daste najboljši od
govor nesramnim napadom kapitalističnih podrepnih
muh. Glasujte proti obema kamoramal Gla
sujte kot socialisti!

y

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Socialistični Volilni odbor.

Strokovni pregled.
štajerska strokovna konferenca. Zveza de
lavskih društev na Štajerskem ima na binkoštno
nedeljo, dne 30. maja v Gradcu v steinfeldski pi
vovarni (Münzgrabenstrasse) tretji zvezni zbor s
sledečim sporedom: 1. Poročilo predstojništva in
podružnic. Poročevalec sodrug Ausobsky. 2. Po
ročilo kontrolnega odseka; poročevalec sodrug Bé
nis ehe k. 3. Izobraževalno stremljenje strokovnih
organizacij; poročevalec sodrug Ivan Muchitsch.
4. Reforma pravil. 5. Volitev odbora in kontrol
nega odseka. 6. Eventualno. Na binkoštni pondeljek,
dne 31. maja pa je v istem lokalu sedma deželna
strokovna konferenca z dnevnim redom: 1.
Gospodarska kriza in njeni vzroki; poročevalec so
drug Ausobsky. 2. Soeialno zavarovanje; poro
čevalec sodrug Jodlbauer.
Nova kolektivna pogodba v špedicijski stroki.
4. maja je potekla na Dunaju stara kolektivna po
godba, ki so jo imeli delavci špedicijske stroke s
svojimi gospodarji. Po daljšem obravnavanju za
stopnikov organizacije in gospodarjev napravila se
je sledeča pogodba: Kočijaži, nakladalci in skla
dišni delavci dobe v prvem letu dela 27 K na
teden; po preteku te dobe dobe skladiščni delavci
po 28 K, kočijaži in nakladalci pa po 31 K na
teden. Delavci na kolodvoru prejemajo po 27 K
tedensko. To velja do 12. maja 1912. Od tega dne
naprej se zviša plača za eno krono. Pomagači, ki
niso v stalnem delu, dobe prvo leto, odkar delajo
v špedicijski stroki, po K 4*
*50 na dan, drugo
leto pa po 5 K. Delavni čas začne na sploh ob 7.
uri (le pri kočijažih ob 6. uri) in traja najdalje do
osme ure, le na kolodvoru do 7. ure. Pavse so:
ena po eni uri, dve pa po ’/4 ure. Delo izven Du
naja se plača za vsakega dne po 2 kroni več. Prvi
maj je praznik, ki se plača. — Ce primerjamo to
novo pogodbo s staro, moramo reči, da se je do
segel res velik napredek. Tu je zopet lep
dokaz: kaj napravi dobra strokovna organizacija!

Politični odsevi.
* Za Majerski deželni zbor je sklenila de
želna organizacija nemške socialne demokracije v
Gradcu, postaviti kandidate tudi v kmečki kuriji in
sicer v volilnem okraju Bruck, Mürzzuschlag, Mari
jino Celje, Allenz, Kindberg. Kandidata stranke sta
državni poslanec Ausobsky in Anton Kamper,
računovodja v Srednji vasi. Kandidata krščanskih
socialcev sta S chois wohl in Wöls, kandidata
nemških agrarcev pa Hain z 1 in Pier er. Volitev
je v pondeljek dne 17. maja.

je irraćijali

gospodarsko premoč za teroriziranje

veliki-

V posameznih krajih je bil izid sledeči:
Kral
Horvatek
Maribor
913
1738
36
Studenec
413
391
Celje
82
26
56
Ljutomer
24
60
Laški trg
114
Ptuj
226
18
51
Brežice
48
8
Sevnica
39
Vransko
78
1
29
Brežice, ptujske
119
12
Velenje
23
Šoštanj
18
120
Slov. Bistrica
18
82
Fridava
9
57
Saldenhofen
—
30
Rogatec
67
1
_
Sauerbrunn
70
Sv. Lovrenc
77
24
59
Marenberg
6
37
Hohenegg
7
—
Polstrava
92
Št. Lenart
48
10
—
46
Gornji grad
—
69
Wernsee
94
55
Vis. Muta
—
34
Rajhenburg
10
48
Konjice
—
48
Prasperk
24
1
Št Jur
—
34
Weitenstein
23
Frasla'ja
38
1
Drahenbnrg
30
1
Šmarje
15
85
Slov. Gradec

Boseoika agrarna banka. Dunaj 14. maja.
Glasovanje v aneksijskem odseku se je izvršilo
tako: Najprej se je glasovalo o Vukovičevi
resoluciji, ki izreka vladi grajo zaradi do
voljenja banke. Predlog je bil odklonjen s 26
proti 21 glasom. Za predlog so glasovah : Adler,
Daszyński, Dürich, Hrasky, Kalina, Kramar, Krek,
Laginja, Modraček, Nemec, Okunievskij, PernerstorfeT, Renner, Seabar, Seitz, Seliger, Schilinger,
Švejk, LJdržal, Vrtal, Vukovič. Proti so glaso
vali: Axmann, Bachmann, Bielohlawek, Bugatto,
Buzek, Damm, Dobernig, Ebenhoch, Einspinner,
Viktor Fuchs, Geßmann, Glombinski, Guggenberg,
Hormuzaki, Kolowrat, Kuranda, Liechtenstein,
Michael Mayr, Morsey, Redlich, Roszkowski,
Rzeszodko, Karl Schachinger, Starzyński, Sylvester,
Wolf. Odsotni so bili: Biały, Mahler, Vassilko,
Żygulinski. — Z enakim številom glasov se je
odklonila druga Vukovićeva resolucija,
ki zahteva, da se prekliče garancijska obveznost.
Tretja Vukovićeva resolucija, da sme
vlada le tedaj pritrditi ustavnemu načrtu za Bosno,
če se v njem prepove privatna odveza kmetov,
je bila odklonjena s 25 proti 22 glasom ; Kuranda
je tukaj glasoval z opozicijo. — S 26 proti 21
glasom je bila odklonjena Daszynskega
resolucija, ki pravi: «Vlada je s tem, da je pri
trdila koncesiji za agrarno banko, ravnala proti so
glasnemu sklepu posl. zbornice z dne 10. marca 1.1.
in s tem izdala interese Avstrije ter interese bosensko-hercegovskega prebivalstva, torej grobo pre
kršila svojo dolžnost.» — V enakem razmerju je
bila odklonjena druga resolucija Daszynskega:
«Vlada se poziva, naj se takoj poda v pogajanja s
skupno vlado, da se izvrši zemljiška odveza v Bosni
in Hercegovini državnim potom in financialno pri
porno čjo obeh državnih polovic.»
Potem se je glasovalo o resolucijah vladnih
strank.
Redlichova resolucija, da naj se izvrši
zemljiška odveza potom državnega zavoda,
se sprejme soglasno. Druga Redlichova
resolucija, da naj se prepove kupčija s papirji
ogrske banke na avstrijskih borzah, se sprejme z
39 proti 8 glasom. — Sprejme se vseh pet Gefimanovih resolucij ter Sylvestrova reso lucija,
ki zahteva, da se izdela zakon o odgovornosti skup
nih ministrov. Bielohlavek in Kolowrat sta
preklicala svoji resoluciji. pïvi del Mor s eye ve
resolucije, ki izreka Burianu nezaupnice,
ae sprejme soglasno; proti drugemu deiu, da se
sprejme Bienerthova izjava kot dovoljno
amstvo, glasujejo socialni demokratje, Jugoslovani
in Čehi. — Poslanca Daszyński in Vukovič
naznanita svoje predloge kot minoritetne vote.
Na to je Šušteršič predlagal, naj se voli porot-viiec za zbornico. Temu se je upiral Geßmann
Z zvijačo', češ, da je vsa zadeva samo debata o
vprašanju Daszynskega na nnančnega ministra.
Šušteršič je opozarjal na § 19 P®8’™"*3» K,a“a.f
in Seitz sta pa vprašala Geßmanna kako da je
«m vložil 6 predlogov, to mwh, dodsek: res
wma sklepati o njih? Na to je Geßmann pred
li, aajæse poročajo sklepih
tedaj kad« se

“Tporočalo o aneksijskem za*0I?V‘ -, k irjža ie
debate v zbornici kakor peklenšček kriza, j
» to zavlačenje.
. v ,o_aJ «„ ie
lbw' Danai’ lß'
t5 ki gal e
vefino DUJnost Pr^og ’SnïiBm
öb i3t>! Ry c lat a r a sarad» pesarjev} v mentor

debati so govorili poslanci Binovec (soc. dem.),
Lisy (čeg. rad.), Bergmann (češ. agr.), KrützNašim rodbinam
ner (nem. agr.), Dürich (češ. agr.) in Bernt
a, ••
(nem. rad.) Predlog je bil tudi meritorično sprejet.
— otem se je zočela razprava Masarykovega
nujnega predloga zaradi veleizda (niškega
procesa v Zagrebu. Predsednik Pattai je podal
dolgo izjavo, s katero je nasprotoval trditvi, da *
zbornica ne bi biia kompetentna za posvetovanje ’
o stvari. Potem je Ma s ai y k utemeljeval nujnost. .
Na željo predsednika je po približim polurnem go- t Ceniki zastonj in
voru prekinil m bo nadaljeval svoj govor v torek.
Poslanec Pernerstorfer je vprašal pred- | poštnine prosto I
sedmka, kaj je z imunitetno zadevo poslanca i
Löwa, klicanega brez vprašanja zbornice na so
dišče. Predsednik je odgovoril, da je že posredo
val pri justičnem ministrstvu, pa še ni dobil odgesvora. Posl. Riali k vlaga predlog, da se zako
nito dovoli sežiganje mrličev. Roblek interpelira
radi postavljanja slovenščine na lokalni železnici
Celje -Velenje.
Kazenske izvršbe. Dunaj, 15. maja. Ju
stični minister je včeraj v državnem zboru vložil
načrt zakona, s katerem se uredi dovoljevanje
odlašanja kazni, pretrganja kazni in odlašanja de
narne globe.
Viljem na Dnnajn. Dunaj, 15. maja. Pri
včerajšnjem svečanem obedu v cesarskem dvoru je
cesar Franc Jožef nazdravil Viljemu ter se «z od
kritosrčno hvaležnostjo spominjal v zadnjem času
ponovno sijajno izkazane zvezne zvestobe» in je
trozvezo označil kot jamstvo miru. Cesar Viljem je
odgovarjal z željo, da bi ta zveza med Avstrijo in
Nemčijo trajala v najkasnejšo bodočnost. Popoldne
sta oba cesarja brzojavno pozdravila laškega kralja.
Lopnhin obsojen. Peterburg, 14. maja.
Sodišče je izreklo, da je Lopuhin kriv, da je pri
padal zločinski zvezi, ter ga je obsodilo na pet
let prisilnega dela. Sodba se mora predlo
žiti carju.
Portnglško ministrstvo. Lizbona, 14. maja.
Novo ministrstvo je sestavljeno tako : Predsedstvo
in notranje zadeve Venceslao de Lima; pravo
sodje Rledeizos; finance Azevedo; zunanje
zadeve Bor a ge; vojna Cardeira; mornarica in
kolonije Perreira Vianna; delo Bar j on a.

priporočamo

Kolinsko ciKorijo!

fozor!

Kdor želi imeti dobro
uro, naj jo zahteva z
znamko «Union», ker te
ure so najbolj trpežne in
natančne. Dobe se pri:

Fr.

fctaa

urarju in trgovcu
LjasšfoEjam
delničar in zastopnik
švicarskih tovarn
«Union» v Bielu in
Genovi. 40—8

w

Železniška nesreča nad Mariborom.
Sedaj, ko se je položaj nekoliko izjasnil, se
kaže, da so bile prve vesti o železniški nesreči, ki
se je primerila v torek pri Pesnici nad Maribo
rom, pretirane. Vendar pa je katastrofa vsekakor
še zelo velika. Poštni vlak, ki je stal na tiru, ker
ni dobil znamenja za prosto vožnjo, ima številko
37 in je znan kot «gledališki vlak». Brzovlak štev. 9,
ki je prišel za njim, je našel signal za prosto
vožnjo. Vendar je pa strojevodja opazil, da ima
vlak pred seboj in je dal nasproten par, čim je
mogeL Skoraj sočasno pa je opazil tudi stroje
vodja osebnega vlaka prihajajoči brzovlak ter je
hitro skočil na lokomotivo in pognal vlak dalje.
Karambol se pač ni dal več preprečiti, toda po
sledice bi bile veliko gvoznejše, ako ne bi bilo
osobje tako prevdarno storilo, kar se je dalo. Lo
komotiva brzovlaka se je zaletela še s tako silo v
zadDji vagon osebnega, da ga je kar prerezala;
razbit je tudi predzadnji voz. Lokomotiva se je
zapeljala na kolesje razbitega vagona. Vozovi so
se vneli in ogenj se je videl daleč v noč. Ubit
je bil slikar Walter z Maribora, ki ga je vrglo
zmečkanega deset metrov čez nasip; štiri osebe
so pa poškodovane. Pomožni vlak so odposlali iz
Maribora. Iz Gradca se je odpeljalo reševalno
društvo, ki se je pa vrnilo, ko je izvedelo, da je
njegova pomoč že nepotrebna. Razbiti vozovi so
podrli dva brzojavna droga in žice so se potrgale.
Ponesrečence so odpravili v Maribor.
Zaradi nesreče pridejo v preiskavo uradniški
aspirant Rugo Slansky, ki je zaspal, postajni
čuvaj A. Kvas in pa blokni čuvaj Frangeš, prvi,
češ, da ni zbudil uradnika, drugi pa, ker je pustil
brzovlak na postajo. Frangeš trdi z vso odloč
nostjo, da je dobil znamenje, da je proga prosta,
Slansky pa odločno zanikuje, da bi bil dal
kakšen signal. Ce bi bila proga električno bloki
rana, kakor je na drugih mestih, bi bila taka ne
sreča sploh nemogoča.
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Klobuke, cilindre
lil PßlliW v n^inovejših fagonah in v
IU Vv|llvv velikih izberah priporoča

jVan 5®^lič,
Pod Trančo štev. 2.
52-27
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Svoji k svojim!

Lud. Cerne
zlatar in trgovec z urami
ter zapriseženi sodnijski cenilec

Ljubljana, Wolfove ulic© 3.

Izborna zaloga briljantnega blaga,
zla'line, srebrnine in raznih ur.

lastna delailnka
za popravila in nova del a.

Cene najnižje.

Solidna postrežba.

najoečia slovenska tvrdka za obuvala

Združeni čevljarji Ljubljani, Wolîove ulice §1.14
f

priporoča slavnemu občinstvu v njegovo lastno korist to domače podjetje, ki
je že več let v posesti svoje lastne zaloge vseh vrst surovin in k stroki spa
dajočih potrebščin ter je kot tako edino sposobno vstreči vsem zahtevam.
Velika zaloga lastnega In tujega Izdelka za gospode,
dame in otroke v poljubno najmodernejših oblikah!
Naročila po meri in okusu se po želji, ravnotako tudi popravila z vso skrbljivostjo izvršujejo. — Zunanja naročila točno proti povzetju. — Ceniki zastonj.

Fllijalha: Stari trg Stan. 28.
4— 3

V
Izhaja v Ljubljani vsak
torek, četrtek in soboto.
Naročnine za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3’50 K, mesečno 1-20 K ;
za Nemčijo za pol leta 7'90, za četrt
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta 4‘80 K.
Piosameana Alsvllhai SR v.

Reklamacije so polista« prosta.
Nefrankiran* pisma es us «pr«jeznsjo. Rokopisi st
vrssajo,
loaantl. itaistapsa pstit-vrstisa
(Skisa 83 osa) za sakrst SO «ta.,
vsik/at p« utaja?«»..

a«

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
V Ljubljani, v torek, dne 18. maja 1909.

46. štev.

NAŠLO V A : Za dopise in rokopise za list :
cBd6č0ga Prapora^, Ljubljana, — Za denarne pošiljatve
naročila na list, reklamacije, inserate i. t. đ. : Upravništvo
«Bdečega Prapora>3 Ljubljana, Šelenburgova ulica 6/IL

j utegne imeti in koliko utegne veljati Aehrenthalova častihlepnost?
Aneksijo Bosne in Hercegovine je izvršila di
plomacija, na katero nima ljudstvo najmanjšega
Radi praznika izide prihodnja vpliva. Zakaj vsa zunanja politika je popolnoma
številka „Rdečega Prapora" » odtegnjena sklepom ljudskega zastopa v parlamentu,
jutri.
i Samo stroške te politike naj bi plače
valo ljudstvo!
Ne le sklenili, temveč tudi izvedli so aneksijo
brez ljudstva. In izvedli so jo tako nerodno, da je
stvar požrla
Vabimo Vas na
okroglih 54 millo&OT odškodnine, ki se
je morala plačati Turčiji;
več kakor 300 milionov za vojne pri
prave proti Srbiji.
In že sedaj se sliši iz poučenih krogov, da bo
vojna uprava zahtevala za
ki bo
vojalko oboroževanje
in za
nove bojno ladje,

Belara t Ljoliljaiii io okolici!

ljudski sbod

v nedeljo, dne 23. maja
ob pol 10. uri dopoldne
na

vrtu Narodnega doma
a diovniai redom :

Jfovi davki.
Proti namenom vlade Bienertha ia Bilinskega,
Id hoče ljudstvu navaliti več kakor sto milionov
novih indirektnih davkov, ki hoče zvišati vozne
cene na železnicah na škodo potnikom tretjega raz
reda, ki hoče podražiti tovorne tarife tako, da bi
se zopet podražil premog, ki pa varuje kapitaliste
in veleposestnike vsake žrtve za državne in de
želne potrebščine, je treba

mogočnega protesta.
Pokazati morate, da niste pohlevne ovčice, ki
se dajo brez glasu goniti v gospodarsko klavnico!
Pridite torej vsi na shod, da bo

impozantna Vaša manltestacija.

Okrajni odbor
jogoilovanake soc.-dem. stranke.

Sto milionov novih davkov I
Finančni minister Biliński izjavlja, da ne opusti
nobene postavke svojega finančnega načrta. Od
spoznanja onih, ki imajo ta hip usodo avstrijskih
narodov v rokah, ni torej ničesar pričakovati. Ge
se hoče ljudstvo obvarovati ropa, ki mu
je namenjen, tedaj pomaga edino boj.
Kakšno je darilo, ki ga prinaša Bienerthov«
vlada ljudstvu ? Okroglih sto milionov novih davkov
hoče finančni minister iztlačiti iz prebivalstva.
Ogromna nova bremena se imajo naložiti na
rame delavnemu ljudstvu.
žogatiDOIB se ima ohraniti privilegij, da jim
ia plačevati?
lada potrebuje denarja. Še ni davno, kar se
nji finančni minister bahal, da ima skoraj
milionov prebitka v blagajni. Pa je prišla
ja Bosne ia Hercegovine, ki ne prinaša koB narodom v Avstriji, ne v Bosni, in kase
■azDjene, denarja ni, velika praznota se reži,
bili milioni, finančni minister pa pravi, da
a napolniti do zadnjega kota.
.
ada potrebuje denarja, Toda k o je r ij,
.i.„ Ali je ljudstvo «Me« » taen ko
0,6.0'- Ali jo kdo vpraial IjW”. » “
>>' kii jo kdo railoîii, kakšne poaledi«

za namene militarizma in raarinizma, ki že zdaj
požirajo ogromne svote, še
nad pol miljarde kron.

In vse to naj plačuje ljudstvo, siromašno de
lavsko ljudstvo z indirektnimi davki, z zvišanim
davkom na pivo, z zvišanim davkom na žganje.
Finančni minister pravi, da ne more drugje
dobiti denarja. Ne od kapitalistov, ne od velepo
sestnikov 1 Ne od ljudi, ki imajo milione in milione
v bankah in podjetjih. Ne od onih, ki imajo cele
dežele v posesti. Ne od kapitalističnih špekulantov.
Ne od veletrgovcev, ne od borzijancev.
Šampanjec se ne obdači, ampak pivo in žga
nje. Stara navada! Električna razvetljava in plin
je brez davka, ampak za petrolej, ki ga rabi siro
mašno ljudstvo v svojih bornih stanovanjih, se
plačuje davek. In tako naj bi šlo vso večnost!
Davek na pivo, ki znaša zdaj 34 vinarjev, naj
se zviša na 70, torej več kakor podvoji!
Davek na žganje, ki je še leta 1901 znašal
70 vin. od stopnje, naj se zviša na 140 do 164
vinarjev.
<
Za liter piva, ki ima 10 stopinj, se plača zdaj
3*/io vinarja, v bodoče 74/10
za liter piva, ki ima 13 stopinj, se plačuje
4*/10 vin., v bodoče 9G/,0 vin.
Da bodo pivovarnarji «zaokrožili» svote, ker
ue bodo računali z desetinkami vinarja, se razume
samoobsebi.
Kaj bi dejali kapitalisti, ako bi se zvišali di
rektni davki za 60 odstotkov! Nastal bi krik v
Izraelu, da bi bila groza. Uprli bi se Nemci in Slo
vani, židje in kristjani, izpuhtel bi patriotizem in
lojalnost. Ampak indirektni davki, ki jih plačuje
ljudstvo, se smejo nakladati v neskončnost. De
lavec, mali kmet, najmanjši obrtnik se sme odi
rati, zakaj gospoda misli, da se ne more braniti.
Ljudstvo pa mora pokazati, da M sna in da
IS hodi branit! ! Ljudstvo ima moč v rokah, le
voljo mora imeti, da jo porabi sebi v prid.
Finančni načrt Bilinskega ne sme
postati zakon — to mora biti bojni klic vseh
ljudi, ki žive od svojega dela.
Ge potrebuje država denarja, naj ga vzame
tam, kjer ga je v izobilju. Naj obdači denarne in
zemljiške kapitaliste. Naj poišče denarja pri onih,
ki imajo največ koristi od države.
Ne le da se morajo preprečiti novi davki,
ampak predrugačiti se mora ves dosedanji način
obdavčevanja. Kdor ima večje dohodke, naj plača
več davka, Za reveža, ki ima 600 goldinarjev do
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hodka, je 1 odstotek težko breme, za bogatina, ki
mu teko nešteti tisočaki na leto, je taka mera šala.
Kdor ima pol miliona dohodka, ho še lahko imel
vile in palače, se bo lahko vozil po leti na Šved
sko in po zimi v Nico in Egipt, tudi če bi moral
plačati četrt miliona.
Obđači naj se veliko premoženje.
Obdačijo naj se dedščine.
Konec pa mora biti davkom na vsakdanji
kruh, na vsak požirek, na zrak in na svetlobo!
V boj torej za svoje življenje!
2 vso močjo se mora voditi boj proti vladi,
ki smatra ljudstvo za molzno kravo in proti vsem
strankam, ki podpirajo to vlado in ji pomagajo iz
koriščati ljudstvo.
Socialna demokracija Vas kliče ! Pridružite
se ji!
V boj!

Tržaške vesti.
V Trstu, 13. maja.

Handič kontra Handič. Stavka slovenskih voz
nikov iz okolice je končana. Trajala je štiri dolge
mesece. Stavko so vprizorili narodnjakarji pod
direktnim vodstvom odvetniškega koneipienta ter
predsednika slovenskih zizimbarabul, dr. Jožeta
Mandiča. Narodno časopisje poroča, da se je stavka
končala z «velikim uspehom» za stavkujoče. O
tem vspehu je mnogo dvomljivega, posebno če se
pomisli, kaj vse sploh se upajo «rodoljubni» listi
pisati v teh zadnjih časih. Za nas, ki smo zasle
dovali vso stvar in jo opazovali, ne da bi se vti
kali v zadevo, ker so nam koristi delavnega
ljudstva višji nego strankarska strast in dobičkaželjnost zasebnikov, je ta stavka zelo zanimiva in
poučljiva. To pa zato, ker je gospod Mandič prav
s to stavko do tal pobil lastno teorijo o sodelo
vanju vseh slojev in razredov v narodu in o nepotrebi razrednega boja.
Mandičeva teorija «vsi Slovani skupaj proti
tujcu» se je prav pri tej stavki, ki je bila prva
vprizorjena od «Narodne Organizacije» pokazala
kot nevzdržljiva, neodgovarjajoča resnici ter popol
noma zgrešena. Naj navedem tu kratka dejstva.
Meseca januarja je tržaški magistrat oddal na
javni dražbi delo za prevažanje kamenskega hrušča
(gramoza) iz okoliških kamnolomov v mesto dvema
slovenskima podjetnikoma, ne oziraje se
na ponudbo, ki jo je bila predložila novoustanov
ljena narodna zadruga voznikov iz okolice pod
Mandičevim vodstvom. To je Mandiča zbodlo tako,
da je naščuval voznike za stavko. In res se je na
shodu sklenila stavka proti dvema slo venskima
podjetnikoma, ker tržaški magistrat ni imel ni
česar več opraviti v tej zadevi. Razredni boj v
najjasnejši obliki: Slovenski delojemalci proti slo
venskim delodajalcem!
Gospoda Mandiča je najbrže kak razsoden
človek v Narodnem Domu opozoril, da se vprizor
jena stavka tepe z njegovimi lastnimi nazori o
razrednem sodelovanja ter o skupnih neločljivih
gospodarskih interesih vseh Slovanov brez razlike
stanu in sloja. In Mandič je hotel takoj popraviti
z njegovimi nazori se ne vjemajočo stavko. Našel
je pa sledeči izid: Slovenska podjetnika gospoda
Goka in Turka je povabil k sebi, jima govoril na
srce o mili domovini in o narodnih dolžnostih ter
— kar je morda bilo čez vse merodajno — jima
je ponudil odškodnino v denarju za izgub
ljeno kavcijo na magistratu in za izgub
ljeno delo. To je pomagalo. Slovenska podjet-

aje». povečati vpliv duhovništva i. t. đ.
__ raiizem se je upiral, a ko so kapitalisti
kakšno moč zajema delavstvo iz znanja,
ustrašili. Liberalizem je pešal in opešal.
"^nioi novelami se je poslabšal šolski zakon;
ki so opazovale napredek klerikalizma, so
popuščale in «liberalni» učni ministri so «razkla
dali» razne zakonite določbe v prid klerikalcem.
Tem je rastel greben čimbolj je pešal liberalizem
in zadnja leta smo bili priče klaverne slabotnosti,
ki se je umikala pred klerikalnimi napadi ne le v
ljudskem in srednjem šolst u, temveč tudi na vse
učiliščih. Prestavljanje, upokojevanje in odpuščanje
učiteljev, katere so denuncirali klerikalci, je prišlo
na dnevni red. najžalostnejše izpričevalo si je
pa spisal avstrijski liberalizem ob Wahrmundovi
aferi, štirideset let je minulo; mnogo je bilo
upanja, več smo doživeli razočaranja. Na straži za
svobodno šolo stoji po štiridesetih letih le še
sociaina demokracija.
— Bolj nacionalnih nacionalistov ne bo izlepa kakor so nemški, posebno oni na Češkem pa
na Štajerskem. Zato je posebno poučno, opazovati
njih vedenje v politiki, kadar so nekoliko v stiski.
Take je bilo zadnji jeden, ko je bila na Spodnjem
Štajerskem ožja volitev med nemškim nacionalcem
Kralom in socialnim demokratom Horvatkom.
Ako bi bila volitev v resnici svobodna, tedaj najbrie še do ožje volitve ne bi bilo prišlo. Ampak
nemški nacionalci niso hoteli le spraviti svojega
Krala v ožjo volitev, temveč tudi zmagati. Nji
hovi pristaši po spodnještajerskih mestih in trgih
so večinoma delodajalci. Svojo gospodarsko moč
so torej izrabljali, da so silili svoje delavce in
posle na volišče za Krala. Tudi občine imajo po
večini v svojih rokah, pa so tudi to priliko izko
riščali, kjer se je le dalo. Policajni vodje in po
dobni organi so agitirali od hiše do hiše in raz
ume se, da so hoteli volilcem imponirati s svojim
uradnim značajem. Taka uradna zloraba je bila
zadnji teden že vsakdanja prikazen. Da so ,n. pr.
na celjskem rotovžu izdajali glasovnice, na katerih
je bilo že natisnjeno Kralovo ime, je skoraj maienkost v primeri z vsem sleparstvom, kar ga je
klika uganjala. O golažu iu klobasicah, o pivu in
žganju, o kronicah in o niklastem denarju se sko
raj ne izplača govoriti. Ampak najbolj značilno je
to: Ko so opazili, da jim voda teče v grlo, so
nemški nacionalci, nurdajčarji in niksbindišarji
nabili — slov enske plakate za Krala. Taka
je duša nacionalizma. Človek mora biti pač zelo
naiveD, če spričo takih dejstev ne izpregleda.
— Laegerjeva eskopada
jag je z nekega
stališča vendar značilna za Jugoslovane. Težko da
pojdejo dunajski kristjani na tak način misionirat
na Francosko ali Angleško. Ampak v naše kraje
prihajajo. Na Hrvatsko se vozijo, pa v Bosno. To
se pravi*. Dunajski nazadnjakovi či smatrajo vse
Slovence in Hrvate za klerikalno in antropatriotardarsko svojat, ki se ji zdi kakor v Jelačičevih časih
najvišja slast, priklanjati se vsakemu, ki pride iz
«cesarskega mesta» «do zemljice črne», posebno če
je še znan zaradi klerikalonstva. Žalostno je, da
ne misli tako samo stari farizej z dunajskega ro
tovža ali pa «duhoviti» Bielohlavek, ampak da nas
sodi skoraj ves svet tako. Jugoslovan pa bacek —
to sta dva pojma, ki se v naprednejšem svetu kri
jeta. In žal, da to mnenje ni daleč od resnice.
— Sodrug Josip Petejan, ki se je te dni pre
selil iz Pulja v Gorico, nas je naprosil, da obja
vimo sledeče vrstice:
Ker mi ni bilo mogoče ob odhodu iz Pulja,
da bi se bil osebno poslovil z vsemi sodrugi in
prijatelji, Vas tem potom najprisrčneje pozdravljam
in Vam kličem: Veselo na dalnje delo, ki smo ga
skupaj pričeli in vspešno izvrševali v probujo in
na korist istega proletariata. Zaupajte v svojo pra
vico in delavsko moč in vspeb Vam ne izostane
Da ste mi zdravil Vaš
Josip Petejan.
— Konsomna drnétya so zadnji čas na dnev
nem redu v predalih «Slovenskega Naroda». Pred
kratkimi leti je imel liberalni list v tej zadevi zelo
enostavno stališče. Sovražil je konsumna društva
sploh — kakor dunajski Bielohlavek. Danes že ne
koliko diferencira. Društva, o katerih sluti, da kolikortoliko liberalizirajo, imajo milost pred njego
vimi očmi. Vse svoje sovraštvo pa posvečuje zagor
skemu konsumnemu društvu. Dne 11. t. m. pri
poveduje, da mu niso všeč cene, vodja društva mu
je nesposoben. Takih budalosti, ki se izlegajo v
modrosti zagorskega inteligentnega dopisuna, znaša
cel kupček. Ta «Narod» je nepreviden. Ne vemo,
kaj porečeta njegova prijatelja Müller in Zimmer
mann, ti vedno tožarita potnikom, da je vsled
konsuma tata konkurenca, da pojdeta na kant.
Gospod oberzizibambula, ki fabricira tiste dopise,
bi bil pač zelo srečen, če bi dosegel, da bi ugo
nobil sodr. Cobala, ki mu je tako na poti, in ž njim
vred konzumno društvo. Ampak «Narod», ki hoče
biti glasilo inteligence, bi vendar lahko nekoliko kon
troliral svoje dopise, da se ne bi z njimi tako
krvavo smešil. Trud njegovega fanatičnega poro
čevalca ie zaman in zato je komičen. Pred deseM Si,'VT dnütvo MÜ.I? P°’1»X; ?«<!

ds
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ionenà J^eralni vodja, v dveh letih zagospodaril
iu.uuu kron ondotmm delavcem. Tu bi bilo bolj
koristno, da bi svaril. Za društva, ki jih upravljajo
delavci, pa ni treba, da bi ga bolela glava
— Zapiranje trgovin v Ljubljani. Na občnem
zboru trgovskega gremija je bilo sklenjeno, da se
odpirajo in zapirajo v Ljubljani: trgovine z viktualijami v poletju (od aprila do konca septembra)
se odpirajo v 7. zjutraj, zapirajo pa ob 8. zvečer.
Pozimi se odpirajo te trgovine ob 7. in zapirajo
ob 7. Ob sobotah smejo biti te trgovine odprte do
8. zvečer, vse druge trgovine se odpirajo celo leto
ob 7. zjutraj in zapirajo ob 7. zvečer. Te določbe
veljajo le, ako deželna vlada tudi branjevcem in
kramarjem zapove, da morajo ob tistem času od
pirati in zapirati svoje prodajalnice.
. .~
odvetniških koncipientov. Justičnemu
ministru Hochenburgerju so izročili zastopniki nižjeavscrijskega . društva koncipientov spomenico, ki
zahteva, naj ne znaša pripravljena doba sedem,
marveč le štiri leta. Koncipieatom naj se dovolijo
lastne organizacije, v disciplinarnem svetu bodi po
lovica priseduikov koncipientov.
— Za železnico Kamnik - Polzela je vložilo
štirideset občin ob kamniški železnici in projektovani po tuhinjski dolini prošnjo na vojno in želez
niško ministrstvo. Ravno to so storile interesirane
štajerske občine.
— Močan udarec. V Bercetovi gostilni v
Dravljah je dne 8. majnika t. 1. zvečer popivalo
več domačih kmečkih fantov, med njimi tudi 20
letni Anton Grum in Janez Zdešar, posestnikova si
nova iz Dravelj. Ob eni uri zjutraj so se napotil
proti domu in se razdelili v dve nasprotne si gruči.
Nastalo je izzivanje in na nekem križpotu pretep.
Štirje fantje so stekli. Zdešarja je pa Anton Grum
z neko veliko lopato udaril po glavi s tako močjo,
da se je zlomil držaj in se je ta s krvjo oblit in
nezavesten zgrudil na tla. Zdešarja so prepeljali v
bolnišnico, Gruma pa so orožniki odtirali v zapor.
— Važna noya iznajdba. Ravnokar je bila te
dni obelodanjena važna nova iznajdba, s pomočjo
katere bo ohranjeno marsikatero človeško življenje
v podzemskih jamah, ki so z dušilnimi plini na
polnjene. S pomočjo nove iznajdbe, ki je bila v
Lancashare na Angleškem uvedena, je možno ostati
po pet do šest ur v rovu, napolnjenem s plini.
Iznajdba sestaja iz posode, napolnjene s kisikom.
Posoda je pritrjena na ledjih delavca, in od nje je
napeljana cev, ki se pritrdi na usta; nos se mora
popolnoma zamašiti. Iz posode vsrkuje človek po
tem svež zrak v sé in izprijenega izdihuje skozi
v to svrho prirej'ene cevi. Nova iznajdba bo po
sebne vrednosti pri rešilnem poslovanju ob času
plinovih razstrelb po premogokopih.

o proračunu železniškega ministrstva. Poslanec dr.
Ellenbogen je govoril o raznih personalnih
vprašanjih, ki so v zvezi z zadnjim plačilnim gi
banjem železničarjev. Nadalje je govoril o vod
nih pravicah. Povdarjal je, da mora ministrstvo
končno začeti s porabo vodnih sil, da more in
dustrija priti do njih rabe. Priporočal je uvedvo
električnega obrata na arlski železnici, od
svetoval je pa od podržavljenja železnice Trst—Op
ćina in je vložil v tem zmislu resolucijo. Zdi se,
pravi, kar se tiče reorganizacije železniške
uprave, da se je stvar v ministrstvu prav pri
korenini pokvarila, ker se posmatra le s čisto
osebnega stališča. Tudi pota, po katerih hodi že
lezniško ministrstvo glede na tarifno reformo,
se ne morejo odobravati. Govornik je interpeliral
ministra zaradi nameravanega zvišanja osebnih
voznih cen.
Posl. Choc je zahteval, da postane gene
ralna inšpekcija avstrijskih železnic neod
visna od železniškega ministrstva.
Posl. Vukovič je govoril o dalmatinskih že
lezniških razmerah. Glede na nameravano zvišanje
osebnih tarifov meni, da jo nevarnost, da se
odvrne tujski promet po eni strani čez Ogrsko
in Reko, po drugi pa čez Nemčijo in Švico
na jug.
Govorili so še K o tla f, Šramek, Maštalka,
St’umpf in Steinwender, potem se je raz
prava odgodila na danes, sb 6. zvečer.
Parlamentarne težave. Dunaj, 17. maja.
Korespondenca «Centrum» pravi, da se je vlada
že začela z opozicionalnimi strankami pogajati za
radi svojega nastopa spričo Šušteršičevega
nujnega predloga o ogrski agrarni ban
ki za Bosno. Poleg bosenske zadeve dela vladi
finančni načrt Bilinskega hude skrbi. Opo
zicija proti podržavljenju davka na pivo
(torej ne proti davku sploh 11!) je tako narasla, da
je izginilo skoraj vsako upanje, da bi se
ta davčni načrt mogel uresničiti. Nastalo je torej
vprašanje, če bi ne kazalo, da bi se vlada zado
voljila samo z davkom na žganje (?), ali pa da bi
opustila ves davčni načrt. Vlada še ni ničesar skle
nila. Z ozirom na razpoloženje v zborici pa uteg
nejo imeti oni prav, ki mislijo, da dobi Biener
thova vlada v najboljšem slučaju proračunski pro
vizorij in nič drugega.
Bosensko-agrarna banka. Sarajevo, 18.
maja. Včeraj opoldne se je začelo v novi agrarni
banki uradovati.
Finančni oačrt BilinBkega. Praga, 17. maja.
Včeraj je bilo tukaj več shodov, ki so protestirali
proti finančnemu načrtu ministra Bilinskega.
Skupni finančni minister baron Burian. Du
naj, 18. maja. V nedeljo je bil Burian na avdienci
pri cesarju. O tem se poroča : Avdienca je bila pred
vsem v zvezi z Bienerthovim govorom in z ostro
V nedeljo, dne 23. maja
kritiko aneksijskega odseka o privilegiju za bosen
sko-agrarno banko. Kakor se govori v političnih
ob 3. uri popoldne Vas vabimo na
krogih, ni baron Burian včeraj cesarju vročil pis
mene prošnje za odpust, pač pa se misli, da
je usmeno izjavil, da je pripravljen, opustiti svoje
ki bo
mesto. Cesar doslej še ni sklenil ničesar in v ome
krogih se misli, da je vsekakor mogoče, da
v gostilniških prostorih gosp. Kavčiča njenih
ostane Bienerth do sestanka delegacij v službi. —
z dnevnim redom:
Po avdienci je Burian dalje konferiral z Aehren
Protest proti novim davkom. thalom.
Korespondenčnemu uradu javljajo, da se n e
Poročevalec sodrug ETBIN KRISTAN iz Ljubljane.
Delavci! Skrbite za mnogoštevilno udeležbo, strinja z resnico, da bi bil Burian na nedeljski
da bo Vaš shod mogočna manifestacija proti na konferenci cesarju predložil načrt bosenske
ustave na predsankcijo.
padu na Vaše gospodarsko življenje.
Baron Burian razširja po časopisju vest, da
______ _ _________ Sklicatelji.
ni v nikakršni zvezi z namenom, da se ustanovi
mohamedanska visoka šola v Budimpe
šti, temveč da mu o takem načrtu sploh nič ni
Zadnje vesti.
znano
Štajerske volitve. Gradec, 18. maja. Doslej
«Wiener Allgemeine Zeitung», ki ima stike z
so znani sledeči rezultati iz kmečkih občin: V
zunanjim
ministrstvom, pravi, da je Burianovo
prvem okraju (graške okolice) sta izvoljena
krščanska socialca Huber in Hosch proti nem stališče pač omajano, da pa na njegov odstop za
sedaj ni misliti.
škima agrarcema dr. Kapperju in Danielu.
Dnnajčanl v Zagreba. Zagreb, 18. maja.
Drugi okraj (Weiz) krščanski socialee B e rČlani
dunajskega občinskega sveta, ki so v nedeljo
g er je izvoljen brez boja.
zapustili
Sarajevo, so došli včeraj ob 1/i3. popoldne
Tretji okraj (Hartberg) klerikalec H a g e nv
Zagreb,
kjer so bili mirno, toda hladno sprejeti.
hofer je izvoljen brez boja.
Socialno-demokratična
stranka je sklenila, da opusti
Četrti okraj (Feldbach) krščanska socialca
Wagner in Krenn sta izvoljena proti nemškima demonstracije, ker so se tukajšoi krščanskim soci
alcem prijazni krogi zavezali, da ne bodo delali
agrarcema Klementu in Kolblu.
Peti okraj (Radgona): krščanski soc. Kern posebnih parad z Dunajčani. Na državnem kolo
je izvoljen proti nemšk. agrarcu Neubauerju. dvoru je goste sprejel župan dr. Am ruš z neka
Šesti okraj (Lipnica) : izvoljena krščanska terimi občinskimi svetovalci in magistratnim urad
soc. Schweiger in dr. Puchas proti nemšk. niki. Od vlade ni bilo nikogar, Bauch se je
odpeljal v Martijanec, podbau Crnkovič stoji
agrarcema Seutterju in Payerju.
pred
demisijo, nadžupan Čuvaj je naznanil, da
Sedmi okraj (Nemški Lancperk): Izvoljena
kršč. socialca Tomaschitz in Riemer prof ga zadržujejo privatni opravki. Danes bo banket,
katerega se udeleže samo občinski svetovalci.
nemšk. agrarcema Münz er ju in Rumpfu.
O s m i o k r a j (Mürzzuschlag). Izid še ni znan
Dopisi»
Deveti okraj (Ljubno): Izvoljen kršč. so
Zagorje ob Savi. (Zizibambule pri nas.) Ne
cialec Prisching.
Deseti okraj (Judenburg) : Izvoljen nemšk vemo, kako je bilo «organizatorju» Škerlu pri
duši, ko je predzadnjo nedeljo mesto backov našel
agrarec Brandi.
Enajsti okraj (Liezen): Izvoljen nemški zavedne delavce v Müllerjevi gostilni. Mi smo mislili,
da bo vesel, ko je prišlo na shod toliko delavcev,
agrarec Riemelffioser.
Dvanajsti okraj: Izvoljen krsc. socialee da ni mogel v največjem optimizmu pričakovati
več. Mislili smo, da govornika yedno bolj veseli,
Riegler.
. . ,
.
Trinajsti okraj (Gröbming): Izid še m znan. razkladati svoje nazore veliki množici kakor pa
V slovenskih okrajih so izvoljeni sami kle dvem, trem ljudem, ki se dolgočasijo. Spoznali smo
pa, da imajo zizibambule od N. D. O. drugačne
rikalci.
Proračunski odsek. Dunaj, 18. maja. Pro nazore. Oni so se ustrašili množice. Namesto da
računati odsek je včeraj nadaljeval posvetovanje bi bili porabili priliko in spričo takega števila «uni-

Tržiški delavci!

ljudski

shod

V
Izhaja v Ljubljani vsafc
torek, četrtek tu soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3'50 K, mesečno l'2O K ;
za Nemčijo za pol leta 7‘90, za četrt
leta 4 K ; za Ameriko za po! leta
9-50 K za četrt leta 4'80 K.
Pesasraesra 4tcv2S&» !5 z?.

Beklamaolje so poštnise pverta.
Mefranklraaa pluma sa aa «pr»Ismaja. S&ekcptSŠ ce na
(■sentît. SsesUps» ptUt-vnlics
(Hrina 88 asm) sr sa&ial SO vle.,
vtiknl p® äsgamsi.

otmsJ«,

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
V Ljubljani, v četrtek, dne 20. maja 1909.

47. štev.

NASLOVA: Za dopise in rokopise za lisi: Uredništvo
.Bdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne pošiljatve
naroila na list, reklamacije, inserate i. t d.: Upravništvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana, šelenburgova ulica 6/11.
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Vabimo Vas ca

ljudski shod
ki bo

v

nedeljo, dne 23. maja

ob pol 10. uri dopoldne
na

vrta Narodnega doma
i dnevnim redom:

jîovi davki.
Proti namenom vlade Bienertha iu Bilinskega,
ki hoče ljudstvu navaliti več kakor sto milionov
novih indirektnih davkov, ki hoče zvišati vozne
cene na železnicah na škodo potnikom tretjega raz
reda, ki hoče podražiti tovorne tarife tako, da bi
se zopet podražil premog, ki pa varuje kapitaliste
in veleposestnike vsake žrtve za državne in de
želne potrebščine, je treba

mogočnega protesta.
Pokazati morate, da niste pohlevne ovčice, ki
se dajo brez glasu goniti v gospodarsko klavnico !
Pridite torej vsi na shod, da bo

impozantna Vaša manifestacija.

Okrajni odbor
jngoalovanake soc.dem. stranke.

Za kmete v Bosni in Hercegovini.
Ponovno smo poročali o zadevi ogrske banke
za Bosno in Hercegovino, katero bi bila morala
Bienertbova vlada po soglasnem sklepu poslanske
zbornice preprečiti, kateri pa je baron Burian dal
koncesijo z izrecnim soglasjem Bienerthove vlade,
kar smo dokazali z zadnjim dopisom, ki ga je
Bienerth v tej zadevi poslal Burianu. Socialni de
mokratje so v tej zadevi od vsega-začetka zavzeli
odločno stališče proti banki in ko je banka do
bila koncesijo tudi proti Bienerlhovi vladi, in sicer
iz dveh razlogov: Prvič za to, ker je naj večja ne
varnost, da pridejo bosenski kmetje, če se izvrši
zemljiška odveza b privatno špekulacijo, v
oderuške roke; drugič pa zato, ker je neznosno,
da bi smela vlada, ki je izvrševalni organ, prezi
rati soglasen sklep zbornice.
Zgodilo se je pa, da so se združile nemške
«rvobodomiselne» stranke s krščanskimi socialci,
oboii pa s Poljaki, da rešijo Bienerthovo vlado.
Najgršo vlogo igrajo krščanski socialci, ki so leta
in leta skrajno demagogično rogovilili proti «judeo
madžarom», sedaj pa so pripravljeni, izročiti bo„arte kmete DeHmUawffl» mltaskem« tetoaaejo, te ato. da ta »i padel njihov tjobl,™»
„j Otatelji Sta taljo
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aneksijskega odseka. Ti govori tudi zelo pojasnjujejo
vso zadevo.
Prvi je govoril poslanec Pernerstorfer,
ki je nastopil proti trditvi finančnega ministra,
da je vlada samostalen faktor. Po konštitucionalnih
pojmih, ki veljajo v Avstriji,sta le parlament in
krona faktorja zakonodajstva. Od obeh
teh faktorjev je vlada odvisna. Kadar izrazi
parlament v kakšni stvari svojo voljo, kakor se je
zgodilo v tej zadevi, ima vlada samo dve poti:
Ali izvrši voljo parlamenta, ali pa, če soglaša tudi
krona, da se volja parlamenta ne izvrši, ima raz
pustiti zbornico in z novimi volitvami vprašati
ljudstvo za njegovo voljo. Pač je res, da so v Av
striji vlade doslej slabo odgovarjale zahtevam par
lamenta. Upati pa je, da se bo parlament boljinbolj krepčal ter prisilil vlade, ki mu ne slede, da
izvajajo posledice iz tega. Bienerthova vlada pa v
tem slučaju ni izvrševala posledic, temveč se je
opctekala na vse strani. Izvedelo se je sedaj, da
krona ne tiči za to rečjo. Treba se je torej vpra
šati, kako je mogoče, da se je izvršila nezaslišana
reč. Sama brezskrbnost se ne more smatrati za
vzrok. Seveda je nedvomno, da imata Bienerth in
Biliński čiste roke in tudi nimam nobenega po
voda, da bi mislil kaj druzega o Burianu. Ampak
vprašati se mora res, če ni čisto prosto podku
povanje vplivalo na ljudi, ki so potem zopet
vplivali na skupnega finančnega ministra ...
Krščanski socialci so v obupni situaciji; kajti
veliki so postali v boju zoper «judeomadžare>, do
čim se sedaj trudijo na vse pretege, da bi rešili
sokrivo Bienerthovo vlado roko v roki z židi in
mohamedanci. Socialnih demokratov pa ne vodijo
nobeni drugi oziri kakor interesi avstrijskega pre
bivalstva in bosensko-hercegovske dežele, katere
zastopajo po svoji dolžnosti.
Poslanec Daszyński
je izvajal: Mrzlični poizkusi, rešiti vlado, niso vtemeljeni v stvari, temveč izvirajo iz strankarskopolitičnih interesov. Krščansko-socialna stranka bi
bila razglasila boj proti «judeomadžarom», če ne
bi imela pred seboj Bienerthove vlade. Ta vlada
v začetku ni vedela ničesar o stvari; ko je pa iz
vedela zanjo, se je izkazala preslabo, da bi bila
izvrševala svojo dolžnost. Vsi člani odseka so bili
složni v sodbi o stvari in nežnejše čuteča vlada bi
bila gotovo izvajala posledice iz obsodbe. Pravi
se, da je vlada bila preslabotna. Toda tudi najslabotnejša vlada ima orožje demisije v rokah.
Včasi je demisija vlade naravnost vprašanje časti.
Avstrijska vlada je slabo izvršila svojo stvar; to
pa zato, ker je birokratična vlada, ker ima službo,
ne pa mnenja, ker se v parlamentu ne more vkoreniniti. Ce bodo krščanski socialci zopet odprli
usta proti judeomadžarom, jih bomo spomnili na
agrarno banko in ožigosali njihovo politično hi
navščino. Do Bienerthove vlade ne čutim sovraštva,
ampak smili se mi.
Obžalovati se pa mora, da se da ta parla
ment, ki predstavlja moči tridesetih milionov prebi
valstva, v nič devati od te vlade. Kaj bo poma
galo, če se popači prava volja tega odseka, le da
se reši vlada ? Izšla bo vlada vendar oslabljena iz
odseka, ker vsi čutijo, da se je tukaj s s o gla
sanjem vlade nekaj storilo proti volji
parlamenta. Ga odsek misli, da je moja reso
lucija preostra, naj vendar opomnim, da je treba
ostrih inštrumentov, če se hoče izvršiti operacija,
Vladi ne bo nič koristilo, če se bo dolgo mučila
s topim nožem, Ce vam ne ugaja izraz, da je
vlada grobo prekršila svojo dolžnost, lahko pra
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vite, da je to storila iz slabosti. Ampak zdi se mi,
da bi bilo to še hujše za vlado. Ta vlada je menda
najslabša, kar jih je Avstrija imela v zadnjih letih,
ker brez potrebe korumpira parlament. Mi smo
izkazali ljudstvu in parlamentu koristno službo,
ko smo stvar obesili na veliki zvon in pokazali,
da parlament nima volje, mirno prenašati staro
uničujoče gospodarstvo v Bosni in Hercegovini., .
Na seji je govoril tudi poslanec dr. Adler,
čigar znameniti govor objavimo prihodnjič.

Odsevi in ... sunki iz Trsta.
V Trstu, sredi maja.

Stopamo v volilno borbo. 13. junija se vrše
volitve v mestni svet, odnosno deželni zbor tržaški.
Delavstvu je odkazanih po novi volilni postavi 20
mandatov od 80. Dvaintrideset tisoč proletarcev
voli 20 poslancev, devet tisoč meščanov voli 60
poslancev. V mestu se postavijo kot kandidati tudi
jugoslovanski socialni demokratje skupno z itali
janskimi. Strogo mednarodno in v znamenju raz
rednega boja nastopi mednarodna socialna demo
kracija v Trstu proti italijansko-nacionalai kliki na
Velikem trgu in proti slovensko-narodnjakarski
kliki v Narodnem Domu. Razredni boj zavednih
trpinov proti koristolovskemu, šovinističnemu na
rodnjaškemu meščanstvu, to je geslo v tem boju,
to je naš prapor.
Italijanski nacionalci nimajo programa; njih
geslo je: sovraštvo do Slovencev. Slovenski
narodnjakarji nimajo programa: njih geslo je:
Sovraštvo do Italijanov, Lahov, regnikolov i. t. d.
Med ta ostudna in nečloveška načela pa stopa
tržaško zavedno delavstvo obeh narodnosti z jasnim
programom, z začrtano potjo. Zavedno delavstvo
hoče narodni mir in gmotno korist splošnega
ljudstva. Zahteva od občine in dežele zidanje de
lavskih snažnih, zdravih stanovanj; zahteva na
rodno enakopravnost ; zahteya municipalizacijo ob
činskih podjetij. (Tramvajska družba, mestna raz
svetljava, popravljanje mestnega tlaka, pitna voda,
vse mora mesto prevzeti v lastno režijo v korist
vsemu prebivalstvu, ne pa v korist bogatim za
sebnikom in kapitalističnim družbam.) Občina mora
ustanoviti posredovalnico dela in zavarovanje proti
dolgotrajni brezposelnosti; občina mora skrbeti za
zdrava šolska poslopja, za enakopravnost vsem na
rodom pri ustanavljanju šol; občina mora skrbeti
za bolnišnico za otroke in za sirote. Občina na
sme obstojati le v korist zasebnikom, kakor je bila
to tendenca dosedaj, temveč v korist splošnosti.
Ko pa pride slučaj, da interesi splošnosti naspro
tujejo delavstvu, se bodo delavski zastopniki z vso
vnemo zavzeli rajši za specifični interes delavstva.
Z delavstvom in za delavstvo I To je v kratkih
potezah program socialno-demokratično stranke;
to bo naloga delavskih zastopnikov, da izyojujejo.
Slovenski narod v Trstu je revnejši nego ita
lijanski, slovenski narod bo imel od tega zastop
stva narodne in socialne koristi; narodne in soci
alne ugodnosti. Vsako odvračanje slovenskega
naroda v Trstu od te poti, ki ima mednarodno in
razredno podlago, je smatrati za narodno izdajalstvo in tudi za izdajalstvo delavskih
koristi.
Vsi tisti, ki bodo agitirali proti naši stranki,
proti našim predlaganim možem, proti našemu
programu, ne morejo biti nič druzega, nego zavedni
ali nezavedni narodni sleparji, sleparji
delavstva, vzdrževalci krivice proti pravici, zme
deni sanjači ali zavedni koristolovci.

a£ jeTttia ne ozira in tudi predsednik je koai£łijjŁ, d« je zbornica popolnoma kompetentna,
jaiiti »e s to rečjo. Masarjk je petek samo začel utesvoj predlog, končal pa je svoj govor 1
réersj Na zadnji seji je v glavnem povedal to :
Obtožnica zatrjuje, da je bila «veliko-srbska propsganda» razširjena tudi na slovenskem ozemlju
v Avstriji in da sta pri iem prizadeta^ tudi slo
venska poslanca Hribar in dr. Krek. V obtožnici
se nadalje zatrjuje, da podpira to revolucionarno
gvaanje moralno, zlasti pa gmotno dinastija Karagjorgievičev. Vse evropsko časopisje obsoja ta
proces. Predrs. m je Ja^° Stidno sestavljen senat,
ki razpravlja c tena procesu : Predsednik Tarabocchia se nahaja radi pijančevanja v disciplinarni
preiskavi, enega izmed votantov se javno dolži
nsioitudnejših stvari, preiskovalnemu sodniku pa
očitajo, da je bil v Varaždinu agent provocateur
in preiskovalni sodnik obenem. Zapisniki o pre
iskavi so ponarejeni in če se pretresa stvarne do
kaze, ki se jih navaja, se zdi, kakor da bi bil člo
vek v kakšnem etnografskem ali historičnem mu
zeju, Sodniki razpravljajo pri vsaki priliki o etno
grafskih in historičnih reminiscencah, a svedoki
morajo pobijati te njihove nazore. Vsakemu po
sameznemu obtožencu očitajo, da je propagiral
srbstvo in izkušajo dokazati, da n£ Hrvatskem
sploh ni Srbov. — Propagiranje srbstva progla
šajo kot «crinaen laesac maiestatis» (hudodelstvo
razžaljenja veličanstva). Nobenih dokazov ni za ob
tožbo radi veleizdajnike revolucionarne agitacije,
vrhutega pa so- še vse priče nezanesljive. Eden
izmed prič je morilec, ki Se ni odsedel svoje kazni,
drugi je pravkar prišel iz 18 mesečne ječe, tretji
pa je sam sebe iahko poškodoval, da bi mogel
pričati proti obtožencem. Sodniki in svedoki so
pristaši Frankove stranke, ki ne priznava Srbov.
Način, kako se vodi razprava, dokazuje, da temelji
vsa stvar na siabi politični tendenci.
— Klerikalna lojalnost se je zopet sijajno
izkazala -or volitvah za pokojninski zavod privatnih
uradnikov, ki so se vrš le v nedeljo v Trstu. V
«Slovenskem Narodu» in v «Slovencu» so se čitale
zadnji čas notice, v katerih so se vabili službodajalci in službojemalci, naj vpošljejo nepo
pisane glasovnice nekakšnemu liberalno - kle
rikalnemu odboru. Ker je že stara navada, da po
zabljajo naši liberalci in klerikalci na vsa politična
nasprotja, kadar gre za podobne volitve, se nismo
nič čudili in se nismo niti ozirali na te notice.
Naenkrat se je pa pokazalo, da stvar le ni tako
nedolžna, ampak da tiči v njej prav dozorela kle
rikalna lopovščina. V Trstu se je bil namreč se
stavi/ nekakšen volilni odbor za te volitve, ki je
imel nalogo, postaviti kandidate, ozirajoč se na to,
da pripadajo člani pokojninskega zavoda najraz
ličnejšim strankam. V imenu ljubljanskih klerikalcev
se je obrnil ravnatelj Skerbiše do tega odbora
z željo, da bi se volilni odbor izrekel za izločitev
kranjske dežele iz tržaškega zavoda in da bi se
Kranjski prepustili trije mandati. Njegovi želji se
je ugodilo s pogojem da mora biti po en kandidat
od liberalne, klerikalne in socialno-demokratične
stranke. To je gospod Škerbinc sprejel in
se je odpeljal v Ljubljano. V Trst je naznanil tri
imena. Tržaški odbor je bil tako previden, da je
vprašal tudi socialno-demokratično stranko v Ljub
ljani za njenega kandidata in se mu je brzojavno
naznanilo ime sodruga Gobala. A glej — vŠkerbinčevem naznanilu ni bilo sodruga Go
bala in sploh se v Ljubljani nihče ni obrnil
do socialno-demokratične stranke radi
kandidature. Kako se pravi temu? V Trstu
obljubujejo, da se postavijo kandidatje od vseh
strank, potem pa postavijo kandidate po svoji
volji, ne da bi le vprašali socialno demokracijo!
To se pravi, da so hoteli oslepariti socialne
demokrate in če je poslanec sođrug P ag ni ni
dejal gospodu Š k er bin c u, da je tako ravnanje
nelojalno in nesramno, je zastopnik klerikalcev
slišal le resnico. Naenkrat so potem klerikalci pri
poročali kranjskim članom, naj se ne udeleže teh
volitev «zaradi čudnega postopanja Tržačanov».
Ge bi bili klerikalni poštenjakoviči povedali resnico,
bi bili člani spoznali, da je bilo le njihovo rav
nanje «čudno», ln to «čudno» raynauje si bo treba
zapomniti za bodočnost.
— Boj proti kobilicam oa Krain. «Kroatii
Korrespondenz» poroča, da je poljedelsko m
strstvo dovolilo 100,000 K kot podporo za un
vanje kobilic na Goriškem, posebno na Krasu,
list piSe, da namerava vlada kupiti 5000 pura
na Hrvatskem in v Dalmaciji ter jih po jako ni:
»nah izročiti Kraševcem, Češ, da so se purani
kazali kot izvrstne pokoačevalce kobilic. Omen
list pripoveduje tudi, kako so Kraševci prepri
poljedelsko ministrstvo o nesreči, ki jim preti
kobilic ter je nagnili do zgoraj navedene podpi
Posiali da so namreč poljedelskemu ministrstvu
zabojev, v katerih to se nahajale večje kepe zei
s travo vred, na katerih se je nahajalo vse pt
kobilic. Tako so izračunali, da j ib je prišlo na štinj
meter 180. Kakor rečeno, vse to pravi «Kroatii
Korrespondenz».
— Sart viled padca pod bicikljem. v Oj
> ÄVOZÜ nekAolesar iz Gradeža v Jrtoaqa
Ta je padel ter se pn padcutako po
àa je čez nekaj časa v velikih boleč

t

M® si je pretresel tudi možgane.

- Smrtna Mireča. Pri delu ob kanatov
irziču je udaril velik kamen delavca A. Kampusa
v prsi. Kampus je vsled udarca umrl.

Tržiški delavci!
V nedeljo, dne 23. maja
ob 3. uri popoldne Vas vabimo na

ljudski

shod

ki bo

v gostilniških prostorih gosp. Kavčiča
s dnevnim redom:

Protest proti novim davkomPoročevalec sodrug ETBIN KRISTAN iz Ljubljanč.
Delavci 1 Skrbite za mnogoštevilno udeležbo,
da bo Vaš shod mogočna manifestacija proti na
padu na Vaše gospodarsko življenje.

Sklicatelji.
Lesni delavci v Ljubljani imajo na praznik,
v četrtek, dne 20. maja ob 9. uri dopoldan pri
„Levu“ na Marije Terezije cesti shod. Tovariši!
skrbite za popolno udeležbo.
Štrajk v češkem premogarskem revirju. V
petek je ustavilo v Miešu v Karl-šahti 1380 ljud
delo. V soboto se jim je pridružilo še 1098 mož.
Vzrok tej ustavitvi dela je, razglas direkcije zapadnočeške premogarske družbe, da se zniža 150/° do
klada Da 5 ’/#. Direkcija je sedaj delavcem ponudila
teh 5»/0 nazaj, če se zavežejo, da tekom treh let
ne bodo nobene zahteve glede zvišanja mezde
vložili.

Zadnje vesti.
Državni zbor.
Konferenca načelnikov. Dunaj, 19. maja.
Splošno začudenje je obudila včeraj po končani
seji klubskih načelnikov vest, da zbornica za
sedaj ne bo imela več seje, temveč da se
prihodnja seja naznani pismeno. Pravi se, da ima
biti prihodnja seja dne 2. junija. Na dnevnem redu
ostane pač še prvo čitanje finančnega načrta;
vendar se pa lahko smatra, da je ta načrt že
pokopan.
Seja klubskih načelnikov se je vršila pod
vodstvom predsednika Pattaia. Navzoč je bil
tudi ministrski predsednik baron Bienertb. Dolo
čiti se je imel delovni program za bližnjo dobo.
Dr. Pattai je povdarjal, da je treba pospešiti
posvetovanje proračunskega odseka, v
zbornici pa prvo čitanje finančnih predlog.
V ta namen je nujno potrebno, da se odloži
Šušteršičev nujni predlog o bosenski agrar
ni banki.
Poslanec Seitz je vprašal Bienertha, če
imajo vladne stranke namen, nastopiti za finančne
predloge, zakaj čuje se, da je tudi med Poljaki,
Nemci in kršč. socialci veliko nasprotje proti tem
predlogom.
Bienerth je dejal, da vlada pozdravlja dej
stvo, da namerava proračunski odsek pospešiti
svoje delo; vztrajati pa mora na tem, da se fi
nančne predloge, ki so vložene v zbornici, čimprej
rešijo vsaj v prvem čitaDju, da se morejo odkazati
odseku.
G h i a r i (nemški nac.) je izjavljal, da je povsem
nemogoče, da bi proračunski odsek končal svoje
posvetovanje do binkošti.
Gessmann je lomil kopje, da se morajo
spraviti finančne predloge na vsak način čimprej
na dnevni red, čeprav se krščanski socialci ne
strinjajo popolnoma ž njimi.
Šušteršič je zahteval, da se obravnava
njegov nujni predlog. Pripravljen je pa, če je treba
zaradi proračunskega odseka, da vzame svoj nujni
predlog nazaj, pa ga vloži zopet po binkoštih.
Bienerth je povedal, da je dobila vlada
načrt za bosansko ustavo šele pred par dnevi od
skupnega finančnega ministrstva.
Govorili so še Pergelt, Battaglia in
Pattai. Na to se je sklenilo, da se z današnjo
sejo zaključi predbinkoštno zasedanje. Proračunski
odsek bi imel tudi med počitnicami seje.
Maiarykov nujni predlog. Dunaj, 19. maja.
Včeraj je Masaryk v zbornici nadaljeval uteme
ljevanje svojega nujnega predloga zaradi «veleizdajniškega» procesa v Zagrebu. Iznačil je to raz
pravo pot političen proces in optima forma, ki se
je umetno konstruiral. Kritiziral je znane Friedjungove članke.
Nemški nacionalec Sylvester je govoril
proti nujnosti.
Ivaniševič (dalm. Hrvat) je imenoval za
grebški proces sramoto za Hrvatsko.
Mayr (kršč. soc.) je dejal, da sedanji trenotek
ni primeren, da bi avstrijska zbornica posegala v
proces.
Bi a n kini je imenoval Mayroy a izvajanja
brezsrčna in zatajitev evropske civilizacije.
Baron Bienerth je dejal, da so Masarykovi
dokazi nejasni in da se imajo v Avstriji samo so
dišča baviti s takimi vprašanji.
Markhl (nemški nar.) je govoril proti temu
predlogu.

N S m e c je izjavil, da bodo socialni demokratje
glasovali za predlog. V enakem zmislu sta govo
rila Boljak (Srb) in soc. dem. Pernerstorfer.
Potem so sledili popravki.
Za nujnost je glasovalo 167. proti pa 132 po
slancev. Potrebne 2/s večine torej ni bilo, zna
čilno pa je, da ja predlog dobil znatno abrulutno večino.
*
Med Staro- in Mladočehi. Praga, 18. maja.
Izvrševalni odbor staročeške stranke je izdal ob
vestilo, da se stranka ne smatra več vezane po
kompromisu z Mladočehi, ker da so poslednji
tekom zadnjih dveh let večkrat ravnali proti duhu
kompromisa.
Novi finski deželni zbor. Peterburg, 19.
maja. Zasedanje novega finskega deželnega zbora
se otvori danes. Nova zbornica je tudi opozici
onalna. Od 200 poslancev je 85 socialnih demo
kratov, 65 Mladofincev in Švedov.
Ogrska kriza. Budimpešta, 19. maja.
Košut noče več ostati v sedanji provizorični
lastnosti na čelu trgovinskega ministrstva. Misli
se, da dobi v tem slučaju od cesarja nalog, naj
prevzame akcijo za razjasnitev položaja.
Svetovno agrarno zvezo hočejo ustanoviti
madžarski agrarci. Zveza bi bila mednarodna, se
stavljena iz odposlancev vseh večjih gospodarskih
deželnih društev in poljedelskih korporacij važ
nejših agrarnih držav. Sklepe vsakoletnih shodov
bi predlagali posameznim vladam in parlamentom.
Sedež svetovne zveze bi bil — Budimpešta, kjer
bi se nahajala osrednja pisarna in knjižnica. Iz
dajali bi mednarodno revijo. — Stvar je bosa,
dokler je za agrarce egoizem vodilno načelo. In
kako naj bi bilo drugače?
Veleizdajniški proces tr Zagrebu, Zagreb,
18. maja. Z ozirom na Masarykov nujni predlog
in govor v državnem zboru je podal predsednik
sodišča Tarabocchia danes pred začetkom raz
prave tole bahato izjavo : «Nedostojni napadi proti
temü sodnemu senatu, osobito proti moji osebi kot
predsedniku, ki so se storili pod zaščito imunitete
v avstrijskem državnem zboru in ki so vstanu na
praviti vtis, kakor da bi se hotelo ta. sodbeni senat
terorizirati in v očeh javnega mnenja ponižati, bodo
našli odgovor zakonitim potom, za kar so nujni
koraki od merodajnega mesta že storjeni, kar dajem
zaradi pomirjenja na znanje.» Podobno izjavo so
objavile tudi uradne «Narodne Novine».
Štajerske deželnozborske volitve. Gradec,
18. maja. V slovenskih okrajih so bili iz kmečkih
občin izvoljeni: V sodnem okraju Šoštanj, Slovenji
Gradec, Marenberg: dr. Karol Verstovšek z
1036 glasovi, liberalec Božič je dobil 395 glasov,
v sodnem okraju Celje, Vransko, Gornji Grad, La
ško: dr. Ivan Benkovič in Alojzij Terglav,
v sodnem okraju Brežice, Sevnica, Kozje : dr. Fran
Jankovič, v sod. okrajih Slov. Bistrica, Konjice:
Peter Novak, posestnik, v sod. okraju Maribor,
Št. Lenart, Gornja Radgona, Ljutomer : Franc Ro
bič in Ivan Roškar, v sodnom okraju Rogatec,
Šmarje: Jakob Vrečko, kmet na Ponikvi. Iz 17.
okraja še ni bil do večera znan definitivni résultat.
Najbrže bo ožja volitev.
V Ljubljanico je padel v pondeljek popoldne
na Sv. Petra nasipu osemletni šolski učenec Ernest
Rus. Ko je Pollakov usnjarski pomočnik Viljem
Gothe to opazil, je skočil pri tovarni čez zid ter
hitel v vodo po potapljajočega se dečka. Deček
je bil že nezavesten in le še par minut, pa bi
bila rešitev prišla prepozno.

Sodrngll
Kdor želi napredek naše stranke, ne sme nikdar
pozabiti, da je časopisje najvažnejše orožje v našem
boju. Vsak napredek našega časopisja je napredek
naše stranke, vsak korak, ki ga more zaznamovati
naše časopisje, nas približuje delavskim, socialnodemokratičnim ciljem. Razširjajte torej neumorno
«Rdeči Prapor», pridobivajte mu nove naročnike,
zahtevajte ga po vseh javnih lokalih, v katere za
hajate! Ako bo «Rdeči Prapor» krepak in velik,
se poveča in utrdi Vaš vpliv na javnost. «Rdeči
Prapor» je Vaš glas, skrbite torej, da se bo slišal
v vedno širših krogih 1 Vse, kar storite za svoje
glasilo, ste storili zase, za svoj napredek, za svojo
korist. Agitator za strankino glasilo mora biti vsak
posamezni sodrug!

Sodruji,
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XaVarn« in brWni«, fcjcr js ca razpoUse Vals
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Nizke cene! Velika

Priporočljiva slovenska trgovina za moško
in žensko blago pri
52—27

sv. Cirilu in Metodu
Ijubljau», liugerjcV« «lic« L

Izhaja v Ljubljani vsafc
torek, četrtek Ju soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3'50 K, mesečno V2O K :
za Nemčijo za pol leta 7'9O, za četrt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9'50 K za četrt leta 4-80 K.

Pesâmes«» številka (9 v.
Reklamacije io poilnisa proste,
Meftanklrana plama »« ea apr»
lamaj«. Bekeplli «a aa vrisnsjo,
gaiasaM. laaatapaa patit-vratie»
isirias 88 mm) ta takrat 10 vi».,
Taikrat pa âsgaWB,

48. štev.

_______

V Ljubljani, v soboto, dne 22. maja 1909.

NASLOVA: Za dopise in rokopise za list: Uredništvo
«Bdečega Prapora., Ljubljana, — Za denarne pošiljatve
naročila na list, reklamacije, inserate i. t d. : Upravništvo
«Bdečega Prapora» Ljubljana, šelenburgova ulice 6/n.

Deželne ilnance.
Deželnim odborom hoče finančni minister od
kazati 106 milionov kron za saniranje njihovih
financ. A deželni odbori niso zadovoljni. Finančni
minister hoče napeljati vse indirektne davke v
državno blagajno, zato pa je pripravljen, podpi
rati dežele; a deželni o ibori hočejo sami imeti odprte
vire in povrh rega državno podporo. Konflikt med
državo in deželami je očividen. Nekateri deželni
odbori, med njimi v prvi vrsti češki, so že jasno
pokazali barvo in protestirajo proti namenom du
najske vlade.
Navidezno si stoji zopet nasproti dvoje zna
nih načel: Centralizem državne vlade in avtono
mija dežel. To je v Avstriji star boj; njegovo
nadaljevanje je najboljši dokaz, da hodi razvoj in
napredek v tej državi polževo pot in da nima
meščanstvo v Avstriji zmisla za svoje lastne po
trebe, za svoje politične naloge.
Dannadac slišimo, da je vprašanje vseh
vpraianj v tej državi narodno vprašanje. Vsaka
auieakost se presoja z narodnega stališča. Vsak
zakonski načrt zadeva ob narodne interese ; v vsaki
reformi se išče narodni značaj ; vsaka šola,
vsako sodišče, vsaka železnica in vsaka cesta sproži
narodni problem. In vsi, prav vsi priznavajo zna
menito važnost narodnega vprašanja; vsi se skli
cujejo nanj, vsi mu podrejajo svoje programe in
svojo taktiko.
Pa glejte! Oficielno pravzaprav niti ne po
znamo narodov v Avstriji. V osnovih Zakonih se
sicer nekaj govori o enakopravnosti vseh naro
dov, toda to so besede, ki imajo vzrok, ne pa vse
bine. Zakaj če vprašamo, kaj je v Avstriji «narod»,
ne dobimo odgovora, ki bi mogel obveljati spričo
ostave. Organizirana je država, organizirana je
skupnost z Ogrsko, organizane dežele, okraji, ob

.
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čine. Toda narod? ... Za oficielno politiko je «na
rod» abstrakten pojm.
Da nimajo dežele nič opraviti z narodnostjo,
je stara pesem. Nobena dežela ne obsega celote
kateregakoli naroda; skoraj nobena dežela nima
popolnoma enotnega narodnega značaja. Z narod
nega stališča nima torej noben narod povoda, ogre
vati se za blaginjo dežel, za deželno avtonomijo,
za deželne finance in za take reči. Treba je že
take vratolomne politične telovadbe, kakršno uga
njajo meščanski Cehi in Poljaki, da se more za
pisati deželna avtonomija na narodno zastavo. Za
narode, ki hočejo res narodno živeti, je obstanek
dežel, pa naj se imenujejo kronovine ali kralje
vine, samo ovira in prav nobenega povoda ni
majo, da bi se ogrevali za te nenaravne, iz pre
teklosti zaostale oblike. Obstanek dežel nam kaže
brezuspešnost meščansko narodne politike, ne pa
da bi se iz njega dala izvajati opravičenost ogrom
nih žrtev, ki jib hočejo naložiti ljudstvu. Ce bankro
tirajo vse dežele, je to za narode prav vseeno ; še
več : Samo na razvalinah dosedanjih dežel bo mo
goča organizacija narodov.

Toda — doslej so dežele na svetu in morajo
gospodariti. Recimo da je tako. Tedaj pa vpra
šamo, koga zanimajo sedaj sedanje dežele?
Nova bremena za deželne potrebe hočejo naložiti
delavnemu ljudstvu. Zakaj da ne bodo , večjega
dela davkov na pivo in žganje plačevali velepo
sestniki, kapitalisti, škofi, je menda tako znano, da
ni treba šele dokazov. Kaj pa se ima delavno
ljudstvo zanimati za dežele ? Kaj ima od njih ? Ko
liko pravice ima v njih?
Vsakdo ima toliko pravice, kolikor je more za
stopati. Blagonaklonjenost absolutizma ne velja nič
v ustavni dobi. Dandanes se že precej splošno
razume, da zastopa v politiki vsakdo svoje in
terese. In zato je glavno vprašanje: Kdo zastopa
v deželah interese in pravice delavnega ljud
stva ?

in leta lahko živel imenitno in brez skrbi, ga že
morda obhajajo prav prijetni občutki, ampak dov
tipi se mu ae porajajo v glavi.
Kadar se mu je prav slabo godilo, je bil
učinek posebne, čudne vrste. Nekje v prsih, ne
da bi bil mogel natančno povedati kje, je tedaj
ležalo nekaj trdega. Morda je bil kamen. To je
pritiskalo tako močno, da je dihanje postalo nepravilno
in končno se ga je polastila huda mrzlica; tedaj
ni mogel natančno šteti, občutil je grozen strab,
zbal se je računskih pregreškov, pregledal je ne
štetokrat svoje delo in če je bilo že prepozno, je
bil ves dan v strahu, da se mu dokaže napaka, da
mu odračunajo škodo od plače, da ga kaznijo,
suspendirajo ali pa celo odslove.
Verjeti sicer ni mogel, da bi bil kamen, a če
ni bila vera, je bil vendar občutek in umivanje z
mrzlo vodo je pač nekoliko olajšalo bolečine, ni
jih pa moglo odpraviti.
Pa vendar si je Frič pridobil popolno za
upanje. In zaslužil ga je; tujega denaija se ne bi
bil mogel nikdar dotakniti in vesten je bil brez
primere.
Nekoč je imel toliko dela, da je prišel s časem
navskriž in mu nikakor ni bilo mogoče, pred za
ključkom še enkrat pregledati račune. Ko je zvečer
prišel domov, se je naenkrat domislil, da se je
vštet Za osem kron se je bil moral všteti Svojega
denarja je imel še deset kron. Takoj jih je položil
osem v mitnico iu pet dni je živel z ostankom,
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PODLISTEK.
Vihar.
Na vsak način si človek lahko glavo beli o
raaalu življenja tudi ob majhni plači in če živi
zelo skromnih razmerah.
Toda Janez Frič se ni nikdar ukvarjal s ta
kimi rečmi, temveč je pojmoval življenje tako kakor
se je pač kazalo. Vsa njegova modrost o življenju
je bita obsežena v enem samem, nikdar ne izre
čenem stavku: Mora se potrpeti. Namreč: V svoji
duši je sovražil to teorijo; toda v resnici ji je ižročil vse svoje življenje, dasi mu je bilo včasi prav
težko. A kaj na: bi bil storil druzega? Plača se ne
poveča, P* aaJ 4h>vek misli in modruje, da bi
zblaznel; iz L'-Ea Pa
nujno in neizogibno, da
se morejo omejiti potrebe, zakaj drugače ni mogcče izhajati. 1° izhajali se mora... mora ...
Janez Frič je imel tovariša, katerega ni mogel

t

Pintar je neprenehoma godrnjal. Dejal
er «Saj ne ne pritožujem zaradi plače;
ostane pravica, fie zahtevajo, da naj
jlačo, pa mi ae dajo toliko, kolikor po
menil, da imajo take in enake opazke
; toda kako morejo poštnemu uradmku
vtipi na misel? Ce nima vinarja v žepu,
o skozi prste svote, f katerimi bi leta

Leto XII.

Odgovor na lo vprašanje dajejo deželni volilni
redi. Pustimo dežele, v katerih ne prebivajo Jugo
slovani. Dovolj žalostna je slika, ki jo imamo v
naših krajih. Ni ga deželnega zbora, v katerem bi
bil doslej le en jugoslovanski zastopnik delavstva,
Zakaj živ krst ne bo smatral Benkoviča ali pa
Turka za delavskega zastopnika. Razlog pa ni ta,
da bi bilo delavstvo preneznatno ali preslabo or
ganizirano; čeprav je po naših krajih industrija še
slabo razvita, čeprav se socialistične organizacije v
slovenskih in hrvatskih deželah ne morejo meriti
s češkimi ali nemškimi, so vendar številke pri vseh
volitvah zadnjih let pokazale, da je tudi pri nas
toliko socialistično mislečega delavstva, da bi po
vsaki proporciji moralo imeti svoje zastopstvo. A
nima ga nikjer, ker so volilni zakoni povsod na
menoma tako sestavljeni, da je delavstvu onemo
gočeno sodelovanje pri deželnih upravah.
Torej: Nič pravice, ampak ogromna bremena.
Privilegiranci delajo deficite, delavstvo naj jih plačuje.
Delavstvo bi moralo biti manj vredno kakor nek
danji sužnji, če se ne bi z vso močjo uprlo temu
namenu in če ne bi stopilo z vso močjo na noge,
dasi brezobzirno pribori enakopravnost
tudi v deželah. Boj za splošno in enako
volilno pravico se mora začeti z vso odločnostnjo in ne sme utihniti do zmage!

Tolstoj in vojna.*)
Po tej veri uče ljudje, da je bog trojen, da
je poleg trojnega boga še nebesna cesarica in po
leg cesarice še razni svetniki, katerih telesa še niso
segnila, in da je poleg svetnikov še mnogo sve
tih podob božjih in nebeške cesarice, katerim
se morajo postavljati svečke in katere se mora
moliti s sklenjenimi rokami. Ljudje, ki so od detskih let temu priučeni, verujejo vsako brezmislico,
ki se jim govori. Kadar so ljudje tako poneumljeni,
da verujejo v to, da je bog tisto, kar visi v kotu
•) Glej «Rdeči Prapor» štev. 39.

dokler se ni prepričal, da je bila računska pomota
samo v njegovi fantaziji.
Tedaj je polagoma okreval, končno si je celo
privoščil pol litre vina in le malo je bilo treba,
pa bi bil odpri filozofičnemu uvaževanju vrata svo
jih možganov. Življenje mora vendar imeti smoter
in ne sme obsegati le jedi iu pijače, pisarniškega
dela, subordinacije in spanja, temveč tudi še kaj
druzega...
Toda Frič si ni belil glave, da bi rešil uganko
življenja. Vznemirjenje zadnjih dni je bilo tako
silno, da je postala reakcija neizogibna, pijače, ka
tere ni bil vajen v tako veliki meri, jo je pa še
pospešila. Tuden in brez misli je odpotoval domov,
kjer ga je premagal spanec brez odpora,
Friča ni nagnenje prignalo k pošti V nekda
njih letih si je bil naslikal, kako krasno bi bilo,
poučevati tam, kjer se je sam kot dijak ukvarjal
z Rimljani in Grki. Imel bi veliko knjižnico in ob
dolgih zimskih večerih bi rabil svojo latinščino za
kaj druzega, kakor da bi čital «De bello Gallico».
Morda bi napisal razpravo o Aristotelu ...
Toda že davno pred maturo je moral Frič
spoznati, da se nikoli ne uresničijo sanje ubogega
študenta. V viših razredih latinske šole se je že
kaj težko upiral mikavnemu semenišču. Vendar mu
je pa dajala predstava mračnih celic z neprijetnim
duhom toliko moči, da je resigniral na gotovo
vsakdanje kosilo in iskal druge poti, po katerih bi
prišel do Homera iu Vergila.
Dalje prih.

i. L d., da je koristno, poljubljati deščice in po
dobne reči in postavljati prednje svečke za to
življenje in za bodoče, takrat jih pokličejo v službo
ter jih vodijo, kakor hočejo, s tena, da se pred
vsem zaklinjajo na sveti evangelij (v katerem je
seveda prepovedano prisegati), da store vse in
celo ono, kar je prepovedano v istem evangeliju,
in potem ko so jih poučili, da ubijati ljudi po
ukazu vlade ni greh, in jih uče, da je greh le, ne
biti pokoren poveljstvu. Taka prevara vojaka, da
sme brez greha ubijati ljudi, ne stoji osamljena,
a je zvezana s celim sistemom prevar, ker bi brez
teh prevar tudi ona ne bila dejstvujoča.
Le človek, ki — je docela poneumljen po tej
laži, ki se naziva pravoslavje vera, ki se mu izdaja
za krščanstvo, more verjeti, da krščanu ni greh
stopiti v vojaško službo, obečaje slepo pokoriti se
vsakemu človeku, ki je višji po činu, ter po volji
drugih učiti se ubijati človeka in izvrševati naj
strašnejša, od vsakega zakona prepovedana hudo
delstva. Človek, ki je prost te prevare, nikdar ne
verjame tega.
Vlada zna to. Zaradi tega ne sledi za niče
mer s takim strahom in zanimanjem, kakor za
tem, da bi se obča cerkvena prevara, brez katere
ni mogoča ni oblast, vršila od mladih let nad
vsemi otroci in se vzdrževala tako, da bi se ji
niti en sam človek ne mogel odtegniti. Vlada vse
dopušča: pijanstvo, razvrat (in ne samo da do
pušča, celo vzpodbuja pijanstvo in razvrat: to po
spešuje poneumjevanje), no, protiyi se z vsemi si
lami temu, da bi se ljudje osvobodili od prevare
in osvobojali tudi druge.
Ruska vlada posebno kruto in sleparsko vrši
to prevaro. Ona predpisuje vsem svojim poda
nikom in v nasprotnem slučaju grozi s kaznijo, da
se krste v mladeniški starosti vsi otroci v tako
zvani pravoslavni cerkvi. Kadar so otroci krščeni,
t. j. se imajo za pravoslavne, takrat jim pod
grožnjo smrtne kazni prepoveduje razsojati o veri,
v kateri so bili proti svoji volji krščeni, in za iz
stop iz nje in za prehod v drugo se istotako po
lagajo kazni, tako da je nemogoče pri ruskih lju
deh reči, da verujejo v pravoslavno vero; oni ne
vedo, ali verujejo ali ne verujejo, ker so bili uve
deni v to vero takrat, ko so bili še otroci. Drže
se nasilno v natvezeni jim veri po grožnji in kazni.
Vsi ruski ljudje so vlovljeni v pravoslavje, po pre
vari in s krutim nasiljem se v njej vzdržujejo.
Zato je edino sredstvo rešiti vse te ljudi od
jse te bede, osvoboditi jih te laži v prisvojitvi
istinitoga krščanskega učenja, katero se jim skriva
s prisilnim učenjem. To istinito krščansko učenje
je priprosto, jasno in vsem pristopno, tako kakor
je to govoril Kristus sam. No, prosto in pojmljivo
je le tedaj, kadar se človek osvobodi laži, v ka
teri je bil vzgojen in katero izdajajo za božjo
resnico.
Nemogoče je naliti kaj potrebnega v posodo,
ki je polna nepotrebnega. Treba je najprej izliti
iz nje, kar je nepotrebnega. Tako je tudi pri pri
svojitvi istinitoga krščanskega nauka. Treba je naj
prej razumeti, da vse pravljice o tem, kako je bog
baje pred šesttisoč leti vstvaril svet, kako je
Adam grešil in kako je padel človeški rod in kako
je sin božji in bog, rojen od device, prišel na
svet, odkupit človeka in da vse evangeljske in bi
blijske basni in vse življenje svetnikov in povesti
o čudežih in svetih ostankih niso nič drugega,
nego sirova zmes babjeverja evropskih narodov z
prevarami duhovništva. Le človeku, ki se je do
cela osvobodil teh prevar, je pristopno in jasno
učenje Krista, ki ne potrebuje nikakega tolmačenja,
katero nerazumeti je nemogoče.
To učenje ničesar ne govori ne o početku ne
o koncu sveta, ne o bogu in njegovih namerah,
vobče o tem, česar mi ne moremo vedeti in nam
tudi ni potrebno vedeti, govori pa le o tem, kar
je potrebno človeku storiti, da bi se izveličal, t. j.
treba je živeti po najboljšem načinu to življenje
od rojstva do smrti, po katerem življenju je prišel
na svet In zato je treba ravnati z drugimi
tako, kakor mi sami hočemo, da bi drugi
ravnali z nami. V tem je ves zakon in
pro roki, kakor je rekel Kristus. In za to, da bi
mi tako ravnali, nam ni treba svetih podob, ne
svetih ostankov, ne obredov, ne popov, ne svetih
povesti, ne katekizmov, ne vlade, a nasprotno je
potrebna svoboda od vsega tega. Kajti ravnati z
drugimi, kakor hočeš da bi drugi s tabo ravnali,
more le človek, ki je svoboden basni, ki jih iz
dajajo duhovniki za edino resnico. Le tedaj bo

človek v stanu izpolnjevati ne svojo voljo in ae
volje drugih, ampak voljo božjo.
Volja boga pa ne obstoji v tem, da bi se mi
piiinurdiid zvisau cene tobai□“ .
,T|«U
bojevali in tlačili šibke, marveč v tem, da bi pri- ako bo morala odnehati ođ ,'„™oax “
w
znavali vse ljudi kot brate in stregli drug dru Pivo. Obenem bo izvedla z letom
vžigalice.
gemu.

Strokovni pregled.
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Vabimo Vas na

IjndsKi shod
ki bo

v nedeljo, dne 23. maja
ob pol 10. uri dopoldne
na

vrtu Narodnega doma
z dnevnim redom:

]<ovi davki.
Proti namenom vlade Bienertha in Bilinskega,
ki hoče ljudstvu navaliti več kakor sto milionov
novih indirektnih davkov, ki hoče zvišati vozne
cene na železnicah na škodo potnikom tretjega raz
reda, ki hoče podražiti tovorne tarife tako, da bi
se zopet podražil premog, ki pa varuje kapitaliste
in veleposestnike vsake žrtve za državne in de
želne potrebščine, je treba

mogočnega protesta.
Pokazati morate, da niste pohlevne ovčice, ki
se dajo brez glasu goniti v gospodarsko klavnico!
Pridite torej vsi na shod, da bo

impozantna Vaša manifestacija.

Okrajni odbor
jugoslovanske soc.-dem. stranke.

Politični odsevi.
* Državni zbor je šel, kakor smo že zadnjič
poročali, ua počitnice. Binkoštni prazniki so šele
koncem druzega tedna, ampak binkoštne počitnice
so se morale začeti že začetkom tega tedna. Bie
nerthova vlada je imela za to zelo tehten razlog.
Proračunski odsek je moral dobiti časa, da reši
svoje naloge. Ce zboruje zbornica, ne more delo
vati proračunski odsek. — To je seveda resnično,
ampak čudno je, da so se vladni mo rijani tako
pozno spomnili te lepe resnice. Še zadnje dni se
je razglašalo, da bodo poslanci letos nenavadno
pridni in da bodo imeli o binkcštih le štiri dni
počitnic. A kar naenkrat je iz štirih dni postalo
štirinajst Ker je težko verjeti, da bi bili ognjeni
jeziki dva tedna prezgodaj priplavali nad Biener
thovo ministrstvo, je že treba drugje iskati razloge.
In nehote naleti pogled na «zmage», katere ji ob
ljubuje še bližnja bodočnost. Po prezgodnjih po
čitnicah se mora skoraj misliti, da se je baron Bie
nerth ustrašil svojih zmag. Ampak kar se je dalo
preprečiti pred biukoštmi, bo moralo priti po binkoštih. In če je odlašanje odločitve dobiček za go
spoda Bienertha, je pač veliko vprašanje.
* V aneksijakam odseku je baron Bienerth,
kakor je znano, nekoliko posnemal Petra. Preden
je petelin trikrat zapel, je gospod Bienerth zatajil
gospoda Buriana. Iz dopisovanja med avstrijskim
ministrskim predsednikom in skupnim finančnim
ministrom je bilo sicer razvidno, da je avstrijski
ministrski predsednik, ki se piše Bienerth, pri
volil v ustanovitev ogrske banke za Bosno. Ker
je pa strela morala zadeti nekoga, si je gospod
Bienerth mislil, da je vendar bolje, če zadene go
spoda Buriana. In tako je dovolil, da so njegove
stranke, predvsem krščanski socialci kakor besni
napadli skupnega finančnega ministra ter jim je s
svojim govorom celo sam pomagal. Krščanski so
cialci so zato še posebno slavili Bienerthovo korajžo.
Ampak ta korajža je bila zelo podobna možu iz
snega; od nekod je zasijalo nekoliko solnca in —
moža ni več. Poloficiozen list je objavil izjavo, da
«razlage, češ, da bi bil avstrijski gospod ministrski
predsednik v aneksijskera odseku v svojem govoru
hotel koga osebno napadati, ne odgovarja resnici».
Ce to ni klofuta za Bienerthove stranke, tedaj so
paragrafi o dejanskih žalitvah sploh brezpomembni.
* V proračunskem odseku se je v sredo
končalo posvetovanje o proračunu železniškega mi
nistrstva. Govoril je železniški minister W r b a, ki
je zagovarjal zvišanje tarifov ter je obljubil, da
bodo za delavce veljale znižane ceBe. Na vprašanje
drja. Ellenbogena je obljubil razne reforme v
prid železničarjem. O podržavljenju južne železnice
je dejal, da sedaj razmere niso ugodne za tako

akcijo,
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za to, da se ne
eQlveC so še bolj agitiral'
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Shodi.
Shod pleskarjev ia alikuj» ,.
dne 23. maja ob 9. uri dopolLe r ’ ,?ede^0
Novaku na sv. Petra cesti Vsi slikat;
?ri
sorodnih strok udeležite se tega

Domače vesti.
— Na Štajerskem so klerikale
celi črti. Tudi Ploj ni prišel, kakor se je
do zadnjega, v ožjo volitev, temveč je padei. 7^
imajo v slovenskem delu dežele klerikalci ?
vse mandate 4. kurije in kmetsirih obči».
*
zmage pijani, jim ni zameriti, čeprav
preveč čuditi temu vspehu. Da ima klak^^
med Slovenci še veliko moč, je pač
7
razlogov za to dejstvo je dovolj. Poleg goip^.
skih razmer, ki so podlaga kulturnimi, je eas
najvažnejših vzrokov nezmožnost meščanstva, t v
vseh dolgih letih ni znalo najti pota do Ijüdfin
in ga pridobiti, če že ne za kaj druzega, pa va;
za svobodomiselnejše nazore. Seveda žive aöUaski voditelji v veliki zmoti. Odkar so «mladi» «.
čeli nekoliko dregati, priznavajo, da so pasli le
nobo; to se pravi: priznavajo, da so premalo go
vorili. Sedaj bi radi to nadomestili, pa prirejajo
shode po Kranjskem in po Štajerskem. Da sam;
govorance ne zadostujejo, jim pa še vedno ne gre
v glavo. Treba je čitati poročila o teh liberalnih
shodih! «Slovenski Narod» jih objavlja kar p? «i»
nogramu, pa na uvodnem mestu. Zdi se mu
menda, da je vsak tak shod historičen dogodek
Ampak če človek bere, kaj deklamirajo gospodje,
tedaj mu mora biti jasno, da ne bo nikdar mostu
med temi veljaki in med ljudstvom. Zakaj nikdar
ne bodo razumeli, da imajo' različni sloji različne
interese in da so med razredi nasprotja. Štajerski
liberalci, dasi mlajši od kranjskih, so postali «de
lavni» prej kakor kranjski. Iu vendar ni poma
gala pisarija «Narodnega Dnevnika » Pa tudi ne
bo pomagala. Kdor zna res objektivno soditi, je
moral spoznati, da je dala tudi na Spodnjem Šta
jerskem socialna demokracija klerikalcem razmerno
mnogo več opraviti nego liberalna stranka. In če
bi imeli naprednjaki kaj več razsodnosti, bi jim
ćloyek dejal: «Gospoda, bodite pametni, pa organi
zirajte svoje meščanstvo. Dovolj imate dela, če
hočete izvršiti to nalogo. Pustite pa pri miru de
lavske sloje in ne ovirajte s svojo nerodno in ne
plodno agitacijo dela socialne demokracije, ki jv
edina zmožna, med delavnim ljudstvom vstvari
moč proti klerikalizmu.» Tako bi jim človek sve
toval, če bi mogli razumeti, da ima meščanstvo
svoje interese, delavstvo pa svoje. Dr. Tavčar je
včasi slutil nekaj takega, ampak sedaj je posiai
misli in slutnje na počitnice in liberalizem meša zo
pet godljo, ki ne more nikoh zavreti. Na ta na
čin olajšuje «naprednjaštvo» klerikalizmu zmage is
kadar je tepeno, gleda debelo, pa se čudi, da te
je zopet zgodilo, kar se je moralo zgoditi.
— «Konsnmno družlvo zt Ljnbjase üt
okolico», vpisana zadruga z omejeno zavezo, na
znanja vsem interesentom Vodmata, Zelene jame
Sela, Most in kolodvorskega okraja v Jurijani,
da odpre 22. maja v Vodmatu, Bohoričeve uiice«
v hiši g. Petriča svojo drugo prodąjalnc. Prva
prodajalna na Glincah zaznamuje od svojega pa

Zagorski delavci!
V nedeljo, dne 23. maja t >
ob pol 3. uri popoldne

bo

v dvorani gospoda

velik delavski škod
z dnevnim redom:

to «dal« *■“*
sodrug dr. Henrik Tuma
j,

sprotniki.

ie tako nmevna,

Sklicatelji

-iks -iP’staQ0 Prav leP
saie «e one dane,
' Brez dvombe bo
po isti razvojni

mvoj. V vsakem oziru

Nemški poslanci m krščanski sociaici so o tem
ki prebivajo v njenem enega mnenja (Ampak to ne zadostuje za vladno
tudi druga prodajalna večino.) - JV vladnih strankah se trudijo, da bi
poti kot prva. Konsu» predstavili dogodke v poljskem kolu tako, kakor
Vodmata, Zelene jame in vseh drugih kra- da ne bi imeli nobene osti proti vladi, temveč bi
v bližini Bohoričevih ulic bodo kmalu izpre- le hoteli zagotoviti njen položaj. Resnica je, da je
Adeli, da je v današnji dobi res treba dobre «Poljska ljudska stranka» (ki jo vendar nekaj dru
;i>spodarske organizacije, in pridružili se bodo v zega kakor «Slovenska ljudska stranka») že dolgo
velikem številu «Konsumnemu društvu za Ljub- nezadovoljna s politiko poljskega kola in je že
ijano in okolico» ter obiskovali bodo prav po večkrat delala težave. Sicer se pa poljsko kolo
gosto Vodmatsko društveno prodajalno. Ze danes tudi boji, da se položaj zboljša za Rusine na škodo
je združenih lepo število interesentov 1 — «Kon Poljakov, če vstanejo Poljaki proti ostalim Slo
zumnemu društvu za Ljubljano in okolico» se pri vanom in soeialmm demokratom.
druži na ta način, da se prijavi pristop bodisi v
Proračunski odiek. Dunaj, 22. maja. Včeraj
društvenih prodajalnah, bodisi pri zaupnikih, ozi je proračunski odsek opravil proračun finančnega
roma v pisarni (Šalenburgove uh 6/II), podpiše ministrstva. Grof Kolovrat je zahteval višje
prisiopno izjavo, vplača 1 krono pristopnine ter premije za izvoz alkohola. Ploj je kriti
20 bon deleža. (Delež se vplača ali takoj ali v ziral jezikovno rabo pri finančni prokuraturi v
reč obrokih 1) V prodajalnah se dobi dobro, sveže, Gradcu in v Ljubljani. N ë m e c je zahteval, da se
zdravo blago po zmernih cenah proti plačilu v !z
Za^teve, ki so jih tobačni delavci pred
gotovini. Za vsako plačilo v prodajalni se sprejme ložili v svoji spomenici. Markhl je seveda polemi
potrdilo v obliki papirnatih dividendnih znamk, ziral s Plojem. Biliński je v dolgem govoru
ki slutijo koncem leta v dokaz: koliko je kdo sku zagovarjal svojo upravo. Napovedal je tudi razne
pil v prodajalni, ker se dobiček razdeljuje po tem, onVn d*r0ktne davke. Dohodninski davek bi se od
koliko je kdo skupili — V interesu prebivalstva 20.000 kron dohodka dalje zvišal progresivno 5
Vodmata, Zelene jame, Sela, Most in kolodvor de 20 odstotkov. Za osebe, ki nimajo skr
skega okraja v Ljubljani je, da se priglasi vsakdo, beti za nikogar, bi se zvišal davek za 15, za
kdor le more za člana «Konsumnega društva za tiste, ki imajo skrbeti za eno osebo, pa za 10 od
Ljubljano in okolico» ter da potem vsak član ku stotkov. Nadalje se namerava davek na tantieme.
puje vse svoje življenske potrebščine v svoji pro Davek za prirast vrednosti bi se prepustil občinam.
dajalni. Svoji k svojim! To geslo se često sliši! Davek na užigalice in monopol se študira.
Tudi mi kličemo ob otvoritvi naše Vodmatske za
Ogrska kri». Budimpešta, 21. maja. O
družne prodajalne: Svoji k svojim! Konsumentje načrtih za rešitev krize se kolportirąjo najrazličnejše
v Konsumno društvo!
in do skrajnosti nasprotne vesti. Gotovo je, da
— Javna morala je zlezla kranjski deželni pride vladar kmalu še enkrat v Budimpešto.
vladi za kožo. Ker menda Ljubljana še ni dovolj «Magyarorszag» je objavil trditev, da bo Fran
ahderitovska, mora baron Schwarz pomagati, da Košut poklican, da razplete peložaj in da sestavi
dosežemo vrhunec, Kdor hodi kaj po Prešernovih novo vlado. Časopisje je sprejelo zelo skeptično
ulicah, je zadaje mesece večkrat opazil v oknu to vest, češ, da je kralju pred vsem na tem ležeče,
Schwentnerjeve knjigarne karikature slovenskih pi da se ohrani nagodba kot podlaga bodoče politike.
sateljev in umetnikov, ki jih je izdelal zelo næ
«Magyarorszag» pa vzdržuje svojo vest z vso odloč
darjeni slikar Smrekar, Bili so karikirani Cankar, nostjo. Na drugi strani se zatrjuje, da bo najbrže
Aškerc, Golar, Levstik, dr. Prijatelj, Zofka Kve sestavljeno uradniško ministrstvo. — Dijaki
drova, Grobar, Kristan, Smrekar sam, i. t. d., i. so sinoči priredili shod, na katerem so zahtevali
t d. Pristni humor teh karikatur je vsakomur ustanovitev samostalne banke za leto 1911.
ugajal in menda ga ni bilo med karikiranci mizan Na shodu so nastopali tudi voditelji ceodvišDjaške
tropa, ki se ne bi sam naslajal ob svojem konter- stranke.
fetu. Zadnjič pa je bila razstavljena karikatura
Dunaj, 22. maja. Cesar se odpelje v Budim
cele skupine. A naenkrat je g. Schwentner dobil pešto dne 26. t. m. V tukajšnjih krogih se misli,
veleuradni dopis, ki se je glasil: «Ljubljana, dne da je najbolj verjetna ustanovitev uradniškega
15, maja 1909. Magistrat deželnega stolnega mesta ministrstva.
Ljubljane. Št. 24,780. — Blag. g. Lavoslavu
Gorički deželni zbor. Trst, 21. maja. Go
Schwentnerju, knjigotržcu v Ljubljani. riški deželni zbor se skliče sredi junija. Vlada
— Na podlagi § 7 ces. Daredbe z dne 20. aprila namerava še enkrat poskusiti s posredovanjem
1854, št. 96 drž. zafc, poživlja Vas podpisana oblast, med strankami. Najbrže se odpelje namestnik
d* nemudoma odstranite iz svoje izložbe podobo, princ Hohenlohe drugi mesec v Gorico in bo
katera predstavlja dr. Tavčarja, zmaja, ljubljan konferiral z voditelji vseh strank. V političnih
skega škofa, papeža in dr. Šušteršiča, ker vzbuja krogih ne pričakujejo mnogo uspeha od tega po
javno pohujšanje (§ 516 k. z.) V slučaju, da bi se sredovanja, ker zavzemajo vse stranke slejkoprej
ne nokorili, morala bi se doseči odstranitev ome trmasto stališče. Ako se vladna akcija ne posreči,
njene podobe izvršilnim potom in zapadli bi globi se deželni zbor razpusti in je pričakovati nove
20 K. Zoper ta odlok dopusten je priziv na c. kr. volitve za jesen.
det, vlado kranjsko, katerega je tekom 24 ur po
Stoletnica bitke pri Aapernu. V proslavo sto
vročilu uradno prijaviti ter tekom nadaljnih 3 dni letnice ^avstrijske zmage pri Aspernu je bil sinoči
izpeljati odnosno vložiti; odložilne moči bi se mu v Ljubljani vojaški mirozov. Pred godbo, ki se je
ne moglo priznati. — Županov namestnik Vončina ustavila na Bleivveissovi cesti pred palačo deželne
1. r.» Na občinski seji je župan povedal, da je vlade, kjer je igrala nekoliko komadov in cesarsko
magistrat izdal ta odlok po nalogu deželne vlade. pesem, so nosili transparent z napisom
Zdaj torej vemo, kako intenzivno skrbe v vladni
Hoch 22/V 1809
palači, da nas umetnost ne bi pohujšala. Ker je
Aspern - Erzh. Karl.
pa vendar težko verjeti, da imajo pri vladi sami Napis je bil črn na rmenem polju, začetne črke
toliko preobilnega časa, pa bi bilo zanimivo izve pa so bile rdeče. Ker se je mislilo, da so barve
deti, odkod je pravzaprav prišla iniciativa. Tavčar namenoma tako sestavljene, je bilo opaziti nekoliko
ia Šušteršič sta menda oba vzvišena nad tem, da nevolje; mir se pa ni kalil, dasi je bil skoraj ves
bi se čutila žaljena vsled umetniške karikature; policijski aparat na Dogah. Danes zjutraj ob 6. uri
papež je predaleč in je povrh še «jetnik». Torej je bila budnica z vojaško godbo, dopoldne bo
bi bilo vprašanje: Kdo se je Skandalizirah Ljub poljska maša v Zvezdi.
ljanski škof ali zmaji* Morda bi nam to povedal
liloatljifi car. Peterburg, 21. maja. Car
uradni list
je zaradi svojega rojstnega dne 194 smrtnih ob
sodb izpremenil v pregnanstvo. To je prvo pomiloščenje izza revolucije.
V nedeljo, 23. t ni.
Klanje r Afganistanu. London, 21. maja.
priredita združeni socialistični organizaciji
Iz Simie poročajo, da je afganski emir došel v
v Gorici
Katul in dat obglaviti mnogo ljudi, druge pa
privezati pred topove in tedaj ustreliti.
Karlovci, 22. maja. Patriarh Bogdanovič je s
cesarskim dovoljenjem sklical srbski cerkveni sabor
na vrtu gostilne Mareini z dnevnim redom:
po binkoštnih praznikih.
Rim, 21. maja. Kakor se sedaj naznanja, je
JVcrvri davki,
Avstrija
odklonila oficielno udeležb o
Poroča* bo italijansko državnozborski] poslanec
na razstavi, ki jo Italija priredi leta 1911 v
Silvij P a gn i n i, slovensko pa sodr. Josip P e t e j a n.
proslavo zedinjenja države. (Seveda zaradi papeža 1)
Neireča pri vojaikem dein. Krem s, 21. maja.
Ko je včeraj 10 vojakov 1. stotnije 5. pionirskega
bataljona v Mauternih kopalo šance, se je udrla
zemlja in je zasula vse vojake. Sest so jih rešili,
eden je bil takoj mrtev, eden je umrl na transportu
v bolnišnico, dva sta tako poškodovana, da ni
upanja, da bi ukrevala._____________________

Zadnje vesti.
PoUttČfli polotil- Dunaj, 21. maja. Nežaaeaijivost vladne večine narašča. V poljskem kolu,
ki sestavlja z neinškinii meščanskimi strankami
vladno skupino, je vodja «Poljske ljudske stranke»,
poslanec Stapioski kritiziral sedanji politični
zistem m predložil resolucijo, ki zahteva ustano
vitev trdne večine v državnem zboru na taki
podlagi, da bi bilo poljskemu kolu omogočeno so
delovanje z drugimi slovanskimi strankami, potem
konstrukcijo kabineta in nov finančni načrt
poljskega kola študira resolucijo.— V
r*w»tmiikem odseku se delo zelo počasi razvija.
'
tjšaja «Zeit» piše, da so v «parlamentu»
da ostane sedanji kabinet «vsaj do jeseni,
Sele tedaj se bo moglo vpraiatl, če
koalicijski kabinet ali ne.

I

Podpisani s tem preklicujem vse proti gosp.
Ant. Prunku, skladiščnemu mojstru juž. železnice, v
dveh javnih lokalih izrečene obdolžitve, ter obljub
ljam, da se bodem tudi v bodoče varoval, izražati
se žaljivo proti organizaciji železničarjev in njih
članov.
V Ljubljani, dne 18. majnika 1909.
Alojzij Jan
strojevodai namestnik južne železnice.

Listnica uredništva.
Pulj: Prihodnjič. Manjka prostora!
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Našim rodbinam priporočamo

::

Kolinsko cikorijo!
Tržiški delavci!
V nedeljo, dne 23. maja
ob 3. uri popoldne Vas vabimo na

ljudski

shod

ki bo

v gostilniških prostorih gosp. Kavčiča
z dnevnim redom:

Protest proti novim davkom.
Poročevalec sodrug ETBIN KRISTAN iz Ljubljane.
Delavci I Skrbite za mnogoštevilno udeležbo,
da bo Vaš shod mogočna manifestacija proti na
padu na Vaše gospodarsko življenje.

Sklicatelji.

pozor!
Kdor želi imeti dobro
uro, naj jo zahteva z
znamko «Union», ker te
vre so najbolj trpežne in
natančne. Dobe se pri :

Fr. Čudnu
urarju in trgovcu

v Ljubljani
delničar in zastopnik
švicarskih tovarn
«Union» v Bielu in
Genovi. 40—9

Katinka Widmayer
trgovina pri ,Solnon* za vodo
Pogačarjev trg
45—14

priporoča svojo veliko zalogo

perila za dane, gospode in otroke. Ro
kavice, nogavice, kravate, blnze, oblekce,
predpasnike, čepice, 1.1. d. Teženje umet
nih cvetlic. Nagrobne vence s trakovi.
Vsa oprava za novorojenčke. Damski
slamniki na|nove]še mode. Krasne ,peče‘
vedno v zalogi. Specialiteta za delavce:

Celnlloid-ovratniki, prsa ln
manšeto.
— Nizke cene ■

I W Slohnke, cilindre
fc»

In AikniAA
III Wwjllvö

’ najnovejših fagonah in v
velikih izberah priporoča

~
Aj|

g JVan 5ol(Hč, Ejubljana |
C

R

5}

Pod Trančo štev. 2.
52—28

H

Telefon At. 177

52—47

L Tomažič
zaloga piva

Gosp. gostilničarjem in p. n.
slavnemu občinstvu priporočam

zagrebško ln
: češko pivo :

R

v
Izhaja v Ljubljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraja
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K
za četrt leta 3’50 K, nezečno l’2O K ;
za Nemčijo za pol leta 7*90, za četrt
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9'50 K za četrt leta 4'80 K.

Psainiiii ttavllka ■■ v.
Beklamaelje io peitalaa preste.
Mefranklrana pinta ia aa apralamaja. Bokoplli aa aa vranje,
luantL laaatapaa paUt-natiaa

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
49. štev-

v Ljubljani, v torek, dne 25. maja 1909.

NASLOVA: Za dopise in rokopise za list: Uredništvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne pošiljatve
naročila na list, reklamacije, inserate i. L d.: Upravništvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana, šelenburgore ulice 6/n.

Proti novim brenenon.
Finančni načrti Bienerthove vlade in njenega
finančnega ministra BJinskega so razburili delavsko
ljudstvo na vseh koncih in krajih. In kako naj bi
bilo drugače. Zadnja leta je draginja živil, stanovanj
in kurjave tak» narasla, da komaj delavstvo naj
bolje plačanih kategorij ob veliki varčnosti še kolikortoliko vzdržuje nekoliko ravnotežja v gospo
darstvu. V družinah slabše plačanih delavcev pa je
pomanjkanje stalen gost in vsak vinar se mora
dvakrat obrniti, preden se sklene, za kaj se po
rabi. Jn prav sedaj grozi še poslabšanje gospodar
skega položaja, Balkanske homatije in industrialna
nadprodukcja so povzročile krizo, ki še ni pre
magane. Valed privatnokapitalistične špekulacije se
podrasuje moka in cene tega najvažnejšega živila
že dosegajo višave kakor še nikdar. Agrarna trgo
vinska politika je v interesu veleposestnikov podra
žila meso. Pa tudi vsakdanji agrarni produkti kakor
krompir, Gžol i. L d. se prodajajo že dolgo po
takih eeaah, da se morajo med delavstvom že
smatrati za delikatese. V teh obupnih razmerah pa
prihaja vlada iu hoče stroške svoje visokoleteče,
edino dvorskim, kapitalističnim in veleposestniškim
krogom služeče politike, stroške nenasitnega mili
tarizma in njegovega dvojčka marinizma izvleči iz
žepov delavnega ljudstva. Razume se, da mora tak
namen razburiti delavstvo iu to se je tudi poka
zalo na celi vrsti shodov, na katerih je pa prole
tariat tudi pokazal, da je pripravljen, bojevati se
zoper nezaslišano izkoriščanje in za enakopravnost,
katere še vedno ne vživa ne v deželah, ne y
občinah. Protestni shodi so se izvršili kot impo
zantne manifestacije in so povsod napravili mo
gočen vtisk. Z njimi se pa ta boj ni zaključil,

PODLISTEK.
Vihar.

Dalje,

Ko je pa imel izpričevalo zrelosti v žepu, so
padli njegovi visoko leteči upi tako globoko, da ni
imel nič več poguma, iskati podlago za višje
nauke v negotovih instrukcijab. Od svojega očeta,
vpokojenega učitelja, bi bil dobil komaj toliko pod
pore, da bi se bil za znižano vožuo ceno odpeljal
v vseučiliško mesto. Pri pošti bi pa takoj lahko
dobil službo ...
Lotil se je. Saj se s tem še ni bilo treba
odreči na vekomaj. Rešen gmotnih skrbi in težav
bi se tem lažje posvetil naukom. Povsem jasno se
mu je zdelo, da ga osvobodi služba vsake bede.
Preden je izgubil to vero, je trajalo precej
?««. V začetku se je moral vživeli v nove raz
mere in tedaj mn ni ostajalo časa za študije, ki
niso bili v zve« » službo. Potem je bilo treba iz
pitov za urad, Ài 30 zahtevali neznansko dolgočasno
učenje. Po takih periodah napetosti se človek neroliko utrudi, pa zopet ni sposoben za kaj druzega ;
to je naravno in zaradi tega ni treba obupavati.
Ce postane revež uradnik, pridejo izdatki, na
latere ni prej nikdar misiii. Seveda, tedaj morajo
totati skrbi Treba je denarja na vsak način. Pa
- to je vse le začetek. Bo že drugače. Kajpada,
* Ute se izgubi «a nauke, morda tod» dve leb;
* * Uko, Sicer pa - obstanek pred vsem. To
*
Človek ima nekąj gotovega in to je

temveč se bo z vso odločnostjo nadaljeval do
zmage.
#

(iiriu 81 mm) n takrat 1Q »ia.,
»aikrat pa čegevera.

Leto XII.

Davno pred določeno uro se je delavstvo
y nedeljo, 23. L m., dopoldne začelo zbirati
na prostranem vrtu »Narodnega Doma» ia ko
se je shod ob 10. začel, je bilo zbranih mnogo
nad 2000 ljudi. Ne le da je bil zaseden zadnji
stol in da ni bilo pri mizah nobenega prostorčka;
najmanj dvakrat toliko ljudi, možkih in žensk je
moralo stati. In še so prihajale cele gruče.
Ob 10. je sodrug Kocmur v imenu ljubljan
skega okrajnega odbora otvoril shod ter razložil
njegov pomen in namen. Naznanil je tudi, da je
okrajni odbor nameraval prirediti shod na Cesarja
Jožefa trgu, da ga pa vlada v strahu za »javni red
in mir» ni dovolila, dasi so sklicatelji prevzeli vso
odgovornost in je dolgoletna izkušnja dokazala, da
zna socialno-demokratična stranka varovati red na
svojih shodih.
Na to so bili v predsedništvo izvoljeni so
drugi Bartl, Udovč in Golar.
Sodrug Bartl se je zahvalil za izvolitev, na
znanil dnevni red ln pozval poročevalca, sodruga
Etbina Kristana, da povzame besedo.
Poročevalec je na to y kratkem razložil
finančni načrt Bilinskega in pojasnil, kakšne na
mene ima vlada z novimi davki. Omenil je tudi
izdajo zakladnih listov za 220 milionov ter namene
vojne uprave, ki hoče stayiti nove bojne ladje, po
množiti vojsko in iztlačili več kakor pol miliarde.
Nadalje je omenil saniranje deželnih financ ter
izvajal, da je delavno ljudstvo nedolžno glede
državnega in še bolj glede deželnega gospodarstva
ter se ne da na noben način opravičiti, da bi ši
roke plasti prebivalstva plačevale stroške in defi
cite, od katerih niso imele ničesar in ki so se za
gospodarili brez ljudskega sodelovanja. Govornik
je naglašal, da shod ne bi dosegel svojega na
mena, če bi samo sprejel protestno resolucijo,

ampak delavstvo mora pokazati, da je pripravljeno,
bojevati se s porabo vse svoje moči, da pokoplje
vladne finančne namene, pa tudi da si pribori
splošno in enako volilno pravico za deželne zbore,
ki poznajo delavstvo le tedaj, kadar mu hočejo
nakladati dolžnosti, ne pa kadar gre za delavske
pravice. Svoja izvajanja je koncentriral v resolu
ciji, v kateri je predlagal, naj se vpošije načelništvu socialno-demokratične zveze v parlamentu
in vodstvu obeh slovenskih parlamentarnih klubov,
obenem pa naj se povabijo tudi občine, da se
pridružijo protestni resoluciji.
Predsednik sodrug Bartl je na to prečital
sledečo
resolucijo:
Dne 23. maja 1909 na vrtu «Narodnega
Doma» v Ljubljani zborujoči ljudski shod prote
stira z vso odločnostjo proti namenom Bienerthove
vlade, ki hoče delavskemu ljudstvu, čigar življenje
je vsled industrialne krize in draginje živil in sta
novanj itak že neznosno, naložiti nova težka bre
mena.
Za deficit državnega gospodarstva, ki so ga
povzročila dejanja, na katera nima ljudstvo nobe
nega vpliva, odklanja delavstvo vsako odgovornost
iu zahteva, naj se doseže ravnotežje v državnih
financah tako, da se v primerno višji meri obdav
čijo kapitalistični in veleposestniški, brez dela te
koči dohodki. Nameravano zvišanje indirektnih
davkov, ki zadene široke plasti samo od svojega
dela živečega in nad vsako mero obremenjenega
ljudstva, se mora kot pospeševanje siromaštva in
pomanjkanja brezpogojno odkloniti.
Z načrtom o davku na žganje, zistemom kontiugentiranja se mečejo alkoholnemu kapitalu brez
potrebe iu pravice milioui in milioni na račun
najsiromašnejših prebivalcev v žrelo.
Z večnim oboroževanjem, ki zahteva zaradi
nedemokratične politike veledržavnega ugleda ne
prenehoma nove žrtye za militarizem in marinizem,

vendar kaj druzega, kakor tavati od dne do dne
iz negotovosti v negotovost. Da se mora človek
zaradi tega dolgo pečati z rečmi, ki mu ne ko
ristijo nič, je pa usoda. Polagoma se človek že
privadi.
Le redkokdaj se še misli na študije —- prav
redkokdaj. Zato pa prihajajo bolj pogostoma
gmotne skrbi. Vsakdanjost ne prizanaša. Naposled
izostane vsaka misel, ki ni porojena v vsakda
njosti.
Frič je bil prišel k pošti brez posebnega
stremljenja. Poštna služba mu je bila samo barka,
ki bi ga imela prepeljati v obljubljeno deželo. A
že so stopali njegovi Grki in Rimljani boljinbolj v
ozadje, komaj kakor v megli so se mu prikazali
še včasi; na njegovo klasično znanje je legla senca.
Njegove živce so dražile misli na prihodnje jutro
in upanje na bodoči dan ter so vodile njegovo
fantazijo k začetku vseh reči, kjer so vstajale po
dobe njegovih sanj v resničnih oblikah. In zopet
so hitro vhajale v bodočnost Oprava njegove sobe
bo nekoč drugje, drug natakar mu bo vsak dan
prinašal pusto govedino, v drugi prodajalni bo ku
poval obnošeno obleko kavalirjev ; ampak do smrti
bo imel opraviti s pošto, s pošto v uradu in doma,
kvečjemu če si kaj prihrani za pokojnino.
Ko je dospel dotod, se ni izpreminjalo nič
več. Frič se je pa navadil molčati, dosledno mol
čati. Ko so tovariši govorili, da je regulacija plač
nujna, je ostal popolnoma miren. Na jedilnem
listku male gostilne si je delal beležke in predobro

je vedel, da bi zboljšana plača komaj pomagala
pokrivati povečane izdatke v gostilni in na domu.
Številke bi se izpremenile, razmere bi pa ostale
stalne do konca dni.
Leta so mu dala prav, mnoga dolga leta
vztrajnega molka. Včasi so dejali tovariši, da mu
ni težko molčati, ker mu ni treba skrbeti za dru
žino. Tudi ko je to slišal, je molčal, le kamen v
prsih je pritiskal močnejše. Družina 1... Frič ni
zaupal življenju; kako naj bi se bil predrznil, zi
dati ognjišče brez prve opeke? Saj je komaj pre
magoval skrb za dvoje otrok, ki jima je ie mati
poznala očeta. In kamen je tako neusmiljeno pri
tiskal na srce in na pljuča ... A to se mora pre
trpeti — kakorkoli. Tožbe niso nič vredne in molk
ne izda ničesar.
A tudi odrešenja ni v molku.
In če so mu šušljali bankovci pod rokami in
je zlato in srebro žvenketalo na mizi, mu je bilo
težko molčati. Kakor s hudobnim sovražnikom se
je moral bojevati s svojimi mislimi, da je mogel
zatreti kletev in vzdih. Kajti zdelo se mu je, da
se mora bati tudi take izkušnjave, ne da bi bil
vedel in si znal povedati, zakaj.
A navada mnogih let ima veliko moč in mar
sikaj dozori ob njej. Navada je močnejša od na
rave, zakaj po kapljicah izsesa človeku vse želje
in ysa poželjenja, dokler ne ostane nič več. To
doseže, ne da bi umorila človeka. Navada je celo
močnejša in stroga od smrti. — —
Dalja prih«
r-'- —:----——=ra

Ljubljana,

je svetovni »!. trajno v nevarnosti in Ukmovanj.
r oboroževanju mora dobivati blazne
Saniranje deželnih financ na ra
ljudstva je absurdno, dokler nima c

.
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benega vpliva na devino gospodarst
vilegiranim slojem mogoče, r
V ** “
J
liudstvu 06 kOHSUJO
ljudskih žepov za namene, ki j
ali pa naravnost škodujejo.
.
Delavstvo poziva torej 2bor";co. .P°h^““ndra
brezobzirno odkloni finančni načrt, k. hoče podrąžiti pivo in žganje, s tem izkoriščat, ^posedujoče
široko plasti prebivalstva m vsled koristi, k. jo
hoče država dobivali od alkohola, otežčat. boj
proti alkoholizmu.
, - •
Delavstvo poziva zbornico, naj reformira davčni
zistem na ta način, da se razbremene siromašni
sloji in da se odpro davčni viri s progresivnim
obdačenjem dohodkov, zemljiške rente, premoženja

in dedščin.
Delavstvo ponavlja, da zahteva z vso odlot
nostjo splošno in enako volilno pravico za deželne
zbore, in povdarja, da je pripravljeno z vsemi
sredstvi bojevati se za politično enakopravnost v
deželah.
Delavstvo pa protestira tudi proti namenu,
da bi se regulirali tarifi na državnih železnicah
tako nesocialno, kakor namerava vlada, da bi se
zvišale vozne cene za tretji razred v višji meri
kakor za prvi in drugi razred ter da bi se vpe
ljala s tarifno reformo glede na premog po ovinkih
varstvena carina za premogarske kapitaliste.
Delavstvo odobrava odločno opozicijo socialnodemokratičnih poslancev proti škodljivim, neso
cialnim finančnim načrtom vlade iu poziva vse
poslance, naj z vso odločnostjo nastopijo proti
zvišanju indirektnih davkov in za socialno pravično
ureditev davčnega zistema.
Resolucija se je soglasno sprejela, potem je
sodrug Bartl po krepkem sklepčnem govoru za
ključil impozantni shod.
Tržič.
V nedeljo, 23. t. m., ob 3. popoldne je bil v
salonu Kavčičeve gostilne (po domače pri Pelerju)
jako dobro obiskan ljudski shod. Ne le ves salon,
temveč tudi sosednja soba je bila polna delavcev,
ki so, nekateri tudi s svojimi ženami, prihiteli pro
testirat proti novemu državnemu izkoriščanju. Shod
je otvoril sodrug Vovčko, ki je bil tudi izvoljen
za predsednika, ter je dal besedo sodrugu Etbinu
Kristanu. Poročevalec je v temeljitem, poldrugournem govoru pojasnil vso zadevo finančnega na
črta, ki je povzročil med delavstvom velikansko
ogorčenje. Predložil je enako resolucijo, kakršna
je bila dopoldne sprejeta v Ljubljani ter je pozval
delavce, naj podpro svoj protest tudi dejansko z
izpopolnitvijo svoje organizacije.
Sodrug Anton Kristan je na to prečital reso
lucijo in pojasnil nekatere posameznosti. Povdarjal
je pomen delavske organizacije in pozival tržiške
delavce, naj nevstrašeno nadaljujejo začeto delo.
Resolucija se je soglasno sprejela in na to se
je zaključil lepi shod.

Neka] o napredku konsumnega za
družništva.
Razvoj dunajskega konsumnega društva „Vor
wärts“ potrjuje mnenje onih, ki pravijo, da se
more z vspehom bojevati proti kapitalizmu tudi
na polju cirkulacije blaga in ne samo na polju
proizvajanja blaga. Seveda je treba povsod
skupaj zbrati raztresene sile in jih postaviti na
pravo mesto — prav tako, kot vidimo v konsumnem društvu „Vorwärts“ na Dunaju.
Ni davno temu, kar je životarilo po raznih
dunajskih okrajih vse polno konsumnih društev.
Nič razvitka, nič vspeha — klaverno življenje so
živela ta društva. „Vorwärts“ jih je združil in če ea
opazujemo, vidimo, kako raste na zunaj in se
utrjuje na znotraj.
Kako !e Ie v šestih letih svojega obstoja
razširil kaze število podružnic. 51 jih je! V
5! podružnicah si lahko člani „Vorwärtsa“ na
bavljajo blago. In kakšne so te podružnice! Lepe,
elegan no opremljene prodajalne _ veselje je
äXt "°1:
n Bla8ûoku5"“. povsod vlada
neljubo kriti “
’
* predmela za
Kako pa mora pisarniški in vodstveni anarat
funkcionirati, to pa dokazuje dejstvo?
v
vseh 51 prodajalnah red glede blaga in Jede
nsobja ter splošne kontrole,
glede

Kakor vsakemu novemu podjetju tako se je
podilo tudi „Vorwärtsu“. Povsod je L 190
godno
n
. „stanovih — naletel
koso ga požrtvovalni sodrug. US
bilo
na nezaupanje. Razvoj pa je dok
to nezaupanje neopravičeno, ki ju
“gPnilo. Številke letnega premeta pncajO )asno,
kako se je „Vorwärts“ razvijal.
Poglejmo: „Vorwärts“ je imel
leta
1902/3
1903/4
1904/5
1905/6
1906/7
1907/8

podružnic
20
26
30
36
46
51

članov
8.221
9.408
13.854
18.105
25.753
31.613

prometa K
1,620.865
2,033.443
3,026.777
4,001.148
5,754.359
7,620.867

dividende K
45.463
82.685
124.272
192.283
258.946
327.785

Razvidno
Razvidno je
je iz
iz rega,
tega, da se je vsako leto
množil promet, večalo število članov m stevi o
podružnic. Med temi 51 podružnicami jih je bi o
lani troje, ki so imele nad 300.000 kron prometa
osem z 200.000 kronami, 26 z 101.000 do 200.000
kronami i. t d. Koliko blaga se razproda - ka
žejo naslednje številke:
Sladkorja se je prodalo 1. 1908 — 98 vagonov,
žgane kave 108.800 kg, moke 140 vagonov^ riža
13 vagonov, krompirja 100 vagonov, zelja 13 va
gonov, soli 17 vagonov, petroleja 50 vagonov,
premoga 450 vagonov, mila 40 vagonov, mleka
6,700.000 litrov, kruha 1,481.000 hlebov i. t. d.
Pa tudi na polju lastne produkcije se je
„Vorwärts“ lepo izkazal. Ima prav izborno idočo
klavnico in prekajevalnico. Vse svoje blago pa
kupuje v „Velenakupni družbi avstrijskih kon
sumnih društev“.
Društvo „Vorwärts“ ima šest velikih hiš na
Dunaju v bilančni vrednosti 430.267 kron, pre
kajevalnico in klavnico v vrednosti 142.000 kron.
Blaga pa je v filialah za 3,500.000 kron.
V „Vorwärtsu“ je bilo lani 285 nastavljencev,
ki so imeli 420.000 kron plače. Razmerje med
društvom in nastavljenci določa posebna služ
bena pragmatika. Vsi so zavarovani za slučaj bo
lezni in nezgode. Imajo tudi svoj lastni penzijski
zavod, ki ga „Vorwärts“ vsako leto izpopolnuje.
Konsumno društvo „Vorwärts“ je zadruga z
omejeno zavezo ; ta oblika je najboljša ter odgo
varja tudi v vsakem Oziru premoženjskemu stanju
delavskega ljudstva. Uprava je v vsakem oziru
demokratična.
— Ali ni to „nekaj o napredku konsum
nega zadružništva“? Da! In veselo je poročati o
takem napredku ! Kdaj se bo n. pr. ljubljansko
delavstvo moglo ozreti v saj razmeroma približne
številke svoje konsumne zadruge. „Konsumno
društvo za Ljubljano in okolico“ je ustanovljeno.
Pogoji za razvoj so tu — delavstvo Ljubljane in
okolice, na delol

Po volitvah.
S Štajerskega.

L
Ker so volitve v deželni zbor za delavstvo
že končane, ne bode škodovalo premotriti vzroke
neuspeha, ki ga je doživelo delavstvo. Deset man
datov so štajerski priveligiranci usodili pretežni ve
čini prebivalstva, t. j.‘ kakim 180.000 volilcem
4. kurije. V očigled te krivice se bode že prilično
200 volilcev 1. kurije smelo ponašati z 12 man
datih, 30.000 volilcev mest in trgov bode prejelo
34 mandatov, okrog 60.000 volilcev kmečkih občin
pa samo 28 mandatov.
Ce bi si bila znala masa delavnega ljudstva
vsaj koncediranih ji deset mandatov popolnoma
izvojevaü, bi bil vsakdo uverjen, da je to sicer
malo število, pa vendar kolikor se je doslej dalo
za delavstvo popolnoma pridobljeno. Pa dobljenih
je za one, ki manj plačujejo kakor 10 kron di
rektnih ali manj kakor 20 kron osebno-dohod
ninskega davka, ali celo nikakega davka ne, jedva
pet mandatov. Ostale mandate je prepustil razred
nemaničev v skrajni nevednosti, brezbrižnosti in
prirojenem hlapčevstvu privilegirancem, ki se bodo
sedaj z večjim uspehom ustavljali zahtevam razredno-zavednega delavstva.
Pn nas, kjer vseskoz klerikalizem dominira
sta prešla seve delavska mandata v klerikalne
oke. Osvojena sta bila skoraj brez volilnih sho
dov, kajti klerikalci imajo v vsaki fari vsaj po
zaPriseženega in maziljenega agitatorja, ki
rad pozabi na svoje namišljeno svečeništvo, kadar
mu političen interes to narekuje.
Se celo v skrbi so si bili tonzurirani gosnodio
okrog «Straže», s čim si bode delavski kandidat
V »lučaju izvolitve v Gradec voznino plačevi. ïo

vendar nima 'napovednih listkov, krstov, maš L L i
nikakega skupička. Neutrudno so tudi natveievali svojim žrtvam, da zamore s pridom delavno
ljudstvo v postavodajrih korporacijah zagovarjati
- le duhovni. Vendar zaupanje v to «krščansko,
lažnivost pojema med ljudstvom od dne do š«
Počasi pa sigurno prodira luč v temo klerikalizina.
Narodna stranka s svojima kandidatima tudi
ni prodrla, čeprav je vsak čas pripravljena bratih
se s klerikalci. Eden nje kandidat je bil tudi zaeno kandidat klerikalcev, pač v toliko, da hi
združene moči ugonobile socialističnega kandidata.
Takoj po sklenjeni zvezi je pozvala takozvana
«Narodna stranka» na enem mestu celo svoje scjnjeJienike, naj se v kmetskih občinah 7. majnika
vzdrže volitve. V obstoječih razmerah pa ni pomenilo to ničesar druzega kakor podpirati klerk
kalnega kandidata. Doslednost ni vsakogar stvar
m tudi imenovane strančice ne. Klerikalca ho«
diskreditirati, ker se je dognalo, da niti nemšfa
ne zna, socialiste pa hoče diskreditirati, ker nemščino propagira. Delavstvo pa iz tega spon», da
narodovci kakor klerikalci leže za tem, da bi
ljudstvo vodil liki orodje, nikako? big pa no&jg

resnično pomagati.
Organizirano delavstvo, kofs<or ga je aa sli
venskem Štajerskem, se je že temu v«,
stvu izvilo popolnoma. —- Večina naroda pj
dasi v gospodarskem pogledu še pod ntvr'
lavstva, še vsled skrajne nezavednosti “
tlačani narodovcem, največ pa klerikale
zakona še niše pridobili med narodom
vpliva. Vsak čas so pripravljeni klerikali
rektno podpirati, ker si proti njemu očitno
svojem prepričanju ne upajo nastopati. Mii
litve v delavski kuriji so neovržen dokaz te
ditve. Mi slovenski socialni demokrati pa vnovič
prisegamo vkljub doživljenemu porazu na Jean
Gravejev izrek: Boj je neizogiben povsod, kjer
gre na eni strani za emancipacijo, na drugi pa
gospodstvo.

Politični odsevi.
* 0 izpromeaibab ktzeaskega red«, ki

jih

predlaga pravosodno ministrstvo in ki smo jih
zadnjič kratko naznanili, se poroča: Računanje
rokov za vlaganje prizivov itd. se po tem načrtu
izpremeni tako, da bo odslej kot zadnji dan roka
smatrati delavnik, sledeči nedelji ali prazniku, če
bi bil zadnji postavni dan roka dotična nedelja ali
praznik; čas, ko se nahaja vloga na pošti, se ne
bo vračunala v postavne dobo. To se pravi: ako
je predpisano, da treba kakšno vlogo predložiti
kazenskemu sodišču,
pr. v treh dneh, zadostuje,
da je bila vloga pred pretekom tretjega dneva od
dana pošti. Izvajanje ničnostnih pritožb ali priziv»
se bo predlagalo tekom osmih dni potem, ko
bila ničnostna pritožba ali priziv prijavljena, i
roma osem dni po dostavljenju razsodbe, če se .
zahtevalo izdajo razsodbe. Nadaljna izprememba
prilog strank se tiče odloga za nastop zapor
kazni. Dosedaj se je dovoljevala odložitev le, kad
je šlo za vsakdanji kruh kaznjenca ali za vzc
vanje njegove družine. Odslej pa bo smelo soc
dovoljevati odlog nastopa kazni tudi iz dru
ozirov na dolžnosti, ki jib ima obsojenec do svoje
Tudi pretrgati se bo smela kazen, ako ne p
dobe šestih mesecev, za nekaj časa, čs bi
smrtnega slučaja v družini ali iz kakšnih <
važmh razlogov bilo potrebno, da se nahaja
jenec v svoji družini. Za plaćanje glob bo
sodišče dovoliti odlog do treh mesecev Pa
v obrokih se bodo smele globe plačevati.
* Angleške delavske borze. Iz Londona se
poroča, da je trgovinski minister C h u r c h i 11 v zbor
nici vloži načrt zakona, po katerem se imajo Sta
novit. delavske borze. Baviti se imajo giavn0J s po
sredovanjem dela. Pristop ° p/ostoU"

b.

Dopisi.
trgovâfl<Müi®erSvTïv?"
'6
stekiarie ? ho.?/ v Zagorju zmerja, rudarje in
Korber n»
<Embreharji». gostilničar Karol
sramotlihriî, đa S<L neiz°i»ažena banda, m več iakifa
soodn? n i PSOvk ,se ie «h alo od teh dveh gosavr-?^;i?e avci*
bodete še nadalje nosili vašim
SV-°^e krvavo zaslužene denarje? De-‘govorite tam gospodom j kdor je naš scraznifc, ga tUdi yi ne boste podpirali. Posebne
PriP°ročatno gospoda Müiierja sodrugom v Trbov
ljah. Le zmerja rudarje v Zagorju, zmerja tudi V«,
rudaije v Trbovljah, ker ste tudi delavci. Delavci,
hodite samo v take prodajalne, kjer Vas ne zmer
jajo. Tudi gostilničarjev ne obiskujte, ki Vas som

iijo. Obiskujte samo gostilne, ki imajo naročeno t
?1
"^akovano opešal, ko
Vaše gise'io «Rdeči Prapor*. Tudi Vaš? geslo mora « iePdÄ?k h
bili «svoji k svojim».
I J8 deželm predsednik zatrdil, da je ljubljanski žu Požarnika skozi okno bombo, ki se je razletela v sobi z
pan sam, ,z svoje volje, teiefonično predlagal, naj greznim pokom. Razbila je okna in vse pohiltvo 1er močno
gozdarja. Sumijo, da je to storil bržkone kak lovski tat,
-pok' če vojaštvo. Đa bi bila pogodba fberalcev i ranila
katere je Požarnik z vso odločnostjo in vspešno preganjal.
Društvene vesti.
z Nemci bogve kakšna vel-kansk? zadeva, se ne
— Strela je udarila v Spodnjem Dravogradu v veliko
§ Godbeno društvo v Idriji priredi na biu- more trditi z nobenega stališča. Le Hribarjeva staro iipo pred proštijo in preskočila ž nje na neko kočo, v
kateri je iskala zavetja stara ženica, ki je oslepela.
keštno soboto drugi promenadni konf1/1 Da Mestnem večna trditev, da je ni podpis?!, je napravila stvar
— Vlak je povozil pri St. Vidu na Glini kmečki voz, ko
Irgu, na binkosîni pondeljek pa izlet k Štefenu interesantno m ko se je izkazalo, da “ie na taki je peljal čez cestni železnični tir, ga razbil in poškodoval
Lapajneta, v Spodnjo Idrijo- Vabijo so vsi čl?ni pogodbi vendar njegov podpis, je poitaia fatalna. lilapca, ki bo bržkone vsled dobljenih poškodb umrl.
godbenega društva in v»* pijalelj* godbe iz Idrije, nh«n7v^rŠr,d° ,pnmeifieas zastopstva v
Spodnje Idrije in okato. Vstop ja prost, posebna občinskem odboru stolnega mesta Ljubljane prizna
narodno-napreana stranka Nemcem na Kranjskem, Zadnje vesti.
rabila se ne boa a razpo^ljpa.
§ dkadeničfi« iraihro «Slovenija» vabi pri oziroma y Ljubljani, ter je, v kolikor bodo razmere
Proračunski odsek. Dunaj, 25. maja. Včeraj
jatelje društva na večer, M ga pr vedi v proslavo dovoljevale pripravljena se za to zavzeti,
je
proračunski
odsek nadaljeval razpravo o prora
doč.m
stranka
ustavovernega
veleposestva
priznava,
svoje 40ietnto na Dunaju, v sredo, 26. maja, v
snodnüb prwiordi društva «Lehrerhaus» VIII, na aa za sedaj m zlasti pri prihodnjih volitvah v ime čunu poljedelskega ministrstva ter jo je pozno zvečer
S ^gagsssa-Josefstrasse. Začetek
----------- ob ł/,9. uri novani korporaciji dejanska dovolitev takega za končal. Poljedelski minister dr. Brâf je govoril o
_____ ev se vrši v skromnem obsegu, ker stopstva še ni izvršljiva. - Tako je zapisano v akciji za razdolžitev, zemljišč in o novem zakonu
ju društvo proslaviti svoj jubilej v večjem stilu tiati hberalno-nemški pogodbi, ki jo je dr. Am za vodno pravo. Glede na terminsko kupčijo, ki se
brositsch pokazal v trgovski zbornici in ki io je še vrši na budimpeštanski borzi, se vlada pogaja
jeseni t Ljubijam._______
podpisal tudi župan Ivan Hribar. Stvar se labko z ogrsko vlado. Prihodnja seja je danes. Na dnevnem
obrača,, kakorkoli se hoče; strašnega gotovo ni v redu je proračun ministrstva za notranje zadeve.
Socialni pregled.
Francoska poštna Btavka. Pariz, 24. maja.
tej zavezi nič. V ljubljanskem občinskem svetu ni
♦ Francoski poštni uslužbenci so, kakor sedaj nobenega Nemca, zato pa vendar ve ves Zveza poštnih in brzojavnih uslužbencev je izdala
smo poročali, stopili v stavko, ki pa ne kaže po svet, da živi v Ljubljani 10 odstotkov Nemcev. In letake, v katerih naznanja, da je stavka končana,
sebno dobro. Prav lahko je mogoče, da se pone ča bi prišlo v rotovško zbornico pav Nemcev, ne kakor je sklenil včeranji shod. Zveza dolži vlado,
sreči, dasi se sindikalisti na vso moč trudijo, da bi bila Ljubljana zato niti za las manj slovenska da namenoma ni izpolnila svojih obljub, ker je
bi izvali generalni štrajk. Da se razume gibanje kakor sedaj. Zupan Hribar je pa vendar poskrbel, hotela izzvati nove stavke in dobiti povod za od
poštnih uslužbencev ia neugodni razvoj, je treba da je tudi ta reč dobila prav posebno lice ; izjavil puščanje uslužbencev. Letaki priznavajo, da so
vsaj deloma poznati francoske razmere, ki so pre je namreč pri neki precej slovesni priliki, da bi uslužbenci premagani zaradi pomanjkanja soli
cej podobne italijanskim. Med socialističnim de odložil županstvo tisti hip, ko bi prišel le en Nemec darnosti, vsled česar je 600 tovarišev izgubilo kruh
lavstvom se pojavlja radikalna stTuja, ki je v mar v ljubljanski občinski svet. To je bila seveda šovi in 2000 ljudi prišlo v skrajno bedo, da pa usluž
sičem podobna teoretičnemu anarhizmu. «Revo nistična puhlost. Na syetu je precej javnih zastopov, benci ne izgube poguma.
lucionarni» eiementi, ki nastopajo pod imenom v katerih sede zastopniki raznih narodnosti, pa se
Turčija. Carigrad, 24. maja. Minister za
sindikalizma in imajo o revoluciji precej napačne tudi Ljubljana ne bi podrla zaradi tega. Toda za notranje zadeve Ferid paša je v senatu prečital
pojme, so nezadovoljni, da napreduje socializem to sploh ne gre. Ampak vpraša se : Na katero stran vladni program. Senat je vladi izjavil zaupanje.
prepočasi. Namesto da bi se poglobili v razmere politične moralke naj se zapiše to, če se nekomu Zbornica poslancev je po daljši debati izrekla vladi
in spoznali, da si more delavstvo osvojiti le toliko obljubi, zavzeti se za njegovo zastopstvo, sočasno s 19, glasov proti 5 zaupanje. — Guvernerja v
javne moči, kolikor more svoje moči postaviti na pa zažugati z demisijo, če bi se obljuba izpolnila? Verkuku, ki je obdolžen, da je povzročil klanje v
plan, da je torej od razvoja in napredka delavske Ko je župan Hribar govoril v trgovski zbornici o Adani, Marašu in okolici, so zaprli.
organizacije odvisen napredek delavskih pridobitev, tej stvari, se je vedel prav tako kakor tisti artisti,
Štajerske volitve. Gradec, 25. maja. Pri
iščejo razlog v socialno-demokratični metodi. Ka ki plešejo med jajčki in meči. Ampak tu ne po včerajšnjih delelnozborskih volitvah v mestih in
kor anarhistom, se zdi tudi sindikalistom politična maga nobena argumentacija. Ali je župan Hribar trgih so bili izvoljeni v 16 okrajih nemški liberalci,
akcija ovira delavski zmagi; namesto nje razgla smatral vstop Nemcev v ljubljansko zbornico za v enem slovenski liberalec, v treh so ožje volitve.
šajo takozvano «direktno akcijo». Delavci v rud nesrečo ; tedaj ne bi bil smel nikoli podpisati take Tudi v trgovski zbornici so izvoljeni nemški libe
nikih naj si prilaste rudnike, peki pekarne, železni pogodbe. Ako pa je podpisal pogodbo iz prepri ralci. Izid je sledeči:
čarji železnice i. t. d. Doseči pa hočejo to s čanja in brez jezuitizma, tedaj ni smel žugati s
1. Okraj Gradec mesto. Izvoljena sta dr. Hof
stavkami in z antimilitarizmom. V strokovnem gi konsekvencami. Razen teh dveh možnosti ni tretje. mann pl. Wellenhof in Anton Krebs;
banju ima sindikalizem velik vpliv in pod njego Hribar jo je iskal in tako je njegovo ravnanje mo
2. Okraj Gradec; izvoljeni dr. pl. Kann, Franc
vim vodstvom se vrši tudi sedauja poštarska stavka ralo postati neodkritosrčno. Napram kateri strani Pichler, prof. dr. Kratter in Anton Otter. Socialisti
so dobili 252—313 glasov.
tako, kakor se je vršila zadnja. Po zadnjem štrajku je bilo neodkritosrčno, je pa vseeno.
je vlada odpustila mnogo poštnih ia brzojavnih
3. Okraj Maribor; izvoljena Wastian in Neger.
—- Meduarodnoai socialne demokracijo je
uradnikov in služabnikov, drage je vzela v disci največji greh, ki ga znajo narodnjakovci očitati Socialna demokrata Topf in Hatz sta dobila 61
plinarno preiskavo in to je bil glavni povod novi organiziranemu delavstvu. Ta mednarodnost ne po odnosno 59 glasov, slov. narodnjaka dr. Rosina ia
stavki. Ce se konča sedanja stavka, česar se je meni nič druzega kakor skupen nastop vsega de dr. Sernec 83 odnosno 77 glasov.
bati, s porazom, bo izguba za poštne uslužbence lavstva brez razlike narodnosti za skupne delavske
4. Okraj Eggenberg; izvoljen tovarnar Viktor
velikanska. V zadevo je namreč posegel parlament potrebe in koristi. Zaradi te mednarodne solidar Franc.
in meščanska večina je sklenila resolucijo, katera nosti je vsak slovenski socialist lahko dober Slo
5. Okraj Fronleiten: izvoljen Johan pl. Feyrer
državnim uslužbencem kratkomalo odreka pravico venec in vsak nemški socialist labko dober Nemec. brez boja.
do stavke. Resolucija pač poziva vlado, da izdela Toda to nič ne pomaga; socialni demokratje so
6. Okraj Hartberg; izvoljen Johan Gerlitz proti
službeno pragmatiku za svoje uradnike in nastav- zaradi svoje mednarodnosti izdajalci naroda, brez kršč. socialcem.
Ijence, a to je le privesek, ki nič ne ublaži prvega domovinci, Judeži, Efialti, zasramovalci svojega
7. Okraj Gleisdorf: Izvoljen Jozef Mosdorfer
dela resolucije. Po tem sklepu je vladi močno rodu i. t. d. Kako lepo bi se dali vsi taki krasni brez boja.
zrastel greden in gotovo je, da ga bo izvrševala priimki porabiti za narodnjakovce l Slovenski libe
8. Okraj Feldbach; izvoljen Karl Pferschy
z brezobzirno doslednostjo. Opravičena je torej bo ralci so se združili z nacionalnimi Nemci in to ni brez boja.
jazen, da bo stavka zahtevala ogromne žrtve. — greh. Podpisali so pogodbo, pa niso postali izda
9. Okraj Radgona; izvoljen Johan Reitter
Za sindikaloste je to bridka šola. Ce niso popol jalci. Obljubili so Nemcem zastop v kmetijski brez boja.
noma zaslepljeni, morajo sedaj spoznati, da v po družbi, oziroma v kulturnem svetu, v občinskem
10. Okraj Lipnica; izvoljen Leopold Fessier
litični državi tudi proletariat ne more ničesar opra zboru, v trgovski zbornici, pa vendar niso Judeži. proti agrarcu in kršč. socialcu.
viti brez politične akcije. Ce se hoče delavstvo In v imenu «narodnosti» snujejo proti brezdomo
H. okraj Fojčperk; izvoljen Ernst Rathausky
osvoboditi, mora vzeti nasprotniku tisto moč iz vinskim socialistom svoje smešne zizibambulske brez boja.
roko, katero ima. Kapitalistična buržoazija pa nima organizacije. In «slovenstvo» valjajo po ustih, da
12. okraj Bruck; izvoljena Anton Werba in
le gospodarske moči v rokah, temveč ima tudi mu mora že slabo prihajati. Pa vse to ni za nas Josef Wolfbauer. V manjšini so ostali socialni de
pobtično. Tako je drugod in tako je tudi na Fran nič novega. In če se zdaj repenčijo klerikalci, mokratje in krščanski socialci.
coskem; zato mora biti delavski boj gospodarski kakor da so naenkrat oni vzeli vso narodnost v
13. okraj Ljubno; izvoljena sta Emil Sedin političen. Če se zanemari eden ali pa drugi, zakup, nam tudi to nič ne imponira, ker predobro laczek in Emil Seidler proti socialnim demokratom
ima škodo od zanemarjenja vedBO delavstvo.
poznamo Rimljane, ki jim je narodnost prav tako in kršč. socialcem.
14. okraj Judenburg; ožja volitev med nem
fraza in krinka kakor liberalonom. Kakor liberalci,
bi se tudi klerikalci združili ne le z Nemci, ki so škim radikalcem Bammerjem in nemškim liberal
Domače vesti.
vendarle ljudje, ampak še s satanom, če bi se cem Kuncem. Prvi je dobil 232, drugi 316, gla
— Veliko sitnost so doživeli liberalci v pripeljal iz gorečega pekla in če bi jim ta zveza sov, socialni demokrat Kleindienst 146, kršč. soci
Ljubljani na zadnji seji trgovsko-obrtne zbornice. kaj koristila. In napadi na socialno-demokracijo za alec Kaschutnig 52.
Klerikalci in Nemci so se hoteli maščevati, ker je radi njene mednarodnosti niso nič druzega kakor
15. okraj Lorenzen; ožja volitev med nem.
predsednik Lenarčič onemogočil predzadnjo sejo, švindl, da bi ljudstvo ne spoznalo, da je za vse liberalcem Grösswangom in kršč. socialcem baroki je imela voliti zastopnika v železniški svet, na narodnjakarske stranke narodnost molzna krava in rom Seckendoiffom.
kateri so pa liberalci bili v manjšini. In maščevali nič druzega ne.
16. okraj Murava; ožja volitev med nem.
liberalcem
dr. Linkom in krščanskim socialcem
so se z bombo. Dr. Ambrositsch je namreč pred
Ogenj T Ljabljani. Pretečeno noč je nastal
ložil liberalno-nemške pogodbo za skupen nastop ogenj v hiši v Predilniški ulici, v kateri ima gospa Vasoldom.
v deželnem zboru iz leta 1901 in klerikalci so po Vrtnikova zalogo cunj in kosti. Požarna bramba je
17. okraj Gelje-Brežice ; izvoljena nemška libe
rabili priliko za najvehementaejšc napade na Hri ogenj kmalu omejila, gasiti pa je bilo zelo težko, ralca Stallner in Woschnagg. Slovenca dr. Sernec
barja. Pogodba sama na sebi ni nič novega. Da ker je med cunjami neprenehoma tlelo. H ša je za in dr. Rozina «ta dobila 196 odnosno 183 glasov.
so imeli nadslovenski liberalci kompromis z nem varovana. Kako je ogenj nastal, ni znano.
18. okraj Slovenji gradeč; izvoljen nemški
škimi veleposestniki, je že davno zneno. O vsebini
liberalec
Langer. Dr. Sernec je dobil 43 od 362
— Vojaiki dopasti za časa žetve. Poveljstvo
se je marsikaj govorilo. Prvaki liberalne stranke 3 voja je določilo za letos pri pešpolkih, gorskih glasov.
pač radi pripovedovali, da je imela pogodba in trdnjavskih topničarjih in trenu tritedenski do
19. okraj Ptuj; izvoljen Ornig. Dr. Sernec je
zagotoviti samo dovoljno podporo gledališču, toda pust za časa žetve. Ob tem času se ne vrše ni dobil 92 od 609 glasov.
tega ni nihče verjel. Ampak najpikantnejše v celi kake orožne vaje niti kako vežbanje. Pri konjenici,
20. okraj. Izvoljen dr. Kukovec proti kleri
kompromisni zadevi sploh ni b''a vsebina, temveč nolisktb topničarjih in tehničnih oddelkih pa se kalcu Medvedu. Število glasov še ni znano.
neka droga malenkost. Zupan Hribar je večkrat vežbanje nadaljuje, in le če razmere dopuščajo, odjavno trdil da ni podpisal pogodbe z Nemci. Dr. nuste nekaternike na tritedenski dopust Letošnje
Iz stranke.
Ambrositsch je pa prinesel «pis, na katerem so vojaške vaje se zaključijo 11. septembra.
J __ Ustrelil se je mornarski komisar II. raz. na Iadiji
podpisi nemških veleposestnikov Sehwegla, drja.
o Deželna organizacija za Goriško je nasta
Sctoü’ena in grofa Barbota ter slovenskih liberalvila sodruga Josipa Petejana, ki je vodil dosedaj
«v drja Tavčarja, Grasselija tp
Hribarja. SeHribar jTdejai, da ni mislil na to pogodbo, in se ^KapUvJjenoTruplo0 Pri mlinu na Keplerjevi cesti organizacijo stranke v Pulju, kot tajnika in bla
gajnika deželne in krajne organizacije v Gorici. On
> na neko poznejšo, katere res m podpisał. pri Gradcu se je ujelo truplo utopljenca, k?te^ga so potegnili ima nalogo urediti pravilno poslovanje krajnih po
«govor je bolehen. Zakaj to je dejal, da n;, iz vode in spoznali za F- Scherza « Gösinga. K« niso litičnih organizacij in obenem tudi strokovnih or
^pogodbez Nemci, je vsakdo mislil, da n. našli n . truplu, ki je bilo k večjemu 48 ur v vodi, mkakih na
ganizacij, kolikor nimajo na razpolago sposobnih
silnih znakov, sumijo, da je samomor.
nobene take pogodbe. Stvar je zelo,
— Napad z bombo. V Tregistu pri Voitsbergu je vrgel
moči. To se naznanja vsem organizacijam ter se
V iiopiieljek zvečer nek neznanec v stanovanje gozdarja J. pozivajo odbori, da spravijo v red račune ter podobremu spominu na potamezoc
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Izhaja v Ljubljani vsak
torek, četrtek tn soboto.
Naročnin* »a avstro-ogrske kraje
«a celo leto 11 K, za pol leta 7 K,
xa četrt leta 3'50 K, meeečno V2O K ■
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 1 K; za Ameriko za pol leta
960 K za četrt leta -#80 K.
P«mhmh Aievllka IB «.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
V Ljubljani, v četrtek, dne 27. maja 1909.

50. štev.

Viž E* dopise in rokopise » list: Uredništvo
naecega Prapora», Ljubljana. — Za denarne pošiljatve
naro*k na Ust, reklamacije, inserate i. t d. : Upravništvo
.»decsga Prapora», Ljubljana, šelenburgove ulice 6/II.

Beklamaeljo >o poit.la. prail«.
Mefranklnna pinta s« a. «pr«Imaj«. Bekeplsl n a« rraiaj«,
tanratt. Ba«»Upu p*Ut-mtiu
(Url** 81 aa) za «akni 10 »iaH
vilknk pa laganra.

Leto XII.

sebi ati svojim voditeljem «izdajništvo» ali kaj po*
dobnega. Delavci torej lahko spoznajo, kakšno fa
rizejstvo tiči v meščanskem narodnjaštvu. Zaradi
tega objavljamo omenjeno pogodbo po «Sloven*
Kettantke pogodbe.
Cevem» prevodu, in seveda prepuščamo odgovornost
itac^JSlovenski liberalci in nemški veleposestniki na za vernost prevoda klerikalnemu listu.
Kranjskem so imeli politično pogodbo. To ni nič
Pogodba se torej glasi:
novega. Kdorkoli se v deželi kaj zanima za politiko, je
Napredna stranka in stranka ustavovernih ve
to že davno vedel. Le posameznosti pogodbe niso bile leposestnikov na Kranjskem — v želji, da v smislu
natančno znane, ker so bili spisi pod ključem, programov svojih strank uveljavite v javnem živ
kar je tudi precej umevno. Na zadnji seji trgovske ljenja kranjske dežele napredna in svobodomiselna
zbornice je pa dr. Amhrositsch objavil pogodbo iz načela, da izvedete na tem temelju duševni in
leta 1901., nedvomno po dogovoru s klerikalno gospodarski napredek ter kolikor mcgoče pospešite
stranko, s katero v trgovski zbornici kot manjšina že priCeto sporazumljenje obeh narodnosti v deželi
solidarno nastopajo. «Slovenec» objavlja stvar kot — ste se zedinili v stremljenju: preprečiti, da bi
senzacijo, dasi ni za to dovolj nova in prerokuje klerikalna stranka, Cije namene je označiti zelo
liberalcem, zlasti pa Hribarju zaradi tega politično kvarnim uresničenju gori navedenih nazorov, o
smrt. Naše mnenje se seveda ne vjema s «Slo prihodnjih deželnozborskih volitvah ne dobila toliko
venčevim». Kako malo so klerikalci dosegli s mandatov, da bi ji v bodočem deželnem zboru
svojim nastopom, je dokazala seja sama, na kateri zagotovili absolutno večino.
so liberalci kakor en mož volili Hribarja v želez
Iz tega razloga oddajo nemški volivci kmečkih
niški svet. Kakor pri klerikalcih, tako tudi pri libe
občin Kočevje-Ribnica svoje glasove kandidatu na
ralcih ne odločujejo obziri na takozvano politično
predne narodne stranke, dočim stavijo liberalni
moralo, ampak ene in druge vežejo zelo mate
slovenski volivci v mestni kuriji Kočevje-Ribnica
rialni interesi, ves «idealizem», ki ga prodajajo
svoje glasove nemškemu kandidatu na razpolago.
potrpežljivim čitateljem in poslušalcem, je pa zgolj
Ravnotako bodo nemški volivci gorenjskih mest in
čenčanja.
trgov glasovali za kandidate napredne narodne
Zanimiva pa je stvar vendar tudi za nas.
stranke in boste obe stranki v obče pri vseh vo
Llberalno-nemška pogodba kaže klasično, kaj je
litvah za prihodnji deželni zbor druga drugo pod
meščanskim strankam dovoljeno, kar bi pa vsakemu
pirali, ali se vsaj tam ne pobijali, kjer bi se šlo
nasprotniku vpisavali za smrtni greh. Če bi bili
za klerikalno kandidaturo.
liberalci res taki narodnjaki, kakršne se delajo, bi
Stranki ste
ie sedaj zedinili, da pri sestavi
ae človek moral čuditi taki pogodbi. Vedno in
deželnega
odbora
za
bližnjo volivio dobo, o vo
vodan je bil «boj proti nemštvu» glavni zakon na
litvi
deželnega
odbornika
iz cele zbornice, oziroma
rodnjaštva in s takim bojem se pogodba gotovo
njegovega
namestnika
združite
svoje glasove na
ae vjema. Kako strogo zna biti narodnjaštvo, vedo
člana
napredne
narodne
stranke.
Glede oseb, ki jih
najbolje delavci, ki so morali tisočkrat poslušati
bo
voliti,
se
stranki
poprej
sporazumele.
impertinentne psovke o izdajalstvu, breznarodnosti
Pri volitvi v deželni šolski svet se iz dežel
». t. d. le zato, ker so v boju za delavske interese
sobdarni z delava drugih narodnosti. Ta medna nega odbora izvolita en član napredne narodne
rodna solidarnost delavstva ni niti senca tistega stranke in nemški deželni odbornik. Ravnotako se
združevanja, ki so si ga podpisali liberalci in Nemci, bo pri odpošiljanja elanov deželnega odbora v
nota bene nemški veleposestniki. Pa vendar druge korporacije itd. primerno oziralo na nemškega
ne pride liberalcem niti na misel, da bi očitala deželnega odbornika.

Pri sestavi odsekov prihodnjega deželnega
zbora se bo postopalo ne samo glede števila odsekovih članov, marveč tudi glede volitve načel
nikov i v bodoči deželnozborski dobi na isti način
kakor doslej, po ključu, ki je bil v ravnokar do
končanem zasedanju v veljavi, ter ste se stranki
zlasti še dogovorili, da se bodo pri važnejših refe
ratih od leta do leta menjavali članovi obeh
strank.
V svrho hitrega in primernega reševanja teh
in drugih parlamentarnih nalog in v svrho pred
hodnega posvetovanja o važnih vprašanjih odpo
šiljali boste obe stranki po tri člane v skupno
komisijo, ki se bo shajala od slučaja do slučaja na
željo ene ali druge stranke, ter dogovorjene sklepe
redno predlagala obema udeleženima deželnozborskima kluboma v odobrenje, sama pa takoj
odločevala le v posebno nujnih slučajih.
Glede deželnega gledališča ostanejo tudi za
prihodnjo deželnozborsko dobo v veljavi dosedaj
obstoječi dogovori, glasom katerih bo deželni odbor
podpiral obe gledališki podjetji enakomerno, če bi
pa klerikalna stranka, zlasti morda v prvem letu
prihodnje deželnozborske dobe, predlagala nasproti
obema podjetjima neenako postopanje, se mora
tak predlog vselej najprej odkazati finančnemu od
seku ter se bosta stranki vsakikrat dogovorili, v
koliko bi se napredna narodna stranka smela poleg
redne podpore, ki ostane za obe podjetji enaka,
zavzeti še za izredno podporo slovenskemu pod
jetju.
Napredna narodna stranka priznava Nemcem
oa Kranjilem, oziroma v Ljubljani, pravico do
primernega zastopstva v občinskem odboru stol
nega masla Ljubljane in v kranjski trgovski in
obrtni zbornici, ter je, v kolikor bodo razmere do
voljevale, pripravljena ae za to zavzeti, dočim
stranka nstavovarnega veleposestva priznava, da
za sedaj in zlasti pri prihodnjih volitvah v ime
novani korporaciji dejanska dovolitev takega za
stopstva še ni izvršljiva.
Napredna narodna stranka priznava nadalje
uatavovernemu veleposestvu pravico do stalnega
in zagotovljenega zastopstva v kranjski kmetijski

izpremenil v pravi vihar. Žvižgalo je po zraku kakor
da uganja tisoč čarovnikov svoje burke. Ob oknih
in vratih je tresel, kakor da je hotel razdejati vse.
Ia to je dražilo in vznemirjalo iu razburjalo živce,
da so vsi udje trepetali strahu in obupa.
Takrat Erič ni mogel zaspati.
Glave ni vtaknil pod odejo, ker se je bal, da
se zaduši ali pa da ga ugonobi kakršnakoli ne
znana nevarnost. Tudi šteti ai mogel, ker niso
misli vztrajale pri številkah. Enakomerno bobnanje
s prsti na robu postelje se mu ni posrečilo, ker se
takt nikakor ni vjemal z divjanjem viharja.
A Frič je bil truden, oh ... tako truden !
Hrepenel je po »panju pa ni mogel zaspati. Ne
mirno se je valjal po postelji, pa se je zopet silil,
da bi mirno obležal. Naposled je hotel kričati in
le z največo težavo se je premagal
Spati! Spati 1
Bila je edina želja. Saj je to tako malo, a
tako potrebno... Pa na more zaspati. Nikdar
ni hotel kaj druzega kakor mir, lo mir. Pa še za
spati ne more!
V sosednem stanoyanjn je bila ura. Slišal je
njene udarce vsake četrt ure, štel je vsak gibljaj
nihala. Postelja se mu je zazdela kakor jeklena
deska. Hitreje mu je jelo utripati srce. Odeja gaje
tlačila, a oi ga grela» blazina «e mu je pt zazdela

tako slaba, da ga je zabolel tilnik. Tako se je
čutil zbitega, da bi bil dal izveličanje svoje duše za
uro spanja.
Samo uro spanja 1... Toda vihar je razsajal
in tulil in brlizgal, in divjal in tresel drevje, da se
je v sobi natančno slišalo. Njegova razburjenost je
naraščala. Čutil je, da mora biti enak divjaku. Pa
vse je res tako strašno!
Zakaj ne Sme spati? Le spatiI
Ohl
Saj je vendar mirno potrpel, da so se razbili
vsi njegovi upi. Skrivnosten, zavraten sovražnik mu
je bil uničil mladost, a molčal je. Teptali so ga,
imeli so ga za norca, zaničevali so ga in rogali so
se mu. Nič mu ni bilo privoščeno, nič, prav nič.
In potrpel je vse, vdal se je vsemu. A sedaj mu
še spanje ni dovoljeno 1
Zakaj se drugi srečni? Kaj so izvršili? Kaj je
zagrešil on?... Nikdar se ni priznalo njegovo
delo, nikdar se ni cenilo... In hotel je postati
profesor... A zdaj ne more niti spati... Spati..,
oh ... »pati I
Kaj? Ali ima zblazniti to noč? Ali je to
blaznost? .., Vse ... vse ... je blaznost!...
Blaznost,,. Kakor zver.. . toliko njih zoper
enega .,, Pa ne more spati...
Konec prib,

m
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Dalje.

Smrt... O smrti seveda ni dvomiti, ta že
pride, kadar občutiš starost, veš, da se približuje
smrt ia nič si ni treba glave beliti zaradi tega, ker
H
li izpremeniti. Staramo se in staramo, a
koledar aima kaj opraviti s tem. Ljudje štejejo
starost po letih, a to je brez smisla. 6e bi bil
f'rić imel dar globokoumnega razraišijavanja, bi bil
preiakaval, če bi ne kazalo, vzeti za enoto ob do
ločanju starosti prevarjen up, resignacijo, poni
žanje, gooiotjiioo pašteto ali pa steklenico šam
panjca. Toda * modrovanjem se ni ukvarjal nikoli
ta spričo staranja je ostal prav tako ravnodušen
kakor spričo večnega čepenja v enem plačilnem
razredu, So zn nekoliko stopinj bolj bi bil ostal
ravnodušen, če se ne bi bilo sčasoma zgodilo, da
m mogel ponoči zaspati. Rabil je «zna sredstva,
da bi prt«»» Morfeja k »bi. Zakaj »P*nje po aoö
J. bito njegovo najsreaejie hrepenenje. Pogostoma
* del in šteL dokler se mu aiso zmešale številke
v wranik. In odejo je potegnil daleč preko glave,

k

družbi, eventuelno v deželnem kulturnem svetu,
ki bi se ustanovil v zvezi z dosedanjim zastopstvom
v odboru kranjske kmetijske družbe, ter izjavlja,
da je pripravljena, zavzeti se za tako zastopstvo o
bodočih volitvah, oziroma o izpremembi pravil
kranjske kmetijske družbe ali o ustanovitvi dežel
nega kulturnega sveta.
Stranka ustavo vernih veleposestnikov bo upo
števala željo napredne narodne stranke glede usta
novitve meščanske šole v Postojni, ne da bi s tem
prejudicirala nadaljnim takim ustanovitvam, in va
rujoč financijelne koristi dežele, ter bo pritrdila y
tem oziru stavljenim predlogom.
Ta pogodba bo za obe stranki za bližnjo
deželnozborsko dobo v polnem obsegu veljavna ter
se izda v dveh odpravkih, slovenskem in nemškem,
podpisanih po treh pooblaščencih vsake stranke.
Ljubljana, 17. julija 1901.
Za klub deželnih poslancev napredne narodne
stranke: dr. Ivan Tavčar 1. r., Ivan Hribar 1. r.,
Peter Graselli 1. r.
Za klub deželnih poslancev ustavovernih kranj
skih veleposestnikov: Schwegel 1. r., dr. Adolf
Schaffer 1. r., los. Ant. grof Barbo 1. r.

Tržaške novice.
Trst, dne 18. maja.
Kakor znano, se je pretekli teden mudil v Trstu
vodja krščanskih socialcev ter dunajski župan dr.
Lueger z mnogimi dunajskimi mestnimi svetovalci.
V Trstu se skoraj nihče ni zmenil za te goste,
izvzemši 20 fantičev, nekakih italijanskih narodnih
socialcev, ki so šli žvižgat pred hotel. Tudi to sicer
ni vzbudilo bogve kake pozornosti. Ampak nekaj
druzega, kar se je zgodilo, je dalo povod časopisju
in meščanstvu, da se je bavilo z Luegerjanci. Evo
v kratkem:
Neko jutro je stražnik našel v mestnem vrtu
človeka na tleh, ki je bil ves krvav po obličju ter
do skrajnosti alkoholiziran. Poklicali so z rešilne
postaje zdravnika, ki je ukazal, spraviti neznanca
med umobolne. Drugi dan so moža indentificirali
in sicer so spoznali, da je — mestni svetovalec z
Dunaja ter vnet krščanski socialec. Dunajski pod
župan se je v avtomobilu pripeljal v umobolnico
ter nesrečnega tovariša spet spravil v hotel. Listi
so stvar prinesli v javnost in smehu ni bilo ne
konca ne kraja, posebno ko se je izvedelo, da
je gospod svetovalec v umobolnici vso noč iskal
steklenico s konjakom. Med hudomušnimi pijanci
po vseh tržaških gostilnah so se čule najrazličnejše
burke :
«Prinesite ga še en liter! Hočem postati du
najski svetnik!» In, res je bilo tiste 'dni nekaj več
ljudi pijanih na čast dunajskemu krščansko-socialnemu mestnemu svetu.
*
Narodni kamen.
Ker je v vsakem narodu nekaj ljudi, katerim
narodnjakarstvo oslabi razum, kakor na primer
nekaterim Mandičevcem, ki pobirajo po tržaških
ulicah prah, ga vržejo v zrak ter navdušeno zavpi
jejo: «To je naša slovenska zemlja!» — zato imajo
tudi Italijani syoje bedake. Nekaj takih zanikanih
fantov je v Rimu izkopalo kamen ter se napotilo
ž njim peš v Trst, da bi se porabil kot prvi kamen
pri zidanju italijanske univerze. Fantje so hodili iz
Rima do Benetk ter se ustavili tu, ker so se ustra
šili avstrijske policije. Italjansko narodnjakarsko ča
sopisje je pa poročalo o celem potovanju teh
prismojencev kakor o delu velikih herojev.
Hujšega se ni zgodilo nič.

«

Te dni so tržaški, Se redno neznani tatovi
prevrtali triinšestdeseto železno blagajno ter po
kradli 4000 kron. Doseđaj so ti neznanci v petih
letih na ta način pokradli okrog pol milijona kron.
Tržaška policija, ki je jako odurna proti de
lavcem, če demonstrirajo za svoje pravice, ne zna
priti neznanim tatovom na sled. Vsekakor žalostno
za tržaško policijo, da ne najde teh uzmovcev med
tem, ko išče dlako v jajcu, kadar gre za to, da se
prepreči delavstvu kakšna manifestacija.
* •
Volilni boj se vrši že na celi črti; ni ga ve
čera, da bi naša stranka ne sklicala po tri in štiri
shode, ki so vedno mnogobrojno obiskani. Ner
voznost postaja od dne do dno intenzivnejša in
boj bo jako hud.
Meščanske stranke se bodo dne 13, junija
prepričale, da nimajo v delavski kuriji ničesar

Po volitvah,
S Štajerskega

Politični odsevi.

II.
rrou
Vsaka sila do vremena. Ako bode socialna
Praga, 24. maja. Vierai ;e «„»»in« □
demokracija 3voje v preteklem volilnem boju pri. kratično delavstvo priredilo tiłw
-1°-Pn5*1
četo delo med narodom nadaljevala, nam bode i finančnemu načrtu vlade, in sicer
v obliki delav.
vstala prav med kmetijskim ljudstvom najkrep- skega izprefaoda. Demonstracije
tisoč delavcev, ki so se’ zbrali v
"
kejša podpora. Slovenski kmet je bolj nego vsak ÇÛab, pa so potem korakali od Naróch^*^"!*’
delavec zavit v eksistenčen boj. Izžet do mozga, hšča po Ferdinandovi uliei in po Vaela.sv-' Ja'
«oenievitosti» zna»
“*0
sledi slepo onemu, ki neprestano spretno operira doo muzeja,
muzeja. Vsled «ognjevitosti»
zna ZZ?.
pi Like
licije
je
prišlo
na
Vaclavskem
trgu
do'
rjù-a-a
z nebesi in peklom. Iz te tradicionalne lahkover
nosti ga pa vzbudi vsakdo, ki mu pokaže resno posredovanju vodilnih sodrugov se je pa no»P«,R
spraviti stvar v red. — Nemški sodrugi
imeli
voljo, olajšati kmetu boj za obstanek. Slovenski na delavski borzi velik protesten shod proti novim
kmet je skoraj brez izjeme po svojih življenskih davkom.
Brno, 24. maja. Češki in nemški socialni de
odnošajih bližje mezdnemu delavcu kakor samo
stojnemu organizatorju kmetijskega obrata. Sma mokratje so včeraj priredili velik protesten shod
tramo ga lahko za najslabše plačanega in najbolj proti nameravanim indirektnim davkom Po shodu
je bil veiik obhod po mestu, ki ga je policija hoizkoriščenega delavca. To dejstvo bode morala po tela preprečiti, kar se ji pa vsied taktnega, a enersebno uvaževati socialna demokracija, če se hoče gičnega nastopa delavstva ni posrečilo.
Trst, 24. maja. Tukajšnja jugoslovanska soci
razširiti po Slovenskem. V našem bodočem delu
ne bode nikakor več kazalo smatrati socialno de alno-demokratična stranka je včeraj priredila velik
protesten shod proti novim davkom. Natančnejše
mokracijo kot zgolj delavsko stranko v pomenu
poročilo sledi.
politične popolnitve strokovnega združevanja, mar
Gorica, 24. maja. Včeraj je bil ljudski 3faoi
več potegniti bode treba nass tudi maso kme ki je protestiral proti nameravanemu zvišanju davka
na pivo in žganje. Govorilo se je slovensko in hitov.
lijansko.
Natančnejše poročilo pismeno.
Schraoller in drugi so sicer precej natanko
* Cesarski manevri. Dunaj, 24 maja, p0
izračunali, v kolikem času bode raalokmetijstvo
uradnih razglasih bodo letošnjo jesen cesarski
prominilo, pa so se v svojih izvajanjih silno mo nevri na Moravskem in sicer v okolic; Valaikih
tili Dandanes smo prepričanja, da je treba kmeta Mezerič. Baje pride tudi nemški cesar k ma
proti razjedajoči sili kapitalizma ščititi prav tako, nevrom.
* Nameravan atentat na carico - ritrg,
kakor delavca. Seve ga ne mislimo ščititi kot pod
jetnika, temveč kot delavca. Kautsky tudi za slu Benetke, 24. maja. Italijanska policija trti, M
so zarotniki, katerim je prišla aa sled, aaattauh
čaj popolne zmage socialne demokracije ne misli atentat na carico-vdovo Marijo Feodoron», h
na odstranitev samostalnih kmetij, ker nobena so se je mudila v Italiji. Dobila je baje iz Rima vg
cialistična teorija ne zanikuje zasebne lasti, po grozilnih pisem, pa je včeraj nenadoma odpotonh
sebno če ni razsežnejša kakor pri slovenskih kme čez Alo na Tirolsko. Policija je aretirala več osti-,
ki so žvižgali (!) pri odhodu carinje ter je izvršilo
tih. Naših poslancev izrazite zahlcve v državnem več hišnih preiskav.
zboru, da se dovoli kmetom eksistenčen minimum,
zavarovanje za starost, brezplačno zdravilstvo,
brezdavčno posest do 5 ha i. t. d., bi zajamčilo
Iz Idrije. (K onec gerenstva v Idriji)
našim malim kmetom olajšavo bremen in ga h
Zakaj je Osvald vložil rekurz proti volitvi, ki se je
kratu nagibalo, da se ob času volitev odloči za končala dne 26. marca s porazom klerikalcev., nam
socialno demokracijo.
je bilo takej znano. Le to nam ni šic zlepa v
Slovenskega kmeta v tem zmislu emancipirati, glavo, da bi šla deželna vlada na Um idrijskemu
bo izzvalo v klerikalnem in narodnem taboru ne Osvaldu ter ugodila rekurzu, ki ai imel pičice pod
lage. AH kar nam ni šlo v glavo, se je zgodilo.
broj bojevnikov, kajti kmetu resnično pomagati, Deželna vlada je v svoji modrosti razveljavila iz
je za te kaline vsikdar zatiranje vere, oz. narod volitev dveh odbornikov in dveh namestnikov v
nosti. Za propagiranje nazadnjaška pač med prvem in drugem razredu ter odločila, da se imajo
kmeti ne manjka delavcev, manjka jih pa za dne 22. maja vršiti dopolnilne volitve. Volitev
emancipacijo. Učitelji bi bili v prvi vrsti v to po tretjega razreda pa je vlada v celem obsegu po
trdila, dasi je bil tudi vložen rekurz. Deželna vlada
klicani, pa, žal, se še sami niso emancipirali. Ka je bila vendar enkrat toliko previdna, da se z
dar je narodnost «trumpf», so narodni, kadar je razredom, v katerem imajo tudi deiavci besedo, ai
klerikalizem «trumpf», so klerikalni, vsak čas pa varno igrati, četudi Osvald to zahteva. Klerikalci
zvesti sluge birokratizma, samo ljudski še niso bili se dopolnilne volitve niso udeležili, vedoč, da se
s par glasovi le osmešijo pred svetom. Volitev žu
nikoli. V najlepšem soglasju z narodno-klerikalnopana se vrši dne 3. junija. Do takrat bo gerent
birokratično kliko se v suženjsko-ponižujoči po izkušal izpolniti klerikalcem še marsikako željo.
korščini ne upajo nesebično in prostodušno z na Zadnji čas je poätal res priden. Zanima se, kake
*
rodom združiti v politično moč. Pač trdijo, kadar se stavijo nove stavbe ter šikanira uboge delavce*
jih nihče ne sliši, da jim je socialna demokracija rudarje, ki zidajo hiše celi četrt ure od mesta,
kjer ne veljajo popolnoma nič stavbeni predpisi
najbližja, jo pa proučiti in širiti, v to jim manjka na podlagi katerih ta klerikalni modrijan dela lju
značaja, ker se učitelji še nikdar niso povzpeli do dem sitnosti. Zahteva od ljudi, da prenehajo ;
splošnih interesov, ker so ostali vedno omejeni na delom, ali pa jim naloži kazen. Tudi glede
□ajožji zaseben interes, je bilo mogoče, da si te drugih hiš, ki so res v slabem stanu, je od
kom 40 letnega dela na podlagi ljudsko-šolskega gerent, da se podero. Ali mi bi vprašali, ali
pa poskrbelo, da bodo ljudje, ki ondi stanu
zakona še niso pridobili med narodom nikakega imeli drugod stanovanja, če se jih kar lepega
vpliva. Vsak čas so pripravljeni klerikalizem indi izžene iz hiš, Glede drugih prememb od strani ge
rektno podpirati, ker si proti njemu očitno in po renta bomo govorili v prihodnje. Za danes is
svojem prepričanju ne upajo nastopati. Minole vo rečemo, da je gerent prava šiba našim libéralisa,
litve v delavski kuriji so neovržen dokaz te tr ki si ne morejo drugače pomagati proti ukrepoa
gerentovim kakor z rekurzi, ki jim pa vsi skupki
ditve. Mi slovenski' socialni demokrati pa vnovič ne bodo pomagali nič. Videli bomo torej, kako k
prisegamo vkljub doživljenemu porazu na Jean bodo zibali za strankarskimi koristolovskim: pwGravejev izrek: Boj je neizogiben povsod, kjer se tekcijami eni ali drugi.
gre na eni strani za emancipacijo, na drugi pa za
gospodstvo.
— V Peterburg se je odpeljal župan Hribar
aa
«yseslovanäko
konferenco». To peterbmiko vseSodragi!
Kdor želi napredek naše stranke, ne sme nikdar slovanstvo je politična sleparija prvega reda, «Slo*
venski Narod» objavlja o tej slavni konferenci sie
pozabiti, da je časopisje najvažnejše orožje v našem deči reklamni brzojav: «Na slovanski koaferenr,’.
boju. Vsak napredek našega časopisja je napredek ki se prične te dni, se bo v prvi vrsti razprav#*!1?
naše stranke, vsak korak, ki ga more zaznamovati o ustanovitvi vseslovanske banke. Stvar o oaokt
naše časopisje, nas približuje delavskim, socialao- ie dozorela že v toliko, da jo bo mogoče fe v aajcrajšem času ustanoviti. Centrala banke bo v Pedemokratičnim ciljem. Razširjajte torej neumorno
rogradu, njene podružnice pa se najprvo osnujejo
«Rdeči Prapor», pridobivajte mu nove naročnike, j Pragi in v Ljubljani. V drugi vrsti se ima razpravzahtevajte ga po vseh javnih lokalih, v katere za jati o ustanovitvi slovanske brzojavne agencije.»
komedija je torej očitna. Ustanovitev kapitansochajate! Ako bo «Rdeči Prapor» krepak in velik,
se poveča in utrdi Vaš vpliv na javnost. «Rdeči sega zavoda, ki je na Ruskem nemogočbrw
jatronanee okrvavljene carjeve vlade, se pnsaihh
Prapor» je Vaš glas, skrbite torej, da se bo slišal cot slovanska stvar. Pa se nô b° ne ^.r
v vedno širših krogih! Vse, kar storite za svoje Kramaru, ne vsem Hsjs'ovanom poąetw doka»«glasilo, ste storili zase, za svoj napredek, za svojo ia imajo slovanski aaJ-odlvaj-/;°^nJa'mniiiô »a
■
korist. Agitator za strankino glasilo mora biti vsak aekoliko pseudoslovanskib kapiUhs
slovanska brzojavna agencja i Seveda 1» tui u
posamezni sodrug!
imała sfldeż v Peterburgu m njen namen bo, -

k

b/

Dopisi.

Domače vesti.

ga?, ss Slovanom, da je na Ruskem taj, da so
vislice Um neznan inštrument, da vsa velikoknežja
žlahta po očetovsko skrbi za narod in mu daje
svoje zadnje srajce, da car ni« ni podoben Abdal
Hamidu in da ruski narod ne želi h;č druzega
kakor večno ohranitev Holštajn-Goltorp-Romanovskega absolutizma. Da rOma Hr bar v Peterburg,
je njegova stvar. Ampak da predstavlja te auteSestvije kot slovansko poslanstvo in sebe kot slo
vanskega delegata, je kos predrznosti. Slovensko
ljudstvo se pokašPa na ruske dobrote in ai nikdar
pošiljajo ne Hribarja, ne koga druzega k peterhurškira rabljem.

n'l?’ da ne ve nihče več, da so prav oni podpi
sali volilne reforme za deželo in za občino, ki se
z narodnega stališča lahko imenujejo izdajniške.
Kaj so socialisti slovansko večino v Istri pognali v
manjšino? Kaj niso tiste karikature volilnega reda
z italijanskimi kamoristi skrpucali «dični» Laginja
ia njegovi trabanti? Kaj ni privilegija za črnorumeno in germanizatoričuo marino izvojevalo
slovansko narodnjakarstvo? Več škode je slovansko
prebivalstvo y Istri pretrpelo od svojih «patriotičnih»
in «krščanskih» voditeljev kakor od svojih sovraž
nikov; ampak proti socialistom lajajo te dušice.
Človeku se le smilijo, ker so tako bebasti, pa mis
— Ved Ijnbljaaiko občino In kranjakim de lijo, da bo to kokodajskanje kaj zaleglo. Kdo ve,
želnim odborom se množe konflikti, ki prav jasno če jih bo kdaj srečala pamet, da bodo razumeli,
kažejo, da tiči za njimi namen. Na zadnji seji ob da je slovenskemu in hrvatskemu socialistu tudi
činskega sveta je župan poročal o novem sporu, kitajski in kaferski socialist bližji kakor pa slovanski
ki nas po svoji vsebini ne bi zanimal, če ne bi hlapec kapitalizma, militarizma in tercialstva?
— V italijanskem volilnem okraja puljske
bilo očitno, da posega klerikalni deželni odbor po
nekakem gotovem načrtu v mestno avtonomijo. občine so v četrtem razredu tudi slovanski soci
O stvari «e je poročalo to:
alisti glasovali za italijanske socialistične kandidate.
«Magistralni koncsptni pristav Rupnik je Kako naj bi bilo sploh drugače? In kje jemljejo
poročal: Mestni magistrat je dovolil gospe Kože patriotardi pravico, da se ogorčujejo zaradi tega?
ljevi trinadstropno zgradbo na voglu Eiizabetnih in Ko se je sklepal novi volilni red za puljsko občino,
novo projektiranih G ril in Metodovih ulic. Proti niso mogli sodelovati socialni demokratje, ker niso
temu dovoljenju je vložil gosp. Anton Dečman imeli v deželnem zboru ne pol svojega zastopnika.
priziv, češ, da je iz estetičnih in drugih ozirov tu Ampak sodelovali so tisti politični «očetje hrvatmogoča samo dvonadstropna stavba. Občinski svet skega ia slovenskega naroda v Istri», katerim se
je priziv zavrnil, češ, da gosp. Dečman sploh ni je le čuditi, da še niso vtonili v svojih patriotičnih
legitimiran zanj, ker ni neposredni mejaš in tudi solzah. In oni so podpisali volilni red, ki
tedaj, ko se je svet parceliral, ni protestiral proti deli okraje po narodnosti. Takrat so Itali
zgradbi trinadstropne stavbe. Stavba je po pred janom priznali njihove okraje. V tem seveda ai
pisih stavbnega reda v visokosti 16‘30 m dopustna, veliko hudega; v načelu je razdelitev mandatov
ker je cesta široka 14 m. G. Dečman je proti temu po narodnosti gotovo pametna reč. Ampak če so
sklepu vložil pritožbo na deželni odbor, češ, da bili gospodje pametni takrat, ko so kolikor toliko
ima pravico do priziva, ker je bil vabljen k lokal morali biti pametni, si dajejo prav slabo izpriče
nemu ogledu. A to se je storilo le pomotoma, ker valo, če začno noreti, čim niso več zvezani. Lani
se je mislilo, da je neposredni mejaš. Deželni od so Italijanom priznali, da jim gre tisti okraj; torej?
bor se ni niti ozira! na to, da g. Dečman ni legi — Torej mora to veljati tudi pri volitvah. Ta po
timiran, in je izrekel, da se sme zgraditi samo litika, ki najprej odkazuje Italijanom njihov volilni
dvonadstropna stavba, češ, da je bil res storjen okraj, potem pa postavlja v njem svoje zizibam
sklep občinskega sveta 1. 1894, da se v tem pre bulske kandidate, je navadna sleparija. Pri tem
delu grade vsaj dvonadstropne hiše, ali to da je omenjamo le mimogrede, da vsa narodnjakarija ni
bilo pred potresom. Po potresu pa se je sprejel niti z besedico konstatirala, da so socialni
regulačni načrt, ki določa za ta predel zaprt in demokratje v tretjem razredu postavili italijanske
odprt stavbni sistem. V celem predelu, od jubilej- in hrvatske kandidate, da so se torej zopet izkazali
skega mostu dalje pa ni razen Katoliške tiskarne bolj pravične kakor italijanski in slovanski šovi
in nekdanje «cukrarne» niti ene hiše, ki bi imela nisti skupaj. Sicer naj pa le lajajo 1 To dokazuje
več nego dve nadstropji, zato bi bil vtisk trinad po Goetheju, da — jahamo.
— Delavni red za gostilniško obrt je, kakor
stropne stavbe ravno na meji obeh stavbnih si
se
nam
poroča, že pred dvemi leti sklenil odbor
stemov zelo neugoden. — Mestni magistrat pred
ljubljanske
gostilničarske zadruge. Sedaj je načrt
laga z ozirom na to, da g. Dečman za pritožbe ni
legitimiran, da deželni odbor ni kompetenten za tega delavskega reda odobren od obrtne oblasti in
določevanje višine hiš in dobrega okusa, kar je od obrtnega nadzorništva ter se uveljavi. V na
edino le stvar mestnega magistrata; oziroma stavb čelu je to košček socialnega napredka. Kaj več
nega reda, ker ta odlok deželnega odbora izpra- povemo eventualno, ko dobimo novi delavni red
mmja pravomoćni sklep občinskega sveta z dne v roke.
— Gla« izmed občinstva. Cudno je, da se
11. aprila 1894, da občinski svet sklene: proti
odloku deželnega odbora se vloži pritožba na edinole sodišče noče prilagoditi potrebam ljudstva
upravno sodišče in se povabi gospa Marija Kože glede uradnih ur. Vsi drugi uradi so izprevidili, da
ljeva, da se pridruži tej pritožbi. — Župan pri je treba v poletnem času izpremeniti uradne ure,
pomni, da je dobil tudi pismo, katero je pisal je le sodišča čakajo, kdaj jih bodo ljudje prosili za to.
zuitski superior Žužek tvrdki Tönnies, ki je prevzela Ce ima danes reven delavec kako pravno stvar,
ni v stanu najti pravne pomoči, ne da bi
zgradbo te stavbe. Žužek piše, da bi hiša mogla sploh
zamudil pri tem svoje delo in izgubil nekaj za
biti trinadstropna, samo če ni višja nego je po služka. Med 12. in 2. uro, to je ob času ko imajo
stavno dovoljeno in če graditeljica ugodi njegovi delavci svoj odmor, so pisarne na sodišču, in pri
zahtevi, da ne napravi podstrešnih stanovanj. Po vseh odvetnikih in notarjih zaprte. Naj bi se
tem bi ne ugovarjal. Župan je mnenja, da je med vendarle našel človek, ki bi predlagal na pristojnem
tem pismom in odlokom deželnega odbora neki mestu, da se uradne ure sodišč, odvetnikov in no
kavzalni nesus, kajti kakor deželni odbor naravnost
tarjev izpremene v toliko, da bodo te pisarne
prezira pravoveljavni sklep občinskega sveta, enako uradovale tudi do 2. ure popoldne. Upamo, da
tudi superior Žužek dela celo stvar odvisno edinole
gospoda vendarle sama izprevidela potrebo
od svojih lastnih želja, ne pa od česa drugega. bode
in brez nadaljnih prošenj uredila stvar.
Priporoča sprejem magistratnega predloga. —
— Liberalni shod v Hoatah prt Ljubljani.
Sprejeto soglasno.»
Liberalci so postali marljivi. Rešiti hočejo svojo
Interesi hišnih posestnikov in stavbnih podjet stranko. Tudi pri nas so bili v nedeljo. Njih nastop
nikov nas ne srbe. Ampak kaj srbi ta reč de v tako bližnji okolici ljubljanski, kakor so Moste,
želni odbor P Stvar ima že tako lice, kakor da se se sme imenovati hinavski ali pa demagoški, po
hoče deželni odbor etablirati kot nekako višje žu sebno, če se oziramo na šolsko vprašanje. Moste
panstvo. Taka kompetence pa aystrijski zakoni in Selo sta precej velik kraj, pa nimata primerne
vendar ne poznajo.
šole, a vstop v ljubljanske šole je otežkočen in
— Narodnjakariko časopisje zopet premleva siromašnejšim slojem naravnost onemogočen. Kakšna
«izdajništvo» jugoslovanske socialne demokracij", in krivica je to, spoznamo Sele tedaj, če pomislimo,
sicer je izvohalo tako izdajstvo za izpremembo da so prebivalci naše občine večinoma delavci v
enkrat v Istri. Kaj so tam pravzaprav zopet za- Ljubljani in pa da so tudi konsumenti ljubljanski
grešili naši sodrugi? I no — pri občinskih vohtvan obenem. Te gospodarske razmere so krive, da ta
niso glasovali ta zizibambule, temveč za socialiste. občina ne more osnovati primerne šole. Ljubljana
To je «cer tako naravno, tako logično, tako edino pa, ki je v liberalnih rokah, ki vleče indirektne
mogoče, da ae no zavednega delavca, ki bi le tre davščine od nas, pa zapira našim otrokom šolska
notek mogel misliti kaj druzega. Ampak kaj je vrata. Kakšna logika je to? Z ene strani pridigajo
narodnakariji pamet, doslednost in logika ? Kohorta o potrebi šolske izobrazbe, z druge strani pa zapi
trobojno pobarvaaih — pa gamo pobarvanih 1 — rajo šole otrokom, ki imajo moralno pravico do
farizejev pozna eno ediao postavo kakor pravi mo- □je. Tudi politično niso liberalci upravičeni hoditi
siemin le alaha in Mohameda. In ta postava se med preprosti narod, ker so takrat, ko so snovali
aiasi: Napadaj socialno demokracijo, laži, zavijaj, deželno volilno reformo izrekli, da reflektirajo le
obrekuj —
Î0 v,eeno’ le da j° napadaš. Kadar □a mesta in trge za to deželnozborsko volilno pe
ne za Istro, je na Ce^u
8aide zakotni tepčasti riodo. Torej ljudje, ki so slepo prepustili ves teren
«Omnibns» Ü od 3V0JeBa ioj3tTa ni znal nič dra- klerikalizmu, naj sedaj farbajo zopet naše slovensko
teta kakor bevskati proti socialnim demokratom. ljudstvo? Ne, kulturno misijo, ki so jo liberalci
Radar v svojem listu zacvili, se pa oglasijo z ena imeli, so zaigrali docela, in sicer ne le kot samo
kimi glasovi wi ^eliki> list’ od «Slovenskega Na- stojna stranka, nego tudi če jo vpoštevamo kot
sporadičen pojav socialne demokracije v današnjih
roda» pa do «Narodnega
«Naroon g Dnevnika». Brezobrazna
Ba
razmerah. — Kako pa izpadejo občinske volitve v
banda misli, da ima re«
Qaša n&_ Mostah__ ne vemo, želimo pa uspeha našim so
aost m njeno varstvo. ra J
d(J oblakov. drugom, ki bi utegnili — če zmagajo — res kaj
rodnjaarija tak švin I,,
narodnjaštva, pa misdoseči v šolskem in tudi sicer gospodarskem oziru.
Kranjski liberalci tlačijo m
njihove zveze z Vnaprej pa moramo izreči, da je njihova dolžnost,
* da bo svet ato potoM ^Sjotovd £"u’TSt0Äi»"i’pa“e- da se eraancipirajo od liberalcev, ki se rekrutirajo
iz ljudi jako nestalne politične barve,

— Dtonll je v Preserjah pri Vrhniki triinpolletea Ivan Smole, sin posestnika Iv. Smoleta.
Gospodinja in dekla sta šli v cerkev, oče pa je
ostal z dvema sinovoma doma. Prišedša iz cerkve,
se je dekla preoblekla in zopet odšla. Obenem z
njo pa je zginil Ivan. Oče ga ni iskal, ker je
mislil, da je šel z deklo. Šele ko se je ta sama
vrnila, so začeli dečka iskati in dobili utopljenega
v neki mlaki za domačo hišo.
— Začasno vodstvo razsodišča za pokoj
ninsko zavarovanje pri deželnem uradu splošnega
pokojninskega zavoda v Trstu je dobil dož. sodni
svetnik dr. Anton Povšič.

Socialni pregled.
Za osemurni delavnik. Zveza socialno-demo
kratičnih poslancev je dne 30. aprila na predvečer
1. majnika predložila zbornici predlog, v katerem
zahteva skrajšanje delavnega časa in uvedbo
splošnega osemurnega delavnika. Ta predlog ob
sega sledeče : Skrajšanje delavnega časa je zahteva
socialne higiene ter intenzivnosti in produktivitete
dela. Strokovne organizacije so s svojo močjo av
strijskemu delavstvu že priborile delavni čas, ki je
dosti krajši nego znaša zakoniti maksimalni delav
nik. Ker pa morajo organizacije v tem svojem
boju prenašati vedno in vedno šikane političnih
oblastij in je na drugi strani ta boj otežkočen
vsled nestrpljivega zatiranja zborovalne svobode,
imamo prav vsled tega ne malo tvornic, v katerih
prevladuje še enajsturni, da v nekaterih delavni
cah tudi še daljši delavnik. Ako se ima tedaj de
lavnik skrajšati le v trdih, obupnih bojih, tedaj se
mora to vprašanje urediti zakonitim potom. Vse
izvojevane koncesije organizacij naj bodo v prihodnjosti zakonito zavarovane in uvede naj se znižavanje maksimalnega delavnega časa do osem
urnega delavnika. Zakon je uveljaviti za vsa
podjetja razven onih, pri katerih je delavske po
goje mogoče urediti le s posebnimi zakoni. Načrti
za te specialne zakone so pa tudi že izdelani.
Tako imamo predlog poslancev Tomschik, Ellen
bogen, Cerni, Moraczevrski in Pagnini glede ure
ditve pogodbenih odnošajev med železni čnimi pod
jetji in njihovimi uslužbenci; nadalje predlog po
slancev Cingr, Baer, Daszyński, Prokeš, Seliger,
Beutel in Vitijk glede delavnika v rudnikih; pred
log poslancev Adler, Nčmec, Daszinsky, Pittoni in
Vitijk glede delavnika v delavnicah z nepretrga
nim obratom. Zveza je pripomnila, da ob priliki
predloži tudi predloge za ureditev delavnika kmet
skih in gozdarskih delavcev, nadalje hišnih poslov
ter delavcev jslužbenib na morju pri plovitbah in
ribištvu.

Vabilo na narocbo.
Sodruge in prijatelje vabimo na novo naročbo, dosedanje naročnike pa, katerim je potekla
naročnina koncem meseca maja, da jo zopet
obnove.

„Rdeči prapor**
izhaja trikrat na teden ter velja

Za Avstro-Ogrske dežele:
celo leto
pol leta
četrt leta
mesec
Za Nemčijo:
za pol leta
za četrt leta

K 14*—
rt 7*—
tr 3*50
ft 1*20

K 7*90
„ 4*—

Za Ameriko:
za pol leta
K 9*50
za četrt leta
„ 4*80
Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri
poročajo naš list svojim sodrugom, prijateljem in
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka
varnah, v katere zahajajo in naj nam pošljejo
naslove takih znancev, ki bi ga naročili, če jim
ga pošljemo na ogled.

Upravništvo „Rdečega Prapora“.

]osipina Herrisch
© Ljubljana, Židovske ulice 7 ©
W priporočasvojo bogato zalogo moških,

e

V

ženskih in otročjih čevljev, gamaše O
itd. najnovejše oblike, zelo trpežne in elegantne fazone
Zuaanja naročila točno.

14—1

Izhaja v Ljnbljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnin* za avstro-ogrske kraje
ca celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
ca četrt leta 3'50 K, meiečno V20 K ;
za Nemčijo ca pol leta 7*90, ca četri
leta 4 K; ca Ameriko ca pol leta
9-50 K ca četrt leta 80 K.

PtłinuRi Mavlika 10 v.
Reklamacije «o poilalat pmli,
MsfrasUrana plima n a* «pre
lamaj«. Kakeplsl u a« maaja,
jBSsraH. laortopas potll-nillM
(Uriaa 81 aam) aa «akrat 10 Tla.,
Trikrat pa iofavora.

V Ljubljani, v soboto, dne 29. maja 1909.

51- štev.

i*°
23 dopise in rokopise ca list: Uredništvo
cBuecega Prapora», Ljubljana, — Za denarne pošiljatve
naročila na Ust, reklamacije, inserate i. t. d. : Upravniitvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana, Šelenburgove ulice 6/U.

Proti novim bremenom.
Kio Je giavm davkoplačevalec?

Sodrug dr. Renner je zračunai, da so se davki
od leta 1850 v Avstriji podevetorili. Na čelu na
šega davčnega sistema stoji zemljiški davek, davek
Windischgraetzov, Lieehtensteinov, Schwarzenbergov. Takrat je donašal 37 milijonov in danes,
ko >o zemljišča nedvomno še enkrat toliko vredna
tudi 37 milijonov! Državna bremena so se podevetorila. Hišno-razredni davek, ki ga plačujejo
hišni posestniki se je komaj podvojil, dočim donaša hišno - najemninski davek, davek delavcev
12*/,-krat toliko kot leta 1850. Leta 1896 je
buržoazija znižala sebi zemljiški davek za 15%,
hišni davek za poltretji procent, pridobninski davek
za 25% in davek od delniških družb za pol pro
centa. Toda ceho je moralo plačati delavstvo :
novi osebni dohodninski davek, ki ga je meščanstvo
na lastno kožo prikrojilo, je težko breme gorenjih
plasti delavskega ljudstva. Od 1000 plačevalcev
dobodariue je komaj 90 posestnikov, delavcev pa
štirikrat toliko. Od J. 1899 pa je meščanstvo proti
ustavno vpeljalo, oz. zvišalo davek na sladkor, žganje
in pivo. Ko se je ljudstvo uprlo tem težkim bremenom
in branilo svoje ustavne pravice, je meščanska
vlada odgovorila s — puškami. Tudi sedaj boče
buržoazija nadaljevati svojo blazno igro; Bienerthovo ministrstvo ji taktira. Toda proletarijat je do
grla sit meščanskih norosti in je pripravljen, da
na ulicah brani svoje pravice.
*
Prekrižani računi — meščanske etranke na cedilu !
Meščanske stranke pa tudi klavrna Bienerthova vlada so pričakovali in se nadejali, da od

govore socialni demokratje na Bilinskega fiinančni
načrt z obstrukcijo. Pa so se všteli 1 Kalkulirali pa
so tako-le: obstrukciji pa sledi za petami razpust
državnega zbora in meščanske stranke so rešene
vse odgovornosti za delovanje § 14. Meščanstvo je
Mo pametno, ampak premalo: proletarijat jim je

PODLISTEK.
Vihar.

Konec.

Njegova razburjenost se je povećavala vsake
četrt ure — dobro je slišal uro! — potem od
minute do minute, od sekunde do sekunde. Vihar
je razsajal, njegov pih se je čutil v sobi, v postelji ;
prodiral je v telo, v kosti, divjal je v prsih; čutil
ga je — pod njegovim sunkom se je nekaj težkega
kakor kamen — in zdaj m mogel več pretrpeti.
Vse njegevo življenje je zmečkano pod pritiskom
kamna in če je človek truden aa smrt, pa se ne
more spočiti in bliža se blaznost... če je moral
biti vse svoje življenje kakor pes ... zakaj...
oii e • •
Vihar je divi/al. . • ZUDah »otraj.. • bret
presledka; žvižgal je, stokai je.. . in Friču ni bilo
reč obsii v postelji. Nekaj se je morale zgoditi,
loi g» je Irai» mrzlica, sc ,» oblekel hiUejs.
iego Ljtoli. Pohitel J. «n. Kako. bbsk mu je
uoieaue presunila misel na denar. Vihar mu je
«2»! klobuk, razmräil mu je lase, neusmiljeno
m. ,« metal debele kaplje T Ilce J»
Ie
neprej. Nie ni mogel jasno misliti, le neka čudna
»la ga je gnala; hitel je k posli. V prvem MU

te načrte in nakane temeljito prekrižal. Z mnogo
številnimi shodi in manifestacijami po vsej Avstriji
je vzdramil konsumente na boj proti temu novemu
atentatu kapitalistično-militaristične države. S tem
pa je prisilil tudi poslance meščanskih strank, ki
so ob pobiranju glasov polni samih lepih besedi, da
pokažejo barvo. Strah za mandate bo gnal me
ščanske poslance v boj proti zvišanju davkov. Da
se meščanske Stranke togote nad energičnim na
stopom socialne demokracije, ki se v hrambi ljud
skih koristi tudi ulice ne izogiba, jim preklicano
malo pomaga.
♦

Leto XII.

oderuštva in zahteva od vlade naglih in ener
gičnih korakov.
*
Višek agrarne nearamnoatl.

Z ozirom na predlog galiških poslancev, da se
omogoči uvoz tujega žita, piše «Pesti Hirlap» : «tudi
če bi lakota trumoma pobirala žrtve od Rumburga
do Mostara in od Bregenca do Ćernovic, tudi v
tem slučaju bi vlada ne smela odpreti carinske
meje tujemu žitu.» Tak cinizem celo v kapitalistič
nemu razredu ni vsakdanji in se prav nič ne raz
loči od norosti.

Blenerthova politika lakote.

Cena moke in mesa je v zadnjem času Agrarno-socialno vprašanje na Franco
skem ln pri naS.
Konec.
ogromno poskočila. Kmečke hiše so izpraznjene,
hlevi zapuščeni, poslednje živinče roma v klav
Slovenski socialni demokraciji pa je važna še
nico. Agrarna centrala pod vodstvom zloglas ena naloga. Četudi ima na Francoskem med kmečkim
nega Hohenbluma pa hujska veleposestnike in prebivalstvom duhovnik še vedno vpliv, vendar
žitne oderuhe, da naj zadržujejo svoje zaloge, klerikalizem na Francoskem ni mogel priti nikdar
j
da spravijo ceno moke in mesa do vratolomne do prave veljave vsled naprednosti francoskega
višine. — Gališki poslanci so predlagali, da se življa in je sedaj po ločitvi cerkve od države več
odpre meja tujemu žitu, ker letošnje domače za ali manj nemogoč.
loge ne zadoščajo za prehrano prebivalstva, tudi
Kaj drugega pa je pri nas na Slovenskem.
zaloga Ogrske je tako neznatna, da še v poštev Ako so ekonomični pogoji kmečkega prebivalstva
ne prihaja. V Galiciji, ki prideluje od vseh dežel med nami veliko bolj ugodni za pridobitev kmeta
avstrijskih največ žita, je cena poskočila za dobrih za socialno-demokratično stranko, je po drugi strani
6 K pri metrskem stotu. Vlada se pa prav nič radi dosedanjega kulturnega razvoja našega kmeta
ne gane. Bienerth je sicer obljubil v državnem mnogo težje rešiti izpod jarma duhovstva in kleri
zboru, da se začno trgovska pogajanja s Srbijo kalizma. Malo je na svetu kje toliko fetišizma in
v najkrajšem času, toda Bienerth svoje pozlačene malikovanja nego med slovenskim priprostim
obljube ponavadi sné. Sploh imamo ta vtis, da kmečkim ljudstvom 1 In kar pri Slovencih posebno
hočeta Aehrenthal in Bienerth po slavnih zgledih prihaja v poštev, je okolnost, da slovenski kmet
zadušiti Srbijo v njeni moki in „špeku“. Pred svojega sina, če je v položaju, izšolati ga, docela
kratkim je sicer avstrijski poslanik Forgach po egoistično in praktično izšola le za duhovnika. Ne
sredoval pri srbski vladi, pa ne zaradi trgovskih le, da ga staae šola vsled podpor klerikalnih inšti
pogodb, temveč zato, ker je belgrajski list „Re tucij mnogo manj, ampak je tudi za višji študij
publika“ napadal avstrijskega cesarja. Zdi se nam, v teologiji docela oproščen stroškov in vsled ce
da presega konfiskacijska besnost avstrijskih libata vidi vsaka kmečka družina v svojem sinu„državnikov“ svoje meje, ko nameravajo importi- duhovniku nekako «bogatega strica«. Docela naravno
rati tudi v Srbijo avstrijsko tiskovno svobodo; je, da je taktični nastop v tako probujeni državi,
vsekako pa je vsakdanji kruh avstrijskega prebi kakor je Francija, in pri razmerah francoskih strank
valstva važnejši, kot brezpomembne osebne žalitve. ves drugačen nego pri nas. Velika politika je precej
Avstrijsko ljudstvo se je naveličalo agrarnega izključena pri vseh slovenskih strankah in dnevni
boji slovenskih političnih strank gredo po večjem
stropju so delali. Kolikokrat je imel tam nočno na malenkosti.
službo! Kolikokrat ga je tam prijemala vrtoglavost
Po navadnem socialnem položaju na Slo
spričo ogromnih svot!.. .
venskem je torej najimenitnejše taktično sredstvo
Stal je v sobi desno od stopnic. Bila je prazna. za socialno-demokratično stranko, da dijaštvo sred
Uradnik je gotovo odšel le za trenotek. Na mizi je njih šol oprosti malenkostnih predsodkov in okov,
brlela sveča, pripravljena za pečatenje. Tudi tukaj ki jih kmečki sinovi prineso od doma in ki jih je
je bilo slišati vihar. Frič ga ni le slišal, temveč tako težko premagati v mladosti. Velik del poezije
tudi čutil. Tudi Djega je podil vihar, tudi v njem prinese kmečki mladenič iz ožjega svojega okraja
je divjal. Razdražen, besen je pograbil papirje in v mesto in ga ob dolgočasnem dijaškem življenju
jih pritaknil k sveči pa jih vtaknil v koš; velike zvesto ohrani v svojem srcu. Predno prevlada vtise
pole je pomolil v plinov plamen; vzel je svečo, svojega rodnega kraja in pri občevanju s svojimi
stopil k oknu, dotaknil se je zaves... potem je kmečkimi starši, stopi predenj vprašanje stanu in
zdirjal v drugo sobo. Na mizi je opazil denar . .. izgublja se tako po semeniščih in daje oni del slo
hitro, hitro, s tresočimi rokami, a sigurno... Tu venske inteligence, ki vzdržuje reakcionarnost med
je bil uradnik; hotel je gasiti. Frič je pohitel nazaj, kmečkim prebivalstvom, ali pa sl vsled vpliva
v prvo sobo ... Hahaha ! Ogenj, ogenj, prasketanje, splošnega toka razvoja išče svobodnejšega delo
poželjivo, lačno ... Hahaha 1 Pohitel je na stop vanja in življenja v političnem delu in organizacija
nice, slišal je klice, ljudje so se zbirali, vihar je krščansko-socialne stranke.
divjat Z glavo po koncu je stal na nsjviši stopnici
Ta moment se je do sedaj pri slovenska sociz izrazom divje, srečne zadovoljnosti na licu — a s alno-demokratični stranki premalo uvaževal. Treba
trepetajočimi udi, sam sebi tuj —- kakor zmago bode torej tukaj zastaviti naši socialnodemokratični
valec — le trenotek. Potem se je zgrudil. Plamen inteligenci vse svoje sile, da vpliva na raišljenjo
srednješolske mladine. Drugi taktični nastop, pred
je švigal vseokrog.
Mrtvo truplo so odnesli v mrtvašnico najbližje pisan socialnodemokratični stranki na Slovenskem,
bolnišnice. Tedaj je našel Frič zaželjeno spanje —■ pa je: učiti kmeta revolucionarnega mišljenja, ka
in ni več slišal viharja.
zati mu izkoriščanje po kapitalizmu, • pa tudi ma
lenkostno izkoriščanje po malem srednjem trgovcu

in obrtniku, ki bivata med nami in se prištevata
napredni in narodni stranki. Tukaj, vedno imajoč
pred očmi malenkostne naše socialne razmere, se
mora socialno-demokratična stranka zopet zavedati,
da je narodna napredna stranka velika pospeševateljica političnega in socialnega alkoholizma in
razsipnosti. Danes so glavno agitatorno sredstvo
narodnjakov sokolske uniforme in prirejanje veselic,
in stebri naprednjaštva so krčmarji, ki morajo
skrbeti za to, da kmečko ljudstvo nosi svoje pri
hranke njim na korist. Raditega mora »ocialnodemokratična stranka na Slovenskem delavska iz
obraževalna društva ustanavljati in vzdrževati v
drugi smeri, t. j. res kot vzgojevalna društva, in
energično se je treba braniti posnemanju narod
njaških in liberalnih agitatorjev, tirati delavstvo in
kmečko prebivalstvo v šumne brezmiselne veselice,
posebno v plese in slikovite javne nastope. Četudi
je izobraževalno delo težko in sprva nehvaležno, a
le po tej poti revolucionira demokracija mišljenje
našega kmeta.
Tretji praktični nastop socialne demokracije
med kmetom pa mora iti na zbliževanje in zdru
ževanje po gospodarskih zadrugah. Imamo tipičen
vzgled za praktično delo v delavski kmečki zadrugi
v Dobravljah na Goriškem, ideja, ki se je rodila
dejansko v kmečkih glavah vsled gospodarskih in
socialnih razmer, pristopnih za napredne ideje.
Mali vipavski vinogradnik, med katerim stanuje
precej odstotkov delavstva, ki si mora iti iskat
zaslužka po svetu, je jel razumevati neobhodno
potrebno združitev mezdnega delavca in malega
posestnika pri politični organizaciji, pa tudi pri
skupni gospodarski organizaciji. Čitajmo torej z
zanimanjem teoretične razprave o agrarno-socialnem
vprašanju drugod, ne izgubimo pa izpred oči po
ložaja, kakršen je, in segajmo v naše domače živ
ljenje brez predsodkov in brez dogmatizma, pa če
tudi marksističnega.
Dr. H. Tuma.

Politični odsevi.
* Proračunski odiek nadaljuje svoje razprave.
Sodrug dr. Adler je urgiral nujno predložitev ne
katerih zdravstvenih predlog ter zahteval. od no
tranjega ministra pojasnil glede volilnih sleparstev,
ki jih je uganjalo nižjeavstrijsko namestništvo v
korist krščanskih socialcev in ki jih je državno so
dišče obsodilo. Odgovor notranjega ministra Här dt la
je bilo čisto navadno izogibanje in jedanje, odmev
slabe vesti. Tudi opravičevanje škandalozne praške
policijske direkcije ni moglo nikogar prepričati.
Haerdtl je vpeljal v upravo načelo pravne nego
tovosti in s svojim nesrečnim govorom je dal pod
rejenim uradom le potuho, da kršijo še nadalje
najjasnejše postavne določbe. — O pravosodnem
proračunu je govoril justični minister polno lepih
besedi; novega ni povedal nič. Poslanec Ellen
bogen je ožigosal nečuveno konfiskacijsko prakso,
ki je ustavno zajamčeno svobodo tiska že popol
noma zadavila. Poslanec dr. Diamand pa se je
pečal s poroto, ki je v današnji sestavi utelešen
izraz razredne justice in ki bije v obraz ustavnogarantiranemu načelu ravnopravnosti.
* Štrajkovakl zakon v turškem parlamenta.
Interesantna debata se je razvila v turški poslanski
zbornici povodom predloga, da vlada napravi načrt
delavskega koalicijskega zakona. Notranji minister
Ferid-paša se je protivil temu predlogu, češ,
socialistične ideje bi bile za turško državo, ki v
notranjem še ni utrjena, prava nesreča; omenjal
je tudi štrajk na orijeutalski železnici, ki si ga je
Bulgarija na škodo Turčije izkoristila. Zbornica se
ni pridružila ministrovim izvajanjem in je predlog
sprejela.
* Razpast poštnega sindikata. Državno pravd
ništvo je pravila poštnega sindikata kot nepostavna
zavrnilo, vsled česar je vlada sindikat razpustila.
— Socialistični poslanec Contant je vložil v zbor
nici predlog za amnestijo in zopetno nastavljenje
vseh uradnikov, ki jih je vlada disciplinirala.

Sodrnfli, wtëljeaUil

Kavarne in brivnic«, Kier ie na razpolaga Viže
praporuj
Proti novim bremenom.
Idrija. Tudi pri nas smo priredili shod proti
novim davkoml Na 24. maja so se zbrali
idrijski delavci v dvorano pri Črnem orlu, kjer
je v daljšem govoru sodr. Anton Kristan raz
ložil vzroke »pomanjkanja denarja v državnih
blagajnah“ ter način saniranja potom novih davkov
na pivo, žganje i. t. d. Predložena resolucija se
je soglasno sprejela. — O občinskih razmerah v
Idriji je govoril poslanec Gangi, ki je orisal de
lovanje g. gerenta Cacrtla. Sodr. Iv, Štravs je

sliko gerentstva z več dogodkami izpopolnil. Sodr. 5
Anton Kristan pa je z ozirom na vse navedeno
konstatiraj, da je zadnji čas, da se uvede tudi v
občine splošna volilna pravica, da pride tudi de
lavstvo do primernega zastopstva.
*
Gorica. V nedeljo, 23. t. m. so združeni slo
venski in italijanski socialni demokratje t Gorici
priredili javen ljudski shod, da protestirajo proti
novim bremenom, ki jih misli vlada navaliti ljudstvu
na pleča. Shod, ki je bil jako dobro obiskan, je
izvolil sodruga P e» tut a za predsednika. Poročal
je v italijanskem jeziku poslanec sodrug Pagnini
iz Trsta. Govornik je obširno pojasnil finančni
načrt, s katerim hoče Biliński rešiti državno in de
želno gospodarstvo ter je govoril o notranji in
zunanji politiki, v kolikor je v zvezi s finančnimi
nameni vlade. Ostro je kritiziral politiko Aehren
thala, Bienertha iu Bilinskega, kar je napravilo
vladnega zastopnika tako nervoznega, da je večkrat
hotel intervenirati po stari znani metodi. V enakem
zmislu je govoril v slovenskem jeziku sodrug Josip
P et e j an. Potem se je shodu predložila protestna
resolucija, ki se je brez debate soglasno sprejela.
Na to je predsednik zaključil lepi shod.
*
Podgora pri Gorici. V sredo 26. maja zvečer
smo imeli lep shod. O novih davkih in o stališču
delavcev napram njim je govoril v slov. jeziku
sodr. Ant. Kristan iz Ljubljane, v itaL jeziku pa
sodr. Petejan Josip iz Gorice. — Shod se je pečal
še z več vprašanji, tičočih se delavske strok, or
ganizacije. — V Pođgori se razvija res lepo zani
manje za delavsko stvar!

vsestransko za Hejslovane zanesljiv Ust se -»i
izraža o stvar, p^eej ńepti01(J
ne poznajo lastnih ekonomičnih predpogoj«^
majo občega centra,. piSe. Tadi
F
všeč, da izhaja ideja od Cehov. Zakaj Ptudil£
je pn vsem bratstvu najhližji lastni L, g'?8
razvidno, ed Rusov in njihovega carske«
rizma ni dosti pričakovati, dokler manjka R--vsamim najpotrebnejšega : kulture. Refren vse«
slovanskega gibanja pa je: Rusija.
Kupčija je kupčija. Po Ljubljani se govor
aa je dr. Oražen, vitez krvave maoâete, sa visok«
ceno prodal svojo pivovarno nemški tvrdki Riatigam. Prodal je dr. Oražen graški tvrdki a- i
posestvo na Zelenem hribu in pivovarno v mestn,
prodal je tudi svojo firmo, prodal svoje slovenski
odjemalce. Zvestobo za zvestobo, si je misli! vj.,
narodnjak, spravljajoč mastno kupnino. Liberala 1
glasila so danzadaem uganjala najostudnejše re
klamo za Oražnovo pivo tako, da se je čiov=«
zdelo, da so bili septemhrski dogodki nameram»
vprizorjen reklamni trik Oražnove firme. Ce st n
vest potrdi, pomenja za liberalno stranko in a
dr. Oražaa naoralični poraz, da si večjega miriifi
ni mogoče.
Hejslovanska banka je postala »Narodova*
igrača in igrača tistih imenitnih bančnih spe- j
cijalistov, ki iz njega govore. Snovanje na
rodnih bank smatrajo ti možakarji za rodoljuben
šport, kot n. pr. popivanje na narodnih slavinu
V svoji narodni nevednosti ne spoznajo, da "ie
naloga banke organizirati kredit, to olje kapita
listične produkcije in prometa. Kjer ni živahnega
blagovnega prometa in izmenjavanja, banki ni
prostora. Če premotrimo plačilno bilanco ruskoslovensko, ne najdemo zlepa drugega eksportne«^
artikla, kot hejslovanskega klativiteza Hribarja,pa tudi ž njim nimamo sreče; Ruš nam ga
zmerom vračajo. Se ne sprejme. Torej čemu
banko ?

Sodrngi!

Društvene vesti.

Kdor želi napredek naše stranke, ne sme nikdar
pozabiti, da je časopisje najvažnejše orožje v našem
boju. Vsak napredek našega časopisja je napredek
naše stranke, vsak korak, ki ga more zaznamovati
naše časopisje, nas približuje delavskim, socialnodemokratičnim ciljem. Razširjajte torej neumorno
<Rdeči Prapor», pridobivajte mu nove naročnike,
zahtevajte ga po vseh javnih lokalih, v katere za
hajate! Ako bo <Rdeči Prapor» krepak in velik,
se poveča in utrdi Vaš vpliv na javnost. «Rdeči
Prapor» je Vaš glas, skrbite torej, da se bo slišal
v vedno širših krogih! Vse, kar storite za svoje
glasilo, ste storili zase, za svoj napredek, za svojo
korist. Agitator za strankino glasilo mora biti vsak
posamezni sodrug!

§ Godbeno društvo v Idriji priredi na bin- ’
koštui pondeljek izlet v Spodnjo Idrijo k gostil
ničarju Štefanu Lapajneta, kjer bo vstopnine prosti
koncert.

Domače vesti.
— Papeški iegen socialnim demokratom.
Dekan Arko bo ostrmel in naši bralci bodo zma
jevali. Pa je le resi Papež Pij X. je blagoslovil
socialne demokrate in s tem je klerikalne slave
konec! Kajti tista prednost, ki jo je klerikalcem
podeljeval papeški žegen, ki so ga hodila pobirat
v Rim in ki so se ž njim bahali kot kmečki fant
s srebrnim tolarjem, je skopnela v tem hipu, ko je
papež oblagodaril s svojim blagoslovom «brezbožne»
socialne demokrate. Stvar pa je bila taka. Povodom
beatifikacije Klemena Hofbauerja se je papežu po
klonila deputacija dunajskih krščanskih socialcev
pod vodstvom dunajskega podžupana dr. Porzerja,
ki je papežu bridko potožil, kakšne preglavice jim
delajo v boju za sveto vero socialni demokrati.
Papež je podelil deputaciji iu vsemu občinskemu
svetu Fijev žegen. Nezmotljivi «sveti oče» pač ni
vedel, da sede v občinskem svetu tudi sodalni
demokrati — krivoverci in brezbožci, prokleti od
vseh svetih sinod, ki ne prosjačijo in zaslužijo pa
peževega žegna. Toda papeževa zmota je storjena
in klerikalci bodo proti žegnanemu Skaretu in so
drugom brez moči.
— Poglavje o hejalovanaki bandi. Ce bo
kedaj in kadar bo razpisana Noblova nagrada za
politično žonglerstvo, svetujemo «Slov. Narodu»
in njegovim hejslovanskim kapitanom, naj popro
sijo zanjo : zasigurana jim je. Koliko časa že pri
poveduje svoji inteligenci o vzajemnem slovanskem
bratstvu, o dobrem batjuški itd. Poljake in Ruse
je pobratil njegova najvišja instanca Hribar na
peterburškem pohodu in v Pragi so pili že lansko
leto bratovščino. Ampak kar je Hribar obračal, so
obrnili Rusi. Prijateljstvo je doseglo tekom leta
toliko stopnjo, da je poljski poslanec Drnovski iz
dume izstopil in da že največji idealisti in ueidealisti nad tem bratstvom obupujejo. Kjer pa obupa
vse in vsakdo, tam ne obupata «Slov. Narod» in
On. Ib ker sta oba slišala, da je podlaga vsemu
gospodarsko delo, sta prišla na idejo, delati reklamo
za slov. banko, tudi plod lanskih pobratimstev, ki
seve tudi še ni postala resnica, kakor ne bo po
stala resnica še marsikaj druzega. Ge že druzega
ne, vsaj kakšna tantijema bi odpadla name ali
vsaj čast in slava, ® misli Hribar. Skoda pa da je
kapital brez idealizma, celo slovanski. «Nov.Vremja»»

Zadnje vešti.
Dunaj, 28. maja. Avstrijski oficijozni listi
označujejo najnovejši Weckerlov načrt za raz
rešitev ogrske krize za načrt ogrske viade. Po tem
načrta bi se izvršila revizija vsega kompleksa nagodbenih vprašanj, predvsem bi se fiksirala carinska
neodvisnost obeh držav po leta 1817. Da ta aači
ne more biti podlaga resnega pogajanja, je očividno,
lajti revizija nagodbe bi pahnila obe državi zopet
v tisto krizo, iz katere sta se po desetletnem na
pora srečna izmotali.
Dunaj, 28. maja.

V parlamentarnih krogih
smatrajo stališče Bienertove vlade po sinočnem glasovanju v proračunskem odseku za zelo
omajano. Pravosodni proračun je bil sprejet z
enim glasom večine. In še ta glas je vlada z največjim naporom mobilizirala. Koroški klerikalec
W a Ich er se je popolnoma pridružil izvajanje«
socialnega demokrata dr. Di a m an da, da jejust.’i
pod Hochenburgerjevim ministrovanju prišla poJ
psa, navsezadnje pa se je le moral ukloniti diktat«
krščanskega princa Lichteusteina in glasovati a
vlado.
Dunaj 28. maja. Med nemškim nadoi
Malikom in češkim agrarcem Rolsberg
je vršil dvoboj na pištole. Strela sta bila
v zrak in ni nihče zadet.
Marseille, 28. maja. Nad 2000 vpisa;
narjev je sklenilo, da nadaljuje započeto
Poštno službo opravljajo štiri torpedovke, h ■
prispele sem iz Toulona. Nabralo se je 18.0®*
zaostalih poštnih zavitkov.
Petersburg, 28. maja. Ruska vlada je pn»*
lila v sklicanje vseslovanskega shoda, toda le P®*
pogojem, da izostanejo politični govori in nernsc
delegatje (?).
Konstantinopel, 28 maja. Mladoturška
nadaljuje z zapiranjem reakcionarnih elementov
ki so se udeležili protirevolucije; med njimi J»
zlasti mnogo duhovnikov. Vsi pridejG pred »rr
grajsko vojno sodišče.

obrtnih sodišč.
dr.
ir. il.
D.

I. Tožitelju, odpuščenemu kočjjažu. j*
n znesek 16 K; višji zahtevek je on

usJuž!’91
, .!!l

o g i ; Dogovor, da bo
takoj odpuščen, se mora sma
kajti če smeta stranki
; s pogodbo popolnoma izključiti aß »^

Pvozno Wago na želeraio «i od^
J Ta mu manjka ena konjska
äy ni ^staka' dabib,la o*inł,ołr’*

M
Izhaja y Ljubljani vsak
torek, Četrtek in soboto.
Naročnina za avstro-ogrske krajo
za celo leto 14 K,za pol leta 7 K,
za četrt leta 3'50 K, mesečno 1-20 K ;
za Nemčijo ra pol leta 7’90, za četrt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta <*80 K.

®ea*M«szns 48av!«fea ae w.

v
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Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.

Beklamaelje so poitniac prssts,
Mefranklrana pisma » a« «pn
|«b>*J«. Kekaplrl st na vrsesj»,
geniktt. ZcesUpa* petit-nsti««
(litin* 83 m») » takrat 10 vin.,
vtčkrst pt iagtrera.

V Ljubljani, v torek, dne 1. junija 1909.

52. štev.

NA S k O V A : Za dopise ia rokopise za list : Uredništvo
«Bdečega Prapora*, Ljubljana?— Za denarne pošiljatve
naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d. : Upravništvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana, šelenburgove ulice 6/n.

Vabilo na naročbo.
Sodruge in prijatelje vabimo na novo na
ročbo, dosedanje naročnike pa, katerim je potekla
naročnina koncem meseca maja, da jo zopet
obnove.

„Rdeči prapor**
izhaja trikrat na teden ter velja

Za Avstro-Ogrske dežele:
za celo leto
za pol leta
za četrt leta
na mesec

K 14"—
T®—

„ 3*50
„ 1*20

Za Neačijo:
za pol leta
za četrt leta

K 7"90
ss 4‘-

Za Ameriko:
za pol leta
za četrt leta

K 9*50
„ 4*80

Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri
poročajo naš list svojim sodrugom, prijateljem in
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka
varnah, v katere zahajajo in naj nam pošljejo
naslove takih znancev, ki bi ga naročili, če jim
ga pošljemo na ogled.

Upravništvo „Rdečega Prapora“.
Pobeljeni grobovi.
Dr. Ambrožičevo odkritje liberalno-nemške
zveze je aa liberalce vplivalo naravnost uničevalno.
Dejatvo, da so se s sklenjenimi rokami položili v
pesti nemškega veleposestva in da so vrgli nemškim
aacionalcem v deželnem šolskem svetu šolstvo slo
venskega ljudstva kot političen plen, je samonasebi
neopravičljivo.
Naravnost sramotno pa je za nacionalistično
stranko, ki je leta in leta prežvekovala narodne
fraze in trosila o naši stranki sumničenja breznarodnosti, S tem razkritjem je dokumentarično do
kazano, da je narodnjakarska stranka v medenih
tednih sramotne zveze varala slovensko javnost,
črno na belem stoji, da služi tej stranki laž za
glavno orožje in da ji ne gre absolutno nobena
vera. Neljubo jim je, da je posijala jasna luč na
zavita pota njihove politike; toda, kar navajajo v
opravičevanje, jt nerazločno jecljanje in «Narodova»
argumentacija o narodnem devištvu te prostituirane
stranko je tah°
đa kdor se za vejice te ar
gumentacije ©prijemlje, si gotovo tilnik zlomi.
Zato si pomagajo drugače: prav močno so
ïaeeli brenkati po shodih in v časopisju na na"ndoiaško struno, đa bi odvrnili pozornost od
svojega sramotnega protUjudskega, nenarodnega
mčetia ln o breznarndnosti socialne demokracije
Xrc tajno i"
’’»i

apev. Toda ptiča se po
SP°ZD“ 'n
banka stoji razgaljena med nami kot stara tu»rkl kiie letain leta lagala in tajila ne le JavMi, temveč tndi lastnim pristašem. Na njene e«
•* ne da nihče nič, vsakdo hoče dejanja.

Narodnjaška stranka pa je za enkrat akredi
tirana pri slovenskem narodu z liberalno - nemško
zvezo. Kakšen imeniten akreditiv!

V Zagorje.
Odgovor «Slovenskemu Narodu».

Glasilo slovenske buržoazije, ki sliši na ime
«Slovenski Narod», se je zadnji čas začelo zaganjati
z vso svojo nesramnostjo v socialno-demokratične
organizacije v Zagorju ob Savi. Nisem poklican,
da zagovarjam zagorske sodruge in njih društva —
ali, upam, da se mi bo oprostilo, na vsak način
se mora enkrat povedati, da je ostudno in fa
lo tsk o: sumničiti, lagati in obrekovati in ni
česar dokazati !
Nedavno je napadel dopisun «Slov, Naroda»
Unijo rudarjev in njeno podružnico v Zagorju. Pri
tem je seve pokazal svoje duševno siromaštvo.
Revež nima pojma o strokovnih organizacijah —
prav tako ga tudi nima o težniah delavstva sa
mega. Bedakovič — to ime mu pristoja, če je
tako neumen, če je pa tako zlobeD, sevé mu pa
gre naslov falota — besediči, da bi bilo za za
gorske rudarje boljše, če bi imeli «doma blagajno
in denar». Ce bi človeče vedelo, da je rudarsko
ljudstvo danes tu, jutri tam — da potrebuje rudar
brezposelne, potovalne, bolniške podpore ter pravovarstva, časnika, knjižnice i. t. d. i. t. d., potem
bi se — če je v njegovem srcu še kaj poštenja —
skrilo ne samo pod streho, ampak v dimnik, kjer
bi ga nihče ne iskal.
V sobotnem «Slov. Narodu» pa se je zopet
neko odraslo otroče — da rabimo samo milo ime
— spravilo nad «Zagorski konsum». Vprašuje:
«Kdo je dal tistih 1400 kron, s katerimi se je
začel «Zagorski konsum»? Nato tudi odgovarja:
«To ae še danes ne vé!» Resnica je, da tega to
otroče ne vé, ker nima, siromače, pojma: da se
konsum ustanovi na ta način, da se najpoprej po
bere od tistih, ki ga snujejo, pristopnino in pa
deleže. Ce bi to vedel, bi ne mogel zapisati: «da
to se še danes ne vé». Zadnji zagorski rudar, ki
ni hodil nikoli v šolo, ve, da je prvi kapital za
vsako zadrugo članski denar, ki ga imenujemo
«deleži».
Smešna so sploh izvajanja celega članka.
Umevno je to, kajti: otrok je smešen v vsem
svojem ravnanju. Mali Izidor vprašuje tateka:
«papa, kdo bo plačal dolg na blagu v znesku
4728 kron — pri prometu 200 000 kroni!»
Da — ni se čuditi «pomlajenemu» liberalizmu
na Kranjskem. Taki otroci, ki pišejo take neumnosti,
kot je «Zagorski konsum», so pač res «pomlajeni
liberalci». Gosp. Rožmanu, ki stoji na čelu «Zveze
slovenskih zadrug» priporočam, naj vendar pouči
uredništvo «Slov. Naroda» v temeljnih pojmih za
družništva na sploh in zadružnega knjigovodstva
že posebej, da bo znalo vsaj kontrolirati dopise
poh'tičnih otročajev.
Toliko glede teh napadov na zagorske delavske
organizacije.
Nekaj pa bi rad pripomnil zagorskim sodrugom
čisto odkritosrčno:
Prijatelji! Vaše «Občno konsumno društvo»
se od leta do leta lepše razvija. Vedno bolj se širi
delokrog zadruge. Kmalu bodo prišla na zagorsko
zadružno organizacijo vprašanja daljšega nzvoja.
Centralizacija zadrug v deželi stoji pred nami.
Vprašanje združitre gospodarskega dela v Zsgorju,
Trbovljah in Hrastniku je načeto! Treba nam
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več zmožnih ljudi ! Naloga trdnih in v bojih izku
šenih zadrug je, da, skrbe za potrebne ljudi. Na
loga zagorskega konsuma je zato, da vzgoji pravkmalu najmanj enega ali dva sodruga, ki bodeta
sodelovala v našem skupnem delu. Sodrug čobal
opravlja dosedaj vse delo. Kako ga opravlja — o
tem pisati ni treba, ker številke zadnjega računskega
zaključka jasno pričajo, da je malo tako lepo procvitajočih društev kot je v Zagorju. Ali — na
raščaja ni, in za to je skrbeti potreba.
Na vse napade v «Slov. Naroda» bo najboljši
odgovor ta: če se v zagorsko «Občno kon
sumno društvo takoj nastavi še enega
ali dva inteligentna moža, oziroma mla
deniča, da se izučita pri sedanjem vod
stvu praktično voditi konsumna društva,
s tem bo storjeno tudi v vsakem oziru lepo delo
v korist delavskega zadružništva na Slovenskem in
pa podan bo dokaz: da je naše stremljenje le
vedno naprej in naprej brez ozira na vse ostudne
obrekovalce.
Anton Kristan.

Politični odsevi.
* Vrnitev rezervistov iz Bosne. Vojna uprava
je sklenila do konca maja poslati domov vse na
domestne rezerviste, ki se sedaj nahajajo v Bosni.
Sedaj se nahaja v Bosni 57 bataljonov. Vsled od
pustitve nadomestnih rezervistov bo imelo izmed
teh 57 bataljonov samo 25 bataljonov kompanije,
ki bodo štele 130 mož, dočim bodo kompanije
vseh drugih bataljonov štele samo po 93 mož.
* Sadjarska tiskovna svoboda. Odkar je na
krmilu do kosti reakcionarna Bienerthova vlada in
ji oponira slavna Šušteršičeva slovanska enota,
vbajajo kaj rapiđno k nam madjarske razmere;
zato se za nas v sedanjem času praktike beračev
zelo aktualne. — Nedavno tega je bil urednik rumunskega lisia «Drapelul», Božidar Zuganar, ob
sojen na štiri mesece ječe in 400 kron globe, zato
ker j8 k poročilu o jesenski državni konferenci
socialno-demokratične stranke zastran ogrske vo
lilne reforme pristavil, da «se glas dunajske
socialne demokracije razlega bolj kot
glas Apponyija, ki je prav tedaj romal
v Berlin». Porota ga je spoznala krivim, da je
hujskal proti madjarskemu narodu. «Drapelul» do
stavlja, da je imel tisti srbski časnikar prav, ki se
je s kovčekom v roki zglasil v sodni dvorani, da
izve, za koliko časa gre v Szegedin sedet in koliko
mora plačati.
* Brozobraznost avstrijskega militarizma.
Vojno ministrstvo je razglasilo po meščanskem časopisju «avizo», ki se začenja tako-le : C. kr. vojno
ministrstvo namerava nabaviti od avstrijske in
ogrske privatne industrije okroglo 2000 potujočih
kuhinj za armado. — Toda teh 2000 kuhinj še ni
vse, ker vojno ministrstvo «namerava» nabaviti
4000 kuhinj za skupno vojsko in 2000 za deželno
brambo, v celem torej 6000 kuhinj. Vsaka potujoča
kuhinja stane okroglo tri do štiri tisoč kron, tako
da bodo vse kuhinje stale nad 20 mili
jonov kron. Da je za tak izdatek treba ustav
nega dovoljenja, ki ga ni, se vojno ministrstvo ne
zaveda ; svojo namero naznanja javnosti kar potom
— inserata. Slovenski delegat bo kakor navadno
tudi to pot molče požrl, kar mu vojni minister
servira. «Slovenec» pa utegne še reklamo delati za
vojnega ministra, ki izmakne zopet 20 milijonov
ljudstvu iz žepa. Ubogo ljudstvo, ki si voli take
mevže za poslance I
* Francoski parlament in odpuščeni poštni
uradniki. Zbornica je s 338 proti 141 glasovom
odklonila socialistični predlog, da se izpuščeni
poštni uradniki sprejmo zopet v službo. Minister
Barthou se je odločno izjavil proti «amnestiji».
* Nečuven načrt francoske vlade za «Izpopol
nitev vojnega brodovja. Po sklepu višjega morna
riškega sveta bodo zgradili na Francoskem v pri
hodnjih desetih letih 33 oklopnic po 22,500 ton in

Ali ste že obnovili naročnino? Še ne!
-----------

potem storite to takoj, da se vam list ne ustavi'
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poleg tega še šest drugih bojnih ladij tipa «Patrie», proti naprednim politikarjem. Interpelacija, ki je
tako da bo francosko brodovje štelo leta 1920 bila med velikim hrupom in viharjem sprejeta,
petinštirideset oklopnic. Vsaka oklopnica bo energično zahteva od vlade, da ustavi to zločinsko
oborožena z dvanajstimi 30-milimetrskimi in osem delovanje. Vlada in reakcionarne stranke so v hudih
najstimi 45-milimetrskimi topovi. Stroški so kleščah, ker imajo kadetje v rokah obilo obtežilproračunjeni na eno milijardo in 450 mi nega materijala, ki ga nameravajo izročiti javnosti.
lj on o v frankov, ki jih bo moralo plačati fran
cosko ljudstvo. Progresivnega dohodninskega davka Sodrngll
meščanska vlada ne utegne vpeljati. Za ljudsko za
Kdor želi napredek naše stranke, ne sme nikdar
varovanje pa sirota nima denarja ...
pozabiti,
da je časopisje najvažnejše orožje v našem
* Razmerje glaiov
novem itajernkem dež.
zbora bo sedaj, ko so tudi trgovske in obrtne boju. Vsak napredek našega časopisja je napredek
zbornice volile nemško-liberalno, oziroma nacio naše stranke, vsak korak, ki ga more zaznamovati
nalno, naslednje: 49 nemških svobodomislecev, naše časopisje, nas približuje delavskim, socialno18 krščanskih socialcev z dvema škofoma, 13 Slo
vencev (12 S. K. Z., 1 liberalec), 5 socialnih demo demokratičnim ciljem. Razširjajte torej neumorno
kratov. Nemška svobodomiselna večina znaša torej «Rdeči Prapor», pridobivajte mu nove naročnike,
11 glasov, za 7 manj, kot v pfejšnjem deželnem zahtevajte ga po vseh javnih lokalih, v katere za
zboru.
hajate! Ako bo «Rdeči Prapor» krepak in velik,
* Strahovi. Dunajska «Reichspost» je te dni se poveča in utrdi Vaš vpliv na javnost. «Rdeči
priobčila baje iz povsem zanesljivega vira članek;
Prapor» je Vaš glas, skrbite torej, da se bo slišal
v katerem se zatrjuje, da Srbija ne opusti svojih
aspiracij na Bosno in Hercegovino ter na ostale v vedno širših krogih! Vse, kar storite za svoje
srbske pokrajine v Avstro-Ogrski, marveč da bo glasilo, ste storili zase, za svoj napredek, za svojo
nadalje pletla svoje mreže ter pri prvi ugodni korist. Agitator za strankino glasilo mora biti vsak
priliki z vso vehemenco nastopila proti Avstro- posamezni sođrug!
Ogrski. Za sedaj bo Srbija gojila napram Avstriji
kolikor mogoče korektne odnošaje. Javnosti znane
zveze Belgrada z dosedanjimi agitacijskimi središči Dopisi.
na jugu monarhije se opuste, stare revolucionarne
organizacije se razpuste in ustanovijo se subven
Idrija. V sobotnem «Slovencu» v idrijskih
cije avstrijskim listom v dosedanji obliki. Vojaško noyicah je zopet kopa navadnih lažij. G. dopisnik
vohunstvo se popolnoma reformira in na Dunaju se je spravil nad naš shod, ki je bil v pondeljek
se nastavi srbski vojaški ataše. Velikosrbska propa dne 24. maja. Laže seve, ker resnice — hčerke
ganda se bo odslej razširjevala iz Prage, kjer upa božje — ne pozna. Laže, da je sodr. U. Gantar
srbska vlada dobiti dovolj sposobnih ljudi, ki bodo vpil, da takih shodov ni treba. Res je, da je sodr.
z vspehom labko vodili velikosrbsko akcijo. Med U. Gantar omenil, da bo dobro sklicati zopet kak
Rusijo in Srbijo se je sklenila pogodba, v kateri shod, ki se bo izključno bavil z rudarskimi razme
Rusija daje direktive Srbiji v njeni politiki na rami. — Glede udeležbe pa omenjamo, da je bila
pram Avstro-Ogrski. Srbija je sklenila tajno po takšna, kakršne klerikalci na desetih shodih
godbo tudi z neko drugo evropsko velesilo. Ost te skupaj ne spravijo?— Laže se dalje pobožni do
pogodbe je tudi naperjena proti Avstro-Ogrski. — pisnik, da se je od našega sodruga A. Kristana v
Ni nam pač treba povdarjati, da so vse te senza torek, 25. maja poslavljalo na trgu kar četvero gg.
cionalne vesti, ki jih priobčuje «Reichspost», plod «profesorjev» in pa par drugih «veljakov». Resnica
razgrete domišljije.
je le, da se je sodr. A. Kristan srečal s prof.
Danske državnozborske volitve so končale Julijan Nardinom ter ž njim govoril par besedij ...
s hudim porazom bivšega ministrskega predsed No, lažnjivci ostanejo lažnjivci; v Idriji že pomeni
nika Kristensena; njegova stranka je izgubila ime «katoličan — klerikalec» prav toliko kot laž
13 mandatov. Največ ji je škodovalo razkritje sle njivec. Le tako — naprej!
parstev, ki jih je pod njeno zaščito uganjal mi
nister Alberti. Socialno-demokratična stranka je
ohranila vse delavske mandate in je pripada v Socialni pregled.
novi zbornici od 124 poslancev 24.
♦ Delavikl svet Delavski svet se je v svoji
* Razpad nemškega bloka. Nemški kancelar plenarni seji pečal z zakonsko predlogo o volitvi
Bülow se je igral s potrpežljimi in pohlevnimi delavskih odborov in o uvedbi rudarskih
liberalci, tako dolgo, da jih je slednjič potrpežljivost zaupnikov. Rudarski svetnik Bauer je izjavil,
zapustila. V odseku za finačno reformo je dajal da nima načelnih ugovorov proti delavskim od
potom konservativcev v razpravo zakonske projekte, borom in zaupnikom; zlasti mu ugaja, da ostanejo
ne đa bili pasirali parlament. Zategadelj so so- zaupniki i nadalje v službi, ker jim bo zelo olaj
cialno-demokr atični in liberalni poslanci ševalo delovanje, graja pa, da zakonski načrt zdru
s protestom zapustili komisijo in odložili svoja žuje obe instituciji, kajti kvalifikacija za delavske
poročila, vsled česar je konservativni-iiberalni blok, odbore in zaupnike je povsem različna. Sodrug
v katerem pa so morali liberalci brezpogojno J a r o I i m je omenjal velike nevarnosti v rudnikih,
ubogati in plesati po konservativni muziki, po ki se je treba ž njimi boriti z vsemi sredstvi. Ru
kopan. Bülow pa bo vladal naprej klerikalno-kon- darji zahtevajo že leta in leta uvedbo rudniških
servativno.
nadzornikov, ki pa bodo mogli le tedaj uspešno
* Manifestacija Italijanske socialistične mla vršiti svoje naloge, ako uživajo zaupanje delavstva.
dine za avstrljsko-italtjanski sporazum. Osrednji Tega pa zakonski načrt ne obeta. Sodrug Beer
odbor socialistične mladinske zveze poziva italijanski povdarja, da je rudniško nadzorstvo stvar delav
proletarijat, da posveti večjo pozornost rastoči skega varstva, dočim je tendenca vladne predloge
prešernosti militarizma, ki izžema na vso moč dr I ta, da gre rudniškim baronom na roke. V aadaljni
žavno blagajno, draži ljudstvu vsakdanji kruh in debati predlaga sodrug dr. Karpeles, da naj
zavira vsako plodonosno delo na polju ljudske kul delavske nadzornike, ki se morajo podvreči skušnji
ture in blagostanja ; hkrati pa sej e z iredentiz usposobljenosti, voli delavstvo samo, plačuje pa
mom sovraštvo med avstrijski in itali naj jih država. Predlog je bil z večino glasov
janski proletarijat in ruši njegovo vzajemnost, sprejet; vladni načrt je bil vrnjen rudarskemu
ki ne sme nehati ob državnih mejah. V tem po odseku.
gledu pogreša socialistična mladina odločen nastop
proti našim vojaškim izdatkom, kar se je posebno
pokazalo ob zadnjih parlamentarnih volitvah in ob Strokovni pregled.
majskem slavju. Za prihodnji mednarodni kongres
Občni zbor podružnice Ljubljana «Strokovnega
zahteva natančen program glede narodne brambe
društva
strojarjev v Avstriji» se je vršil 29. maja
in pa načrt za mednarodni boj proti militarizmu.
v
gostilni
pri Novaku na Sv. Petra cesti. Po raz
— Naravnost zločinsko je početje meščanskega ča
govoru
o
dosedanjih
razmerah v organizaciji se je
sopisja, — tako avstrijskega kot italijanskega, ki
bi po vsej sili rado naščuvalo državo proti državi. izvolil odbor, in sicer nastopno : za predsednika
Po svoji militaristični kričavosti se odlikuje zlasti sodrug Schmidt, za blagajnika sodrug Podlipec, za
klerikalni «Slovenec», ki je v službi vnanjega in zapisnikarja sodrug Bizjak, za knjižničarja sodrug
bojnega ministrstva, da vzlic svoji «opoziciji» dela Glavač. Revizor računov je sodrug Rant. Sedež
reklamo za nove vojne barke, ki naj požro za prazen podružnice so odslej v Šelenburgovih ulicah 6/II.,
kamor se je odslej obračati v vseh zadevah stro
nič ogromno ljudskega denarja.
* V raški doni se obetajo tik pred zaklju jarske organizacije.
Strokovne organizacije v Ljubljani, pozor!
čenjem sezone jako burni prizori. 39 opozicijskih
poslancev je vložilo na vlado interpelaciji v kateri V torek, dne 1. junija zvečer se vrši v strokovnem
jo pozivajo pojasnila o stikih policije z zvezo res tajništvu (Šelenburgove ulice 6/II.) seja članov
ničnih ruskih ljudi. Kakor je razkril fiaski proces strokovne komisije. Začetek ob 8. uri zvečer. Prosi
proti morilcem Hercenštajna, voditelja strance ka se vse člane, da pridejo točno in zanesljivo, kajti
detov, sta delovali policija in zveza ruskih ljudi dnevni red je važen.
Anton Kristan
roko v roki in sta prav močno udeleženi na umoru
Hercenštajna in na atentatih, ki so bili naperjeni
strokovni tajnik.

t

Shod ljobljanikib zidarjev se vrši v aedriin
dne 6. junija 1909 v gostilni pri Levu. Tovariši
tesarji, pridite vsi! Začetek ob 9. uri doanUna

■ » P^CBI. z^ot Podružnice pleskarjev, slikaijev
1.1. d. v Ljubljani bo v nedeljo, dne 6. junija ■ 90s
v gostilni pri Novaku na Sv. Petra cesti. Pridite vsi! Dnevni red važen!
Vsem delavcem na znanje! Strokovno taj
ništvo, kakor tudi organizacije mizarjev, tesarjev
zidarjev, kovinarjev, čevljarjev, krojačev, pekov'
tobačnih delavcev, strojarjev, mladinskih delavcev'
so sedaj v skupnem stanovanju v Šelenburgovih
ulicah 6/II (poleg glavne pošte!)

Domače vesti.
— likrenosf r liberalni ztrankl. Da narod
njaški stranki ni všeč, da prihaja na dan ponetoaženo njeno perilo, ki ga je leta in leta zakrivala z
obleko, radi verjamemo. Ko je bil smrad premočan
je udaril preko obleke, kar je tudi čisto naravno,
Da je javnost zasačila staro ropotuljo, ln se je »
devico izdajala, pri sramotnem dejanju, ji že samouasebi ne more biti prijetno ; kajti s tem je v
javnosti razkrinkana kot iažnjivka, koje javno de
lovanje je bila ena sama velika laž, in s tem ii
otežkočen javni nastop, kajti lažnjivemu Janezku
nihče dosti ne verjame. Najhujše pa je obrisaaujenje liberalno-nemške pogodbe poparilo dosedan;»
somišljenike liberalne narodnjaške stranke. Zakaj
spoznali so, da jih je lastna stranka ves čas za
nos vodila, ker jim je dosledno utajila dogodek
tolike politične važnosti. Začutili so, da jib je lastna
stranka prezirala in smatrala za čisto navadne
kaline, ki se love na tičji lep narodnjaškega fortissima. Zavedli so se, da je liberalna narodnjaška
stranka zastrupljen dom, kjer ni niti trohice za
upanja med možem in ženo in kjer starši lažejo
lastnim otrokom. Ven iz take moralične in
politične smetišnice!
— Buržoazija in delavstvo. Z razredno pró
buj o se poraja v delavstvu moderni titan, ki zmelje
sodobni družabni red, v katerem igra buržoazija
vlogo užitkarja. Slednji ni do tega, da bi zapustila
ugodni kotiček in zategadelj tuhta, kake bi zavirala,
delavstvo v njega razrednem razvoju. Ena pot je
snovanje stavkokaznih organizacij med delavstvom,
bodisi na narodni ali konfesionalni podlagi, ki naj
bi moč modernega proletarijata gospodarsko in po
litično oslabile in saj del delavstva izpremenile v
pokoren repek meščanstva in meščanskih strank.
Toda ta metoda je pregroba in premasivna, kapi
talistično in profitarsko kopito preprozorno, da bi
ga inteligentno delavstvo ae pregledalo. Ker torej
s počesano buržoazno demokracijo nimajo sreče,
poskušajo s profitom eksploatirati narodnost. V io
svrho fabricirajo legende o breznarodnosti socialne
demokracije; tudi ta metoda ima kratke noge, kajti
buržoazija je predvsem buržoazija, t. j. izkoriščevalka ljudskih mas, narodnost pa ji je ie maska,
s katero zakriva svoje surovo obličje. Će ljudstvo
ugleda pod cvetočo masko sesušen obraz, zažene
nespoštljiv krohot in buržoazne korajže je na mah
konec. Taka pepelnična nemaskada je prav sedaj
zadela naše liberalstvo.
— Samostojnost zizibambnle. «Narodna Tis
karna» je zizibambulam naklonila iz svojega do
bička 200 kron. Imenitna je taka delavska organi
zacija, ki si jo «špogajo» kapitalistični akcionarji.
— Advokat — alepar ia defravdaat. Pred
dunajskim porotnim sodiščem je stal odvetnik dr.
Quittner, obtožen zaradi poneverbe in goljufije. Do
kazalo se mu je, da je ponarejal menice in da j«
s takimi gnilimi menicami oškodoval svojega brata
in druge poštene ljudi, ki so mu zaupaj M
350.000 kron. Vzlic temu ga je porota spoznala
nekrivim in je bil le zaradi kride obsojen na 2
meseca zapora. Ta kričeči pravdorek občuti
pravno čuteč človek kot zaušnico, kot nečuvso
justični zločin. Koliko ljudem, ki so se le enkf*
v življenju pregrešili, sodišče uniči eksistenco ®
vselej; tukaj pa, komaj da se je las akriv-:^;-j
paiju, ki ni druzega mislil kot na goljufijo
očividnega ekscesa razredne justice » o>
dovolilo kakšno sodišče, kot v tem »iu#*
najska porota. Da zaupanje y tako justice p*> .
čuda. Taki in podobni slučaji ne pre^- ^T
dokler si ljudstvo ne osvoji sodišč, doki^ ho Pra’
sodje privilegij posestnih slojev.
Psazijiko zavaravanje
nikov. Za sredo, dne 16, maia j
združeni narodni odbor shod int_
. __ T
skega zavarovanja v salon Meščanske piv^“r
Ljubljani. Vabili so, interesente na ta r - K
ljubljanskih dnevnikih in s velikim pi«*4j,
bili nabiti po vogalih. Napovedan je M
pol 9. uri, otvorili so ga ob pol lv. “
w
vzočnosti 38 oseb. Iz tega moramo sbP 1 Jgvaa
ljubljanski privatni uradniki ne zam

preveč ia penršjsko zavarovanje. Shod je otvoril
v imenu :goraj imenovanega odbora dr. Windiicher. Poročal pa je g. Škrbine. Narisal je celo
zgodovino od tistega časa, ko ga je vlada imeno
vala. oz. pokucala, da zastopa slovenske delojemalce
v odboru penzijskega zavoda. Interesentov da je 1
19 italijanov, » 1# Slovencev, Hrvatov in Srbov
tei »a Nemcev. 2»a slovenske delodajalce je bil
imenovan dr. Krek. Za predse îæka je S'il imenovan
ar.. Pittacco, ki mu je vlada naklonila to sinekuro
Łato, ker mu je prevzel državnozborski mandat
»ocialni demokrat. Nastavljeni da so samo italjanski
uradniki. Eden teh, da se sicer dela Slovenca, da
Pa ga on ne pripozna. (Je čisto vseeno, če ga g.
škrbine pripozna aii ne.) Seje da so se sklicale
vedno takrat, ko g. dr. Krek ni imel časa. Da
Slovenci oiso bifi poučeni o volitvah in da niso
üneîi vpogleda v imenik. (Cernu je neki sedel
v odbora g. Skrbmc P) Potem je povedal, kako so
•e razbila pogajanja. On, da je predlagal tri slo
venske delegate m da ni vedel, da mora eden teh
biti jugoslovanski socialni demokrat (Turk kliče:
«international»). Pogajanja se niso razbial zaradi
tega, ampak zaradi zahteve, da se izvoli enega
Slovenca v odbor. To se pravi : če bi bili Italijani
sprejel; klerikalnega Slovenca Škrbinca v odbor,
pa bi bilo vse dobro. Ker pa g. Škrbine slovenskim
socialnim demokratom niti enega delegata ni pri
voščil, se je to kruto maščevalo. Bolj nerodno ni
mogel Tavnati. Govoril je še dr. Žerjav. Potem se
oglasi g. Turk, ki je prižel na shod reševat slo
vensko narodnost Kar je povedal 0 nezgodni za
varovalnici, je bilo prazno nstolkevanje brez vsake
podlage. Odgovor je dobil od navzočega zdravnika
g. drja. Zajca, ki je gotovo bolj poklican soditi o
nezgodni zavarovalnici, kot g. Turk. Dr. Zajc je
konštatiral, da so se razmere pri nezgodni zavaro
valnici temeljito spremenile. Da je torej proti raz
širjenju nezaupanja do nezgodne zavarovalnice. Go
voril je še g. Tomc. Potem jo biia prečitana in
sprejeta resolucija, v kateri protestirajo zborovalci,
da se je Kranjsko priklopilo deželnemu mestu v
Trstu; protestirajo proti načinu volitve delegatov
za občni zbor in proti veljavnosti teh volitev. Na
to je bil shod končan.
— «Lex Axmta», znane zakonske predloge
bratcev po značaju in srcu naših klerikalcev, cesar
ni potrdil. Vlada je imela menda proti zakonu
formalne pomisleke. Zakon bi bil določal, da sme
biti učni jezik na vseh nižjeavstrijskih šolah edino
1« nemški, dočim biva, kakor znano, aa Nižjeavstrijskem skoro pol milijona Nenemcev. Da so
ta nekršč&nski zakon hoteli uveljaviti krščanski so
cialci, nad tem se bo malokdo čudil. Ampak da
prav v tena času hodijo ti ljudje po slov. jugu in
delajo reklamo za Veliko Avstrijo, in da jim nihče
izmed naših velenarodnih klerikalcev ne opomni
morda v najnežnejši. obliki te zakonske predloge,
to spada pod drugo poglavje. Prihranili si ga bomo,
kadar bo zopet zapisana beseda o internaciona
lizmu,
— Smrt vsled iganjepitja. Slučaj, ki se je
pripetil dne 14. aprila h 1. v Domžalah, kakor so
poročali časniki, je vreden, da se ga spominjamo
tudi mi. Prodajali so se ondi dražbenim potom
neki travniki. Imeli so na razpolago množine
žganja, posebno za one, ki so mešetarili. Ko so
prihajali kupci, so jih vpijanili s tem žganjem in
sicer s tem močnejšim, tako da jih je več popa
dalo in obležalo pet nezavestnih. Najlepše je, da
se ni nihče zmenil zanje, ampak so jih pustili le
žati kot živino. Umrl je Alojzij Seršen, Zasebnik iz
Depalevasi ; ostali štirje so bili vsi posestniki. Vsi
so bili Se v nezavesti in le enega je bilo mogoče
dejati v sv. olje. Ko se je eden zavedel toliko, da
je mogel govoriti, je izjavil, da je izpil le dva ko
zarčka dnopsa, pa mu takoj prišlo slabo, da se ni
več zavedel. Tožil je o bolečinah v trebuhu iu
bljuval vlečljive sline kot po prav hudem strupu.
Vprašanje nastane, kdo je temu kriv ? Ge gostil
ničar potem zasluži, da se mu odvzame koncesija.
Upamo, da dožene vzrok sodna preiskava. Mi pa
imamo zopet žalosten dokaz, koliko gorja provzroči
žganjepnje in da ni nobeno sredstvo odveč, da se
omeji ta kuga. Kaj pa županstvo v tem slučaju?
Saj mora vendar paziti kot zdravstvena policija na
vsa, kar utegne škodovati občanom.
— Čelna dralba. Ljubljanska firma Pollak
(ki zaklada, kakor čujemo tudi narodnjaka drja.
Oraina), je igrata na budimpeštanski žitni borzi
pri štirih komisijskih borzah a la baisse z izgubo
90.000 K. Na zahtevo budimpeštanskih firm, da
naj ljubljanska tvrdka pokrije to diferenco, sta
brata Pollak odgovorila, da pač priznata terjatev,
da pa plačata le 30e/,. Ako se budimpeštanske
rme s to poravnavo ne zadovolje, pa sploh odre
četa plačilo, čei, da avstrijski zakoni itak prepo
vedujejo terminske kupčije na žitni borzi. Budim
peštanske borze so vložile tožbo pri razsodišču
budimpeštanske efektne in blagovne borze, ki bo
te dnijoduo o st ar’’
'Sen del smrekovega ia
‘
""MA "
••w .* “•»•‘r
vsled odredbe c. kr. ministrstva ^obdelovanje
* prirede na c. kr. strokovni soli ^obdelovan e
«a pod vodstvom dvornega svetoto Ernesta
Pliwerf IS. julija do 21. avgusta stiokovni te
6>ji » učitelje državnih obrtnJh zavodov, W

I

J?er.^tnetni§ko • obrtni strokovni tečaj, stavbnotenniški strokovni tečaj in obrtno-trgovski stro-

Kovni tečaj. Število udeležencev znaša 65, število
inštruktorjev 17.
. . — Mesečni vozni listki aa električni želez
nici t Ljabljani. Pri električni železnici v Ljub
ljani se bodo s 1. junijem L 1. izdajali mesečni
vozni listi po 12 K. Isti veljajo od prvega do zad
njega dne vsakega meseca. Za izdajo teh voznih
listov je treba prinesti sliko s seboj. Mesečni vozni
listi se bodo izdajali v obratni pisarni; isti se pa
tudi lahko naroče pri preglednikih električne že
leznice. Mesečni vozni listi imajo enako kakor letni
vozni listi na vseh progah elekrične železnice polno
veljavo.
— 0JPic8 v kranjskem okraja. V Ratečah pri
Škofji Loki je obolelo 2 tretjini šoloobiskujočih
otrok na ošpicah, — Razširila se je ta bolezen
tudi po Drulovki, Bregu, Podrečah in Mavčičah,
kjer je bolnih nad 30 otrok. Umrl dosedaj še ni
nobeden.
— V Savi aajden utopljenec. Z Jesenic se po
roča, da so ta teden našli v Savi utopljenca, ki je
bil v vodi že več mesecev. Kjer koga pogrešate,
naznanite.
— Ogenj na Bleda. V nedeljo 16. m. m. je
zgorela v Zagoricah vozarna Sim. Pogačarja. Blej
ski gasilci, med katerimi je bil tndi lastnik, so bili
v Ribnem pri razvitjn zastave ondotne požarne
hrambe. Vrnili so se zvečer domov, med tem so
pa ljudje ogenj omejili in deloma že tudi pogasili.
Kako je nastal ogenj, ne vedo.
— V Podgorjah na Koroškem je iz neznanih
vzrokov ustrelila nadučiteljeva žena Samonig svo
jega, še v postelji ležečega soproga. Nadučitelj
je bil takoj mrtev. Nato je morilka streljala nase
in se smrtnonevarno ranila. Nesrečna zakonska
dvojica zapušča štiri nepreskrbljene otroke.
— Dopait vojakom za čaia žetve. Vojno ministerstvo je odločilo, da se za letošnje leto za čas
žetve podeli dopust 4—6 tednov 47.000 vojakom,
ki služijo aktivno v vojski. Dopust morejo dobiti
sinovi malih posestnikov, ki so za čas žetve
doma neobhodno potrebni. Kdor torej hoče, da
dobi sina domov za omenjeni čas, naj pošlje
prošnjo na oni polk, pri katerem sin služi; pri
ložiti je treba prošnji izpričevalo županstva, ki
potrdi, da se prosilec bavi s kmetijstvom ter da
res potrebuje sinafdoma za časa žetve. Brez ta
kega izpričevala se ne ozira na prošnjo. Vojaki
s takim dopustom imajo znižane cene na želez
nici. Prizadeti naj se požurijo s prošnjami.
— Škrlatica silno razsaja po občini Vrh pri
Vinici. Pomrlo je doslej za njo že 10 otrok; v
sami mali vasici Draga štirje tekom 10 dni. Šola
je že nad 14 dni zaprta, ker se je naselil tudi v
šolskem poslopju ta nevarni gost
— Meilniki polrea ln božja aodba. V Stutt
gartu izhajajoči socialno-demokratični «Beobachter»
je primerno obsodil postopanje nekega tamošnjega
gimnazijskega profesorja, ki je označil mesinski
potres za božjo sodbo, ker so imeli prav takrat v
Mesini svobodomisleci večje zborovanje. Razžaljeni
katehet je tožil urednika, ki ga je pa sodišče opro
stilo, češ, da se je «Beobachter» gibal v mejah do
voljene kritike ; s tem je sodišče obsodilo ta način
verske vzgoje, ki špekulira na neumnost ljudi in ki
ga tudi naši klerikalci kaj izdatno prakticirajo, kot
nepedagogiški in nelogičen.
— Klerlkaliki žapan — slepar. V Weinburgu
na Štajerskem so zaprli klerikalnega župana Aloj
zija Leberja, ker je občino osleparil za več kot
1700 kron. Da bi zakril svoja sleparstva, je uničil
vse računske zaključke. Dasi je že dolgo časa smr
delo, se oblasti temu klerikalnemu petelinu, niso
upale stopiti na prste, ker je imel močno zaslombo
v klerikalnem poslancu Hagenhoferju. Ko je bil
škandal le prevelik, je zagrozil okrajni zastop, da
odstopi, če ne napravijo Lebrovim sleparijam konca.

Odločbe obrtnih sodišč.

SotoHl, wtëljeaW! *$■*}«.!
Warn« «i brWiict, Utr Jt «a razpolag« Vah

..W«« Prapor“!
Zadnje vešti.
Gradec, 30. maja. Pri dežeinozborskih
volitvah iz veleposestva so zmagali nemški
ustavoverci s 97 od 99 oddanih glasov. Katoliškokonservativno in slovensko veleposestvo se volitev
ni udeležilo.
Badlmpeitl, 30. maja. Pod pritiskom Justhove
radikalne skupine je podal trgovinski minister
Kossuth zagotovilo, da bo v prihodnji avdijenci
priporočal cesarju rešitev ogrske krize na sledeči
podlagi: Bančno vprašanje se za eno leto odloži,
pač pa se nemudoma izvede volilna reforma. Na
podlagi splošne volilne pravice izvoljeni zbornici
se prepuste vsa preporna vprašanja vojaške in go
spodarske nravi. Sklepi novoizvoljene zbornice
glede bančne ločitve dobe cesarjevo sankcijo.
Danaj, 31. maja. Kossuthovemu pro
jektu za rešitev ogrske krize cesar ne pritrdi;
ž njim bi bil pokopan dualistični sistem.
Berlin, 31. maja. V finahčni komisiji so
združeni konservativci in klerikalci proti vladi spre
jeli v vseh treh branjih davek na vrednostne pa
pirje in izvozno carino na premog. Poleg tega so
sprejeli carino na kavo in čaj ter davek na elek
trično razsvetljavo in užigalice. Dalje so črtali zvi
šanje davka na žganje in naklonili obstoječim žga
njarnam darilo 20 mark od hektolitra.
Carigrad, 30. maja. Vest, da je preiskava v
jildiški palači našla papirje, ki kompromitirajo
francoskega poslanika Gonstansa in ruskega po
slanika Sinovjeva, ni istinita. Dotična vest je tr
dila, da je omenjena poslanika sultan z denarjem
podkupoval, vsled česar sta bila oba nenadoma
odpoklicana.
Peterbarg, 30. maja. Udeležniki vseslovanske
konference so poprosili pri carju za avdijenco. Gar
prošnji ni ugodil.
Pariz, 30. maja. Mornarji« Compagnie Trans
atlantique» so se pridružili stavkujočim mornarjem
v Toulonu.
Carigrad, 31. maja. Vest, da so Ki a m il pašo zaprli, se ne potrjuje. Pač pa se utegne to
v kratkem zgoditi, ker je preiskovalna komisija od
krila r Jildiz- Kiosku več dokumentov, ki starega
Kiamila močno kompromitirajo.
Paril, 30. maja. Odbor poštarskega sin
dikata, ki ga je državno pravdništvo kot neza
konitega razpustilo, je sklenil, da se pridruži
delavski zvezi.
Peterbarg, 31. maja. izjemno stanje v
petrolejskem revirju Baka je podaljšano za pol leta.
Carigrad, 31. maja. Vlada je pritrdila imeno
vanju C a riko v a ruskim poslanikom v Carigradu.
Čarikov je voditelj panslavistov, nasprotnik trozveze in zastopnik aktivne politike na Balkanu.
Adana, 30. maja. Reakcionarci groze z novim
klanjem za slučaj, da se mohamedanski krivci
pryega masekra kaznujejo. Vojno sodišče namerava
postopati napram vprizoriteljem zadnjega klanja z
brezobzirno strogostjo. Vsa Adana je vojaško za
sedena.
Lima, 31. maja. Pod vodstvom Pier o la
so vstaške čete napadle vladno palačo in se pola
stile predsednika Leguine, zahtevajoč, da se od
pove. Vladne čete so Leguina oprostile, pri spo
padu je obležalo nad 40 vstašev. S tem je vstaja
poražena.
Oklahama. Močan tornado je povzročil po
vsej državi velikansko škodo. Doslej je dognano 40
smrtnih slučajev in nad 50 težkih telesnih
poškodb.
Filadelfia, 31. maja. Na cestnih železnicah je
izbruhnil štrajk uslužbencev. Pogajanja so ostala
brezuspešna, ker podjetje ne priveli v zvišanje mezd.

Priobčuje dr. D.

XXXIII. Tožba za odškodnino zavoljo tega, ker
se ni hotelo delavsko knjižieo izročiti, je bila
odbita.
R a z I o g i : Po soglasnih navedbah obeh spornih
strank je bilo tožitelju znano že o Božiču 1905,
da se ne more najti negova delavska knjižica in
da ostane v delu še do 22. januarja 1907. Bila
bi tedaj stvar tožiteljeva, da se zglasi pri magi
stratu kot politični okrajni oblasti za duplikat. Ako
tega ni storil in ako eno celo leto ni ničesar
ukrenil, da bi si oskrbel novo knjižico, tedaj je
sam kriv, če je vsled tega trpel škodo.
Zahtevek tožbe je moral biti odklonjen, ker
pravno ni utemeljen.
XXXIV. Ce se delavec izrazi: «Naš gospod je
zvit, kar zida, prepiše na svojo ženo», je s tem
hudo razžalil čast obrtovalca.
Tožba za plačilo 14 dnevne mezdne odškod
nine je bila zavrnjena.
.....
Razlogi: S tako očitno govorico se kaj lahko
omajajo podjetnikove kreditne razmere; zato je
hudo razžaljenje v sm. § 82. lit. g, obrt. r. Da bi
se bil toženi odrekel nalogu za odpustitev, se ne
more sklepati iz dobe, ki je odtlej minola; kajti
izvedel je za razžalitev šele dne 7° decembra 1907.
(Sodba je z dne 16. decembra 1907.)

10 zapovedi
==s= za zdravje =
lično tiskane, vpošlje poštnine prosto in zastonj
lekarnar
5—1

Trnkóczy v Ljubljani.
Dobijo se tudi osebno v njegovi lekarni.

Modni salon

M. Sedej-Strnad
Ljubljana
Prešernove ulice št. 3 (v palači «Mestne
hranilnice»
priporoča cenjenim damam avojo bo
gato zalogo klobukov najnovejiih
faeon in najfinejlega okuaa.

Izhaja v Ljubljani vsak
torek, četrtek la soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3'50 K, mesečno 1-20 K ;
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9'5O K za četrt leta -éi 80 K.

Paaanoma Mevllhat 10 v.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
53. štev._____________ y Ljubljani, v četrtek, dne 3. junija 1909.
N A SL O \ A: Za dopise in rokopise za list: Uredništvo
»Rdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne pošiljatve
naročua na list, reklamacije, inserate i. t d.: Upravništvo
«Rdečega Prapora», Ljubljana. Šelenborgove ulice 6/n.

Mtvl davki in militarizem.
Osvetlili šibo že, kako krivičen je atentat Bieuertbove vlade na ljudski žep, ki bi v podobi po
srednih davkov jemala tam, kjer nič ni, in puščala
▼ miru posedujoče sloje. Še v hujši luči pa se nam
pokaže finančna nakana sedanje vlade, če pogle
damo, v kakšne namene bi šel ljudski denar.
Vlada namerava del novih dohodkov vporabiti v saniranje deželnih financ: proti ta
kemu saniranju pa se mora vzdigniti proletariat
kot en mož, Brez demokratične reforme deželnih
volilnih redov niti vinarja za saniranje deželnih
financ; privilegirane klike, ki danes gospodarijo v
deželnih zbornicah, naj svoje finance same urejajo.
Glavni namen vlade pa je, da z novimi davki
še bolj okrepe militarizem. Zategadelj socialna
demokracija vladi ne more dovoliti niti vinarja, da
hi ga zapravila na tako škodljiv način. Vsak, kdor
bi glasoval za nove davke, utrjuje militarizem, ki
ga je nedavno tega na tisoče rodbin tako bridko
občutilo.
Ce država rabi denar v druge svrhe, naj
zniža vojaška bremena. Kautsky je izračunal
za Nemčijo, da bi se dalo z uvedbo enoletne vo
jaške službe prihraniti na leto 500 milijonov mark.
Enako bi se tudi v Avstriji z znižanjem vojaške
službene dobe brez zvišanja rekrutnega kontingenta
dobilo ogromno vsoto milijonov in vlada bi se
lahko odrekla svojim vrtoglavim finančnim načrtom.
Z dovolitvijo novih daykov se ne le
utrjuje militarizem, temveč se vrhutega
ge zavlačujejo vojaške reforme. Reforme
izvede vlada le tedaj, če ji parlament odreče denar
za nadaljni razvoj armade. Vse stranke, ki so
za znižanje vojaške službene dobe in
ki so volilcem ob volitvah to reformo

PODLISTEK.
Ivan Cankar:

,0 Domovina, ti si kakor zdravje!“
Petnajst let ia dalj ni videl Gjuro domovine.
Dečko, krepak in zdrav, dela in sreče željan,
se je bil napotil v svet. Dela je našel, sreče ne
veliko. Pleča so mu bila široka, pa je nosil breme,
kakor mu ga je Bog dodelil.
Komaj se je še dobro ogledal tod in ondod,
je stopil v veliko tvornico kraj velikega mesta ter
je ostal tam petnajst let in dalj. Zjutraj, ko se jc
danilo, je šel v tvornico, zvečer, ko se je mračilo,
je iel iz tvornice; belega dne ni videl. In vselej
kadar ae je vračal iz tvornice, je bilo njegovo
telo za troje kapelj krvi siromašneje : eno kapljo
so popili silni stroji, druga kaplja se je izgubila
v črnem prahu, tretja se je raztopila v žganju.
Nekoč, ko je Gjuro baš vzdignil roko, da bi
« obrisal z rokavom pot od čela, so nenadoma
zaplesali stroji pred njim, kakor da so oživeli,
tudi on sam se je zavrtel v kolobarju in ko je
pcUek.il o« U». „ J» HM»
.&i » je «jedilo P» J« vpraeai '"ž'*“1', ,
•lonec jo, Prijatelj, ko.eclje odj.,.,U to'uil, «Kmalu, «di »e n», koä po-i« ’
•Wo da je Konec? Kako da

^ »‘STrelkrf ,Ct
* tri kaplji krvi...

>K

obetale, se morajo sedaj dosledno in
brezobzirno postaviti po robu nakanam
finančnega ministra. Mi bomo kleri
kalcem, ki za militarizem naravnost
nore, gledali natanko na prste, da ne bodo
valili novih bremen na ljudska pleča.
Parlament bo .s svojim sklepanjem o novih
davkih sklepal tudi o nadaljni bodočnosti milita
rizma. Torej se gre za silno važno stvar. Naša na
loga je, da opozarjamo na to zvezo stvari, da ne
bodo mogli klerikalci in liberalci v kalnem ribariti.
Mi nimamo, kot rečeno, nič proti temu, da
se ozdrave državne in deželne finance; toda denar
naj se da državi in deželam iz davkov,
ki jih pije militarizem, ne pa iz ljudskih
žepov.

Reklamacijo «o poitaia« prsate.
Notranklrana plana «« a« «pr»
|«m«i«. BekepHi ■« a« vranje,
fciiaraH. 8««l«p*i peUi-vntlss
(lilia* 88 am) z* eakiat 20 vin.,
vtlknt p« l«g«v«re.

Leto XII.

e
ščajo stranko,ki zanje ni imela drugega
kot laž.
Liberalci so v tej hudi zadregi začeli igrati
betlehemske novorojenčke in izdajati svojo pogodbo
za najnedolžnejšo stvarlco na svetu. Svojo pogodbo,
po kateri so postali moralični plen nemške vele
posestniške koterije, opravičujejo s tem, da so ho
teli oteti slovensko gledališče. To opravičevanje pa
ni zraslo v srcu, ampak se je rodilo na jeziku,
kajti prav sedaj se nam drastično kaže ta čudna
ljubezen liberalnega občinskega sveta do sloven
skega teatra. Namen pogodbe je bil nasprotno i
ohranitev podpore nemškemu teatru, kar iz bese
dila čisto jasno izhaja. Liberalci bi s svojim opra
vičevanjem le radi spravili javno razpravo o ne
ljubem jim predmetu na napačno sled.

Liberalci so ravno posedli krog mize, da začno
vživati narodno «gloriolo». Na — pa se ti na
enkrat prikaže ščurek v skledi. To je pa zmerom
sitna reč, zakaj ščurek leze kaj nerad po grlu v
čreva in — juhe je škoda.
Razkritje liberalno-nemške pogodbe jih je zelo
neprijetno zadelo, kajti to razkritje je do nazega
sleklo tisto na <švindel> narejeno stvar, ki se libe
ralna stranka imenuje. Danes stoji pribito, da se
je liberalna stranka izročila nemškim veleposest
nikom v narodno zelo dvomljivi pogodbi. Hkrati
pa je slepila in varala javnost ter svoje lastne
pristaše, da take narodno dvomljive zveze ni.
Stranka je zasačena na veliki laži, ki jo je uga
njala leta in leta : iskrenost svojih pristašev je vra
čala s hinavsko lažjo in javnosti je sipala o svojem
političnem stremljenju pesek v oči. Neizogibna po
sledica tega je, da javnost in pristaši odpovedujejo
stranki kredit in naj «Narod» suče svoje pero
kakorkoli in taji, kolikor hoče, dejstvo je, da razsodnejši in preudarnejši ljudje zapu-

Greh liberalno-nemške pogodbe tiči na šolskem
polju: ne le da so nemškemu veleposestvu izročili
važno mesto v deželnem šolskem svetu, mesto, ki
mu ob tej sestavi te korporacije nikakor ne gré,
pustili so si zvezati roke, da razen v Postojni ne
ustanove nobene meščanske šole. In meščanska
šola je danes skoro edina šola, pristopna prole
tarskim otrokom, ki jim omogoča, da ubeže prole
tarski bedi in proletarski usodi. Liberalci so
krili, da so postali nemški veleposest
niki dejanski gospodar slovenskega
šolstva na Kranjskem, liberalci so krivi
da se pri nas razvoj meščanskega šolstva
ne gane na nobeno plat. To, kar so storili
liberalci s slovenskim šolstvom, ne spada v po
glavlje narodne ravnopravnosti: za skledico leče,
za deželno-odborniško mesto, za sinekuro so izdali
slovensko šolstvo nemškemu veleposestvu. In tega
liberalno časopisje ne utaji, zakaj črno na belem
stoji v pisani pogodbi. Mednarodna socialna demo
kracija zavrača z vso odločnostjo tak «pactum
leoninum», ki so ga zaradi osebnih svojih koristi
zverižili narodnjaki. '

pojdem za teboj, vsi pojdemo — kdo bi se
čmeril? Delal si, dodelal, pa umri!»
«Ce je treba umreti, bom ubogal!» je rekel
Gjuro in je šel in se ni več vrnil v tvornico.
Dokler je delal, ni čutil in ni pomislil, kako
je vrela iz telesa mlada moč v zmirom tanjšem
curku, Zdaj je sedel brezdelen na postelji, pa je
bil nenadoma ves truden ia je spoznal, da je izžet
ia nadložen starec. In hudo se mu je storilo pri
srcu.
«Glej, Gjuro!» je pomislil. «Tako si delal
j petnajst let in dalj, nisi videl belega dns, ne užil
veselja; ate ni bilo praznika, jama izkopana bo
tvoj praznik ia tvoj počitek!»
Tisti večer je slišal, kako so iz dalje, iz do
movine zabučale šume.
«V pomladnem viharja me pozdravljajo!» ga
je izpreletelo vse do srca.
In je takoj povezal culo in se je napravil na
pot Dolga je bila pot, tri dežele je premeril črni
železniški voz. Ko se je belilo tretje jutro, je zadel
Gjuro culo preko rame in je stopil iz voza.
Komaj se je doteknila noga rodne zemlje, je
vzkipelo v njem in zaigralo, kakor mlado življenje.
«Petnajst let in dalj te niso gledale moje
osirotele oči, majka!... Pozdravljeno, ti polje
neizmerno, blagodišeče .. • pozdravljena, ponosna
šuma, do neba pojoča ... in od srca pozdravljen,
moj rodni kraj, ki se beliš na zelenem brdu!»
Kje bolezen P Kje utrujenost? Ogenj se je po
vrnil v oä, moč je vzkipela v prsih.

«Blagoslovljena, zahvaljena, majka domo
vina. .. ti rodnica, usmiljena preporodnica!»
Z veselimi koraki je stopal v brdo. Na klancu
mu je prišel naproti sosed, mlad fant nekoč, zdaj
mož brkat in mrk.
«Hé, Jovol» je vzkliknil Gjuro.
Sosed je molčal.
«Kaj me ne poznaš več? Gjuro sem!»
«Gjuro? Kateri Gjuro?»
«Petnajst let je in dalj ...»
«Glej, tisti Gjuro 1... Hudó si se izpremenil,
bolan si in suh; rodna mati te ne bi spoznala !»
Gjuru je segla žalost v srce.
Pod selom je srečal drugega soseda; tudi
drugi sosed ga ni spoznal.
«Tisti Gjuro, praviš ? Pa čemu se vračaš zdaj,
iz nemških dežel?»
«Da bi umrl v domovini.»
«Ali si veliko prislužil tam?»
«Bolezen sem prislužit»
«Baš dovolj za smrt... Kako boš živel,
ko nimaš ne koče, ne polja, in tudi že kmalu ne
rok?»
Gjuro je povesil glavo.
«E, pa kako ... !»
«Nemški deželi si dal življenje, domu pa si
prinesel smrt, Gjuro!»
Žalosten je šel Gjuro dalje.
«Kam bi ?> je pomislil. «V šumo pojdem, med
tujce in žganjarje... tudi sam tujec v domovini
in sfcrunež njen!»

Zaušnica nacionalizma.

Izdajanje resničnih narodnih interesov, to je
notranja logika, naravna pot nacionalističnih strank,
zategadelj ugasnejo naturne smrti in stlé brez
pepela. To velja za kranjske liberalce Prav tako, kot
za njih zapetnike izven Kranjskega. Njih breznačelno in neznačajno postopanje jim je vzelo vso
pravilo, da se delajo narodne, njihova zaleganost
in hinavščina jih je pripravila ob vso vero, ob ves
kredit. Ce smo jih doslej prijemali s pestjo, jih
bomo odslej s kleščami, in kdor bi se predrznil
dotikati narodnega programa socialne demokracije,
ga je treba brez usmiljenja lopniti po ohlapnem
jeziku.
Narodnjakarjem ob tem moraličnem Sedanu
priporočamo, da gredo po Slovenskem z devizo
Thackeraya: Vsakemu, kdor me sreča na potu,
povem, da sem šarlatan.
Tem njihovim besedam bodo ljudje še verjeli I

Alkoholizem ln nmobolnost.
«Arbeiter-Zeitung», glasilo avstrijske socialne
demokracije, je priobčila nekoliko statističnih po
datkov o vplivu alkoholizma na umobolnost.
V letu 1877—1879 je bilo v bolnišnicah in
norišnicah na Nemškem 12.836 alkoholistov in
2556 umobolnih vsled prevelikega vživanja alkoholističnib pijač. V letih od 1889 do 1901 je to šte
vilo naraslo na 65.423 alkoholistov ia umobolnih
pijancev in trikrat večje število umobolnih vsled
pijančevanja. Število vsega prebivalstva se je pa
povečalo samo za tretjino. Na Švicarskem je bilo
v norišnicah v letih 1900—1904 5504 mož, od ka
terih je bilo 1165 umobolnih vsled pijančevanja.
V norišnicah pa je bilo samo 3 8 odstotkov žensk
umobolnih vsled pijančevanja. Od 5504 umobolnih
je bilo 1748, ki so bili sinovi pijancev. Sodrug
Oton Lang je predložil kantonskomu svetu v Curihu rezultat o posebni preiskavi, iz katere je raz
vidno, da potrošijo prebivalci Švice 250 milijonov
kron na leto za vživanje alkoholističnih pijač, 200
milijonov kron za kruh in 160 milijonov za mleko.
Iz poročil, ki so bile predložene v letu 1907 na
zborovanju italijanskih psihijatrov, je razvidno, da
13*8 odstotkev možkih in 1*9 odstotkov žensk, ki
so sprejete v norišnicah, so umobolne vsled vži
vanja alkoholističnih pijač. Večina pa so bili umo
bolni tudi vsled vpliva po večalimanj intenzivnem
yživanju opijančljivih pijač. Tudi v Italiji se šte
vilo umobolnih zaradi vživanja alkohola vedno veča.
Ruski sociolog Prokopič je na zborovanju
ruskih studijozov socialnih ved konštatiral, da na
vživanje alkohola upliva tudi stanovanje delavca.
Tisti ruski delavci, ki si ne morejo preskrbeti udob
nega stanovanja, potrošijo navadno 20% od vsega
zaslužka za alkoholistične pijače. Kolikor lepša in
udobnejša so pa stanovanja delavcey, temmanj
dotični delavci vživajo alkohol. Kakor drugod, je pa

Srečal je tretjega soseda in povesil glavo pred
njim, še pređno ga je ogovoril.
«Pa kara zdaj, Gjuro?» je vprašal sosed.
«Siromaki smo in težko je hraniti človeka, ki je v
tuji deželi potrosil mladosti
«V šumo pojdem !»
«Kako v šumo ? Saj komaj stojiš pred menoj,
kakor sil Ne, v šumo ne pojdeš, niti aa polje,
temveč na gorko slamo 1
Gjuri se je zdelo, da nosi kamen na hrbtu.
Truden je bil in je sedel kraj poti na culo, da bi
počival.
Pobral je s poti grudo prsti in jo je pobožal
z dlanjo, kakor lice otroku.
«Zemljica, majka ... !»
Solza je padla na grudo; takrat je bil Gjurov
obraz vel in mrtvašai, kakor obraz starca, sedečega
pred jamo, zanj izkopano.
Dolgo je počival Gjuro, in ko je vzdignil glavo,
so stali sosedje pred njim.
«Tako je, Gjuro: ne bomo ti kratili gorke
slame, tudi kruha ne; in tudi ti ne bomo očitali,
Gjuro, da ne žanješ, kjer si sejal... Pozdravljen
nam!»
Gjuro je vstal.
«Ljudje božji, bratje, domovino sam imel in
zdravje; ko sem izgubil oboje, go izpregledale moje
oči in so videle, da sem imel zdravje in domo
vino ... Pokažite mi, bratje, kje je jama, zame
izkopana !»
Truden je bil in je legel v hlev na gorko
slamo in je zaspal in se ni več predramil...

tudi pri nas. Iz tega bi se dalo sklepati, da je na
ravnost nujna potreba, da se prepriča delavstvo,
da škoduje vživanje alkoholističnih pijač tudi
zdravju in duševnemu razvoju.

Soiraji, somlSljeniKl !
HaVarne îa brWoicc, Utr jt oa razpolag Vaše

S'»= »Wi Prapor“!
Iz štranke.
o Srbski «traaklnzbor Belgrad, 31. maja.
Včeraj se je otvoril VII. kongres srbske socialnodemokratične stranke. Navzočih je 98 delegatov, ki
zastopajo s 101 mandatom 39 organizacij. Od
zunaj so navzoči sodrugi Čekić iz Skoplja za
srbsko sekcijo turške stranke, Kirkov iz Sofije
za Bolgarsko; Buchinger iz Pešte za Ogrsko;
dr. R e n n e r za ąemśko avstrijsko ; N č m e c in
dr. Soukup za Češko, Etbin Kristan za jugo
slovansko stranko. Zbor je otvoril sodrug dr. Ne
deljko Koša n in. Za predsednika je voljen Dragiša
Lap če vic. Na gledališkem trgu pred spomenikom
kneza Mihajla je bil včeraj velik shod, katerega se
je udeležilo 3 do 4000 tisoč ljudi. Govorili so ob
velikem navdušenju vsi zunanji delegati. Pismeno
poročilo sledi.

Shodi.
Spodnja Šiška. V nedeljo, dne 6. junija ob
10. uri dopoldne se vrši na vrtu Vodnikove go
stilne javen ljudski shod z dnevnim redom ; «Pro
slava 40 letnice šolskega zakona». Poroča sodrug
Etbin Kristan. — Sodrugi! Praznujmo ta velevažni
dogodek z mnogobrojno udeležbo.
Sklicatelji.

Politični odsevi.
* Protest perzijskih socialistov proti ra
škemu vmešavanja. L* Humanité objavlja sle

dečo izjavo voditelja perzijske socialistične stranke
Sadijik Raškim Zade: Perzijska revolucija
je hčerka ruske. Med Tebrisom, perzijskim indu
strijskim središčem, in med ruskim centrem Baku
so zelo živahni stiki, katerim je pripisati uvedbo
perzijske ustave. Ko je šah prelomil ustavo, smo
ustanovili v. Tebrisu osrednji odbor vseh napred
nih strank in s pomočjo socialističnih sodrugov v
Baku in Tiflisu smo oborožili vse prebivalstvo. V
enoletni borbi smo zlomili šahov odpor, kar na
žene ruska vlada na nas tolpo 20.000 roparjev,
ki mori, onečašča žene in krade. Neresnično je,
da je bila ruska intervencija potrebna za varstvo
tujcev, kajti tujcev ni nihče nadlegoval in
v Tebrisu je vladal popolnoma vzoren red. V
rokah imamo jasne dokaze, da so 'ruski agentje
Hanvig, Basanowsky in polkovnik Ljakov šaha pre
govorili za razpust parlamenta, da so potem ustavno
gibanje v krvi zadušili Ako Rusi hitro ne odrinejo,
se bo vzdignilo proti njim vse ljudstvo. V imenu
vseh naprednih strank pozivamo svoje sodruge na
Francoskem, Angleškem in Nemškem, da v javnosti
in pri svojih vladah protestirajo proti ruskemu
nasilstvu. — Iz tega je razvidno, kako neugodno
vpliva «sveta» Rusija, o kateri naši vseslovani o
belem dnevu sanjajo, na vse ostale dežele in človek
se nehote spominja Marxove besede o evropski
reakciji, ki ima svojo glavo v kabinetu ruskega
ministrstva in prste v vseh deželah. Z rastočo silo
socialističnega gibanja upada vpliv Rusije v ostalih
deželah. Socializem 'vzbuja samozavest ljudstva in
stud nad samodržavno rusko pomočjo.

Domače vesti.

lep denar znebil svojega narodnega piva •- •
je s pivovarno vred prodaj tudi slovenske
malce in pivce nemški tvrdki p^S A
pivcev m bas malo, odkar se nn
' t
dogodkih vsa liberalna stranka s°s^ïh^1u€fSkift
niki in časnikarji prelevila v
šovor'
drugo agentov Oražnovega narodne« S Ï
l0(?a .Narodova“ obramba ni srtčrJ> M
v tisfi izvoženi kolotečini, ki v napadu iXg?e.
obrambi taji Res je sicer, da je nate r;iy.'
narodnjaško kliko naravnost uničujoče tanhn^
uničujoče za stranko, ki je vedno žUTS
osebnega kredita svojih voditeljev, ampak vsa M
zadruga se ne pretvarja laži v resnico. Mi Ž
sicer svetovali dr. Oražnu, da se sam s svoio
besedo izjavi o celi stvari, toda bojimo se, da
bi ljudje njemu in njegovim besedam preveč ne
verjeli, odkar se je njegov župansk? konkurent
Hribar s svojimi besedami tako žalostno obnesel
Ampak nekaj drugega lahko napravi: javnost
ahko razlozi rentabihteto septemberskih dogod
kov, kajti dr. Oražen je tistih srečnih Slovencev
eden, v kojega bilanci figurirajo septemberski
dogodki kot sijajen „akiivumv Zdaj šele prav
razumemo govorjenje tistih ljudi, ki vidijo v 20
septembru velik dogodek. Velik dogodek kot
n. pr. da bi zadel v loteriji visok, zelo visok dQ.‘
bitek, saj za dr. Oražna! Sedaj so ljudje cenili
v dr. Oražnu dobrega zdravnika, odslej bodo v
njem občudovali še boljšega „Geschiiitsmanna*
— Germanizirano pivo. „Slovenec - poroča'
da kupi Puntigam poleg dr. Oražnove pivovarne
tudi mengeško in vrhniško; torej se dr. Oražen
nahaja — kot po septembrskih dogodkih — že*
zopet v liberalno-klerikalni slogi, za gennaniziranje „slovenskega narodnega piva". Znacitao z.-,
klerikalce, ki so začeli svoja narodnjaška ušla M
stežaj odpirati, je to, da jim nemški „pink’
smrdi. Kupčija je kupčija!
— Žalostna retirada «Slov. Naroda».
sinočnjim je «Narod» pisal, «da doslej še ni
niti direktno, niti indirektno vprašal, če je ta pvovarna vobče na prodaj». Včeraj pa je kljuhc
že priznal, da je pred ta dan govoril neresnico in
pravi, da se je «Puntigamska delniška družba pae
interesirala za menglško, vrhniško in Auerovo pi
vovarno, da se pa dosedaj od nobene strani ai
storil korak zastran nakupa ali prodaje in se torej
o kaki prodaji imenovanih pivovaren aenaj še (sic!)
spleh ne more govoriti», V tem tiči pa indirektno
priznanje, kajti tudi mi nismo trdili, da je dr.
Oražen «nemške tisočake za slovenske pivce že
spravil». Mi smo splošno govorico le registrirali in
dr. Oražnova stvar bi bila, da zadevo z decidirano
in razločno izjavo pojasni.
— Narodni kapitali. Dr. Oražen in vsi drugi
častiti narodBjaki liberalne in klerikalne sorte so
temeljito pustili na cedilu učenjake «Nar. del. or
ganizacije», ki bi svojo nevednost lahko v štreuac
prodajali. Ti «teoretiki», ki jim pa je bila Oraž
nova praksa koj za petami, so v svojih zmedenih
buticah pograntali, da je kapital naroden. Sedanje
pivarske transakcije zdaj prav očitno kažejo roduljubnost «slovenskega» kapitala, ki je proti do
bremu profitu ua razpolago Nemcu in Italijanu,
prav tako kot Škipetaru. Ce bi imeli Slovenci tako
malo slovenstva v sebi, kot dr. Oražnov kapital,
bi jih že davno ne bilo, in če bi bodočnost «•
venstva bila odvisna od narodnjaških kričačev, bi
ga bilo kmalu konec. — Kapital, oziroma pro
izvajalna sredstva, ki v sedanji družbi tvorç»
kapital, postanejo šele tedaj narodna, kadar pr- I
stanejo posest organizirane ljudske družbe, t j » '
triumfalnim nastopom socializma. Narodno *
riščanje premine z izkoriščanjem sploh. Jedre»’
šega boja v zadevi piva je naperjeno proti*
vosti kapitalističnih strank, ki jim je ns***
le nekaka renta, žepe polneča, ljudi **
— Postojnska jama slovi po svetu radi **
zanimivosti. Začenja pa sloveti tudi Postojni *
mesto, ki odira ljudi po gostilnah in hotelih F»’
na poseben način. Na binkoštni pondeljek se j*r
Postojno pripeljalo prav veliko tujcev iz Eraß>
Štajerske, Primorske in Hrvatske. Postojni I*’
stilničarji so se pa pomenili : hura, na njeOder*5
jih, da bodo poznali, kje so bili. In res; Vrče*
piva (senožeški izdelek!) je veljal 30 vin., reo »
beri: trideset vinarjev; en liter vipavskega ris*
ki se v Ljubljani in okolici toči po 56 vin
dajal se je v Postojni po — eno krono
dvajset vinarjevi Sodavode steklenica »J*
ljala nič več kot — trideset vinarjev. SrompirU
na krožniku — ena dobra žlica — 30 vinarjej
Vse se je zgražalo in klelo. Italijan po
Nemec, Slovenec prav tako. Vse je hdo jenn*5’®*
da je tako oderuštve škandal. (P« Pj”
treba povdariti, da ga je bilo pol vrčka s peno^
— Poživljamo c. kr„ okrajno giavarrirc v da preišče te razmere in saj
ügîed Postojne trpi vsled takega ravnani*
krasna Postojnska jama bo
obiskovalcev, če se bo tako škandalozno pe
— Delavcem svetujemo, da naj tasta, ta g»**,
kdaj ogledat Postojnsko jamo, vzamej. * -

— Brez naslova. «Odločno pa moramo povdarjati, da je socialni demokratizem po našem,
na podlagi vestnega proučevanja dobljenem pre
pričanju utopija, in naša dolžnost je, da to tudi
javno zastopamo, dasi na drugi strani, kot resnično
svobodoljubna stranka nikakor ne soglašamo s ti
stimi, ki bi porabili tudi najslabše sredstvo, samo
da socialnim demokratom onemogočijo zastopanje
njih idej in ki kar proglašajo, da socialni demo
kratje niso več del slovenskega naroda, prav po
izgledu cesarja Viljema. Mi razlikujemo natančno
med socialno demokracijo in med posamičnimi so
cialisti. Socialna demokracija je fiiozofično - ekono
mična doktrina, je zmota in mi jo bomo vedno
pobijali, ali ,z uma svetlim mečem‘; posamični
socialni demokrat je pa sin slovenskega naroda in
naš brat, in mi ga smatramo svojim bratom vzlic
temu; da je socialno-demokratičnega mišljenja. V
tem se razlikujemo od drugih strank in sodimo,
da nam to ne dela sramote.» (Slov. Narod XXX.
št. 200.) — Ekscesivno umsko delo ni narodnonaprednih talentov ugonabljalo nikoli in «Narodove»
redakterje bi proglašali za bistroumne modrijane z
isto pravico, kot Madame de Pompadour za najkrepostnejšo žensko na svetu. Odkar pa so steknili
v Škrlju teoretika in se je pokazal v Ribnikarjevem i6d ~P&y« « P*«Hgo
& gi«
3olfetu sveti Juri narodnega socializma, ki vihti aa Kranjskem svetujemo,
svojega uma svetli uteč, nam ni več obstanka, Bog oštirje in hotelirje skuPjh P o^bljSu^Jtojac*
osel samo enkrat na ie“*
.
se usmili!
— Krvava manšeta ali plačane rodoljabje. pride drugič več. Pa ne «»no to - tuni amrNarod“ pere zamorca dr. Oražna, ki se je za • pové : varujte se oderuhom

ÂÏ

“ 2-sbsTOï flak južne železnice na binkoštni
se ,Sl^e kralja Petra In živih srbskih državponddjea je bd res «zabaven». Najslabši vozovi,
izletniki aahaćeni v njih kot slaniki, vožnja po pol- niKov, temveč tudi vseh srbskih narodnih junakov
ievsio seve brez zamude . .. Ubogi železničarji, .n pesnikov, ki so jih opevali.
Sarajevo, 1. junija. Uradno se poroča, da se
pa tudi ubogi izletniki. Vsak si je želel, da bo že
konec teke vožnje v zabavnem vlaku. Samo južna prepoved slik nanaša le na njih prodajo v vele
-eieznica se je smejala z lepim zaslužkom v žepu... srbske agitacijske svrhe, da pa je konfiskacija v
. ~ Mrtvo so nalli slaboumno 64 letno Kata- privatnih rokah nahajajočih se si k izključena.
Belgrad, 1. junija. Srbija naroči 87.000
nn° k*aie^ ‘2 Cola šL 9, ob cesti pod snegom
repetirk
in 80.000 patron; v to svrho na
®ea bzimcem in Črnim vrbom. Pogrešali so jo te
jake dolgo. Ser niso »poznali na truplu nikakih jame na Francoskem posojilo.
Nameravan atentat na carja. Pariz, 2. ju
znakov nasilja, je pač verjetno, da je ženica na

poti oslabela in v velikem snegu umrla.

Zadnje vesti.
?wr*ônnilkl odiek. Dunaj, 3. junija. Pro
računski odsek je včeraj imel prvo sejo po praz
nikih in je razpravljal o proračunu učnega
’a
^slanec Stančk je govoril o
yutissih šolan ter je pozdravljal dejstvo, da je po
stavka za te šole v proračunu zvišana. Zagovarjal
je želje učiteljstva in zahteval višjo postavko za
poljedelski nadaljevalni pouk ter vpeljavo četrtega
razreda ua meščanskih šolah. Vzgoja obeh spolov v
šolah naj bo skupna. Končno je predložil resolucijo,
ki poziva vlado, naj ustanovi češko državno
ljudsko šolo na Dunaju. — Poslanec Maštalka je izjavljal, da vztrajajo češki poslanci na
zahtevi lanske resolucije, da se ustanovi drugo
češko vseučilišče v Brnu. — Poslanec Olesaickij se poziva na obljubo prejšnjega učnega
ministra, da bo blagovoljno premotrii predpogoje
za rusinsko vseučilišče, in zahteva, naj se
ta zahteva uresniči. Govorili so še poslanci O n ci ul,
Cegiinski, Vassiljko, Wittek, Šilinger in
Celak ovsky. Seja se je zaključila ob 10. zvečer.
Prihodnja seja je nocoj ob 6.
Finančni načrt. Dunaj, 3. junija. Ministrski
predsednik baron Bienerth se trudi okoli vo
diteljev strank, da bi omogočili posvetovanje o
finančnem načrtu vlade in njega izvršitev. V ofiaoznib krogih upajo, da bo že v petek mogoče na
daljevati prvo čitanje finančnega načrta, ki se je
še pred prazniki pretrgalo in da se izvrši debata
še pred proračunsko razpravo, takoj ko bo za
ključena razprava o Sušteršičevem nujnem
predlogu. Opozicija mora na vsak način biti na
straži.
Parlamentami odtoki. Dunaj, 3. junija. V
petek dopoldne ima narodno-gospodarski
odsek sejo. Na dnevnem redu je predlog poslanca
sodruga dr. D i am a nda zaradi petrolejske krize
na Gališkem. Tudi poljedelski odsek ima v
petek dopoldne sejo. Na dnevnem redu so poročila
poslancev Povšeta inHraskega, o predlogih,
ki so bili odkażani odseku.
hgrara* politika. Dunaj, 3. junija. V me
rodajnih krogih mislijo, da se pripravljajo agrarci
na izpremembo dosedanje politike, ker baje spo
znavajo, da s svojo načelno opozicijo proti tr
govinskim pogodbam z balkanskimi
državami nimajo upanja na vspeh, ker so ob
ziri na potrebe zunanje politike premočni. Agrarci
špekulirajo zaraditega na kompromis v tem zmislu,
da bi dovolili pooblastilni zakon, pa da bi
zato zahtevali razne domače koncesije, zlasti kar
se tiče olajšave živinskega transporta po želez
nicah, živinskega zavarovanja in podpor za siro
mašne kraje. Pooblastilni zakon se vloži v
parlamentu v najkrajšem času in bo obsegal po
oblastilo za sklep trgovinskih pogodb z Rumu
nii o Sr bi jo, Bolgarsko, Turčijo in Grško.
Ogrnka kriza. Budimpešta, 2. junija. Včera /e bil zaupen ministrski svet, katerega so se
udeležili vsi ministri. Takoj ko se je končal, se
ie razširil glas, da se pripravlja nova akcija za
razjasnitev položaja, ki bo delgotrajna, ker bo
treba dosti časa, da se poravna konflikt med po
sameznimi strankami koalicije. Ta vest potrjuje
splošne mišljenje, da je solidarnost vlade popol
noma uničena. Ministrski predsednik dr. Wekerle
gre danes na Dunaj poročat cesarju o položaju»
Dumi, 2. junija. Viljema Csontosa, strežaja v rv.žjeavstriiski blaznici v Steinholu, ki je
s svojim brutalnim ravnanjem povzročil smrt paralitika Faigla, je sodišče obsodilo na 6 mesecev
teške ječe.
Budbnieits, 2. junija. Ogrska kriza se je po
ostrila vsled aatrih diferenc med Weckerl om in
Kossuthom, ki so se pojavile v današnjem rainiatrakem svetu. Kossuth se je udai popolnoma
Justhovi skupini, ki brezpogojno zahteva bančno
ločitev, vsled česar je razkol koalicijskih strank
rt • •»
Bndinjpaita, “■ Jumla- »ot protidemonstracija
srati velikemu shodu neodvisne stranke za samo«fninn hnnko sklicuje socialno-demokratična stranka
a 6 junij velik demostracijski shod za
.hIn«»n in enako volilno pravico.
P Prana 1 junija, ‘Den* poroča, da se je vršil
Praga, ‘„in/nikih tajen kongres čeških
binkoStniü pr
. udeležilo mnogo ru■ narhistov, ki »»«J
0ežke KoBgrei js
darskih delegatov -.
a n ti mj j i ta ri«kfepal o važnih ko^kpb O glede mladinske
stične propagande m V™
organizacije.
Sarajevo, 2. junija.
SvoMda f Bokbl L. morajo odstraniti ne
Vlade je izdala ukaz, da se morajo vu

nija. Iz Peterburga ima „Journal“ poročilo, da
je policija pregledala Nikolajsko železnico do
Poltave, kjer bi se imel car udeležiti dvestoletne
proslave. znane bitke. Policija je aretirala več
oseb, baje zato, kjer je pri tej priliki odkrila za
roto proti carju.
London, 2. junija. „Morning Leader“ po
trjuje vest, da je ruska policija aretirala več oseb,
ki so nameravale napasti vlak, s katerim se pelje
car v Poltavo.
Peterburg, 2. junija. Vseslovanska konferenca
je sprejela dve resoluciji. V prvi se proglaša za
nekompetentno v aneksijskera vprašanju,
pač pa poziva avstrijsko - slovanske delegate, da
zastavijo vse svoje sile za čim večjo avtonomijo
Bosne in Hercegovine. V drugi pa je izraženo na
čelo, da je ru sko-polj ska sprava v Rusiji in
izven nje mogoča le na podlagi popolne ravno
pravnosti obeh narodov, ki prizna vsakemu na
rodu na rodnih tleh popolno pravico do materin
skega jezika in do svojega šolstva.
Carigrad, 1. junija. Vlada je predložila zbor
nici zakonski načrt, s katerim se uvedejo parla
mentarni državni tajniki.
Pariz, 2. junija. Anarhistična organizacija je
porezala mnogo brzojavnih in telefonskih žic v
Pariza in okolici.
Marseille, 1. junija. Več domobrancev je na
strelnih vajah nastopilo proti podčastnikom, pre
pevajoč revolucionarno «Karmanjolo».
Angers, 1. junija. Ko se je vojni minister
P i c q u a r t vračal iz neke telovadske slavnosti so
mu rojalisti priredili hrupno demonstra
cijo; klicali so: dol Picquart, spoden oficir! Živio
kralj. Demonstrante so zaprli.
Rim, 1. junija, V proračunski razpravi je po
slanec Giccotti stavil predlog skrajne levice, da
se obstriže dispozicijski fond. Predlog je bil od
klonjen s 189 proti 41 glasovom.
Peterburg, 1. junija. Obdukcija je dognala, da
je poslanec Pergament umrl naravne smrti.
Carigrad, 2. junija. Mladoturki nameravajo na
jeti veliko posojilo y svrho unifikacije dolga
in odprave evropske finančne kontrole.
London, 2. Junija. Ce zapuste evropski kontin
genti Kreto, jo namerava Turčija vojaško zasesti.
Carigrad, 2. junija. Včeraj je bilo v A dani
na smrt obsojenih in obešenih devet Mohamedancev in šest Armencev.
Heliingiiori, 3. junija. Danes je bil slavnostno
otvorjen finski parlament.
Kmetiko gibanje na Bpanikem. Madrid,
2. junija. Kmetsko gibanje je postalo zelo resno.
Več kakor 200.000 kmetov je osnovalo zvezo
proti veleposestnikom in proti vladni
avtokraciji. Kmetje razglašajo, da so priprav
ljeni, izvesti svoj boj do konca in se organizirati
tajno, če bi postalo potrebno. V Madridu se boje,
da izbruhne krvav upor.
Castre. Madrid, 2. junija. Ker je proces
proti bivšemu predsedniku venecuelske republike
Castrotu potlačen, se je vrnil v Venecuelo.

Občni zbor okrajne
ljubljanske.

bolniške blagajne

V sredo, dne 2. junija zvečer je bil občni
zbor v veliki dvorani «Mestnega doma». Zboro
vanje je otvcril načelnik, sodrug Fran Bartl, kon
statira! sklepčnost (navzočih je 45 deleg. in 5 zastop
nikov delodajalcev) ter imenoval zapisnikarjem bla
gajnika g. Pelana. Po prečitanju zapisnika zad
njega občnega rednega zbora poda načelnik sodrug
Bartl naslednje poročilo:
Upravno leto 1908 se je zaključilo jako
ugodno, ker izkazuje 10.169 K 74 vin. prebitka.
Rezervni sklad, ki je znašal 31. decembra 1907.1.
91.144 K 12 vin, je znašal 31. decembra 1908.1.
101.313 K 86 vin.
Članov je bilo povprečno 6095; največ, to je
6880, jih je bilo meseca oktobra, najmanj, to je
4972, pa meseca februarja. Obolelo je 2095 članov
v 2427 slučajih s 46.254 dnevi bolezni. Povprečno
je trajala vsaka bolezen 19 dni in provzročila
37 K 40 vin. stroškov. Umrlo je 45 članov. Po
rodnih slučajev je bilo 51 in slučajev nezgode 62.
Vložni zapisnik izkazuje 626 številk.
Upravni odbor Je imel 10 sej, na katerih so
se rešile vse važnejše blagajniške zadeve. Tudi
nadzorni odbor je marljivo izvrševal svojo nalogo.
Na razsodišče je bilo vloženih pet pritožb; eni pri
tožbi je razsodišče ugodilo, štiri pritožbe je raz
sodišče kot neutemeljene zavrnilo. Načelnik zahvali
vse odbornike za marljivo sodelovanje. Zdravniško

službo opravljali so štirje stalni zdravniki in v go
tovih slučajih tudi drugi.
V poročiini dobi je vlada predložila, oziroma
objavila zakonski načrt o socialnem zavarovanju.
Zakonski načrt zahteva važne izpremembe za bol
niško zavarovanje in za nezgodno zavarovanje, na
novo pa vpeljuje zavarovanje za starost in one
moglost Bolniško zavarovanje se raztegne na vse
domače, poljedelske ln gospodarske delavce. Sta
rostno rento naj dobi zavarovanec šele po konča
nem 65. letu. Za 90% zavarovancev je torej sta
rostna renta — ki je zelo nizka — nedosegljiva.
Za vdove in sirote določa načrt enkratno malen
kostno odpravnino. O trajnem zavarovanju vdov
in sirot ni govora. Uprava socialnega zavarovanja
□ačrtana je tako, da moramo z vso odločnostjo
protestirati proti temu. Mesto da bi bile bolniške
blagajne podlaga socialnega zavarovanja za ne
samostojne zavarovance, ustanoviti se hoče tako
zvane krajna mesta (Bezirksstellen) in v te krajna
mesta tlači se samostojne iu nesamostojne zavaro
vance. Ta krajna mesta ne bodo samo drag apa
rat, ampak vse kaže, da se hoče ž njimi ubiti
avtonomijo bolniških blagajn in omejiti samo
upravo zavarovancev. Takih in enakih napak je v
zakonskem načrtu vse polno. Med drugim se hoče
zvaliti saniranje nezgodnih zavarovalnic na bolniške
blagajne. Zakonski načrt torej v marsičem ne od
govarja našim zahtevam.
Vodstvo zveze avstrijskih bolniških blagajn je
tedaj sklicalo meseca januarja t. 1. kongres bol
niških blagajn, da se vladi pove, kako sodijo bla
gajne in zavarovanci o zakonskem načrtu. Na to
zborovanje, ki se je vršilo na Dunaju, je došlo
694 delegatov, ki so zastopali 443 bolniških bla
gajn z 1,611.313 zavarovancev. Tudi naša bla
gajna je bila zastopana. Vlada je poslala precejšno
število zastopnikov in ti so ji lahko poročali, da
zastopniki bolniških blagajn nikakor niso zadovoljni
z načrtom in da si zavarovanci ne puste samo
upravo eskamotirati.
Po zelo ostri in stvarni kritiki so bile so
glasno sprejete vse resolucije za izpremembo vlad
nega načrta. Te reoslucije je potem predsedstvo
zbora poslalo vladi in državnim poslancem. Pri
pomnim še, da se je tudi zveza bolniških blagajn
v Trstu bavila s tem vprašanjem ter na zadnjem
izrednem občnem zboru sklenila poslati državnemu
zboru peticijo za izpremembo vladnega načrta o
socialnem zavarovanju. Upamo, da bo državni zbor
upošteval vse izpremembe, ki jih zahtevajo bolniške
blagajne in zavarovanci.
Poročilo je bilo sprejeto.
Nato poda blagajnik g. Pelan blagajniško po
ročilo in poročilo o računskem zaključku.
Vsi dohodki v preteklem upravnem letu brez
rezervnega sklada prejšnjega leta
so znašali . . 115.578 K 28 v
izdatki pa . . 105,408 » 54 »
tedaj prebitka . 10.169 K 74 v.
Načelnik nadzorstva, sodrug Albin Škof po
roča o delovanju tega odbora in naglaša, da je
našlo nadzorstvo vedno vse knjige in položke v
redu in v popolnem soglasju z blagajno. Predlaga,
da se podeli upravnemu odboru in blagajniku
absolutorij. — Sprejeto.
Potem so se vršile dopolnilne volitve. V
upravni odbor so izvoljeni naslednji sodrugi: Ivan
Mlinar in Albin Škof; kot namestniki: Ivan Čolnar,
Matevž Casserman, Karol Novak in Valentin Sa
jovic; v nadzorni odbor: Anton Bahovec, Karol
Jarc, Stefan Lehpamer, Anton Pitteri, A. Kristan,
in Ladislav Šiosar; kot namestniki: Karol Heben
streit, Tomaž Kavčič, Alojzij Kotnik in Josip
Šimnovec.
S tem je bil dnevni red izčrpan in je načelnik,
sodrug Bartl, zahvaljuje se za obisk, zaključil občni
zbor.

Naznanilo ln priporočilo.
Slavnemu občinstvu, osobito delavstvu Rožne
doline naznanjam, da sem otvoril

pekarijo in trgovino z
mešanim blagom
v Rožni dolini «tev. 161.
Nizke cene.
Vsaki dan dobro in sveže pecivo.
Za obilen obisk se priporoča

Ivan Perhne
3—1

pekovski mojster.

Izhaja v Ljubljani vsak
torek, četrtek in soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3'50 K, merečno 1-20 K ;
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9'50 K za četrt leta 80 K.

ttavllka IB v.

BeUamaclje >o poilaia» presta,
Mefranklrana pisan s* ■« «pr«

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
54. štev.

V Ljubljani, v soboto, dne 5. junija 1909.

NAŠLO
dopise in rokopise za list: Uredništvo
«Bdečega Prapora«, Ljubljana — Za denarne pošiljatve
naročila na lisi, reklamacije, inserate i. t. d.: Upravništvo
«Bdečega Prapora., Ljubljana, Šelenburgove ulice 6/XI.

Volilna borba v Trstu.
Trst, začetkom junija.
Boj za občinske, oziroma deželnozborske vo
litve se razvija na celi črti. Na eni strani socialni
demokratje, na drugi nacionalci obeh narodnosti
v Trstu prirejamo vsak večer volilne shode po
vseh devetih mestnih in okoličanskih volilnih
okrajih. Shodi so se vršili do preteklega četrtka še
precej mirno. Toda v četrtek večer so se jugoslo
vanski socialisti podali na slovenski narodnjaški
shod na Štorkljo, da bi se prepričali, kaj neki
trobijo o socializmu gospod poslanec Rybaf, dokt.
Mandič, dokt. Wilfan in drugi enaki ptički. In
konštatiralo se je, da se poslužujejo vsi ti junakoviči najnesramnejših zavijanj, farbarij in obrekovanj
zoper delavsko stranko. Sođrug Milost jim je do
kazal, da farbajo in razkrinkal je te gospode tudi
pred zaslepljenimi narodnjaki. To je gospođe jako
zbodlo, posebno zato, ker smo poskrbeli, da bo
na shodu mir, ki ga narodnjakarji nočejo za no
beno ceno.
«Edinost, poroča tako lažnjivo o teh shodih,
da se mora vsakemu dostojnemu človeku studiti.
No, narodnjaki so hoteli na vsak način ma
ščevanje za poraz, Id so ga doživeli na Štorklji,
ter so nabirali ljudi, đa bi nam razbili sbod v
ulici Belvedere naslednjega dne. Res so nekaj takih
zaslepljencev opili ter jih angažirali proti nam. Že
dve leti prenašamo potrpežljivo terorizem izdajal
skega narodnjakarstva, že dve leti smo imeli na
vado, potrpeti tudi takrat, kadar se nas je dejanski
napadalo, ker smatramo, da so naši napadalci
navsezadnje zaslepljeni delavci, ki zaslužijo pomi
lovanje. Neljubo nam je, da se delavci med seboj
tepejo. Toda v soboto zvečer je bila mera polna.
Naša stranka je sklicala pet shodov. V petih krajih

PODLISTEK.
Poglavje o ženi!
Opoldne pridem z dela domov. Gladen sem
kot volk in komaj čakam, da podprem svoja pre
perela rebra. Toda danes se mi žena tako pri
jazno nasmehija, tako odkritosrčno, kakor se prav
malokdaj dogaja v delavskih družinah, ki jih mori
skrb za življenje.
«Počakaj,» pravi, «to moraš brati, to je pa
», kar piše tuka] tale časopis!»
Zavrnem jo prav uljudno, da take sile menda
«dar ni, saj bom po kosilu bral. Toda žena ni
ogla strpeti, nego je pričela kar sama odstav
na čitati, jaz sem pa moral obedovati in povoo poslušati. Vprašal sem jo tudi, zakaj ne
i vsega članka. «Glej, predolg je,» pravi, «izbiram
io tiste odstavke, ki se tičejo posebno tebe.»
<Ah tako 1» si mislim.
Čitala je P» naslednje odstavke:
«Ne maramo trditi, da je izgovor na ženo
□o reniée», dostitoat je ««d. le i^ovor.
« » a« trn« i“'. *'
d" !t0" “oi
ia, Ce pripade organizaciji morija ta
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Leto XII.

smo bili razdeljeni na agitaciji in narodnjaki so
koncentrirali vse svoje sile proti shodu na Belvederu, kjer je poročal sodrug Milost. Tu sem jih
je privrelo okrog 200 pod dokt. Rybafevim vod
stvom ter z žepi, napolnjenimi s kamni. V
gostilni nas je bilo okrog 150, ter smo mirno zbo
rovali. Naenkrat se vsuje ploha kamenja
skozi okna in vrata v gostilno na naše so
druge in delavce, mej tem ko se čujejo od zunaj
kriki «Živio Mandič!» «Živio Rybaf!» Mera je
bila polna. Zborujoči delavci udarijo iz gostilne in
po hudem boju zaženejo narodnjake v beg. Po
bitki se je štelo okrog 40 ranjenih, večinoma na
rodnjakov. Dva smrtno ranjena sta ležala na tleh.
Naši sodrugi so jim umili ranjene glave in ko sta
bila prenesena v bolnišnico, se je konštatiralo, da
imata razbite črepinje.
Edo je kriv temu ? Ni morda Rybar, ki jih je
privedel na shod, da bi nas s kamenjem te
rorizirali? Je-li ne traja tak divjaški
sistem narodnjakarstva že’čez dve leti?
In sedaj tarnajo o «barabskem» nastopu so
cialistov, ko smo jim pokazali, da se znajo tudi
oni, če hočejo bojevati ž njih lastnim orožjem I
Prokleto dobro vemo, da ima pravico le kdor ima moč !
Lekcija je pa bila dobra, ker so se narodnjaki
naslednji dan na shodu v Rojanu obnašali dostojnejše, ter niso imeli več korajže, dejansko napa
dati jugoslovanskih socialno-demokratičnih de
lavcev. To, kar piše «Slovenski Narod» o razbitem
shodu v Rojanu, je navadna farbarija in laž ter
volilni manever razdraženih hejslovanov.
Toda žalostni manevri so to. V Križu, kjer
poroča «Edinost», da je imel dokt. Rybar shod —
ni bilo shoda. To pa, ker so mu Križani pokazali
cesto nazaj v Trst. Ravno tako se je vršilo na
Greti. Elino še, kar drži po koncu to frazarsko
narodnjakarstvo, je — laž.
Najbolj besni so pa narodnjaki zato, ker kan
didiramo tudi v mestu dva Slovenca skupaj z ita

Belgrad, 30. maja'.
Srbska socialno-demokratična stranka je skli
cala za binkoštne praznike, ki se letos vjemajo s
katoliškimi, svoj VII. redni zbor. Veliki politični do
godki, v katerih je igrala Srbija tako važno vlogo,
kakor že ne izza časa turških bojev in v katerih je
zlasti naša bratska stranka v Belemgradu vršila
veleresuo, deloma celo odločilno nalogo, so po
vzdignili tudi zanimanje za njen letošnji zbor. To
se izraža tudi v zunanjih delegacijah ; posebno šte
vilno so zastopani socialisti iz Avstrije. Prišli so
za socialno-demokratično zvezo v avstrijskem par
lamentu, potem za nemško, za češko in za jugo
slovansko stranko sodrugi dr. R e n n e r, Nemec,
dr. S o uk up in Etbin Kristan. Nadalje zasto
pajo sodrug Buchinger Ogrsko, Kirkov Bol
garsko in Dušan Čekić srbsko sekcijo turške so
cialno-demokratične stranke.

In če ga kdaj vpraša, kaj je delal zopet v organi
zaciji, jo kratkomalo zavrne: «Molči, no, molči,
prismoda, ti tega ne razumeš.» Zena ni spričo teh
modrih besedi postala nič modrejša, pač pa bo
sovražila organizacijo še bolj. Seveda se nekaterih
žeB& ne da poučiti, povsem gotovo pa je, da je
večina žena sovražna organizaciji pač le zaraditega,
ker jih možje ne pouče o njej, in ker marsikakšno
neumnost, ki jo napravijo, popivanje in še kaj,
zvračajo na organizacijo, češ, da so imeli v njej
opravka.»
Ali razumeš? Ti tudi meni nikoli ničesar ne
poveš; če te ni domov vso noč, se pa tako izgo
varjaš. Pa še nekaj, če te kaj vprašam, kar shruješ
nad mano; glej to ni prav! Kako naj potem raz
umem tvoje ravnanje? Kako naj razumem vašo
organizacijo in demokracijo? Toda poslušaj še
naprej :
«Več mož nego utegnemo misliti, se izgovarja,
Če ne pridejo pravočasno domov, na organizacijo.
Če ga vpraša žena, kje je bil tako dolgo, pa pravi :
seja, shod je trajal doslej. Res, čudo bi bilo, če
žena ne bi brala levitov le možu nego se spravila
tudi nad organizacijo! Če mož zapravi mnogo de
narja, je zopet kriva organizacija. I seveda se
potem jezi nepoučena žena na organizacijo in
odvrača moža od nje. Mož pa ima tako tudi prav
poceni izgovor, češ, da žena tega ne mara, in pod
to pretvezo opravlja prav malomarno svojo dolžnost
kot delavec. Prav to velja za marsikaterega mla
dega delavca, ki ga iz enakih razlogov odvračajo

od organizacije nerazumni očetje in nepoučene
matere.»
No saj veš; večkrat sem te že kaj vprašala,
pa mi daješ tako kratke odgovore ali pa še kar
molčiš. Kratkomalo, od tebe se ne da izvedeti nič.
Ne branim ti organizacije. Pa povej mi le, kod
hodiš.
Rekel nisem nič, ali hotel sem nekaj pove
dati, toda kaj?
Poslušaj, kaj piše tukaj dalje, pravi žena:
«Organizacija izobražuje svoje člane, stremi za
tem, da izboljša življenske pogoje svojim tova
rišem. Delavski boj sploh hoče priboriti delavcu
pravice, ga osvoboditi gospodarske odvisnosti. Možu
dolžnost je, da ženi razloži vse to; ne sme pa
organizacije in delavskega boja zlorabljati kot
izgovor, če ga premaga tupałam kakršnakoli strast.
Po seji ali shodu pojdi delavec domov, ne pa
drugam, pojasni ženi, staršem organizacijo in de
lavski boj. če gre, pošlji ženo ali starše na shod,
ali jih vzemi s seboj. Če mož le hoče, pa gre tupatam. Ako bo mož ravnal tako, potem marsika
tera žena ne bo več nasprotnica, nego pripadnica
organizacije, sobojevnica v delavskem boju.»
«Pač ni enako, kako sodi žena o organizaciji.
Marsikatera stavka je že bila izgubljena, ker žene
doma niso dale miru svojim možem. Marsikateri
mož ima neprijetno rodovinsko življenje, ker ne
zna svoje družice prav poučiti o organizaciji, Če
pa reče ženi «prismoda», seve, ni nič opravil. Mož
si mora pridobiti najprej zaupanje svoje žene,

lijanskimi sodrugi. Vedno so kričali, da smo izda
jalci naroda in Slovenstva, sedaj pa bodo ravno
«izdajalski» socialisti spravili prva dva slovenska
zastopnika, izvoljena v mestu, v tržaški de
želni sbor!!!
Petdeset let se bojujejo narodnjakarji v mestu,
da bi dosegli kak vspeh. Ali zastonj I
Prvi vspeh za slovenski narod izvojujejo ravno
slovenski «breznarodni» socialni demokratje. Na
cionalci obeh narodnosti so iz sebe in vpijejo,
kakor da bi jih kdo drl. Italijanski nacionalci na
padajo italijanske sodruge, ker nastopajo skupno
z nami, slovenski nacionalci pa napadajo nas, češ,
da je to skupno internacionalno postopanje —
pesek v oči. Toda dejstvo, da bosta prva dva
Slovenca, izvoljena v mestu, slovenska socialna
demokrata, se ne da izbrisati na noben način.
Odtod pa narodnjakarski strup, ki puhti iz vse
lažirodoljubne slovenske nacionalne žurnalistike.
Mi pa gremo naprej!

Zbor srbskih socialistov.

Zbor se je sešel ob 9. uri dopoldne, v dvorani
«Boulevard» ter šteje 98 delegatov, ki imajo 1
mandat in zastopajo 34 strankinih organizacij.
Belgrad je, kar je naravno, relativno najmočnejše
zastopan; vendar se nam predstavljajo delegati iz
vseh krajev dežele, kar ni malenkost, če se pomisli,
da ima Srbija komaj par sto kilometrov železnic.
Dela se zelo točno. Nekoliko minut po devetih
otvori sodrug dr. Nedeljko Košanin, profesor na
belgrajskem vseučilišču in ravnatelj botaničnega
vrta, zbor v imenu izvrševalnega odbora in po
zdravi s toplimi besedami zunanje goste. Potem
se voli predsedništvo, sestavita komisiji za verifi
kacijo mandatov in za pregledovanje predlogov in
nato prekine predsednik sodrug Dragiša Lapčević
zborovanje ter naznani, da se vrši na gledališkem

jih respektirali. Kajti mi vemo, đa naša moč ni
v tisti samostalnosti, ki jo pridiga buržoazija,
temveč v naši edinosti. Kaj naj bi ločilo nas so
cialne demokrate, ki imamo skupen cilj v osvo
boditvi proletarcev vsega sveta? Mi nimamo nič
opraviti z delitvijo proletariata in interesi bur
žoazije niso naši interesi. Naša naloga je, braniti
se izkoriščanja ter učiti in organizirati delavce, da
bodo sposobni za boj proti vsakemu izkoriščanju
ia proti vsakemu nasilstvu. Mi v Bolgariji, vi v
Srbiji, in tako proletarci celega sveta. V tem nas
ae zmoti naša bužoazija, ne naši carji in kralji.
(Viharno odobravanje.) Živio balkanski proletariat,
živelo razredno zavedno delavstvo, živila velika,
mednarodna, revolucionarna socialna demokracija !»
(Velik, dolgotrajen aplavz.)
Dalje prih.

trgu

ljudski tabor.
Vreme je deževno, oster veter piše, vendar se
zbirajo velike gruče ljudstva pred spomenikom
kneza Mihajla, kjer vihra velika rdeča zastava in
kmalu je na velikanskem trgu na tisoče ljudi. Ni
še davno, ko so se tukaj slišale eksaltirane dekla
macije Gjorgja in drugih takih junakov ...
Z gromovitim glasom pozdravlja sodrug Lap
čević, nenavadno simpatičen mož krepke postave,
dolge brade, temperamenten in razumen, zboro
valce in goste, naglaša pomen letošnjega kongresa
in izraža zunanjim strankam toplo zahvalo za
simpatije, ki so jih izkazovale srbskemu proletariatu
v težkih dneh. Potem povabi zunanje delegate, naj
povzamejo besedo.
Prvi govori
Čekić iz Skoplja,
mlad mož, po poklicu hotelir. Priprostega ve
denja je, a energija mu odseva iz oči. Omenja, da
vodi gospodarski razvoj mnogojezično delavstvo v
osmanskem cesarstvu po enakih zakonih v socia
lizem kakor delavce vsega sveta. In zastopa naj
mlajšega člana v obitelji razredno - zavednega de
lavstva. Organizirani proletarci na Turškem ne
trpe samo pod težkim gospodarskim pritiskom,
ampak tudi zaradi šovinistične agitacije različnih
grških, bolgarskih in srbskih <komitetov>, ki ščujejo enega proti drugemu in silijo delavce na ener
gičen odpor. Tudi med delavstvom na Turškem
napreduje spoznavanje razrednega položaja in mnoga
znamenja kažejo, da vstopi v doglednem času tudi
otomanski proletariat kot močna četa v vrste sve
tovne socialistične armade. (Živahno odobravanje.)
Potem nastopi
Kirkov iz Sofije.
Med črne lase se mu mešajo že posamezne
bele niti, ampak njegovi nenavadni ognjevitosti se
ne poznajo leta. Kakor goreča reka mu teko be
sede, ki morajo vneti vsakega poslušalca.
«Posebna čast mi je — pravi — da morem
srbskim bratom izročiti pozdrave bolgarskega re
volucionarnega proletariata. Bolgarska in srbska
buržoazija je med nami napravila meje in jih va
ruje ter postavlja straže ob njih. Toda mi prole
tarci ne poznamo teh mej in nimamo volje, da bi

Kdo |e delavec?

zaraditega ji ne sme lagati, ne je žaliti, zakaj laž
pride na svetlo in žena ne zaupa svojemu možu
nič več. Zaradi organizacije vendar nikomur ni
treba zanemarjati družine; par ur, ki jih mož
žrtvuje za organizacijo, ne bi razburjale žene. Odva
diti se pa seveda treba lagati svoji ženi, da mora
kdo noč in dan delati za organizacijo. In če je
ponesrečil, popival vso noč, naj bo tudi toliko po
gumen, pa naj to prizna; nikakor pa naj ne pod
tika tega organizaciji.»
«Zena opravlja vzgojo otrok. Vedno kričimo,
da je naša mladina naša bodočnost. Vsak razumen
mož želi in mora želeti, da se vzgoje naši potomci
v duhu delavskega boja. Kajne, zaraditega tudi
žena, ki je vzgojiteljica otrok, ne sme biti prepo
jena s sovraštvom do organizacije, ker se to sicer
prenese na otroke. In že samo zaradi tega je nujno
potrebno, da je žena z nami in ne proti nam.»
Ali si slišal; po tem bi se morali ravnati
možje, je-li da 1 Preberi to potem še sam 1 Ne vem,
kako je to, zmeraj tičiš v papirju, kaj takega pa
ne vidiš! To, to beril
«Bom še pregledal,» sem rekel, sicer nisem
spravil več besedice iz ust.
Po obedu sem šel na svoj stol v kot in se
zamishl. Naravnost v zadrego me je spravila žena
s to svojo pridigo, ki mi je bila nekaj čisto no
vega, zakaj doslej sem vedno mislil, da žene ni
majo «misla za take stvari, Priznati sem si morah I

«Janez, tudi ti si sam kriv, da tvoja žena ne
pozna krivic, ki se gode delavstvu, da ne pozna
vrednosti organizacije, da ne ve mnogo ne o enem,
□e o drugem; zakaj doslej ji nisi znal, pa tudi ji
ne hotel pojasniti njenih vprašanj, ki so se tikala
socialnega boja, ki si sam zanj tako vnet. Kriv sil
Tepec si! Poglej, žena ti je morala povedati, kaj
treba, če hočeš razvoja delavskemu socialnemu
delu in ti, ki se šteješ za tako pametnega, tega
nisi vedeli? Velik krivec si, ker smatraš ženo za
manjvredno; še okoU se hvališ, da mora žena
parirati, če ne dobi batine. Ti si pravzaprav lopov:
žena je tvoja enakovredna družica, ne pa tvoja
sužnja, ki naj ustreza le tvoji pohotnosti in tvojim
muhami Tako, tako jel Ako ne veš vzgojevalnih
predpisov, pa pojasnjuj poskusoma, polagoma, pa
bo šlo.»
Oprostite mi, natančno ne morem navesti
vsega, kar sva se z ženo sicer docela prijazno raz
tovarjala o tem vprašanju, ker bi se osmešil pred
vami. Sklepajte iz tehle vrstic tukaj zgoraj kakor
hočete. Razočaran sem bil sam najbolj in da bi
to vam sedaj pripovedovali? Ne!
Prebudil sem se iz sna in uvidel resnico.
Toda — star sem že, star! Ne vem, kako bo šlo
z mojim poboljšanjem. A poizkusil bom in bom
poročal o uspehu.
Ne zamerite mi torej !
L. J.

Vsakdo izgovarja dandanes besedo «delavci»
kot nekaj navadnega in vsakdanjega, ne da bi pri
tem mislil, kaj pomeni ta beseda. Tudi borzni špekulantje in druge zajedalke v človeški družbi pri
znajo sami sebe za delavce, ako se pridobitev
njih premoženja kritizira javno. Potrkajo se po
nosno po svojih prsih in pravijo: Glejte, to smo
zaslužili s trudapolnim delom. V resnici je pa be
seda delavec na jeziku takih ljudi prazna fraza, o
kateri še ne vedo, kaj pomeni.
Delavec ! — Pomeni prokletstvo, gorje in slavo.
Prokletstvo in gorje je, če mora človek delati za
tako nizko plačo, da komaj skromno preživi sebe
ali svoje svojce, vrednost svojega ustvarjenega dela
pa mora prepuščati drugim za uživanje. Beseda
delavec pomeni slavo, ker uči: Človek, ki dela,
ustvarja in proizvaja nove vrednosti, on izvršuje
najvišji poklic v človeški družbi, ker dela in živi
za človeštvo.
Delati — kaj pomeni delati ? Ali dela tisti, ki
na bojnih poljanah preliva svojo kri in drugih za
vero, dom in cesarja? Ne — on ne dela, se nam
zatrjuje od vseh strani. Mar dela tisti, ki na borzi
s krvavo zasluženimi prihranki drugih bogati sa
mega sebe ? AU delajo tisti, katerim ne bijejo srca
za svojega bližnjega, ki narode hranijo s čudeži in
prazno vero po znanem izreku: Svet hoče biti
opeharjen, torej ga opeharimo? Tudi ti ljudje ne
delajo, vseeno pa uživajo sadove proizvajajočega
ljudskega dela, ker se proizvajajoče ljudstvo ue
zaveda svoje moči in ponižno do danes nosi tla
čansko breme.

neprecenljive vredno»^ l0
nobene. Iz te primere Uhk0 a'Mö M

nostna cenitev dela, ki
duševno in gospodarsko,
danes še napačno imenujemo deUtT***’

ie
to’ Wr

»to let ne bo več delo, ket bo
“ ,iai
tega dela smatrala ničvrednim, v
prodni?
bo vernikov, bodo duhovniki vseh
06
delavnice, ker ne ho ljudi na sveto,
”°le
» molitev, blagoslove, čitanje maš,
dobnega duha i. L d., ker take opravkeJ^
smatrali za delo.
Torej imamo dvojno delo: del«, ki uitnr.
ne aj, kar ima le subjektivno vrednost in
katero lahko imenujemo pametno delo, ker pto
izvaja pravo vrednost. Vsled tega imamo Si
dvojno nalogo: pomagaü pravemu deiu do J.

znanja m veljave, z druge strani pa odstraniti deio,
katerega vrednost je le y domišljiji,
Iz navedenega zaključujemo: Delavec je tisti
ki proizvaja družabne vrednosti - po doma,^ J
človek, ki izvršbe za soljudi koristoaosne opravke
ki jim olajšujejo življenske razmere.
Ko smo povedali, kaj pomeni «delavec», nam
še preostaja, da jih ločimo po njih delu y duševne
in ročne delavce. Med tem, ko prvi večinoma delijo
z možgani, drugi pa z rokami, izrečemo s tem da
nimamo čistega duševnega ali ročnega dela. Kdor
dela z rokami, mora rabiti pri delu Udi svoje
možgane. Naobratno pa tisti, ki vefinoa» aeia ?
možgani, rabi tudi pri delu roke.
Iz navedenega zopet sledi, da so koristi duševnih io ročnih delavcev enake, da je nji
nasprotnik kapitalizem, ki izčrpava njih duševno ia
telesno moč.
Tako nam veda in znanost potiskata pero t
roke, da lahko razglašamo javno, da se delavcem,
ki producirajo vso vrednost na svetu, godi krivic»,
da so delavci v pravem, ako zahtevajo, da »e od
strani današnja mezdna sužnost, da se zruši da
našnji gospodarski zistem, zruši v nič malika —
kapitalizem.

Politični odsevi.

* DraaynÜ ibor je imel v četrtek prvo sejo
po binkoštnih počitnicah. Na dnevnem redu je
znani nujni predlog drja. Šušteršiča radi ogrske
agrarne banke za Bosno. O tem predlogu je vložil
tudi češki radikalec Kalina nujen predlog, ter
se razpravlja sočasno o obeh. Kakor je znano, se
je aneksijski odsek bavil z rečjo, a krščanski so
Delati pomeni proizvajati družabne vrednosti, cialci, ki so hoteli za vsako ceno rešiti Bienerthovo
ali posvetiti se delu, od katerega vživajo tudi drugi vlado, so pomagali ostalim nemškim strankam, od

koristi.
Ako se papež v Rimu pusti plačati za svoje
ekskomunikacije, odpustke in proglašanje svetnikov
s Petrovim vinarjem, tedaj to ni plačilo za delo,
ampak je darilo vernikov, ki je pa previsoko v
primeri s trudom, katerega je imel papež pri podeljenju blagoslova. Za par čevljev mora vsakdo
— katolik, protestant, žid ali pravoslaven plačati
enako ceno. Nasprotno pa ima maša za katolika

goditi razpravo v zbornici na ta način, da bi se o
sklepu odseka razpravljalo šele tedaj, kadar prid»
aneksijski zakon na vrsto. Z nujnim predlogom ie
pa zbornica prisiljena, da se bavi z zadevo. Po
ložaj je za vlado vsekakor kritičen. Da bodo stranic,
ki so v slovanski enoti in ž njimi socialni demo*
kratje, glasovali za nujnost in za predlog, je na
ravno. Slišati pa je, da bodo tudi nekatere druge
stranke glasovale za nujnost, ker bi jim bile pač
naravnost nemogoče, zagovarjati nasprotno gluoj
vanje. Drugo vprašanje je, kakšno bo rana«?
pri glasovanju o predlogu, kjer ni treba d*l
tretjinske večine in je torej lahko mogoče, da
predlog enostavno večino že zato, ker ima P*
ljudska stranka precej opozicionalno nagnest «
je verjetno, da bodo tudi Rusini, ki niso v d*
vanski enoti, glasovali za predlog. Ge se to igoitedaj ima viada gotovo nezaupnico.
* Cesar Viljemova ladja <Bohensollin> odplove 15. junija z nemškim cesarjem iz Danzjga, d»
se snide nemški cesar z ruskim carjem. Pri retrovem dvoru je zasidrana jahta ruskega carja, da od
pelje carja proti fiaskim serom. Nadaijne dispo»*
cije za potovanje ruskega carja so : 20. junija obišče
Švedsko, Î. julija bo prisostoval v Poltavi 200 li
nici zmage Petra Velikega, potem obišče s caric;
Angleško in Francosko, ne vé se še, ako tudi iti*
lijo in Grško. To potovanje bo odvisno od cariči*
nega zdravja.
* Poljedelski minister Brâf je predložil ? dr*
žavnem zboru načrt zakona za prodajo širine. To
se pravi: Vlada kupčuje z agrarci, da to >in
dobila za pooblastilni zakon, ki bi ji dovolil skle
niti trgovinske pogodbe z balkanfiiffl' državami
* Laški kralj bo angleškemu vrnil otoss av
gusta meseca ? prav tako nemškemu. Ni izključeno,

da se sestane tudi s Fallierom.
* Poslaniki so ogoröenl. Rust .po«
novjev, francoski poslanik Constans m J.8-*' k periali namreč odločno dementirajo
Tli
listov, češ, da jih je Abdul Hamid podkupovat

Zahtevajta
■<*
po vseh gostlliah,
kavarnah la 21 ..
brivnicah
H

Strokovni pregled.

Raznoterosti.

. •- °
s^r?^ovne komisije se vrši v torek, 8.
t Francoska zastava na gnojiičn. V Reimsu
junija od 8 uri zvečer. Ker je dnevni red zelo na Francoskem je nataknil neki Grimpert fran
važen, prosim vse delegate, naj se zanesljivo ude- cosko narodno trobojnico na gnojišču pred svojim
leze,eJeAnton Kristan
dvoriščem, ko je ravno korakala mimo kompanija
strokovni tajnik.
vojakov. Poveljujoči poročnik Passon jo je dal
o fenarii, pozor! Jutri, v nedeljo se vrši važno odstraniti, nakar je Grimpert častnika ozmerjal.
zporovanje tesarjev v Ljubljani pri Levu, na Mariie Proti Grimpertu se je uvedlo kazensko postopanje;
Terezije cesti. Pridite vsi!
J
pri sobotni razpravi je bil oproščen z motivacijo,
o Ronoumentje Šiške la okolic«! V pondeljek da častDik nima policijske oblasti, da torej Grimpert
«•tim. zvečer se vrši pri Vodniku shod konsu- ni žalil javnega organa v izvrševanju službe.
t Ponesrečena Zeppelinom vožnja. Zeppelin
mentov. Pridite vsi brez razlike stanu, da se po
govorimo o otvoritvi prodajalne kocs. društva v se je v noči od sobote na nedeljo podal na daljši
zlet v smeri proti Berlinu. Berlina pa ni dosegel,
Šiški. Vsakdo agitiraj za ta shod!
ker je pošel bencin, dve uri pred Berlinom se je
o V Gntaringa na Koroškem se je minoli obrnil zopet proti svojemu zletišču ob Bodenskem
teden postavila nova podružnica Unije rudarjev v jezeru, ki ga pa tudi ni dosegel. Tik pred ciljem
Avstriji. V imenu Unije je vodil ustanovno zboro je močan sunek vetra but’1 balon s tako silo v ve
vanje sodr. Zwanzger iz Leobna na Štajerskem. jevje drevesa, da vsled velikih poškodb več dni ne
Le tako naprej!
more kvišku, Vzlic te nezgode pomenja ta dolgi
zlet velik vspeh; največ, kar je bival doslej nepre
nehoma v zraku, je 13 ur, sedaj pa je bival v
Domače vesti.
zraku nepretrgoma 39 ur. Vsi udeleženci vožnje
— Neki narodnjakarčki, katerim se mora so nepoškodovani.
človek čuditi, da še niso začeli prodajati slame in
t Kuga v Peterburgu. V Peterburgu ao za
žaganja, so iznašli novo geslo proti socialni demo sledili tri slučaje sibirske kuge.
f Samomor poslanca. V Peterburgu se je
kraciji. Namreč to : V državnem zboru sedi 90 so
cialnih demokratov (enega nam menda oni daru usmrtil poslanec dume Pergament, eden ka
jejo) in vendar gre Bienerthovi vladi vse gladko detskih voditeljev in najboljši govornik v gosuizpod rok. Bog jim odpusti to novo oslarijo; saj darstveni dumi. Justični minister je dan poprej
si niso sami dali tako imenitne pameti! Ampak predlagal, da ga duma izroči sodišču, ker je po
stvar je ta, da hočejo pajaci «voditi javno mnenje>. magal neki Olgi Stein pri njenem begu iz Rusije,
t lz ječe v parlament. 1. junija je Karl
In to vendar ne gre ob takem grozovitem pomanj
kanju razsodnosti, logike in najnavadnejše pameti. Liebknecht dokončal eno in polletno kazen, ki mu
Prvič bi bilo treba, da bi nam modrijani iz Ju- jo je prisodilo državno sodišče zaradi «veleizdaje»,
trove dežele povedali, kaj gre pravzaprav Biener kojo da je zagrešil s svojo brošuro : Militarizem in
thovi vladi tako gladko izpod rok? Vse narodnja- antimilitarizem. Dva dobra meseca brošura niti za
karsko časopisje napoveduje dannadan, da bo plenjena ni bila, potem se je pa sodišče izpozabilo
kar čez noč Bienerthovo vlado slana vzela; tega do take podle justične persekucije. Najboljši od
se pa vendar ne more misliti o vladi, ki ima baje govor bo pač ta, da ga bo berlinsko delavstvo v
tako srečo, kakor trdijo najnovejši konfugionisti. 14 dneh poslalo kot svojega zaupnika v pruski de
Resnica je, da se je moralo prvo čitanje finančnega želni zbor.
t Trojni umor
Galiciji. V vasi Lopušna v
načrta — in za tega gre v prvi vrsti — odložiti,
da dela Bienerth kisel obraz, da je Biliński v pro Galiciji je našel nočni čuvaj, ko se je vračal iz
računskem odseku retiriral, in da vlada še danes službe, celo svojo družino, mater, ženo in otroka
ne ve, kako ji pojde z njenim načrtom. Razprava z razklanimi glavami v sobi. Sumi se, da jih je
o novih davkih se je odložila; ali bi se bilo to umoril kmet Lucysin, s katerim se je čuvaj tožaril
zgodilo, če ne bi bili socialni demokratje nastopili radi dveh njiv.
s svojo odločno opozicijo, ki je več vredna, kakor
vsaka meščanska lažiopozicija, ker nobene ne more
nastop množice izven parlamenta tako podpirati
kakor socialno-demokratično. Po celi državi, na
stoterih shodih je socialna demokracija protestirala
proti novim davkom, ko so narodnjakarčki še Zadnje vesti.
s prstom v ustih spali. In politični otročički še Državni zbor.
danes ne bi vedeli, da ima Bienerthova vlada sploh
Poraz vlade. Škandali. Obstrukcija vladnih
kak finančni načrt, če ne bi bili socialni demo strank. Seja zaključena ; prihodnja se skliče
kratje raznesli tega po vseh krajih. Zdaj bi se pa pismeno !
radi igrali petelina na gnoju!
Dunaj, 4. junija. Na včerarajšnji seji držav
— Slovanska «nota obsega v državnem zboru nega zbora je za Šušteršičem govoril nemški
vse Jugoslovane, vse meščanske Cehe in stare Ru nacionalec dr. Sylvester, ki je dejal, da mora
sine. V svojih časopisih se je stokrat pobahala, da v stvarnem oziru popolnoma pritrditi Šušteršiču,
je najmočnejša skupina v parlamentu. Po številu misli pa, da govornik ne bi bil nastopil s tako
šteje vsekakor več poslancev kakor marsikatera odločnostjo, če bi člani njegove stranke sedeli na
druga stranka. Kako pa, da narodDjakovci ne pri vladnih klopeh. Potem je poslanec Biankini pri
mejo te žlahtne družbe, če gre Bienerthu res vse povedoval sledeče slučaje: Aprila meseca so se v
tako po loju, kakor pojo revčki na dubu, ki se derventskem okraju z oboroženo roko uničili na
imenujejo zizibambule? Slovanska enota se je usta sedi ubogih kmetov in namesto žita se je na vladne
novila, da zruši Bienerthovo vlado. Zakaj ni sto stroške posejal želod. Nekemu kmetu se je dne
rila tega? Skrivnost je velika, ampak mi smo jo 20. aprila od vladnih organov demoliralo stano
uganili: Zato ker nima učenjakoviča Škerla med vanje in vzelo vse premoženje. V finančnem mini
teboj. Konfuzije je lahko povsod na svetu. Ampak strstvu, kjer sera predstavil deputacijo derventskih
do vrhunca se lahko povzpne le tam, kjer so kmetov, je to barbarstvo naprilo mučen vtisk, pa
zizibambule.
se je telegrafiralo po natančno poročilo. Derventski
— Prvi socialistični podžupan na Kranjskem. birokrati so pa odgovorili, da se godi vse po po
Pri županskih volitvah v Idriji dne 3. junija je iz stavi. Pred par dnevi je šlo nekoliko kmetov v
voljen z 22 glasovi za župana g, Josip šepetavec, Dervent prosit, da bi smeli vsaj tam sejati koruzo,
za aodinpasa z 21 glasovi sodrug Ivan Kokalj, kjer še ni posejan želod. Okrajni pristav jih je pa
rudar v Idriji. Za svetovalce sodrug Ivan Straus ozmerjal in voditelje obrcal (I)
Krščanski socialec Mayr je govoril farizejsko ;
z 20 glasovi, gg. Tukač, Ipavec in šuntar z 19
njegova stranka bo glasovala za nujnost, ampak
glasovi, g. Drag. Lapajne pa s 14 glasovi.
— Elektro-Radiograf «Ideal» je v soboto kazal pomagala ne bo, da bi se podrla Bienerthova
slike z nemškimi napisi in Ijubimsko pismo v na vlada, ki se je po krščansko socialni trditvi prva
vzočnosti Malovrha in Ribnikarja in so nekateri iz v Avstriji brigala za te razmere. (1)
Socialni demokrat Modraček je ostro kriti
kušali z žvižganjem demonstrirati. Menili smo, da
bode urednik «Slov. Naroda» Malovrh, tudi to ob ziral avstrijsko gospodarstvo v Bosni. O njegovem
javil v listu — narodno izzivanje. — A zmotili govoru poročamo natančneje v prihodnji številki.
Potem je govoril Mladočeh dr. Krama f, ki
«no se. O tem se ni bralo ničesar. Vemo zakaj,
je
dejal,
da se je z avstrijsko nemško zvezo vstvapač pa se je prav hvalilo to podjetje.
ril blok od severnega do jadranskega morja in
— Dajte tndi svojimi Narodna tiskarna naj
tvojim uslužbencem, vlagateljicam in slugam plača da ne morejo Slovani v zunanji politiki igrati no
čezurno delo, ki ob sobotah in pred prazniki, če bene vloge več. Slovanom je treba notranje zdru
je *Na.rod» zaplenjen, delajo večkrat do 8. ure žitve. (Rusin Staruch: Tukaj pa glasujete vedno
Upr-pr brezplačno, m stori naj se saj nekaj social- s Poljaki proti nam.) Kjer vstvarijo Nemci indu
nXa dobrega. Menda so zato dali N. D. O. 200 K, strijski centrum, nastane tudi germanizacijško sre
da ne nrovzroče stavke med uslužbenci Narodne dišče. Govornik pravi, da ne išče nobenih zvez z
ikfcarnf
36
ü,kai»ke resistence. Rusijo.
Poslanec Daszyński kritizira ravnanje
SrZ. tiskarna ni mogla narediti druzega, kakor
d.
stavcem za novo leto «trinkgelda». vladnih strank v bosanskem vprašanju in polemi
TGor,ci “inol° Ked° zira potem s poslancem Krama fern. Tudi o nje
ie Vneki gostilni, ker je bil govem govoru poročamo obširneje zlasti zato, ker
A. Mažgon.
po stopnicah, da si je je njegova kritika peterburškega romanja zanimiva
kratkoviden, tako a .
znan kot časnikar, tudi za naše hejslovane.
prebij lobanjo. Pokoj
«Triester Zeitung»
Dunaj, 4. junija. Na današnji seji se je naa je bil svoječasno sWWjmj
daljesala razprava o nujnosti Sušteršičevega in
« sodeloval pri raznihM je QBtrelil v Kalinovega predloga. Češki klerakalec S r a m e k je
Pred «tal. «rt» BMłew »P
polemiziral s Kramafem in je potem poskusil svojo
u radi droftBskJ prep*
ter. Tudi srečo proti socialnim demokratom, a brez. vspeha.
T*» Gustav Schneider, Bil Je
>
Znani krščanski socialec Bielohlavek je kakor

t
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njegova brata sta te sama usmrtil«.

včeraj Mavr zagovarjal Bienertha. Govoril je tudi
dr. K r e k, ki je ostro napadal madžarski zistem.
Pri glasovanju se je nujnost Šušteršič evega predloga soglasno sprejela, za nujnost Ka
linovega predloga, ki se v stvari vjema s Šušteršičevem, je pa glasovalo 201 poslanec proti
194. Za nujnost tega predloga so glasovali socialni
demokratje, Čehi, Jugoslovani, Rusini in nemška
svobodomisleca dr. Ofner in baron Hock.
Glasovanje o nujnosti seveda še ni absolutno
odločilno, kajti vprašanje je, kakšno bo razmerje,
kadar se bo glasovalo o predlogu samem. Toda
izid za Kalinov predlog je vsekakor pomemben.
Dočim je Šušteršičev predlog tak, da so lahko za
nujnost glasovale tudi tiste stranke, ki namera
vajo glasovati proti predlogu, je Kalinova reso
lucija tako ostra, da je tistemu, ki glasuje za njeno
nujnost, logično nemogoče, glasovati proti resolu
ciji, tembolj bi se vladne stranke lahko postavile
na stališče, da vsebuje Šušteršičev predlog vse,
kar je v Kalinovem stvarnega, da torej drugi
predlog poleg prvega ni nujen. To glasovanje je
pokazalo, da je položaj za vlado resen in to so
takoj spoznale vladne stranke, ki so takoj izlile vso
svojo jezo zlasti nad poslancema Ofnerjem in
Hockom. Vrišč je bil tako velik, da je moral pred
sednik prekiniti sejo, ki se je potem nadaljevala
ob pol 3. popoldne.
Dunaj, 4. junija. Na popoldnevu! seji je
Šušteršič utemeljeval meritorno svoj predlog.
Dejal je, da so ga provzročili samo stvarni nagibi.
Polemiziral je proti Redlichovemu posredo
valnemu predlogu, ki ni nič druzega kakor igra z
besedami. Potem je govoril ministrski predsednik
Bienerth, ki se je skliceval na svoj govor v
aneksijskem odseku in dejal, če doslej ni dosegel
popoln vspeh v zadevi bosenskih kmetov, vendar
se upa, da se doseže. (Lepa vlada, ki živi od
praznega upanja!) Potem je zagovarjal zvezo z
Nemčijo in obljuboval, da bo vlada posvečevala
bosenski agrarni banki naj večjo pažnjo.
Na to je govoril Redlich, ki je napovedal,
da bo glasoval proti Šušteršičevemu predlogu.
Predsednik je hotel «zaradi proračunskega
odseka» prekiniti sejo. Mladočeh Cech predlaga,
da se nadaljuje seja do rešitve Sušteršičevega
predloga in glasovanje po imenih. Vse stranke so
se ves čas trudile, da bi zbobnale čim več svojih
članov. Toda opozicija je še vedno v večini. Hock
in Ofner glasujeta zopet z opozicijo. Z 221 proti
200 glasom se sklone nadaljevanje seje.
Laginja predlaga konec debate. Wolf predlaga
glasovanje po imenih. Zdaj se zgodi škandal.
Poslanec Berut ni navzoč, vendar glasuje nekdo
zanj z «ne». Zapisnikar Kotlar protestira in pravi,
da je to švindl. Na to planejo vladne stranke, ki
so komaj čakale na primerno priliko, po konci in
napravijo grozovit kraval, tako da se mora
seja prekiniti. Pavza traja 20 minut. Nemškomeščanske stranke s krščanskimi soci
alci obstruirajo na ta način, da kriče, da se
navidezno vzajemno zmerjajo in po desetih mi
nutah prekine predsednik zopet sejo. Skliče se seja
načelnikov, katere se udeleže samo opozicioualne
stranke. Ob četrt 9. se začne zopet seja i n v 1 a d n e
stranke začno zopet kravalirati. Po 5
minutah zaključi predsednik Pattai sejo in na
znani, da skliče prihodnjo pismeno.
Na koncu seje je poslanec Breiter vložil
nujni predlog, ki zahteva, da aneksijski odsek pre
išče zadevo odškodnine, ki jo je Avstrija pla
čala Turčiji.
Vlada se je torej za hip rešila z obstrukcijo
svojih strank. Koliko more biti vredna taka rešitev ?
Delavni program parlamenta. Dunaj, 4. ju
nija. Glede na prihodnje delo državnega zbora se
poroča, da bo pred počitnicami tudi proračun rešen,
o katerem hočejo nemški liberalci pi odlagati na seji
načelnikov, da naj se opravi z eno samo debato.
Taka metoda bi bila zelo neumestna, ker je ne
mogoče, da bi se v sami generalni debati resno
opravila politična in financialna stran proračuna.
Specialna dabata je stvarno veliko bolj važna kakor
generalna. — Tudi pooblastilni zakon za trgovinske
pogodbe se ima za gotovo rešiti v sedanjem za
sedanju. O finančnem načrtu se poroča, da se bo
prvo čitanje, ki se je že pričelo, izvršilo, potem
se odkažejo davčne predloge odseku, kjer je skoraj
s popolno gotovostjo pričakovati, da bodo po
kopane.
Anerjeva pivovarna. V krogih, o katerih je
soditi, da morajo biti dobro poučeni, se z vso od
ločnostjo trdi, da je pogodba za prodajo Auerjeve
pivovarne Puntigamski že gotova, pa se čudijo, da
more «Slov. Narod» tajit» stvar, ki bo v kratkih
dneh popolnoma javna. Za danes samo registri
ramo to. Radovedni smo, če more «Slov. Narod»
dementirati tudi to vest.
Finski zbor. Helsingfors, 4. junija. Novi
deželni zbor finski se je včeraj slovesno otvoril.
Jnžnoairičanska nstava. Kapstadt, 4. ju
nija. Včeraj se je tukaj otvoril parlaraont, ki ima
sklepati o spremembi ustave. — V transvalskem
in v oranjskem parlamentu se je sprejela reforma
ustave.
Policija streljala na stavkajoče. Fila
delfija, 4. junija. Vsled stavke tramvajskih usluž
bencev so bili nemiri na ulici. Policija je streljala
na stavkujoče in je ranila 100 demonstrantov.
>

Izhaja t Ljubljani vsak
torek, četrtek tn soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3’50 K, mesečno 1/20 K ;
za Nemčijo za pol leta 7’90, za četrt
leta 4 E ; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta 80 K.
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Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
55. štev.

Beklamaolje so poät.iee prest».
Mefranklrana plima s« a» spreIsmaje. Bekeplil s» a» vrssaj»,
(MevatL lasstspaa p.tlt-nitin
(llrla. 88 stss) za sakral 10 via.,
ssłkrat pe IsgeTera.

V Ljubljani, v torek, dne 8. junija 1909

Radi praznika Izide prihodnja
številka „Rdečaga Prapora“
jutri.
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Vlada v zagati.
Vsakdanjega značaja pač ni položaj, v katerega
je zabredla slavna Bienerthova vlada s svojimi pod
Gessmannovo komando stoječimi četami. Kadar
nimajo vladne stranke dražega sredstva za rešitev
svoje vlade kakor obstrukcijo, tedaj se ne more
več govoriti o normalnih razmerah. To pa se je
zgodilo v petek, ko se glasovanje o Šušteršičevem
predlogo ni dalo preprečiti na drug način, kakor
da so ekscelence začele obstruirari, in sicer na vse
mogoče načine od dolge govorance profesorja
Redlicha do razbijanja po pultih in do tuljenja. Ko
se je glasovalo o predlogu poslanca Kaline, se je
izkazalo, da je opozicija v večini. Jasno je bilo,
da mora tudi Šušteršičev predlog dobiti enako ali
pa še večjo večino, ln to bi bilo popolnoma v
redu, zakaj če se državni zbor noče norčevati sam
iz sebe, mora pokazati, da ga ni volja, menjati
svoje sklepe, če se veter obrne in če je sapa ne
prijetna vladi. Stranke, ki pod vodstvom krščan
skih socialcev capljajo za gospodom Bienerthom,
so morale že v aneksijskem odseku izpoznati, da
se zadeva bosenske agrarne banke ne bo dala
meni nič tebi nič pokopati. Ko je Gessmann na
talmudovski način razlagal, da nima odsek zbornici
nič predlagati in ko js večina, ker se ta zofistika
ni obnesla, sklenila odgoditi stvar za pozne čase
večnosti, ko se bo poročalo o aneksijskem zakonu,
je poslanec Seitz takoj povedal, da ne pojde tako,
temveč da se bo morala zbornica baviti s to rečjo.
In ko je prišel nujni predlog ua dnevnired, je postala
stvar resna za parlament in za vlado. Zbornica je
bila pozvala vlado, da naj prepreči privilegij za
ogrsko banko v Bosni. Vlada ni storila tega. Če
bi večina hotela varovati ugled parlamenta, bi
morala z največjo odločnostjo nastopiti proti vladi,
ki ni izvršila naloga. Nemško-radikalno-liberalnokrtčanskosociaino-poljska večina se ni postavila
na to edino opravičeno stališče, temveč je zasta
vila vse moči v edini namen, da reši vlado, tisto
vlado, ki je prezrla soglasni sklep parlamenta.
S tem je večina izgubila vso moralno oporo,
vlada, ki
zanaša nanjo, pa vsako jamstvo, da
so njeni stebri dovolj čvrsti. Bienerthovo mini
strstvo ima v državnem zboru še večino po šte
vila; toda koliko je vredna večina, ki se izpremeni v manjšino pri predmetu, od katerega je od
visen obstanek ali padec vlade? Če se sprejme
Šušteršičev predlog, tedaj ima vlada tako nezaup
nico, hi jo mora bolj boleri kakor telesno zlostsvljsnje> To je bilo znano vladnim strankam,
ki so tadi vedele, da se ima v petek zaključiti
razprava in glasovati. Vsaka govorica o «slučajni
večini», ki jo je dosegla opozicija socialnih demo
kratov in slovanskih strank, je torej nezmiselna,
ampak stvar je ta, da ie Bienerth°va večina po
številu pičla, povrh na nezaneslj.va To pa po
meni prav toliko, kakor če Bienerth ne b. ,mel
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^“sedanja vlada visi v zraku in živi od sreče
riuča/a. Za svojo edino nalogo smatra svoje žtv
ijj Jv.e drug«, se je izkazala nesposobno.
Obstanek parlamenta so morali reševati soctalm
«^okratje; košček narodnega vprašanja na

Češkem je imel rešiti zakon o jezikovni rabi in o
ustanovitvi okrožij na češkem, a zakon, ki ga je
bila izdelala že Beckova vlada, spi spanje pra
vičnega; zakon o socialnem zavarovanju, ki je bil
vložen še v Beckovi dobi, se ne gane nikamor;
aneksijski zakon, ki ga je Bienerth sam še pred
kratkim časom imenoval nujnega, se odkłada.
Skratka, Bienerthovi vladi je dovolj, da je na
svetu ; svoje moči ne čuti, v svoje delo ne zaupa ;
če je ne bi imeli, bi bili v Avstriji prav tako kakor
je sedaj.
Danes, v torek, je v parlamentu zopet seja.
Morda dobi vlada tedaj* večino proti predlogu za
radi bosenske banke. Ampak to ne bo izbrisalo
dejstva, da je bila v petek vlada v manjšini, da
so njene stranke kravalirale za njeno rešitev in da
nastopijo njeni lastni trabantje zoper njo tisti hip,
ko vloži vnovič svoje zakone zaradi češko-nemškega jezikovnega vprašanja. Danes ima vlada še
večino, jutri jo že labko izgubi, odnosno jo m o r a
izgubiti, če poskusi izvršiti, kar je že začela in
kar mora poskusiti, če noče potajiti svojega last
nega namena in s tem izpričati svoje absolutne
slabosti.
In kaj se zgodi, če pride Bilinskega finančni
načrt na dnevni red? Že v odseku sta Bienerth
in Biliński spoznala, da zagovarjata nekaj izgub
ljenega in povsod na svetu je navada, da se
vlada poslovi, kadar spozna, da propadajo njeni
načrti. Sedanji ministrski predsednik mora vedeti,
da je večina za nove davke nad vse dvomljiva reč
in če vendar še sedi na svojem mestu, zavlači
samo krizo, ki je neizogibna. Zakaj kriza je prav
zaprav že od tistega trenotka, ko je gospod
Bienerth prevzel ministrsko predsedništvo. Z raz
glasitvijo nagle sodbe v Pragi se je začela in kon
čala se bo tisti dan, ko bodo gospodje Bienerth in
tovariši pobrali šila in kopita in vzeli svoje fa
mozne načrte s seboj v pozabljenje.

Peterbnrško ronanje.
Kakšni interesi združujejo slovanski narod
z ruskim carizmom, z rusko avtokracijo, z ruskimi
državniki, skratka z vladajočim zistemom na
Ruskem? Največji Neoslovan ne bo mogel odkriti
takih interesov.
Drugo je vprašanje: Ali je kaj vzajemnega
med interesi ruskega in slovenskega naroda? Da
sta oba naroda slovanska, je nekaj, toda malo.
Politično nimamo nič skupnega. Državno smo lo
čeni in kakor ne more nihče misliti, da bi Avstrija
anektirala Rusijo, je tudi nemogoča fantazija, da
bi se zgodilo nasprotno. Geografično so velike de
žele med nami in neposrednega stika ne moremo
imeti z Rusi. Naša jezika se razlikujeta tako, da
se vsak s svojo govorico ne razumemo. Vsaj v
doglednem času tudi ni misliti na to, da bi se
slovenščina in ruščina močno zbližali ali pa celo
zenačili. Lahko je, da Rusi kot Slovani bolj zani
majo nas kakor Nemce ali Angleže; ampak trditi
ne moremo, da je tako. Vsekakor: Boj ruskega
naroda za svobodo bi nas moral zanimati vsaj to
liko kolikor enak boj kateregakoli drugega naroda.
Samo v stremljenj po svobodi se more izražati
slovensko-ruska vzajemnost.
A kdo sovraži ruäko svoboda in jo zatira?
Vsak politični začetnik ve, da se ruski narod ne
bojuje zoper noben drugi narod, pač pa zoper ca
rizem in birokratizem, zoper Stoljipinovo vlado,
zoper ruske krvnike, zoper rusko policijo, zoper
ruski militarizem. Kdor simpatizira z ruskim na
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rodom, ue more biti prijatelj njegovih zatiralcev in
jih ne sme na noben način podpirati, ne mate
rialno, ne moralno. Prijatelj ruskega naroda se ne
sme pajdaših s carskimi hlapci in rablji. Kdor je
prijatelj Stoljipinov, prijatelj ruskih mogotcev, je
sovražnik ruskega naroda.
Kaj so naši peterburški romarji, naši frazerski,
napihnjeni Neoslovani s svojim «velikim» Hri
barjem na čelu? V Peterburgu se družijo s ti
stimi, ki imajo moč v svojih okrvavljenih krempljih,
s tistimi, ki podpirajo avtokratični zistem, s tistimi,
ki pošiljajo tisoče in tisoče ruskega naroda v Si
birijo, v katorgo, na vislice. Kaj so torej?
Odgovor je enostaven: Sovražniki ru
skega naroda.
Nesramno je zlorabljanje slovanskega imena
zoper — slovanske narode.
Hribar et consortes vedo, da se ne smejo v
Peterburgu niti ganiti, ako ne pridejo kot prija
telji vladajočega zistema. Vsaj misliti se mora, da
imajo toliko soii v glavi, da lahko razumejo, kaj
počenjajo. Ce ne, je stvar seveda žalostna. Kadar
gredo v Peterburg na kongres, morajo tako rav
nati, kakor je ruski vladi prav. Moralno jo morajo
torej podpirati. Vsaka podpora ruskega zistema je
samaposebi oškodovanje njegovih nasprotnikov,
v našem slučaju onih, ki se na Ruskem bojujejo
za svobodo. Naši Vseslovani romajo torej v Peterburg
na škodo ruskemu narodu, trpinčenemu od nji
hovih «prijateljev» in pokroviteljev tako, kakor še
ni bil skoraj noben narod trpinčen od tujih so
vražnikov. In to delajo v imenu slovanstva I Tako
hočejo slovanstvo izigrati v prid morilcem ruskega
in poljskega, torej slovanskih narodov!
Ob vsem tem pa hoče to pustolovstvo veljati
še za demokratično. Kaj ima slovanska banka, ki
jo snujejo in ki ne more biti nič druzega kakor
kapitalističen zavod, na Ruskem spričo vladajočega
zistem še povrh reakcionaren zavod, opraviti z
demokratičnim slovanstvom ali s slovanskim demo
kratizmom? Nič druzega, kakor da hoče par slo
vanskih pijavk izkoriščati slovansko ljudstvo. Na
rodnost ima s to rečjo toliko opravka, kolikor
Kristus z Judežom. In rabiti narodnost kot pretvezo
za taka podjetja, je hinavska zloraba, ki je zna
čilna za vse to nacionalistično prvenstvo.
Gospodje se lahko potikajo po svetu, kjer se
hočejo in lahko snujejo tudi kitajske ali pa ma
lajske banke. Kdor ima priliko za kšeft, ga dela,
to je stara stvar. Ampak narodnost in slovanstvo
naj puste pri miru, zakaj vsa ta komedija ni pa
triotizem, temveč navadno politično in gospodarsko
manihejstvo.

Zbor srbskih socialistov.
Dalje.

Belgrad, 80. maja.

Bachinger iz Budimpešte,
organizator ogrskega delavstva, omenja, da je imel
že enkrat priliko, izročiti srbskim sodrugom po
zdrave ogrskega proletariata. To Je bilo v dobi
srbskega boja za volilno pravico. Ogrska socialna
demokracija se bojuje še danes za splošno in enako
volilno pravico proti koruptni zvezi profitarjev in
silnikov, kateri ni nobeno sredstvo preslabo, da
bi ga ne rabili za obvarovanje svojih nezaslišanih
privilegij pred enakopravnostjo delavnega razreda.
Ogrski proletariat mora proti tej fevdalno-buržoazni
izkoriščevalai kompaniji voditi najostrejši boj, zakaj
še nikdar, niti pod vlado zagrizenega sovražnika
delavcev Banffyja, se niso delavske organizacije tako
šikanirale in preganjale kakor sedaj. V dveh letih
se ni razpustilo nič manj kakor 600 organizacij
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brez razlega, proti pravici in zakonu. Prav ta klika
pa je stala zadnje mesece na čelu bojnim kričačem
in ni mogla dočakati prvega strela. Toda ogrs
proletariat ni imel povoda za vojno proti Srbiji m
ga nima. Ge je treba boja, tedaj ga napovedujemo
silnikom in izkoriščevalcem, zatiralcem lastnega
proletariata in ta boj hočemo voditi do zmage.
Srbskemu proletariatu pa stiskamo bratsko roko z
najsrčnejšimi socialističnimi občutki, v zavesti ne
ločljive edinosti proletarcev vsega sveta. (Živahno
odobravanje in ploskanje.)
Poslanec dr. Renner z Dunaja
je dobro znan ne le avstrijskim, temveč tudi
srbskim delavcem, ki so pazno zasledovali njegovo
resno delovanje v državnem zboru in poznajo tudi
njegovo teoretično delo, ki je v posebno obilni
meri namenjeno narodnemu vprašanju. Zveza so
cialno - demokratičnih poslancev in stranka, ki jo
zastopa, je — pravi Renner — z veseljem porabila
priliko, da dokumentira solidarnost avstrijskega
s srbskim. Burne dneve imamo za seboj, ko je
težka nevarnost pretila evropskemu miru in je
prišla mednarodna socialna demokracija v izvenredno resen in težak položaj. S ponosom lahko
pravimo, da je bila stranka kos svoji nalogi in da
je sijajno opravila svojo dolžnost. Skupno z Vami
smo storili vse, kar se je dalo storiti, da se ohrani
mir. Stali smo na straži kakor vi v Srbiji. Hude
boje smo imeli z našimi militaristi in bojnimi ščuvalci, kakor vi z vašimi. Mi imamo državo, v ka
teri prebiva osem narodov, ki hočejo živeti, vsak
s svojim stremljenjem, s svojimi ideali in s svojimi
zmotami. Umevno je torej, da imamo dovolj svojih
skrbi. Vendar lahko trdimo, da nismo nikdar za
nemarili dolžnosti, ki nam jih nalaga naše mesto
v internacionalni armadi. Nastopali smo za resnično
osvoboditev kmetov v Bosni in Hercegovini, bo
jevali smo se za svobodo in samoodločevanje na
rodov, z vsem povdarkom smo zahtevali pravične
trgovinske pogodbe. Vsa avstrijska socialna demo
kracija se v tem oziru zaveda svojih dolžnosti in
jih izpolnjuje. A tudi kot nemški sodrug bi rad
izpregovoril nekoliko besed. Tudi nemški narod ni
združen v eni državi. V rajhu imajo do dva ta
cata dinastij. V Avstriji imamo deželne meje. Prav
lahko nam je torej razumeti vaš težki položaj.
Znano nam je, da je vaš narod razdeljen in raz
kosan pod celo vrsto dinastij, pod osmimi upra
vami, po treh cerkvah. Znano nam je, da je bila
Srbija oddavna žoga za Rusijo, Avstrijo in Turčijo.
Razumemo torej, kako je otežkočen vaš narodni
razvoj in vaše proletarsko delo. Mi priznavamo
vsakemu narodu pravico, da sam odločuje o svoji
usodi, kakor zahtevamo za svoj narod. Opazujemo
pa tudi, da pretresa ves vzhod silna burja. Slavna
ruska revolucija je kljub vsej reakciji omajala
stebre carizma (viharno odobravanje) in nobena
jila ne bo več uničila mogočnega stremljenja ru
skega proletariata po svobodi. (Ponovno odobra
vanje.) Turška revolucija, ki se je začela kot ofi
cirska revolta, se mora končati kot proletarska
razredna revolucija in že prihajajo znamenja, ki
amčijo za tak razvoj. (Pritrjevanje.) Tudi balkanski
narodi bodo dosegli svobodo. Toda svobode ne
prinese militarizem, ne šovinizem buržoazije. S
svojo močjo se bodo narodi osvobodili v znamenju
revolucionarnega socializma, združeni v svetovni
armadi narode osvobojajoče socialne demokracije.
(Viharno, dolgotrajno odobravanje.)

Poslanec Nemec iz Prage,
stari, preizkušeni bojevnik češkega proletariata,
zdravlja zbor y češkem jeziku. «Menda je p
da govori Ceh na javnem srbskem zboru, in
dosten ponos me navdaja, da imam izvršiti ti
logo. Toda čeprav se shajamo prvič, si ve
nismo tuji. Kajti člani mednarodne družine
ki prebiva po vsem sveta, ki jo združuje e:
mišljenje in enako čuvstvo. (Živahno odobrava
Naša solidarnost se je najsijajaeje izražala, k
brezvestni hujskači ščuvali eyropske narode
gega proti drugemu ter so hoteli beštijo na
nega sovraštva prignati do blaznosti. Ko so
okrog štrleli gozdovi bajonetov in je bila neyar
svetovne vojne najskrajnejša, smo si podali bra
roke in pri vas in pri nas je mogoeno zad
klic: Nobene vojne nočemo 1 Mir zahteva
Kakor vaš hrabri sodrug Kaclerović, smo tud
glasno in jasno izjayili : Mi nimamo povoda, d
si razbijali glave in da bi prehvali kri za intei
ki niso naši. (Viharno odobravanje.) In danes li
pravimo, da je naš odločni nastop v veliki

pomagal, da se je ohranil mir in da se ni brutalan
uničilo, kar je delavska pridnost vstvarila v tisoč
letnem kulturnem delu. Vsi naši interesi protestirajo
glasno proti vojni. Vsak hip slišimo, da država
nima denarja za najnujnejše potrebe delavnega
ljudstva; a vsak čas apelira država na požrtvovalnost
delavskega razreda in hoče iz njega izmolzti, kar
zahtevajo izkoriščevalci in silniki. To provzročuje
boj, toda ne boj narodov, temveč boj proletariata
proti izkoriščevalcem. (Živahno pritrjevanje.) Tudi
proti insinuaciji protestiramo, da bi se moral srbski
narod podložiti v vseh rečeh, ker je majhen. Takih
razlogov ne pozna socialna demokracija. Noben
narod ni tako majhen, da ne bi imel pravice do
svobode in do sreče. Nihče nima pravice zatirati
in izkoriščati : Nihče nimt zapovedati narodu, kako
mora misliti in čutiti. Enega prepričanja smo, da
ima vsak narod sam odločevati o svoji usodi in
svobodi. Francoska revolucija je dokazala, da je
nevarno, zaničevati voljo naroda in se ji rogati.
Doba suženjskega poniževanja delavskega ljudstva
je končana in vstopili smo v dobo boja za svo
bodo, y dobo razvoja do najvišjih ciljev. Tudi na
Češkem so socialne demokrate preganjali, zapirali,
sekali in streljali, in vendar je danes najmočnejša
politična stranka. Tudi srbski narod bo po enaki
poti dosegel svojo svobodo. Živila srbska, živila
mednarodna socialna demokracija! (Viharno odo
bravanje.)
Dalje prih.
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tako za Avstrijo kot za Oap^n
odseka niso vodili stvarni ïïSenh

SidEa2lï

svojem boju proti ogrski
Dicaajo postranskih momentov,
00,110
’anskim bratom v «Slovaaiki Jedooti» ^ /!*'0'
^goslovani se ne bore proti kaki
ampak proti vsakemu odernštvu, prot>
Tikava’ da bi biU
Ce ^Łk-QeT'je- Vse to J'e 83010
banke za Ld» je T1'"300 3CC00iraQie
zbor, ieto u ea,sa’ da se snide bose“»ki deželni
vpra'4.V.Ke“ieJD dr.“eega *
neot
i,0’e"»k*
t» »Bpcdeželni zbor s takim™1’ Sfi ob pr™‘ prod bosenski
predloge bi moiah «h v
^a7no nasprotne
skemu deželnemu žhonJ* v ^°Seaska vla^a bosenseku je nastopila kot «»Jbosenskem odza vlado, zato sklepi tega
JQa reśaaa drużba
Pod direktnim vodsbQm
VeÜko vrednisklenila nezaupnica Buiianu 7 ,
88 ie
koristilo, ker je bil sprejet 'v RaWiłn
narodnih svetnikov. Govornik mini,
sprejme od bosenskega odseka oUift/vuk^
vičeva resolucija ter pravi: Z» u
glasovati vsak, kateri resno beče ptepwäti
ruško banko, ki je sramota za državo.
* Preden le bi! v opoziciji, m mal dr, Šu
šteršič nič povedati, da je Avstrija zaradi anek"
sije Bosne in Hercegovine riskirala svetovne vojno'
Lani je pozdravljal aneksijo z vsem navdušenjem
patriotičnega Avstrijanca. Spoznanje je prišlo pozno
* Socialna zakonodaja na Angleikes donrci
napreduje. Po vladni predlogi, o kateri razpravlja
poslanska zbornica, se bo ustanovilo 220 delavskih
Politični odsevi.
borz in je uvedla obvezno zavarovanje prot.
poselnosti,s tem je načeto eno najttramejjih jn
* Državni zber ima danes (v torek) ob. 11.
dopoldne sejo. Ob 10. dopoldne je konferenca na najbolj bolečih socialnih vprašanj sedanj»? ici»,
Predloga o borzah in zavarovanju je siiao centučelnikov.
* Časopisi vladnih strank so v soboto zjutraj listična : v trgovinskem ministrstvu se ustanovi
še triumfirali, da je bila v petek opozicija poražena. oddelek za delavske zadeve, ki mu bo podrejena 1
Zvečer so pa že drugače piskali. Tako je pisal kle centrala delavskih borz in zavarovanje proti brezrikalni «Vaterland»: «Da ne more rezultat včeraj poselnosti. Delavskih borz naloga bo, da regulirajo '
šnjega glasovanja napraviti vladnim strankam mnogo in organizirajo ponudbo in povpraševanje na de
veselja, je umevne. Ampak neprevidno je, če se lavnem trgu; v to svrho bodo fuDgirale tudi kot
govori o presenečenju. Kadar gre za tako važno posvetovalna inštanca pri izberi poklica.
vprašanje, imajo pač poslanci biti v parlamenta,
ne pa sprejemajoči diete potovati na dopust. Opo
ziciji zameriti, da so bili njeni poslanci na mestu,
je zelo enostavno, toda nezmiselno.»
Idrija. V četrtek, 3. t. m., «a je vršila po
* Vprašanje zapisnikarja poslanca Kotlara, sedmih mesecih klerikalnega gerentstva zopet vo
če je Bernt, za katerega je glasoval nekdo drugi, litev župana in starešinstva. Navzočih je bilo 22
navzoč, je baje nemške stranke v petek tako raz odbornikov in 2 virilista. Oddanih je bilo za žu
burilo, da so morali obstruirati. Tako pisarijo listi pana Josipa Šepetavca 22 glasov, za svetovalce
vladnih strank. V resnici je to navaden švindl. pa 144 glasov. Največ glasov sta dobila so
Krščanski socialci, nemški liberalci, nacionalci in druga Kokalj in Štravs. Prvi 21, drugi pa 20
radikalci so sklenili obstruirati takoj, ko so pri gla glasov. Gospodje Šuntar, Tukač in Ipavec so
sovanju o Kalinovem predlogu spoznali, da so v dobili po 19 glasov. Nekdanji župan Dragotin La
manjšini. Zato so najprej poslali profesorja Red- pajne kot šesti svetovalec je dobil 14 glasov.
licha v boj, da muči zbornico z dolgo govoranco. Dalje so dobili sodr. Uršič, Alojzij Kobal in L
Ker pa ta obstrukcijski govornik ne dosega Le- Mohorič od 4 da 9 glasov, med tem ko je notar
cherja, ki je znal govoriti celo noč in še nekaj dlje, Pegan, dasi je tudi sam sebe volil, dobil le 4 gla
so morali misliti na druga sredstva. Poslanec Kotlaf sove. Pripomniti je, da so se nekateri gospodje
je imel kot zapisnikar ne le pravico, ampak dolž pri tej volitvi pokazali odločne nasprotnike možem,
nost, prepričati se, če je Bernt, za katerega se je voljenim v IH. razredu. Značilno je, da so zvestega
glasovalo, navzoč. Vladni obstrukcionisti so pa za somišljenika, bivšega podžupana Tukača inteligentni
htevah, naj se opraviči — ne tisti slepar, ki je somišljeniki pustili na cedilu. Seveda so nekateri
glasoval za odsotnega Bernta, ampak Kotlaf, ki se gospodje mislili, da bodo s tem, če 3e bo ustmeno
je hotel prepričati, če se ne slepari. Taka zahteva volilo, majorizirah zastopnike tretjega razreda, ve
je pač prebedasta in preveč predrzna, da bi se z doči, da oni kot zadnji volilci lahko spuste v«
delavske kandidate. AU to se jim ni posrečilo; a
njo dala opravičiti obstrukcija ekscelenc.
* Žitna carina. V parlamentu se je v petek mesto dosedanjega podžupana, ki je libenk
razdelilo poročilo narodno - gospodarskega odseka o pristaš, je prišel izraziti socialni demokrat &
predlogu poslanca Glombinskega, da se do Kokalj. G. Pegan je baje prav po očetovske*
konca julija odpravi carina na žito. Poročilo, tačil na trgu nad svojimi somišljeniki, ki sok*
katero je izdelal poslanec Battaglia, konštatira, pa ie smejali, češ, kaj hočeš : saj si dobil satfda je bila leta 1907 in 1908 žetev tako slaba, da glasove in svojega. Tako je torej konec kleri**
se opazuje ne le v Galiciji, ampak tadi v drugih nega gospodstva v Idriji ter prihaja novo dd*
deželah nezadostno hranjenje ljudstva. Ker ni dovolj Delo, ki čaka novi občinski zastop, ne bo lûte
žita, je budimpeštanska Špekulacija silno dvignila ali s previdnim in pametnim gospodarstvom *
cene žita. Kupovalna moč poljedelskega prebivalstva bode popravilo vse to, kar so klerikalci iagtri&
je oslabljena in položaj tovarniških delavcev se je Gospodom pa, ki bi mogoče hoteli vganjati o«b»
zelo poslabšal vsled krize. Zato je nujno potrebno, ambicije, že v naprej povemo, da bomo ž oj®
da se do nove žetve odpravi carina na žito. Tudi odločno govorih.
poljedelstvo ne bo trpelo škode vsled tega, ker
itak nima žita naprodaj,
* Naši klerikalci znajo tudi opozieionalno
o Qoriika dežele« organizacij« naznanja, da
govoriti, če služi njihovim interesom. To je pokazal
se
Oo
vršila letošnja deželna konferenca dne 4. jože nekolikokrat dr. Krek, zadnjič pa dr. Šušter
lija
Ł
1.
ob 10. dopoldne v prostorih delavskega do®8
šič, ko je utemeljeval svoj nujni predlog zaradi
bosenske banke. Žal, da je ta zmožnost inštrument, Via teatro št 20 s sledečim dnevnim redos:
ki ga rabijo le tedaj, kadar koristi njihovim stran 1.) Poročilo pobtičnega odbora deželne organima)5
kinim interesom. V državnem zboru govore včasi, in poročila krajnih organizacij ; poroda sodni?
kakor da bi bili pri socialnih demokratih v šoli. Petejan. 2.) Poročilo o političnem položaju ca boorga
Na Kranjskem, kjer imajo vlado v rokab, pa ka riškem; poroča sodrug dr. Henrik Tu®s.
žejo zmožnost, da se izpremene na duši in na telesu, nizacija in tisk; poroča sodrug JosP
4.) Vzgojevalno delo sodalnodemokraticn^ strank^
V parlamentu je govoril Šušteršič takole:
Radi aneksije Bosne in Hercegovine je bila poroča sodrug dr. Anton Dermota- 5.) Vom»
riskirana svetovna vojska. Z interesom gleda sedaj političnega odbora in kontrole deželne organisai
. , . ..
vsa Evropa, kaj podvzemamo v Bosni in Hercego 6.) Raznoterosti.
Pozivajo
se
vsi
pobhčnl
odbor.
vini. Prvo, kar se je zagrešilo, je takozvana kmečka
da sklenejo račune in pripravijo
odveza, ki je pa le veliko oderuško podjetje. Na nizacij,
poročila za doto'loWaW» P“1».’“?“ *££,
mesto s socialnimi reformami smo pričeli z ode
najdalje do X. M» ’ "KJStee i- rf»
ruško razlastitvijo. Takozvana kmečka odveza je ljejo
Gorici, Via teatro st- 2»- Posaboe prodlope.« f
atentat na kmečko posestvo v Bosni in Hercego
vini. Namesto osvoboditve kmetov se kmetje v slati vsaj osem dni pr»1* zboromprvem stadiju usužnijo, izmozgajo, v drugem sta
diju »e bodo pa «pravili na beraško palico, C. kr.
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Dopisi.

Iz stranke.

Domače vesti.
— Paznikom pri mestnem nžitninakem
zakupa se po sklepu ljubljanskega občinskega
sveta izpremeni služba toliko, da bodo imeli po
12 ar službe in 12 ur prostega časa, «Slov.
Nar.» pravi, da je to zasluga «N. D. 0.» Seveda 1
Strah pred socialno demokracijo, na nič druzega
ne. Sicer pa nima biti ljubljanski občinski svet
mč posebno ponosen na to «velikansko» reformo
zakaj dvanajsturni delavni čas je v današnji dobi
Se vedno nesocialen; po dvanajsturni službi je
počitek z dvanajstimi urami prav pičlo odmerjen.
— „Slovenskemu Narodu», ki je glasilo in
teligence in radikalnega nacionalizma, se zdi, da
caplja «Rdeči Prapor» za «Slovencem». Ce se’ mu
pa ne zdi, se pa taka dela. Po vsej sili hoče torej
biti bedast, zakaj kdor ima kaj pameti v glavi, ve
prav dobro, da je noše stališče v vprašanju liberalHo-nemške pogodbe vse drugačno, kakor «Slo
venčevo». Liberalni list pravi, da se dela «Slo
venec» tako, kakor da bi ga bil dogovor libe
ralne stranke z «veleposestniki» presenetil. To je
že mogoče. Toda «Rdeči Prapor» se ni nič «tako
delal», temveč je takoj po glasoviti seji trgovske
zbornice povedal, da ni tako paktiranje meščan
skih nacionalistov za nas nič novega. Ampak po
kazati smo hoteli, da kričavi narodnjakoviči ne
smatrajo za greh, kar je narodno vsekakor bolj
dvomljivega in «izdajalskega» značaja kakor med
narodna solidarnost delavstva. Pokazati smo hoteli
na nebotično hinavščino narodnjakarstva. katerega
«Slov. Narod» ne utaji, pa če citira cel hlev riga
jočih oslov. Da so imeli pristno narodni, radi
kalno narodni, navdušeno narodni, primojduha na
rodni liberalci kompromis z Nemci, ni bilo nam
ne novo, ne čudno. V narodnost nazdarskih narodnjakovcev nismo n koli verjeli, Ampak navsezadnje
je vendar tako, da je vse in hejslovanski gospod
Hribar tajil svoj podpis na pogodbi in da se mu
je ta podpis pokazal. Stvar je ta, da nam «Slov.
Narod» že več kakor pol leta slika nemško gleda
lišče kot narodno nevarnost za Slovence in da so
v tisti pogodbi liberalci Nemcem garantirali sub
vencijo za nemško gledališče. In stvar je ta, da
liberalce ta pogodba zdaj prav prokleto ženira,
tako da piše «Narod» neprenehoma o pogodbi z
«veleposestniki», ko veHdar pri celi zadevi ni šlo
za interese veleposestaištva, temveč za interese
kranjskega nemštva, Slovenci, liberalni in kleri
kalni, so imeli politično zvezo z Nemci v dobi
slavne koalicije po padcu Tasfibja. Tavčar se je v
Celju družil z Nemci v času, ko so hoteli skupno
voditi boj proti konzumnim društvom. To vse nam
niso nove reči. Tudi se jim ne čudimo. In vse te
reči premotrujemo s svojega, socialističnega sta
lišča, pa nam prav nič ni treba capljati za katero
koli drugo stranko, ki niti ne more tako misliti
kakor mi. Ampak če «Slov. Narod.» meni, da
moramo molčati o stvari, ker je liberalcem ne
prijetna, bodi povedano, da to nikjer ni zapisano.
Ce ne bi bila «Narod» in njegova stranka tako
'hinavska, pa se jima zdaj ae bi tako slabo godilo.
— Samonmor. V soboto zjutraj se je v prisilni
delavnici v posebni celici na svoje oprte obesil
54 letni Andrej Rahne, rodom iz Vinj, občina
Dolsko. V petek se ie baje pri delu vpijanil in je
bržkone v pijanosti izvršil samoumor.
— Nesreča v cirkusa. V Zagreb je došel cirkus
Šmidt. Kot zadnja točka programa je bil za sredo
določen «smrtni skok z višine cirkusa», ki je postal
res smrten skok. Dotični umetnik Godbin je namreč
ob največji tišini občinstva skočil na tla, a tako
nesrečno, da je priletel na glavo in s krvjo oblit
na mestu obležal. Občinstvo je obšla groza in
mnoge dame so se onesvestile; vse je drlo k izhodu.
Nesrečnik bo težko ostal pri življenju.
— Zastrupljeni topničarji. V Plznu je obo
lelo 50 mož 22. artiljerijskega polka. Jedli so krom
pirjevo salato, ki je bila puščena črez noč v neki
bakreni posodi. V vojaško bolnišnico so oddali
23 moż-
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Dobili smo sledeči dopis:
Slavno uredništvo lista «Rdeči Prapor» Ljubljana.
Z ozirom na v Vašem cenj. listu št. 52 z dne
1. t. m, pod naslovom «Čedna družba» priobčeni
aotici, prosimo Vas, sklicujoč se na § 19 tisk. zak.
da obelodanite v prihodnji številki Vašega cenj.
lista sledeči popravek: Vest, da smo izgubili na
budimpeštanski borzi K 90.Q0Q‘—, je neresnična in
zgolj zlobna izmišljotina nekega budimpeštanskoga
«agenta», ki nas terja pod naslovom «borzne dife
rence» neopravičeno za K 14.000-—, katere pa
izpodbijamo. Z odličnim spoštovanjem brata Pollak.
—. Bosenski vojaikl transporti. Zadnji
transport povodom pomnožive in zopetnega zmanj
šanja vojaškega staDja v Bosni in Hercegovini je
došel dne 3. t “• v Heb- Vellk' transporti so zdaj
zaključeni Nazaj v državo so transferirali koncem
aprila 125 transportov «arvistov, Iti jih je bilo
pozvanih pod orožje 30.167 mož, v 6 transportih
nn«lali nazai 7 bataljonov (4230 mož) koncem
Mfb“ transportih 7000 oatanataih ,eSîStov Do novembra ję bilo na jugovzhodu
zervisioT. vu “
30 ,jh koncem noaržave le 48 bata j
’ mestnimi rezervniki. Nato
vembra pomnožili z
hafSjjonov v povišanem
SO poslali 15 Pebotm^3o mejo. Marca je
sunju, večinoma na
-0 /g bataljonov.
ïï“Â
dBl"e
_

Popravek.

mobilizacije vpoklicani rezervniki. Nazaj so poslali
zdaj v državo približno 41.000 mož, medtem ko
so odposlali na mejo skupno 53.000 mož. V anek
tiranih pokrajinah je ostalo še 12.000 mož, 23 ba
taljonov več, kot jih je bilo prej. Zdaj razpolaga
15. armadni zbor s 57, prej s 35, v Dalmaciji je
zdaj 14, prej 13 bataljonov.

Zadnje vestL
Senzacionalen umor v Krakovu.
Krakov, 5. junija.

Čitatelji «Rdečega Prapora» se gotovo še spo
minjajo poročil o nenavadnem procesu proti so
drugu Hekerju, uredniku «Naprzoda», katerega je
tožila Janina Boro v ska, ker ji je list očital, da
je služila ruski tajni policiji. Borowsko je za
stopal na razpravi advokat Lewicki. Danes pa je
dr. Lewicki ustreljen in Borowsko je prijela
policija ter jo izročila deželnemu sodišču, ker je na
sumu, da je ustrelila advokata.
Ob 4. zjutraj je Janina Borowska iz odvetni
kovega stanovanja telefonično poklicala reševalno
družbo, češ, da se je dr. Lewicki pred eno uro
ustrelil. Prišel je takoj zdravnik dr. Kuryluk z re
šilnim vozom. Našel je Lavickega v sami srajci v
kabinetu med klavirjem in steno na tleh. Lice je
bilo krvavo. Borowska je dejala, da se je pred
eno uro pred njenimi očmi ustrelil. Na vprašanje,
zakaj ni takoj telefonirala po reševalno družbo, je
odgovorila, da se je odvetnik še celo uro pogo
varjal ž njo. Lewicki je bil že v agoniji ter je ob
11. umrl v bolnišnici, ne da bi se bil kaj zavedel.
V kabinetu so našli revolver Brcwningovega zi
stema. Dognali so, da je bil Lewicki ustreljen na
daljavo, ker rana ni imela osmojenih robov in ga
je zadela krogla od zadej. Tudi se je izvedelo, da
Lewicki ni imel takega revolverja. V pisalni sobi
so opazili, da je nekdo dlje časa brskal po spisih
in pozneje so tudi spoznali, da so se razni spisi
sežgali.
Borowska je imela s svojim odvetnikom spolno
razmerje. Na policiji je priznala, da je bila vso
noč pri njem. «Gazeta Narodova» pravi, da je
imel Lewicki pisma, ki Borowsko zelo kompromi
tirajo. Ona je hotela imeti ta pisma zopet za
vsako ceno nazaj in je baje rekla svojemu možu,
da jih mora dobiti, tudi če bi morala umoriti Le
wickega. Danes bi bil moral Lewicki zastopati ne
kega urednika pred sodiščem. Sploh ni bilo opaziti
na njem nobenega znamenja, da bi bil samomor
verjeten. Policija sodi, da ga je Borowska ubila iz
ljubosumnosti. Ona taji vsako krivdo.
Politični položaj. Dunaj, 7. junija. Vse časo
pisje se bavi z zadnjimi parlamentarnimi dogodki.
Vladne stranke so izumile novo geslo za svojo
nezmiselno taktiko. «Bienerthova vlada se mora
podpirati zaradi homatij na Ogrskem, da se ne
oslabi avstrijsko stalšča. Prav z ozirom na raz
merje med Avstrijo in Ogrsko je pa docela opra
vičen boj proti Bienerthovemu kabinetu, ki je
izkazal, da ne zna varovati avstrijskih interesov
niti tedaj, kadar ima vso zbornico za seboj. Že v
aneksijskem odseku je baron Bienerth priznal, da
je baron Burian zmagal v zadevi ogrske agrarne
banke za Bosno. Da se prepreči privilegij za zem
ljiško odvezo, je s svojo znano resolucijo zahtevala
cela zbornica, in ta silna opora ni zadostovala
Bienerthovi vladi, da bi bila izvršila svojo nalogo.
Od take vlade je tudi nemogoče pričakovati, da bo
znala v drugih važnih interesih varovati avstrijske
interesa Ko je princ Hohenlohe v dobi svojega
kratkega ministrstva doživel brez svoje krivde
z ogrske stiani poraz, ki je bil veliko bolj akàdemičen kakor Bienerthov, je takoj demisioniral.
Bienerth ni storil tega, pa tudi ni dosegel, da bi se
bil odstranil baron Burian, katerega je sam ozna
čeval za krivca. Tudi tukaj so stali avstrijski inte
resi proti ogrskim. Avstrijsko stališče se ne bo
učvrstilo, če ostane vlada, ki ga doslej ni znala
zastopati, ampak če pride kabinet, ki se bo smatral
za izvrševalca parlamentove volje.
Bienerthovo časopisje pobija opozicijo, češ, da
v sedanjih nejasnih razmerah ni mogoče sestaviti
koalicijske vlade in da tudi opozicija ni zmožna,
iz svojih vrst vstvariti vlado, ki bi mogla delovati.
Ker torej Bienerth ni sposoben za delovanje, se
kratkomalo dekretira, da nihče ni sposoben. Iz
vsega se pa vidi, da vladne stranke ne poznajo
nobene druge naloge kakor varovati Bienerthov
kabinet.
Položaj v parlamentu. Dunaj, 7. junija.
Vladne stranke se trudijo, da bi dosegle zaradi
bosenske agrarne banke sporazum z opozicijo in
vabijo slovanske stranke na dogovor, da bi se
današnja seja v državnem zboru mirno izvršila.
Dunaj, 7. junija. Gališki namestnik dr. Bobrzynski se je danes pripeljal na Dunaj. V parlamentaričnih krogih se mnogo govori o tem, ker
se sodi, da je Bobrzynski poklican, da pregovori,
poljsko ljudsko stranko, da bi ne delala vladi težav.
Dunaj, 7. junija. Ministrski predsednik baron
Bienerth je dejal, da bi tudi iz sprejetja Šu
šteršičevega predloga ne izvajal posledic, češ,
da vlada ne more storiti nič nemogočega. Vpraša
se torej, če misli Bienerth biti konstitucionalen
minister ali ne. Ako bi dobil Šušteršičev predlog
večino, bi to ne bila le eklatantna nezaupnica vladi,

ampak tudi dokaz, da nima Bienerthova vlada vèčine tudi ne za druge reči. Kako pa hoče častiti
baron Bienerth vladati brez vsake večine, namreč
parlamentarno vladati, je uganka. Gospod baron
ima vsekakor eno lastnost, ki bi bila v marsikaterem
drugem položaju vse hvale vredna ; njegova vztraj
nost je res nenavadna. Ampak v položaju, v ka
terem se nahaja njegov slavni kabinet, je taka
vztrajnost že bolj podobna nedostojnosti in goli
ljubezni do portfelja ter kar je ž njim združenega.
Kadar dobivajo ministri nezaupnice, je koastitucionalna navada, da gredo, ne pa da bi čakali, če
jih bodo morda nesli vun.
Stapinski pravi, da ne želi portfelja. Lvov,
7. junija. Glasilo Poljske Ljudske Stranke priobčuje
napram očitanju, da vodi njen načelnik Stapinski
samo radi tega boj proti vladi, ker bi rad dosegel
ministrski portfelj, izjavo poslanca Stapinskega, ki
izreka s častno besedo, da se nikdar ni potegoval
za ministrski portfelj in da ga tudi nikdar ne bo
sprejel.
Ogrska kriza. Budimpešta, 7. junija. Mi
nistra grof Andraši in Franc K o š u t sta se danes
odpeljala na Dunaj in prideta jutri na avdijenco.
V krogih 67. strank menijo, da bo cesar odločno
zavrnil K o š u t o v predlog, da se sestavi vlada iz
□eodvisnjaške stranke. Prav tako se tudi misli, da
nimajo nobenega upanja Andrašijevi predlogi, ki
hočejo, da bi cesar s koncesijami pospešil rešitev
krize. Ker pa Andraši ne more prevzeti vlade brez
koncesije, ostanejo tudi torkove avdijence brez od
ločitve. Misli se torej, da je samo dvojna pot mo
goča: Ali dobi Weckerlovo ministrstvo nalog,
da vodi dalje posle, ali pa se imenuje provizorična
vlada, ki bi imela do jeseni čas za razmotanje
položaja. Seveda so vse to kombinacije. V raznih
časopisih so vesti, da je prestolonaslednik baje dejal,
da bo za vsako ceno preprečil katastrofalno poli
tiko Košutjancev.
Budimpešta, 7. junija. Včeraj je bil tukaj
nepovedani shod neodvisnjaškib strank zaradi sa
mostalne banke. Ker Košut, Apponyi in Justh
niso prišli, je bila tudi udeležba slaba. Vsega.sku
paj je bilo na shodu 3000 ljudi, 3 do 400 jih je
prišlo z dežele. Sprejele so se resolucije, ki pra
vijo: 1. Shod zahteva slejkoprej, da se ustanovi
leta 1911. samostalna banka. 2. Shod zaupa čla
nom neodvisne stranke in pričakuje, da se bodo
neomajeno borili za samostalno banko, ki je prvi
korak na poti k gospodarski samostalnosti dežele.
Končno se izreka zahvala Košutu in njegovim to
varišem.
Trgovinske pogodbe. Budimpešta, 7. junija.
Zbor ogrskih kmetovalcev, ki se je vršil včeraj, je
soglasno sprejel resolucijo, ki odobrava, da se skle
nejo trgovinske pogodbe z balkanskimi državami.
Ogrski socialisti. Budimpešta, 7. junija.
Socialno-demokratična stranka je imela včeraj
shod, na katerem je sprejela sledečo resolucijo:
„Socialno-demokratično budimpeštansko delavstvo
ponovno izjavlja, da je iskati vzrok sedanje parla
mentarne krize v tem, da v koaliciji združene
stranke z iztiranjem vojaških in drugih vprašanj
le skrivajo, da nočejo izpolniti svoje glavne ob
veze, to se pravi, izvesti volilno reformo. Z ozirom
na to izreka shod, čeprav želi neodvisnost dežele
in vsled tega tudi samostalno banko, da strem
ljenje neodvišnjaške stranke, ki hoče sedaj samo
stalno banko, ni cilju in času primerno. Sedanje
razpravljanje vprašanja daje le neodvišnjaški
stranki zopet priliko, da spravlja v nevarnost in
odkłada vpeljavo splošne, direktne in tajne vo
lilne pravice, od katere je odvisna kulturna, go
spodarska in politična bodočnost dežele. Shod
zahteva torej od parlamentarnih strank in v prvi
vrsti od neodvišnjaške, da postavi vsako drugo
vprašanje na stran in da se v zmislu svoje za
veze z vso resnostjo in močjo zastavi za vresničenje splošne, direktne in tajne volilne pravice.
Borowska. Krakov, 7. junija. Borowska je
bila včeraj večkrat zaslišana in je pozno zvečer
priznala, da je ustrelila Lewickega.
Krakov, 7. junija. Govori se, da je Bo
rowska hotela izvršiti atentat proti poslancu Daszynskemu in da jo je dr. Lewicki z največjo te
žavo zadržal.
Revolta v ječi. Tiflis, 6. junija. Včeraj je
pet na smrt obsojenih Tatarov v ječi napadlo paz
nike. Vzeli so jim orožje ter so pobili tri in ra
nili pet paznikov. Ker se niso hoteli vdati, jih je
straža, ki je prihitela, postreljala.

Poslano.
Gospici Pavli Črne
Škofje ulice št. 15, Ljubljana.
Ker na moj poziv z dne 9. maja 1.1. v dolo
čenem roku niste opravičili očitanja, da sem jaz
pisala žaljivo razglednico, ki ste jo baje dobili,
primorana sem označiti Vaše sumničenje kot golo
obrekovanje.
S primernim spoštovanjem
Terezija Kumar.
Spodnja Šiška, meseca maja 1909.

Odločbe obrtnih sodišč.
Priobčuje dr. D.

XXXV. Tožitelj (ključavničarski pomočnik) za
hteva, ker mu ob njegovem izstopu iz službe dne

Uhaja v Ljubljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3'50 K, mesečno 1-20 K ;
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9'50 K za četrt leta 4* 80 K.

Soa»ntma 4*«wB8fe« 10 v.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
56. štev.

V Ljubljani, v Četrtek, dne 10. junija 1909.

dopise in rokopise za list: Uredništvo
«Bdečega Prapora»,, Ljubljana" — Za denarne pošiljatve
□aročua na list, reklamacije, inserate i. L d.: Upravništvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana, Šelenburgove ulice 6/U.

Socialistični kandidatje
ta deželnozborske ln občinske volitve v Trstu.
Združeni volilni odbor italijanske in jugo
slovanske socialno-demokratične delavske stranke
v Trstu predlaga

volilcem IV. mestnega volilnega razreda
ki volijo v nedeljo, dne 13. t. m. z zelenimi gla
sovnicami, sledeče kandidate :
J. vol. okraj: (Sv. Vid)

Silvi] Spazzal, tiskar.
II. vol. okraj: (Staro mesto)

Ezlo ChiUSSt mehanik.
Artiangell Doti=Sotta, učitelj.
III. vol. okraj. (Novo mesto)

Avgust Novak,

(pokojnega Ivana)
uslužbenec pri glavnih skladiščih.

Vitorio Perez,

uradnik.

IV. vol. okraj : (Barjera nova in Škorklja)

Ferdinand Coloblg, tesar.
Peter Serin, (pokojnega Petra) pisar.
V|nko KermolJ, pekovski delavec.
$.^rol. okraj: (Barjera stara in Kjadin)

Franc Blaslzza, kotlar.
Ivan CalllgarlS, (pokojnega Ivana) kovač.
Dr. Gilbert Senlgaglla, zdravnik.
Anton SimonetU, mesar.

PODLISTEK.
Novoletna noč poročnika Mladena.
Z božičnimi prazniki ni prišlo nič boljše raz
položenje. Nič svežega ni bilo.
Poročnik Mladen je hodil togoten iz vojašnice
domov in od doma v vojašnico. Spominjal se je,
da je bilo v kadetni šoli vendar kaj na sveti večer.
Seveda, sedaj bi se mn zdelo — ne, smešno ne,
a malenkostno. Toda v tistih časih - -----Večina gojencev se je sicer vsako leto odpe
ljala čez praznike domov na počitnice. 2e mesec
dni prej so pripovedovali, kako bo lepo pri starših,
□gibah so, kaj bodo jedli na sveti večer in na
božič, kaj bodo našli pod drevescem, govoričili so
o Mbay*h bahali so se. On pa ni maral božič
nega dopuste» zakaj doma pri njegovih starših je
bilo zelo žolostao. Siromašna pokojnina, ki jo je
dobival njegov oče, bivši uradni sluga, ni mogla
pregnati bede iz tuie[ želodcev je bilo treba toliko
nasititi, da «e Se misliti ni moglo na božične da
rove in na potico. Tam ni bilo lepote.
V šoli pa je bilo na sveti večer slovesno. V
veliki jedilnici so bile mize pogrnjene z belimi
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VI. vol. okraj: (Sv. Jakob in zgornja Kjarbola)

Rudolf Cerniutz, uradnik.
Štefan Panlich, mehanik.
Valentin Pittoni, uradnik.
Dr. Edmnnd Pnecber, odvetnik.

Reklamacijo io poil.ia. pr««t»,
Mefranklrana pisma s« a. «pra|aaaj*. Kskaplli u a. vrz.aje,
lisnati. Ba«t.paa p.Ut-mUn
(ilriaa 88 ■■) za takrat 10 via.,
ttikral pt

fcpnn.

Leto XII.

Deželnozborske ln občinske volitve v Trstu.
Trst, začetkom junija.

Nahajamo se v polni volilni borbi. Volitve se
začno v nedeljo 13. t. m. ob 7. zjutraj. Ta dan
voli IV. mestni in II. okoličanski razred. Volilci IV.
mestnega razreda, katerih je 27.986, izvolijo 16,
Volilcem II. okollčanskega volilnega razreda, volilci II. okoličanskega razreda, katerih je 8052,
ki volijo tudi v nedeljo, dne 13. t. m. predlaga pa 4 poslance.
sledeče kandidate :
V mestu so po okrajih razdeljeni mandati tako :
I. vol. okraj : (Skedenj, Sv. M. Magd. zgornja in I. volilni okraj, 1809 volilcev, voli enega po
spodnja)
slanca; H. 2618 volilcev, voli dva poslanca; lil.
2670 volilcev, voli dva poslanca; IV. 3615 vo
Ferdinand Končnik, železničar.
lilcev, voli tri poslance; V. 6129 volilcev, voli
II. vol. okraj : (Rocol, Lonjer, Verdela, Kolonja in Štiri poslance; VI. 5145 volilcev, voli štiri po
Konkonel)
slance. V okolici pa : I. volilni okraj, 2097 volilcev,
voli enega poslanca; II. volilni okraj, 2705 vo
France Milost, pekovski delavec.
lilcev voli enega poslanca ; III. volilni okraj, 3250
III. vol. okraj : (Barkovlje, Rojan, Greta, Opčine, volilcev, voli dva poslanca.
Kontovelj, Prosek, Sv. Križ i. t. d.)
To velja seveda le za IV. mestni in II. okoliJosip Kopač, časnikar.
čaaski razred. Volilci prvih treh volilnih razredov,
katerih je skupaj 9520, izvolijo 48 poslancev. VoValentin Pittoni, uradnik.
lilci prvega okoličanskega razreda, katerih je 1516,
Vsi ti so možje, ki delujejo že dolgo let v
izvolijo 8 poslancev. Poleg tega si izvoli 36 vo
naših strokovnih, političnih in drugih delavskih
lilcev trgovsko-obrtne zbornice 4 poslance. Vseh
organizacijah. Lahko rečemo, da so dali vse
poslancev skupaj bo torej v prihodnjem mestnem
svoje moči, vse svoje zmožnosti, ves svoj prosti
svetu 80. Nimamo pluralnega zistema. Se tega bi
čas na razpolago za delo v korist delavnega
bilo treba. Kdor voli v enem razredu, nima pra
ljudstva. Dolga leta se bojuje že tržaški mestni
vice, glasovati v drugih. Volitev je obvezna.
in okoličanski proletarijat, da je končno dosegel
Vsak volilec mora izvršiti svojo volilno dolžnost.
tisto mrvo volilne pravice, ki jo bo mogel pora
Da se to omogoči, bo mnogo volišč, največ seveda
biti dne 13. t. m. Na delavstvu je sedaj ležeče,
v delavskih razredih. Volilci IV. mestnega razreda
da se pokaže, da je vredno biti deležno volilne
bodo volili na 44 voliščih, volilci II. okoličanskega
pravice in da pošlje v mestni svet tržaški svoje
pa na 14. V nedeljo se zapro volišča že ob 1.
delavske zastopnike, ki bodo tudi tam vršili na
popoldne.
logo socializma, nalogo v prid zanemarjenemu
♦
delavnemu ljudstvu in v splošno korist občine.
Stranke.
Dan 13. junija naj bo tedaj dan slave in
Ko
vam
to
pišem,
se še ne ve natančno, ko
zmage delavnega ljudstva.
liko
strank
nastopi
v
IV.
mestnem in II. okoličanŽivela mednarodna socialna demokracija!
skem razredu. Mazzinianci, to so nekakšni itali-

V šolski kazini se je igralo na klavir, nekateri go
jenci so bili izvrstni komiki in včasi se je celo
plesalo, seveda brez deklet.
Smešno. Eh! Pa vendar je bilo lepo ia še
zdaj se mu zazdi, da ima naenkrat več krvi v srcu,
če se spomni, kako je bilo v šoli o božiču. In skozi
dušo se mu zasveti nekaj čudnega.
Pozneje — kako je bilo pozneje?
Ne spominja se prav. A letos-------ah, letos
je vse drugače. Na to še misliti ni bilo, da bi se
bil odpeljal domov. Mati je zdaj vdova. Ce bi jo
hotel obiskati, bi moral stanovati v hotelu. In
starka ne bi niti razumela tega. Kakor tat bi se
moral vtihotapljati k materi in k sestram. Beda,
gola beda se je vdomačila tam. Uboga žena nima
niti obleke, ki bi se moglo reči, da je dostojna —
A! Dostojna! Cunje, skrpane cunje pokrivajo
nagoto njenega telesa, a stroške tega žalostnega
obstanka in vzgoje nedoraslih otrok pokriva s tem,
da pere tujim ljudem perilo. Torej — kratkomalo
nemogoče, da bi jih obiskal...
Mladen bi bil rad pomagal. Ko je bil še v
šoli, je vedel, da je poročnik velik gospod. Potem
je bil skoraj tri leta kadet. Seveda, takrat ni mogel
storiti ničesar; to se razume. Hvaliti je moral
bog*, da ni bilo njemu prehudo. A kaj! da le po
stane lajtnant I Tedaj bo že drugače, Natančno je
premislil, kako bo najel stanovanje, kako ga uredi,
da kupi materi ia otrokom poštene obleke, da ga
nebo sram in da jib lahko obišče z veselim srcem.
Toko je računal, ko je bil kadet, In ko je postal

poročnik, je res nakupil raznih reči, ki so se mu
zdele najbolj potrebne ter je poslal velik zaboj
domov.
Toda proti koncu meseca mu je bilo na vseh
straneh premalo denarja. Ko je dobil prvo plačo,
se mu je zdelo, da ima pravo bogastvo, ko jo je
porabil, je bil prepričan, da je vse skupaj beračija.
Nekaj časa je hotel varčevati. Zapisal si je na za
četku meseca, kaj je dobil; po tem pa na drugo
stran vsak novčič, ki ga je izdaL Po dveh mesecih
je dejal, da to nič ne pomaga. Vsak čas je bilo
kaj treba. Ce je bila nenadoma napovedana pa
rada, je moral kupiti nov portepee, službeni pas
ali kaj druzega. Draga suknja je bila obnošena
prej kakor je mislih Pa je prišel inspidrat brigadir,
divizionar ali kdorkoli. V časniški menaži je bil
obed s šampanjcem. Polkovnik je praznoval štiri
desetletnico ; moralo se mu je darovati kąj lepega.
Stotnik se je oženil; človek mora vedeti, kaj se
spodobi. Vse je bilo lepo. Ampak kadar je dobil
plačilni listek, se je včasi ustrašil kakor da ni
vojak. Sredi meseca je pa pogostoma dejal, da je
vse skupaj pravo cigansko življenje.
In zopet je bil božič. Nekateri tovariši so bili
povabljeni pri rodbinah višjih častnikov, da so se
domače slovesnosti ozaljšale. On je pa šel na sveti
večer z drugimi v gostilno, kjer so se strahovito
dolgočasili; odtod so odšli v kavarno, kjer so pili
najprej črno kavo, potem punč, pozneje pivo in
naposled vsakovrstne likerje, drugi dan se je pa
umetno izsiljena razposajenost maščevala s tako

janski Klofačevci, postavijo svoje kandidate menda
samo v dveh volilnih okrajih IV. mestnega razreda.
V drugih volilnih okrajih bodo menda podpirali
kandidate italijanske nacionalno - liberalne stranke.
Pravim menda, zato ker se sploh še ne ve, če bo
ta Stranka poskusila srečo v tem delavskem raz
redu. Ne maram prorokovati, zato tudi molčim o
njenih šansah v tem razredu. Saj je še malo časa
do volitev. Veliko si pa italijanski nacionalci menda
obetajo tudi v tem razredu in sicer zaradi tega,
ker postavljamo v mestu tudi dva slovenska
socialistična kandidata. Ta dva sta sodruga Av
gust Novak, uslužbenec v glavnih skladiščih, in
Vinko Kermolj, uradnik. Toda delavstvo 3e
baje ne meni preveč za fraze o izdajstvu italijanstva, ki so ga zgrešili italijanski sodrugi s tem —
pravi italijansko nacionalistično časopisje — da so
se popolnoma uklonili slovenskim socialistom ter
ugodili naši zahtevi po dveh slovenskih socialnih
kandidatih. Sklep našega in italijanskega socialnega
političnega odbora zaradi omenjenih dveh sloven
skih kandidatur v IV. mestnem volilnem okraju
se je sprejel na seji vseh italijanskih sodrugov so
glasno, brez vsake debate in z velikanskim na
vdušenjem. Vstal je na tej seji italijanski sodrug
ter rekel: «Ne vprašamo, kateri narodnosti bodo
pripadali naši kandidatje, zahtevamo samo da
so socialni demokratje.» In danes že smemo biti
prepričani, da bodo volitve same pokazale, da je
dotični italijanski sodrug izrazil mnenje velikanske
večine italijanskega tržaškega delavstva.
Tudi slovensko delavstvo bo napravilo svojo
dolžnost. Izvršilo jo bo tudi v okolici, kjer bo od
naše strani kandidiral poleg treh slovenskih so
drugov tudi en italijanski sodrug, in sicer državno
zborski poslanec sodrug Valentin Pittoni.
Njega kandidiramo v III. okoličanskem volilnem
okraju. Ni treba še posebej povedati, da to ui
všeč slovenskim narodnjakom. Italijanski nacionalci
pripovedujejo, da nimajo Slovenci v Trstu ničesar
iskati. Slovenski narodnjakarji pa pripovedujejo, da
nimajo Italijani iskati ničesar v okolici. Prvi pri
povedujejo, da smo prodali Trst Slovencem, drugi
pa da smo prodali okolico Italijanom. Tako smo
kvit. Dobili smo denar od dveh strani.
Slovenski narodnjaki postavijo svoje kandidate
v mestu v II. III. iu IV. volilnem razredu in na
ravno v obeh okoličanskih. Spočetka je kazalo, da
bodo v okolici poskusili svojo srečo tudi slovenski
klerikalci. Pa ne. Grozdje je menda še prekislo
in sklenili so zaradi tega, počakati boljših časov.
Sedaj bodo glasovali za narodne kandidate. Saj
se ti ne bodo razlikovali veliko od klerikalnih.
V mestu kandidirajo narodnjaki le zategadelj,
da preštejejo svoje glasove. Kandidirajo brez
vsakega administrativnega programa. Stvar izgleda
sicer smešno, pa je resnična. V okolici bodo kandi
dirali italijanski nacionalci, v I. gotovo, pa menda
tudi v II. volilnem razredu. V dveh, t. j. v I. in
II. volilnem Gkraju prvega okoličanskega razreda
si menda italijanski nacionalci nekaj obetajo in
resnično se slovenski narodnjaki tudi boje izida v
groznim mačkom, da so bili vsi slaniki brezmočni
zoper njega.
Mladen je bil zaradi pokvarjenih praznikov
se vedno slabe volje in vprašanje, kako bo na Sil
vestrovo, ga je le jezilo. Sploh je bil že nekaj
časa poln žolč; zadnje dni pa mu ni prihajalo iz
ust nič druzega kakor ironija in sarkazem.
Pri kosilu so častniki snovali načrte za večer.
Pri polku so imeli za take prireditve nekoliko
izvrstnih režiserjev, ki so prorokovali Silvestrovemu
najboljši uspeh, zakrivali so pa vsako nameravano
presenečenje z najgostejšimi pajčolani dražeče skriv
nosti. Vse je bilo radovedno, Mladenu je pa namigavanje izvabljalo same pikre dovtipe, tako da
so bili nekateri celo užaljeni. Toda ko je dejal, da
so vse take veselice samo iz klavernosti porojeni
poskusi, da bi varali sami sebe, ter je široko raz
predel to misel, je zavladala veselost na drugi
strani in zdaj je bil filozof na vrsti, da je moral
poslušati zbadljivke. Nekaj časa se je prepiral,
končno je utihnil in ko je prišel domov, kjer je
bil sam, se je vsa njegova porogljivost umaknila
nervozni potlačenosti, nerazumljivemu strahu pred
bodočnostjo. Pred nedoločnimi mučilnimi občutki
se je hotel rešiti v spanje, pa ni mogel zaspati.
Zbežal je, kakor da ga ženo neznane pošasti iz
stanovanja, iz mesta, v otožno, brezupno ^krajino,
ki ni bila ne jesenska, ne zimska.
gonec

teh dveh okrajih. Med posestniki v okolici je še
veliko cikorjaštva, ki se ga najde med delavstvom
malo.
V mestu nastopi, kakor vedno, zdravnik dr.
Miha D ep a n gl er. On se kandidira sam v vseh
volilnih razredih in okrajih. Menda bi mu bilo žal,
da bi bile volitve brez satirične note. In Nemci
bodo letos tudi prešteli svoje glasove v mestu. Pa
smo poleg vseh še mi, ki nastopimo z jasnim pro
gramom in na podlagi mednarodnosti. Pravzaprav
smo edina stranka, ki ve, kaj hoče in se zaveda
svojega položaja.

na zaprtju mej.» Poslanec Winarsky («oc. aea.,
je opozarjal, da je nezaslišano, če se po komaj
končani vojni nevarnosti, katero je provzročili tadi
napačna gospodarska politika, ponavlja ssiep, ki e
naravnost izzivajoč za balkanske države. Vtada že
sama spoznava, da je potreben drag način ter pri
pravlja pooblastilni zakon za trgovinske pogodbe z
balkanskimi državami. Odsek naj dobro pomuL
' preden stori sklep, ki zahteva ravno nasprotno in
ki naravnost pobija sklep gospodarskega odjeka.
Kar zabtevj ta resolucija, škoduje silno delavskemu
prebivalstvu v mestih in na deželi, ne koristi pa
nikomur razven peščici veleposestnikov in velikih
živinorejcev. Večina pa je sklenila resolucijo prod
glasovom socialnih demokratov ter poslancev Kra
Volilni boj.
škega iu Ivaniševiča.
* Osuti mialatriki predsednik Weierie je
Borba je pač tržaška. Shodi na vseh koHcib
—j;—• •'
in krajih. O tistih vspebih, ki jih, kakor poroča bil v petek v Schönbrunn
predlog zasliši ceaat še K n « ’ .encL Na njpg
* Srbska A J°±uta 'a
«Slovenski Narod», žanjejo na shodih slovenski na
rodnjakarji, ni seveda govora. Slovenski narodnjaki Petra sklenila, najeti ua
so zavzeli pri teh volitvah zelo umazano taktiko. frankov posojila. Od tes»a
“Otonov
Obrekujejo seveda samo socialiste in namesto z be železnice Zaječar—Niš, StaUc—fJ6- DOfic
Su-**?*
sedo hodijo na shode s poleni. Tako smo imeli začeti, na novo pa progi
Kragujevac-Valjevo. Za vojne potrebščine je“^
bitko na našem volilnem shodu na Belvederju. minister Živko vi ć zahteval 6Ü ailinnn. cl’?01
Prišli so narodnjaki z Rybafem, Vilfanom, Man kar je ministrski svet dovolil. IKaish» p
dičem in Jakličem ua čelu, da bi razbili shod, Milovanovič odpotujeta v Parli, da steuern
kakor je «Rdeči Prapor» že poročal. Začeli so s posojilo.
* Vprašanje Krete zopet straši,
splošno
kamenjem. Naši sodrugi so se končno naveličali
povdarjajo,
da
je
postalo
zelo
akutno.
Turen;
po
narodnjaškega terorizma in so napadalce naklestili
nujajo denarno kompenzacijo, ako privoli v anek"
za praznike. Ubogi delavci, ki so bili pri tem te sijo od strani Grške. Turčija pa se brani in hoče
pežu ranjeni, se imajo zahvaliti svojim voditeljem koncentrirati na Kreti vojaštvo, Avstrija in Nemčija
à la Jaklič et consortes. Drugi dan, t. j. v nedeljo nista o tej stvari še nič odločili, vsled česar ie
30. p. m., so poskusili uarodujaki svojo srečo v položaj z ozirom na eventualno aneksijo Krete zeta
Rojanu, tudi na našem shodu. Posrečilo se jim je, nejasen.
* Ruki car ima slabo spanje, zakai strah
odnesti domov cele kosti. Program slov. narod pred zarotami ga preganja doma in na vseh potih,
njakov je torej terorizem, pa ne vpliva nič ugodno Ko bo potoval v Poltavo na proslavo zmage as
na volitve. Tisto bahanje in jokanje po «Narodu» Švedi, bo progo stražilo 2000 vojakov, Car ix
je seveda smešno. Ako bi «Narod» vedel, da se strahu pred zarotniki ne ho prenočil v gradu princa
javnost prav nič ne zanima za narodnjakarje, iz Kohabeja v Poltavi, marveč kar v dvornem vlaku

vzemši, ako pridejo dražit na shode, bi se morda
sramoval, objavljati take dopise. Italijanski listi pa
so izdali parolo, da se morajo združiti proti soci
alistom vsi «pošteni» občani brez razlike strank.
To je lepo. Vsi proti nam, in mi proti vsem.
Kmalu bomo videli v objemu tudi slovenske in
italijanske narodnjakarje. Saj je izjavil dr. Rybaf
na nekem shodu, da ni treba, da bi se socialisti
čudili, ako bodo oni pri slučajnih ožjih volitvah
za kako koncesijo glasovali za italijanske nacijonalce. Dr. Rybaf se seveda moti, ako misli, da se
bomo čudili, nasprotno. Le želeli bi, da bi se kaj
takega kmalu zgodilo. Cim prej se izčistijo pojmi,
čim prej bo stala na eni strani mednarodno zdru
žena vsa buržoazija proti mednarodno združenemu
delavstvu, tem prej bo delavstvo, tisto seveda, ki
še verjame narodnim frazam, spoznalo, kako ga
je meščanstvo izkoriščalo v svoje protiljudske in
protidelavske namene.
Narodnjakarji prodajajo še vedno svoje narodne
fraze. Ni stopimo v boj z odkritim vizirjem in
jasnim programom.
Vsi proti nam!
Mi proti vsem, za pravice ljudstva.
V nedeljo bo slavilo delavstvo svoj prvi vstop
v občinsko upravo.
V mestni svet mora priti socialistična manj
šina. To hoče ljudstvo kljub vsem lažem, kljub
vsemu obrekovanju.

Politični odsevi.
* Ruiinski klub v državnem zboru se je raz
cepil. Petero njegovih članov iz Bukovine pod vod
stvom Vasiljka je izstopilo in ustanovi nov klub,
ki hoče podpirati vlado, ostali poslanci, iz Galicije,
so pa opozicionalni.
* Novi davčni načrt, po katerem bi se imel
vpeljati davek na dedščine in darila, je finančni
minister v petek vložil v parlamentu. Finančni
minister računa, da bo od tega davka deset milionov kron letnega dohodka. V davčnem odseku,
ki je imel sejo pred sestankom zbornice, je finančni
minister razlagal svoj načrt o davku ua poslopja.
Predložiti hoče samo tisti del načrta Korytowskega,
ki se nanaša na hišnorazredni davek, ne pa onega
o hišno - najemninskem davku. Po novem načrtu
ostaneta najnižja razreda samo za tiste hiše davka
proste, ki ne služijo razkošju in samo za tiste po
sestnike, ki nimajo po več hiš. Od poslopij za
luksus se ima v vseh razredih plačevati 60 od
stotkov doklade.
* Poljedelski odsek je imel v petek sejo, na
kateri je poslanec P o v š e poročal o raznih pred
logih, ki se nanašajo na izboljšanje živinoreje in
pašnikov. Predložil je zopet resolucijo, ki jo je bil
odsek lani sklenil. Ta resolucija pravi v 15. od
stavku: «Vlada se poziva, da prepreči vsak uvoz
živine in mesa iz balkanskih držav in da brezpo
gojno vztraja pri pogajanju o trgovinskih pogodbah

Domače vesti.
— Bojkot Koslerjevega piva, ki so ga tai
razglasili narodnjaki, obsoja z veliko strastjo nekdt
v «Gorenjcu». Mož je gotovo narodnjak, zato st
njegovi argumenti zanimivi. V članku se čita to-ie,
«Takrat — namreč oh septembrskih dogodkih —
je «Slovenski Narod» napravil veliko napako za sloven
sko stvar sploh, pripravil pa Auhjvi pivovarni ta pot
izgube, namesto dobička, kakor je «Narod» mislil.
Bojkot proti Kosierjevemu pivu je bil iluzoričen ;
kajti dragonci, bili pijani od tega piva, ali ne bili,
bi prav nič mauj surovo ne postopali, kakor so.
Mi niti v glavo ne pride, da bi zagovarjal Kollerja.
Ali ravnotako mi ue gre v glavo, zakaj «Narod»
ni obenem bojkotiral drage taje, izrecno seaAkenacijonalne pivovarne, kakor Puntigam
Reininghaus, Göß i. L d. Pri Koslerju se mora vsa
to upoštevati, da ima slovenske uslužbence
da je pivovarna domače podjetje in da n
ravno Slovenci bili tisti, ki so to pivo
varno še malo prej povzdigovali di
nebes kot — slovensko. Ves svet je sevei
misiii, aha, zdaj mora Aurova pivovarna obogatet
kar čez noč; vsaj vse vre ie k Auru. Niso papo
mislili, da mora pivovarna vsled kartela plačati a
vsako od druge pivovarne dobljeno stranko občutut
globo — odškodnine, ki se razmeroma nikakor
vjema z dobičkom. Aurova pivovarna pri tej
čiji več trpi, nego bogati 1 A poleg tega, 1
rečeno, si je nakopala najčrneje sovraštvo ne i
od nemških pivovarn, marveč od celega nei
«Volksrata». Napravili so pravcato zarote
njej ; zraven je baje tudi nemška «Krainische >
kasse». — Bojkot Koslerjevega piva je lani s*
med «narodne svetinje». Treba je že nekaj po|
ma, da se kdo upa kritizirati tako reč. A pos
pride, kadar gre — za žep. Kar pripoveduje čiaflk
o dragoncih, je morda resnično; ampak bojkot
vendar ni izrekel zato, ker so bili dragonci suro'
temveč ker se je smatrai tisti «Freibier» kot ni
grada za njihovo početje in druge nemške F’1
varne se niso bojkotirale, ker niso odij kova'
početja, katero je javnost obsojala, čuditi :
moramo, da pripisuje «Gorenjčev» dopisnik bojkot
sedaj drug namen; zakaj če je bil glavni vzrok, c
se priženejo odjemalci piva Aurovi pivovarni,
bi se moraio smatrati vse uarodovsko povdabenj
dragonske pijače za navadno zapeljevanj«. *D!‘J
šaDje je torej: Patriotizem ali kšeft? —
1
pripoveduje o slovenskih uslužbencih, je
j*
dobno farbariji ; ob zadnji stavki to pomedli pra
slovenske uslužbence na cesto, pa » D»«
kokaze z vsega sveta v pivovarno. Ge je k .{
jeva pivovarna domače podjetje,J» se mor«
reči še za celo vrsto nemških pwetl]>
ko so se pa tudi bojkotirale. Pikantna je pa
_
da so maloprej uprav Slovenci POiÿigov^ P
varno do nebes kot — slovet»*0, .J« °
narodnjakom pravzaprav nekaj hojsega
1
doslednost Zdi se nam, d« J®
ngrû jQOsi
rečeh mošnja vse bo(j prizadeta,Jak
— «Ooresjôer» 61urt ®.
’S Ç je
ie s ene strani
^“ p^o.edaje. d*•[
I SÄ Ä -5 «

pivovarne. Potem, da hočejo Nemd «uničiti» Aurovo
pivovarno na vsak način. Drugi pravijo, da jo ho
čejo kupih, kar je morda nekaj druzega kakor
«uničiti». V članku se sicet pravi, da dr. Oražen
odločno zavrača vsak sum, da bi on storil naj
manjši korak «v tem pogledu». Ampak člankar že
ve, da imajo Nemci še drug načrt, namreč ta, da
vse nemške pivovarne naenkrat znižajo pivo
pod tako ceno, da druge manjše v kartelu sploh
ne bodo mogle utrpeti ... P° nemško se pravi
taki pisavi, «delati štimung». Uboga Aurova pivo
varna je nesrečna žrtev svojega narodnega prepri
čanja in če napravi kšeft s prodajo, jo bo treba
pomilovati, ji poslati kondolenčno pismo in jo za
pisati v slovensko zgodovino kot narodno muče
nico. — Le £o je vprašanje, zakaj člankar ne pove,
kje in kdaj je dr. Oražen «odločno zavrnil vsak
sani » ? Saj nas vsa ta konkurenca, vse te kapitaibtovske špekulacije ne bi bogve kako zanimale, če
ne bi tukaj kazalo, kako prazno je narodnjakarstvo
v praksi. Da požirajo velike kapitalistične ribe z
apetitom male, nam je davno znano; saj ne bi bilo
socializma, če ne bi bilo koncentracije kapitala ;
ampak tukaj ne gre zato, kako lahko ali težko je
mali pivovarni, temveč edino za to, ds je vsa narodqjakarija prazna frazerija in da je «idealističnim»
gospodom kapitalistom gospodarsko vprašanje prvo,
potem je še velika praznina in potem šele pricaplja
narodno vprašanje za agitacijo in za zasleplje
vanje delavskega ljudstva.

Gospodarski pregled.
Vedmatčaai, pozori V sredo, 9. junija zvečer
se vrši shod konsumentov v gostilni pri Poljšaku
na Martinovi cesti. Začetek ob 8. uri P r i d i t e vsi!
PreMvalo« Zelene jame, Novega Vod
mata, Sela in Most! Shod konsumentov se
vrši v četrtek, 10. junija, popoldne ob treh. Pri
dite vsil
Prebivalci Šiike, pozori V zmislu seje uprav
nega odbora ia nadz. sveta «Kons. društva za
Ljubljano in okolico» se otvori prodajalna v Šiški
koscem meseca junija. Agitirajte, da pristopijo v
društvo vsi zavedni delavci 1

Iz stranke.
o V Celje. Shod tesarjev in zidarjev v Celju
se vrši v nedeljo, 13. junija v gostilni „pri ze
lenem travniku*. Začetek ob 9. uri dop.
o F Hraitnik. V nedeljo, 13. junija pop. se
vrši v Hrastniku shod, in sicer v gostilni pri
Erženu. Začetek ob pol treh pop. Rudarji
hrastniški, pridite vsi! Dnevni red bo:
„Novi davki“. Poročal bo sodr. Anton Kristan iz
Ljubljane.
o Pekovski pomočniki, pozori V četrtek ob
eni uri pop. je shod pek. pomočnikov v dru
štvenih prostorih v Šelenburgovih ulicah štev. 6,
n. nadstr. Nihče naj ne manjka. Dnevni red vele
važen 1

Zadnje vesti.
Vlada s 4 glasovi.
Gessmann Bienerthova-vlada je dobila pri da
našnjem glasovanju o Šušteršiče vem predlogu 4
glasove večine. Predlog je torej odklonjen in vlada
je «rešena». Le da je ta rešitev tako problema
tična, da živ krst ne bi hotel več poskušati svoje
sreče s tako večino, ki v petih minutah lahko
skopni ia s katero se ne da uiti sestaviti, kaj še
Je izvrševati kakršenkoli vladni program. Baron
Bienerth bo seveda ostal ministrski predsednik,
danes še in jatri tudi še. Kaj bo dalje... ? To
prepušča vlada ljubemu bogu, ki edini ve, kaj pri
nese pojutrišnji dan, zakaj v Bienerthovem slavnem
kabinetu ni takega preroka. Danes je šlo za Šu
šteršičev predlog in družba krščanskih socialcev
nemških liberalcev in nacionalcev ter Poljakov je
glasovala proti njemu, ne iz stvarnih razlogov,
kajti če bi ti bili merodajni, bi bila morala vsa
zbornica glasovati za predlog, kakor je glasovala
za nujnost in kakor je svojčas glasovala za reso
lucijo. Famoma večiaa je pokopala predlog edino
za to, da reti vlado, v katero je zaljubljena, ker
si je dala od Gessmanna sugerirati, da je to
«njena» viada. PtoÜ Šušteršičevemu predlogu so
gospodje lahko glasovali, ker jih ne srbi koža bo
senskih kmetov in ker je bil moralični napad, ki
jo povzročil, da so prvikrat glasovali za resolucijo,
popolnoma sporadičen in epizodičen pojav ▼
nagnenju do izkoriščanja, Toda njihov Bienerth
ima neke načrte, katere bi moral zastopati s svojo
pozicijo in 8 avojim obstankom, če mu gre količkaj
za kakšna načela. Med temi načrti sta n. pr. oba
zakone ki *o tičeta jezikovnega vprašanja na
Češkem. Vlada ima dva tehtna konstitucionaina
Dovoda, da iu spravi čimprej na dnevni red; prvi
Je ta, da se1 je zbornica, že preden je bila zaklju
čena, bavila z njima, drugi pa, da Ie bila vlada
sestavljena v ta namen, da reši ^ko-nemško
vprašanje. Toda baron Bienerth ne sme ponoviti
eEperimenta, ki izvira iz njegove dolžnost, če
no^da se njegova občudovala vredna večina
ae premeni tisti hip v manjšino, her so nemški
aacionalci, njegovi pristaši, povedali, da za nob no
»no m sprejmejo tistih načrtov m ker so nemški j
radikale celo namenjeni, preprečiti tako razpravo J

s hrupno obstrukcijo. Baron Bienerth ima toraj
večino, ki mu ne dovoli, da bi izvršil svoje načrte.
Navsezadnje — nekaj časa se lahko vlada
tako kakor vreme nanese; ampak enkrat se bo
moral gospod baron vendar sam vprašati, kako
dolgo je mogoča taka pasivna vlada. Problemi po
litičnega življenja prihajajo na dan tudi, če miže
v ministrskih palačah vsi od ekscelence do vra
tarja. Tisti hip, ko mora vlada zavzeti stališče
napram kateremu političnemu vprašanju koli, je pa
krah neizogiben. S sedanjo takozvano večino, ki bi
pa morala biti tako vestna, da bi vsi njeni člani
brezpogojno. prihajali na vsako sejo, bi se dalo
vladati nekaj časa, če bi mogla vlada vpeljati
skrajni nemškonacionalni zistem in če bi mogla
trajno pridobiti Poljake zanj. Toda tako vladanje
je dandanes v Avstriji sploh nemogoče in ker
Bienerth za drugačen zistem nima večine, je usoda
njegove vlade zapečatena.
*
«T—
Dana), 8. junija. Današnja seja državnega
zbora se je začela ob velikanski napetosti ob 11.
dopoldne. Vse stranke so napele vse strune, da bi
spravile vse svoje člane v zbornico, ker se je ve
delo, da bo pri glasovanju o Šušteršičevem pred
logu odločilo Ie nekoliko glasov. Udeležba je res
ogromna. Prišli so vsi poslanci razven sedmih in
sicer manjkajo na vladni strani 3, na opozicionalni
pa 4. Na začetku seje je poslanec don Bulić, ki
zastopa Spljet, storil obljubo. Prišel je namreč
prvič v parlament. Ko je bil izvoljen, je bil proti
njegovi izvolitvi vložen protest od ljudske demo
kratične stranke. Bulić je takrat izjavil, da ne pride
v parlament, dokler ne bo njegova volitev odo
brena. To se do današnjega dne še ni zgodilo. A
ker je opozicija hotela imeti za današnje glasovanje
vse člane v zbornici, se je vdal in je prišel.
Po Bulićevi obljubi izjavlja Wolf, da umakne
svoj predlog, ki ga je vložil na zadnji seji, da bi
se po imenih glasovalo o koncu debate. Glasuje se
torej z vstajanjem s sedežev in konec debate se
sprejme soglasno. Za generalna govornika se iz
volita: Proti predlogu Poljak Glombinski, za
predlog socialni demokrat dr. Adler. Za Adlerjem
ima zaključno besedo dr. Šušteršič.
Dunaj, 8. junija. Položaj v zbornici je bil
danes tak : Navzoča sta bila 502 poslanca. Italijani
so že pred sejo sklenili, da glasujejo z Nemci,
Rusini pa, da zapuste pri glasovanju zbornico.
Tudi vsenemci so sklenili abstinenco, češ, da ni
majo iz narodnih ozirov razloga, glasovati za vlado,
da pa tudi nočejo podpirati vlade. Eno žrtev bo
imela današnja seja že zdaj. «Slovanska enota» je
zahtevala od ministra Začka, da glasuje kot češki
minister z njo. Dr. Začek je pa izjavil, da bo z
vladnega mesta glasoval za vlado. Ko je oddal
svoj glas, se je med Slovani dvignil silovit vihar
ogorčenja in Začek, ki je prišel v tako navskrižje
z onimi, katere bi pravzaprav imel zastopati, izvaja
konsekvence ter poda demisijo.
Za vlado so glasovali tudi ostali ministri, ki
imajo mandate: Weisskirchner, Dulemba, Schreiner
in Biliński. Vlada se je torej rešila le s svo
jimi lastnimi glasovil Predsednik Pattai je
oddal predsedništvo Zazvorki in je tudi glasoval,
seveda za vlado.
Za prvo točko Šušteršičevega predloga je gla
sovalo 237, proti 242 poslancev, za tretjo točko,
ki zahteva kmetijsko odvezo z državnimi sredstvi,
pa 238, ker je za to točko glasoval tudi nemški
svobodomislec Kuranda.
Potem se je glasovalo o Redlichovi resoluciji,
o Sylvestrovem predlogu, ki zahteva zakon o od
govornosti skupnih ministrov, ter o Morseyevi re
soluciji, ki izreka Burianu grajo ; ti predlogi so se
sprejeli skoraj soglasno.
Dunaj, 8. junija. Včeraj so se začela med
Poljaki in ostalimi slovanskimi strankami poga
janja, da bi se dosegel kompromis za glasovanje
o Šušteršičevem predlogu. Posvetovanja so tra
jala pozno v noč, ne da bi se dosegel definitiven
vspeh. Šušteršič je obljubil, da izpremeni svoj
predlog v obliki, če se zavežejo Poljaki, da gla
sujejo zanj. Proti kompromisu je pri Poljakih
agitiral finančni minister Biliński. Danes so Po
ljaki predložili tako resolucijo, da je iz nje izgi
nila vsa meritorna vsebina Šušteršičevega pred
loga. Tako resolucijo so opozicionalne stranke
odklonile. Pozneje so se vršila še kompromisna
pogajanja, ki so se pa popoldne popolnoma
razbila.
Dunaj, 8. junija. Nemške stranke so Itali
janom zagotovile, da bodo glasovale za italijansko
univerzo v Trstu, če danes glasujejo Italijani
proti Šušteršičevemu predlogu. Kupčija se je
sklenila.
Dnnaj, 8. junija. O prvi in o tretji točki Sušteršičevega predloga «e je glasovalo po imenih ob
nepopisni napetoiti. Bilo je doiti burnih prizorov,
tako zlasti, ko je glasoval predsednik Pattai,
kar sicer ai navada, zlasti pa, ko je glasoval mi
nister 2aček. Nemci so se jezili, ko je baron H o c k
glasoval z opozicijo. Tudi glasovanje Bilinskega
je prozvročilo yeliko ogorčenje pri slovanskih
Proračonikl odsek. Dunaj, 9. junija. Pro
računski odsek je imel včeraj jej”, na kateri je
govoril učni minister grof Stürgkh. O zahtevi, da
se ustanovi v Gorici italijanska in slovenska pri
pravnica, je dejal, da se reši to vprašanje menda
že začetkom prihodnjega šolskega leta, Kar se tiče

nemškega šolskega nadzornika na Kranjskem, pravi,
da je bilo to mesto že dovoljeno v proračunskem
provizorju in da se s tem imenovanjem ne zgodi
Slovencem nobena krivica, tem manj, ker bo imel
ta nadzornik le tedaj sedež in glas v deželnem
šolskem svetu, kadar bodo ua dnevpem redu pred
meti njegovega delokroga. — Prihodnja seja je
danes ob 11. dopoldne.
Ogrska kriza. Dunaj, 8. junija. Košut in
Andraši sta bila danes pri cesarju v avdienci, ki
se je končala, kakor se je pričakovalo : Ostala je
brez odločitve. Košut in Andraši sta se vrnila v
Budimpešto.
Nesreča z avtomobilom. Baden, 8. junija.
Pri Biedermannsdorfu se je ponesrečil avtomobil,
v katerem je bilo 5 oseb. Bivši tovarnar Kuppe 1wieser, lastnik brionskih otokov, je težko ranjen,
žena njegovega sina pa ubita.
Volitev V Gradcu. Gradec, 9. junija Včeraj
je bila tukaj nadomestna volitev za državni zbor
namesto Derschatte, ki je postal predsednik
avstrijskega Lloyda. Oddalo se je 4902 glasova, 9
glasov je bilo razcepljenih, 16 neveljavnih. Dobil
je nemški liberalec Wa st i an 2291, dr.Schacherl
(socialni demokrat) 1264, Neunteufel (krščanski
socialec) pa 1328 glasov. Ker je absolutna večina
2452 glasov, je potrebna ožja volite? med Wastianom in Neunteuflom.
Stoljlpin. Peterburg, 8. junija. Demisija
ministrskega predsednika Stoljipina je le še vpra
šanje časa. Odstopil bo sočasno z Izvoljskim.
500 ranjenih vsled eksplozije. Krakov, 7.
junija. V Podgorcah je treščila strela v smodišnico in jo je užgala, ker je bil strelovod pokvarjen.
Eksplodiralo je 15.000 kg smodnika, zaboji s
šrapneli, granatami, patroni. Do 15 tisoč krogelj'
je zletelo v zrak. Škoda na streljivu se ceni
1 milijon kron. Med 12 vojaki na straži je bil le
en nevarno, drugi pa lahko ranjen, ostalih 10
se je rešilo. V okolici so demolirane hiše pet do
šest kilometrov daleč. S silo je moralo poditi
orožništvo prestrašeno prebivalstvo iz hiš. Število
ranjencev cenijo na 500. V Krakovu je bilo vse
prestrašeno. Mesto je bilo v nevarnosti, ker so
se bali, da eksplodirajo tudi dinamitna skladišča.
V oboroževanju je nevarnoit za mir. Lon
don, 7. junija. Na banketu, ki je bil včeraj ob
priliki angleške časnikarske konference, je imel
lord Rosebery značilen govor. Z ozirom na to,
da pojdejo delegatje v Spithead, je omenil, da bodo
tam videli nekaj, kar je brez primere na svetu,
namreč silno, pa vendar še nezadostno morsko ar
mado. «Najbolja poraba te armade — je dejal —
je po mojem mnenju ona za namene miru, ne pa
za namene vojne. Gradili bomo dreadnougthe,
dokler imamo le en šiling za njih stroške in le
enega moža za njih posadko. Vsakdo v državi ima
dolžnost, povedati prebivalcem tudi v kolonijah,
kako štrli orožje po vsej. Evropi in kako silen je
pritisk na ta mali otok. Ne morem se spomniti,
da bi bil že kdaj položaj v Evropi tak. Kakor je
miren v marsikaterem obziru, tako je v drugih
grozen, dasi ni nobenega takega vprašanja, kakršna
navadno povzročujejo vojno. Toda preteče
silno oboroževanje, kakršnega še nibilo
na svetu, je slabo znamenje. Prepričan sem,
da bo Anglija kos vsaki možni zvezi drugih držav,
toda z neprijetnimi občutki opazujem
naraščanje mornarice.»
Nesreča na železnici. Celovec, 7. junija.
Sestri Terezija in Hermina Knapič sta se včeraj
s svojim vozom peljali v Pasjo ves. Ko je voz
prišel do železniške proge, je bil prehod zaprt. Ker
pa je imel vlak zamudo, je čuvaj odprl, to a tisti
hip, ko je voz prišel na tir, je prisopihal vlak ter
je podrl voz in ga potegnil 50 korakov s seboj.
Konj je bil takoj mrtev, voz razbit, obe sestri
težko poškodovani. Voznik je baje prišel ob življenje.
Spopad ob črnogorski meji. C a r i g r'a d, 7. ju
nija. «Jeni Gazeta» poroča, da so se ob meji blizu
Pručke spopadli Crnogorci s Turki. Na vsaki strani
so bili po trije mrtvi.
LopnhlBOTa kazan. Peterburg, 7. junija.
Prizivni senat je na priziv Lopuhina, katerega je
prva instanca obsodila na pet let prisilnega dela
v Sibiriji, kazen izpremenil v navadno prognanstvo.
Krščansko vpraianje. Carigrad, 7. junija.
Z grške strani se je tukaj vprašalo, kaj je z govo
rico, da namerava Turčija poslati vojake na Kreto.
Odgovor se je glasil, da tak Damen res obstoji za
slučaj, če bi biß mohamedanci na Kreti napadeni.
Na sumu zaradi ipionaže. Carigrad, 7. ju
nija. Ko je srbski častnik Milončević z dvema
spremljevalcema potoval po sandžaku novopazarskem,
so ga turške oblasti zaprle, ker je osumljen, da je
špioniral.
Nemiri y Indiji. L ondon, 7. junija. Zdi se,
da so nemiri ob severozapadni meji Indije resnega
značaja, ker so tri brigade dobile nalog, da naj
bodo pripravljene, da labko vsak hip odkorakajo.

Nizke cenel Velika snknena zaloga!
Priporočljiva slovenska trgovina za moiko
ln ionsko blago pri
62-23

sv. Cirilu in Metodu
Cjstljau, EingerjeVe ali« 1.
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Izhaja v Ljubljani vsak
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j sedaj tako trudimo, je vzrok ta, ker nočemo, da
i bi sedanji parlament zopet igral vlogo starega in
ker hočemo povedati bosenskemu narodu, ki je
bil brez svoje volje in brez našega pritrdila pri
Za pravice bosenskega ljudstva.
siljen k Avstriji, da je vsaj prišel v zvezo narodov,
(Iz govora poslanca drja, Adlerja na seji državnega zbora
med katerimi solidarnost interesov ne le obstoja,
dne 8, junija.)
ampak se tudi čuti. (Živahno pritrjevanje.) Mi že
Pii debati o Sušteršičevem predlogu je bil v limo, da se
torek, dne 8. L m., sodrug dr. Adler izvoljen za bosenski kmetje zavarujejo pred Izkoriičanjem
generalnega govornika. Iz njegovega velezanimivega te cgrsko-avstrijske agrarne banke. Vemo pa, da
govora posnemamo v naslednjem najvažnejše. Po jim ne moremo poskrbeti tega stvarnega vspeha,
slanec Adler je dejal:
če ne izvajamo tudi političnih posledic iz tega, kar
Po precej razburjeni predigri smo prišli do se je zgodilo doslej. Dr. Glombinski je pač dejal,
konca debate in danes moram vprašati gospođe: da gre še dalje, nego zahteva Šušteršičeva reso
Zakaj ste bili v petek tako razdraženi? lucija, češ, da njegova stranka ne želi samo jasno
Vse, kar smo slišali od generalnega protigovornika pravne, ampak tudi obligatorično odvezo; glasuje
drja. Glombinskega, bi bil Iabko povedal tudi v pa za Redlichov predlog, y katerem ni nobene be
petek. Ib tudi v petek bi bil lahko vložil predlog, sede o taki obveznosti.
kakor je danes izjavil, da ga ne vloži. V resnici
Rad vam verjamen, da bi glasovali, če bi bilo
torej niste imeli nobenega povoda, da ste se tako lahko in če vlada ne bi ugovarjala ia če ne bi
razburjali.
imeli nobenih drugih sitnosti, tudi za to, da se
Debata, ki smo jo sedaj končali, ima dvojen odstrani agrarna banka ali da se vsaj napravi kup
pomen. V prvi vrsti in kar je najvažnejše, nam čija skupno z Avstrijo. Za socialno-demokratično
gre za to, da se bosenski agrarni banki ne izroči stranko pa nima ta reč nič opraviti z enakostjo
zemljiška odveza bosenskih kmetov in da stori Avstrije in Ogrske. Enako energično in odločno bi
parlament vse, kar mu je mogoče, da prepreči iz nasprotovali, če bi se izročila kupčija kmetiške
ročitev bosenskih kmetov agrarni banki. Dr. Glom odveze pravi avstrijski banki «Union». Vseeno
binski je vprašal: «Kako naj se ljudstvo v Bosni nam je,
ča ropa Avatrija i Ogrsko;
zanaša na avstrijski parlament, ki se toliko let ni
brigal za Bosno?» S tem hoče opravičiti, da za mi smo proti ropanju sploh. (Živahno odobra
dostuje, če «e danes stori kaj slabotnega. Na to vanje.) Nadalje mislimo, da je prvo in najvažnejše
mu moram že odgovoriti, da naj sedanjega parla sredstvo za preprečenje agrarne banke, da se mora
menta ne zamenjuje z nekdanjim. Današnji parla vlada, ki je povzročila to nevarnost na lahkoumen,
ment ima pač svoje napake; socialni demokratje slaboten, vse obsodbe vreden način, spokoriti za
so zadnji, ki bi jih tajili. Ampak ta parlament ima svoje ravnanje, ne le zato, ker nam je ta vlada
vendar toliko moči v sebi, da se mu ne ljubi, nesimpatična, česar nismo nikdar tajili, ampak
vklanjati se ukazom ogrske ali avstrijske, ali pa tudi zato, ker je to prvi pogoj, da se more bo
skupne vlade. Na vsak način so interesi bosenskega senskim kmetom res pomagati.
Baron Bienerth je bil v položaju, da bi bil
ljudstva v sedanjem avstrijskem parlamentu bolje
zavarovani, kakor v starem kurialnem; in če se z eno besedo lahko odločil bitko na korist bo

PODLISTEK.
Novoletna noč poročnika Mladena.
<

L' Konec.

Spomnil le je, da bo moral drugi dan raz
dati mnogo napitnic za novo leto, da ga bo mučil
človek, kateremu je dolžan denarja ter mu žugal,
da ga naznani polkovniku. S tem so se mešali ne
jasni, nezaželjeni odtežki, misli na materinski dom.
Naposled je bil ves truden. Nehote je začel kora
kati počasi. Ko je prišel domov, je bil že popol
noma miren .. *
Preden se je zvečer napotil k «Železni kroni»,
ie napisal na razglednici materi novoletno voščilo.
Le za bip mu Je Prešinul° »ožgane nekaj kakor
blazno roganje; nobena cela misel se mu ni mogla
ustanoviti V £lavL Dobro
čutU’ da Ie skrain°
mtaljiv, ne da bi wtol, žeta;
V družbi med tovariši je bil začetkoma zelo
tih. Dragi so se veselili, a njemu se je zdelo vse
ooom.oo. D. jim ne pntaari zabave, j. moltal.
SSa«,». «, je p. nzneMal. ne d. h tal
p„,
opažii in to j. zabela vhajaf zadnja ». ztare8a
leta, je hi že med najbolj nag»»»>'•
Sklede in krožniki zn hli pazpravljem. po
nizi “ bil. p. razpostavljeno možna baten,.

«Uklenic. Vino je grelo občutke, a m
P
katovaio noje zavretnozti. Vesele meio ]

J

godbe, ki je igrala na galeriji, »o
poroti ia talenti govorništva »o vstopih v sluib I

i družabnosti. Ako bi bilo Staro leto nastavljalo
ušesa prav tukaj, bi pač ne bilo vedelo, kako naj
sodi in kaj naj misli o sebi. Dočim rau je hotel
pl. Majerheim zapisati v spominsko knjigo vse, kar
je dobrega in lepega, in je hrupno zahteval zlate črke
za to nalogo, mu ni znal Srdić prišiti dovolj slabega.
Mladen se je iz vsega grla smejal apologiji in
pamfletu. Naenkrat je sam z energično roko po
trkal na kozarce ter je izpregovoril samozavestno
in zmagonosno. Misli mu niso bile popolnoma
jasne, a govoril je gladko, dobro je naglašal in
vsak stavek je obsegal dovtip. Logike ni kritiziral
nihče; vse je bilo vznešeno, ginjeno, razveseljeno
obenem. Lepa, zlata doba mladosti, vzvišena na
loga brambovca, staro leto, lopov, ki ni požrl
samo svojih otrok, ampak tudi plačo vseh dva
najstih mesecev, zvezda na oyratniku, ki je za
dekleta najlepši del zvezdoslovja, a bi bila še več
vredna, če bi bila že z zlatom podšita, čast sta
rosti, katero spričuje staro vino — vse je prišlo
v pestri zmesi na vrsto. Mladen, ki ga je še bolj
navdušilo odobravanje in veselje tovarišev, se je
Uko zapredel v ekstazo, da se mu je končno
zdelo, kakor bi bilo vseokrog njega oblito s čudo
vitim čarom. Bilo mu je prav tako pri srcu, kakor
takrat,
je še ves naiven prvič stopil v sijajno
razsvetljeno in razkošno okrašeno plesno dvorano.
«V starem in v novem letu torej... naša
mlada kri in naši stari ideali in vse, kar ljubimo i
Živio! Živio! Trikrat Živio J»
«Pa —- exl»

Leto XII.

senkih kmetov, avstrijskega parlamenta ter časti in
ugleda avstrijske vlade. Treba mu je bilo le reči:
Ne!

Oa ni bil zavezan. Če je baron Burian banki
podelil predkoncesijo, je bil vezan Burian, ne pa
Bienerth. In če nam govori gospod Bienerth še
tako dolge govore, če nam predloži še toliko izjav
svojih sekcijskih načelnikov, če nas še tako dobro
informira, ko je končno sam informiran, vendar
ne izpremeni dejstva, da je dejal «da», ko bi bil
moral reči «nel»
Parlament, ki trpi, da stori minister ravno
nasprotno, kar je soglasno sklenil in da si hoče
potem pomagati z ničevimi izgovori, ne bo nikdar
imel moči in vpliva. Zahtevati moramo, da se Bie
nerthova vlada ožigosa in da se pokaže, da je
izdala interese bosanskih kmetov; kajti ne stojimo
na koncu, ampak na začetku reči. Če ne bodo
tudi bodoče vlade korakale po izhojeni stezi po
pustljivosti in ne bodo izdajale samo interesov
bosenskih kmetov, temveč tudi voljo avstrijskih
narodov. (Živahno pritrjevanje.)
Dalje prih.

Zbor srbskih socialistov.
Dalje.

Belgrad, 30. maja.

Etbin Krlatan iz Ljubljane
pravi: Pred vami delavci stojimo kot zastopniki
delavcev. Kako bi torej bilo drugače mogoče,
kakor da se razumemo in da si hite vsi naši
srčni občutki naproti? Vi ste živi objekti izkoriš
čanja kakor mi in kakor delavci vsega sveta. Vi

hočete biti ljudje in živeti kot ljudje, kakor mi.
Vroče stremljenje za svobodo giblje vaše duše,
kakor naše. Sodrugi smo, ker moramo biti. Složni
moramo biti, ker imamo skupnega sovražnika v
mednarodnem izkoriščujočem kapitalizmu, čigar
pomočniki nam stopajo na vseh potih in stezah
naproti z mečem in s križem in z opajajočimi
frazami. Organizirali ste se kot socialno-demo-

Vino je steklo skozi grlo, z galerije je zagrmelo
nekoliko akordov, v dvorani so odmevali gromo
viti živioklici, izpremešani s ploskanjem. Mladen je
sedel ter si obrisal pot s čela.
Za njegovim stolom je stal že nekaj časa
sluga vojak, ki je čakal na konec govora ter seje
zdaj priklonil in mu nekaj prišepetal.
— Zenska? Kakšna ženska? je vprašal Mladen
ves začuđen.
— Navadna ženska, gospod lajlnant. Ne poznam
je in nič mi ni povedala, je odgovarjal vojak.
Ta hip je prišel mimo nadporočnik Vadnay,
ki si je bil hladil živce na svežem zraku.
— Eh, tvoja postrežnica bo, je dejal; — doli
stoji — pred durmi,
Mladen je majal s glavo. Postrežnice nima,
pa ne more razumeti te reči. Morda je pomota.
Vendar je vzel čepico in odšel.
Pred durmi je stala stara žena in se je
močno tresla. Noč je bila zelo hladna; obnošena
letna obleka je ni mogla varovati hudega mraza.
Mladen se Je ustrašil. Silna bolečina mu je
legla na glavo, nekaj mu je začelo vrtati v teme,
vsa moč mu je izginila iz mišic in iz kosti.
— Mati l... Kaj... kaj delaš tukaj ?
S slabim, dejal bi ponižnim glasom je odgo
vorila starka:
— Prišla sem — ne bodi hud — — jaz...
— Ne, ne, mati — ali... pridi, pridi, tam
— v ulico, tu — tu —* sem prihaja ves hrup od
zgoraj, tam je bolj mirno ...

jjö indirektnih davkov, ko se njemu nalagajo, a
ge »denejo bogatinov ; delavstvo pa nikakor nima
povoda, da b: nastopalo proti opravičenemu davku
bogastva, ki pade človeku v naročje, ne da bi
>,! opravi! le za vinar dela. Sestavljalci resoluoije
tsdi očitao mislijo, da Koče vlada naložiti davek
M vožnjo ; toTej ne vedo, da že imamo tak davek
a da zdaj ne gre za kaj takega, temveč za zvisinje vozn.K cea in tarifov na železnicah. Vse to
so menda tudi «NaTodu» španske vasi, zakaj sicer
bi se smelo vendar pričakovati, da se ne pojde
blamirat s proslavljanjem takih bedarij.
— Tudi ton «Slov. Naroda» je postal zopet
tako imeniten, kakor v tistih časih, ko so imeli
v uredništvu gnojnico namesto črnila. Naj po
služi primer. V poročilu o zizibambulskem shodu
piše to delikatno glasilo : „ .. . prišel je tudi tisti
z delavskimi žulji tako dobro plačani, zato pa
tudi tako dobro rejeni Tone Kristan . .Tako
'inc ena pisat: list stranke, v kateri je cela vrsta
debeluharjev, ki komaj nosijo svoje truplo na
nogah, cela vrsta kreatUT, ki živi brez vsake za
sluge od sinekur, cela vrsta kapacitet, ki lahko
trkajo na žep zato, ker so znali v pravem času
akomodirati svoje prepričanje vladajočim razmeram.
Ampak .Narod" je že preveč brezpliven, da bi
se bilo treba komu jeziti zaradi njegovega žganjarskega tona. Le toliko, da izvedo tudi tist', ki
ga ne berejo, kako je .fin*.
— Smililo se pa ltbersloai človeku, ki vidi,
kako izkušajo sami sebe varati. Trobilo njihovo
n. pr. čenča, da so prišli socialni demokratje
razbijat zizibambalski shod, pa se jim ni posre
čilo. Reveži ! Na zadnjem socialno-demokratičnem
shodu na vrtu .Narodnega Doma“, ki se je
resno bavil s finančnimi načrti vlade, ne pa
tako konfuzno, kakor zizibambulski, je bilo mini
malno 2000 ljudi. Narodnjakarjev je bilo v ne
deljo 100. Zavijanje nič ne pomaga, ker so jih
naši šteli in sicer prizanesljivo šteli. In te naivne
dušice si domišljajo, da ne bi socialisti mogli
onemogočiti takega shodka, če bi hoteli I Kako
že pravi evangelij? Blagor njim, ker njih je ne
beško kraljestvo . . .
— Prodaja Auaroye pivovarne je torej te
gotova stvar. Punt gamska pivovarna kupi vse pi
vovarniške naprave, v Ljubljani se delo opusti, pa
se bo varilo le v Gradcu. Ziaj menda tudi «Narod»
ne bo več tajil. Da molči tudi «Slovenec», se pa
razlaga tako, da je enaka tudi nsoda mengiške pi
vovarne, ki je pa klerikalna. Tako se razvija «slo
venska industrija».
— Orli pod zastaro Marijino je naslov po
ročilu o neki klerikalni paradi v «Slovencu». «Orli»
so klerikalno telovadno društvo. Naslovu in porodlu ni treba komentarja.
— Na «nanje delavcem v Ljsbljanl in okolici.
Prejeli smo sledeči cirkular: Ljubljana, v mesecu
maju 1909. Gremij trgovcev je na svojem občnem
zbora dne 9. m. m. sklenil, da ne smejo dajati člani
gremija svojim odjemalcem nkakib daril niti za
novo leto, niti za Veliko noč, najsibo v blagu, de
narju, neobičajni Skonti ali na kak diug način.
Dalje se je sklenilo, da se ne dajo društvom nikaki dobitki za prirejanje tombol ali drugih veselic.
O tem Vas obveščam s pristavkom, da se bo proti
onim članom, ki se ne bodo držali tega sklepa,
postopalo v smislu § 24, odstavek 4., točka 3. za
družnih pravil. Iv. Knez 1. r. — Priporočamo v
razmišljanje! Obenem kličemo: «Konsumentje
Ljubljane in okolice, v Konsumno dru
štvo za Ljubljano in okolico!»
— Mednarodni čut tržaškega delavstva.
Kako grozno se motijo oni, ki mislijo z narod
njaškim« frazami in s pripovedkami o narodnem
izdajstvu socialne demokracije premotiti in preslepariti delavstvo, dokazuje tržaški nedeljski shod v
gledišču Fenice, kjer so se proklamirali socialnoaemokrntični kandidatje za IV. mestni in II. okoiičanski volilni razred. Vsi, slovenski in italijanski
kandidatje so bili soglasno z burnim odobravanjem
sprejeti. Da, celo s posebnim odobravanjem sta
bila sprejeta dva slovenska mestna kandidata. In
dejstvo, ki ga je konštatiral sodr. Pittoni, da hoče
s tem delavstvo dokazati, da je res mednarodno,
da hoče tudi biti mednarodno in izvajati vse kon
sekvence svojega mednarodnega programa, je iz
zvalo tako viharen aplavz, da je moralo tudi naj
tršega človeka ganiti. Slovenski in italijanski delavci
bo si segali v roke in se objemali v znamenje
bratstva in sloge. Enako se je godilo na shodu pri
sv. Križu, kjer sta se priglasila kandidatom za III.
volilni okoličanski okraj sodruga Kopač in Pittoni.
Letošnje volitve — o tem smemo biti že danes
prepričani
bodo pokazale še enkrat slovenskemu
in italijanskemu narodnjaškemu meščanstvu, da
delavstvo noče narodnega sovraštva, da noče na
rodnega Ulivanja, ampak ljubezen in bratstvo med
delavstvom vsega sveta in vseh narodov. Pa naj
nasprotniki lajajo. Znamenje je. da jahamo.

Cnega mimstra proti rektorju češkega vseučilišča
razburjena; da je celo histerična, so trdili ljudje,
..lu v PraS’- Predsednik omenja, da je na ki je dobro poznajo, že pri obravnavi proti He
seji pozvaj drja. Šušteršiča nared, kerju. Preiskovalni sodnik dr. Nowotni je, ka
misleč da je žalil vlado; Šušteršič je pa pozneje kor javlja „Gazeta Powszechna", ukazal, da se
izjavil, da ni imel tega namena in želi, da se to preišče njeno duševno stanje. Kasacijska obrav
pove v zbornici. Slede nadomestne volitve v ne nava pri najvišjem sodišču, ki bi se imela vršiti
katere odseke. Petem vtemeljuje Levickij svoj vsled ničnostne pritožbe sodruga Hekerja, se je
nujni predlog. Pravosodni minister Hochen zaradi najnovejšega dogodka odgodila.
burger odgovarja, da je pri galiških sodiščih
Zvesa pravih mikih ljudi. Peterburg, 11.
vzoren red in da se strogo varuje jezikovna enako junija. Duma je razpravljala o interpelaciji zaradi
pravnost. Rusini hrupno ugovarjajo. Zlasti Va zločinov, ki so jih storili člani „Zveze pravih
si lk o kliče, naj minister neba; tako bi bil labko ruskih ljudij" dosedaj na Ruskem. Poroče
Abrahamovicz govoril, če bi bil pravosodni mi valec komisije je Protopopov, ki je opisal
nister. Nadalje kliče Vasilko: To je tisti, ki sem grozodejstva zveze. Potem je govoril vodja „ka
ga rešil v odseku. Vi opravljate posle poljskega detov" Maki ako v, ki je dokazoval, da so ruska
kluba! Pred Evropo sem se blamiral radi Vas. in finska sodišča konstatirala, da je „Zveza
Premislili si bomo, preden vas še enkrat podpi pravih ruskih ljudi" zistematično izvrševala po
ramo! — Rusinski poslanci kažejo sodnijska va litični umor. Ko sta bila umorjena Hercenstajn
bila, ki so samo poljska. Nadalje govorita Gzay- in dr. Jollos, je „Zveza porabila" vsa sredstva,
kovski m Dniestrzanski. Krščanski socialec. ter je apelirala celo na carja, da obvaruje mo
Schachinger predlaga konec debate. Pri glaso rilce sodnijskega preganjanja. — Socialni de
vanju se izkaže, da so vladne stranke zopet v mokrat Gegečkorij Izvaja, da je zveza zlo
manjšini. Za konce debate glasuje 95, proti 113 činska organizacija najhujše vrste in da vživa pro
poslancev. Opozicija ironično ploska. V debati go tekcijo vlade. Iz Peterburga je prišel ukaz, da
vorita še Fresl inTrylowski. Potem se sprejme morajo vsi vojaški rekruti pristopiti tej zvezi. Vęs
konec debate. Generalna govornika sta Baum kabinet in vsa uprava na Ruskem je deležna hu
gartner proti, socialni demokrat Vit y k za. dodelstev te zveze; vsaj načeloma se je strinjalo
Baumgartner se odreka besede. Nujnost se od z vsemi njenimi koraki. Stoljipin in policija so
klanja.
dajali ljudem celo denarja, za kar ima govornik
Dunaj, 12. junija. Po Levickyjevem predlogu pismene dokaze, ki jih bo predložil dumi. Na
je prišel Stranskyjev na vrsto. Stransky pov- čelnik mestne policije pa jim je dal orožja za
darja, da gre za svobodo akademičnih oblasti. umor Hercenštajna. Govornik ima v rokah PuOdgovarja minister Stürgkb, ki trdi, da je prav riškevičeva pisma, s katerimi je prosil policijo,
ravnal. Govore še nemški nacionalec Pacher, naj nakloni varstvo Hercenštajnovim morilcem.
potem Velich in socialni demokrat dr. Winter. Pogrome proti Židom v Kišenevu in v Odesi je
Debata se zaključi, za generalna govornika se volita vprizorila ta zveza. Konec te kuge ne bo prej,
prof. Horskv za, Bachmann proti. Tudi ta kot izgine avtokracija in monarhija na Ruskem.
predlog se odkloni. Seja se zaključi ob ‘/,9. Pri
Knez Enlenbnrg in njegov proces. Berlin,
hodnja seja danes ob 10. dopoldne.
10. junija. Lani je bil knez Eulenburg pred so
Dunaj, 12. junija. Danes je poslanec K a 1 i n a diščem obsojen zaradi krive prisege, ker je pri
vložil sledeči nujni predlog: «Vlada se poziva, naj neki prejšnji obravnavi pod prisego trdil, da ni
predloži državnemu zboru načrt nameravane bo nikdar nenaravno občeval z možkimi, dočim so
sensko-hercegovske ustave, da se more zbornica pozneje priče pod priego povedale, da je imel
prepričati, če se varujejo ne le tisti interesi, ki jih ž njimi opraviti. Zaradi Eulenburgove bolezni se
imata obe deželi skupno z monarhijo in tisti po je takrat proces proti njemu ustavil, oziroma odgoji, ki se morajo zahtevati z ozirom na obvezo godil. Pred kratkim se je Eulenburg odpeljal v
obeh držav monarhije pa zakonu iz leta 1880, zdravilišče Gastein, za njim pa so prišli krimi
temveč tudi v vsakem oziru svoboden razvoj in nalni uradniki, da ga opazujejo/ Ker je bilo
vse ustavne prostosti bosensko-bercegovskega pre očitno, da se je njegovo zdravlje okrepčalo, je
bivalstva.
dobil od berlinskega državnega pravdništva nalog,
Dunaj, 12. junija. Za razpravo nujnih pred da se vrne sem. Sinoči je Eulenburg odpotoval
logov bo treba toliko časa, da ni mogoče, da bi iz Gasteina, nocoj je došel v Prago, ter se od
prišel proračun pred sredo na dnevni red. Na kon tam odpeljal proti Berlinu. Pričakuje se, da se
ferenci načelnikov je predsednik Pattai predlagal, bo razprava proti njemu v najkrajšem času na
naj se sklene proračunski provizorij, kar so pa daljevala.
opozicionalne stranke odklonile. Sedaj se raznaša
Izvolskij. Peterburg, 11. junija. Časopis
glas, da nameravajo opozicionalne stranke, če zbor „Rus" piše, da odstopi Izvolskij najbrže začetkom
nica do 25. t. m. ne bo mogla opraviti proračuna, avgusta, ko se vrne car s potovanja. Za nje
same predlagati 14 dnevni provizorij, dočim bi se govega naslednika imenujojo Goremykina.
proračunska razprava nadaljevala. S tem bi bila
vlada prisiljena dovoliti zborovanje in bi postala v
Ostanki.
važni reči odvisna od opozicije.
1 paket 40 do 45 m blaga, obsegajoč delajn, cePravosodni odsek. Dunaj, 12. junija. Pravo fir, kanafas, oksford, satin in keper ; dolžina ostan
sodni odsek je zaključil generalno debato o načrtih, kov 3 do 10 m, zajamčeno dobro in pristno blago,
po katerih se dohodki državnih uradnikov do
1 paket
2000 in državnih uslužbenbev do 1200 kron ne
hron 15’—, 18—, 20 —
morejo rubiti. Želji, da naj pade tudi za privatne
uradnike tretjina dohodka še izven rubežai, je ugo
Od platnenega in damastnega blaga,
varjal minister Hochenburger. Prihodnjič se začne
Specialna debata.
ki je bilo na predlanski
Ogrska kriza. Budimpešta, 12. junija. Naj
praški jubilejni razstavi
novejši načrt za rešitev krize je po dogovoru Ko
šuta z 1 u s t h o m ta, da bi se rešila še v zvezi nekoliko zaprašeno, se daje pod ceno:
s 67 strankami volilna reforma (kakšna ?) in potem 1 kos 23 m veleprima batistnega pajčolana 13 K.
do leta 1911 ustanovila samostalna banka.
1 kos 14 m dolg 150 cm širok platnene posteljne
Janina Borowska. Krakov, 11. junija. Ko
odeje K 16 80.
likor je sedaj mogoče presoditi, je Janina Bo
1
tucat
(12
kosov)
veleprima dvojne damastne
rowska res morilka advokata drja. Lewickega
ročne
brisalke
60 : 130 cm K 13—.
in sicer se dannadan množe momenti, ki kažejo,
Za neugajajoče denar nazaj. Razpošilja se po
da povod umoru ni bila ljubosumnost, kakor so
nekateri začetkoma mislili, temveč politični raz povzetju dokler je kaj v zalogi.
logi. Ko je dr. Lewicki zastopal Borowsko v
Ida Sušicky
procesu proti uredniku „Naprzoda" Hekerju,
tkalnica, Nachod na Češkem.
je menda mislil, da je res nedolžna. Verodostojni
ljudje pa pripovedujejo, da je dejal, da bi se
tisti hip, ko bi se bil prepričal, da je bila Bo
rowska res vohunka, izpremenil iz njenega zago
vornika v tožitelja. Te besede so bile Borowski
menda znane. Zadnji čas se je pa morala bati,
da se je Lewicki že prepričal, ali pa vsaj da se
vsak hip lahko prepriča o njeni špionaži. Med
drugimi dogodki, ki so kazali na to, je bil tudi
ta; Ruski državni pravdnik Nabokov je bil
nekaj časa v Krakovu, kjer je občeval z raznimi
osumljenimi osebami. Dne 3. t. m. je policija
prijela nekega Valerijatia Sla weka, ki je na
sumu, da je špioniral za Rusijo, obenem pa se
znal na Ruskem Poljskem vriniti v revolucionarno
stranko. O preiskavi proti njemu se pač ne more
izvedeti nič natančnega, vé se le, da so se v
njegovem stanovanju našli razni sumljivi doku
menti, pa tudi bombe. Vsekakor je pa bilo Bo
rowski znano, da so zaprli Slaweka in menda
se je zbala, da se izkažejo v preiskavi tudi take
Drfavni zbor.
JS “7Ä r““ iUÄ- reči, ki bi dokazale njeno zvezo z rusko policijo.
Hotela je torej dobiti od Lewickega papirje, ka
^r ickijQpfedlaga nnjno, naj vlada ’^^nje terih ji ni hotel izročiti ; začetkoma se je mislilo,
aa se prepreči pri gališkh sodcih kršenje da so bila ljubezenska pisma, zdaj je pa verjetno,
da so bili spisi, ki lahko potrdijo njeno politično
enakopravnosti na škodo Rusmov. Mlad
vohunstvo.
Borowska je bila zadnji čas močno
é* S tram y vlaga nujni predlog zaradi nastopa

Zadnje vesti.

V
Izhaja v Ljubljani vsak
torek, četrtek in soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K,za‘ pol leta 7 K,
za četrt leta 3'50 K, meaečno 1-20 K ;
za Nemčijo za pol leta 7'90, za četrt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta 80 K.

Peian«ass MawlSSea BE

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
58. štev.

Reklamacije >o pošiain« pvert«.
Nebanklrana pisma ne ns spis|«maje. Rehsplel ■« ■« vra«»j«,
gasaïæa. Sa.iUpM p«til-wstiw
(ilriaa 88 mm) z« «akni 80 via.,
vHbrat pa štgpvira.

V Ljubljani, v torek, dne 15. junija 1909.

NASLOVA: Za dopise in rokopise za list : Uredništvo
.Rdečega PrapoTa», Ljubljana, — Za denarne pošiljatve
omočila na list, reklamacije, inserate i. t. d.: Upravništvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana, Šelenburgove ulice 6/II.

Državni zbor.
V soboto je državni zbor po dolgem presledku

posadil na suho. Polemiziral je nadalje z nemškim
liberalcem Redlichom ter je povdarjal, da večina
čeških Nemcev ne zastopajo nacionalci, temveč soci
alni demokratje. Zvišajo naj se tisti davki, ki za
denejo bogatine, ne pa davki revežev. Mi nasto
pamo, ne da bi se ozirali navzgor; mi ne kopr
nimo po naslovih ekscelenc, nimamo želje po zvi
šanih ministrskih penzijah in ne vemo, kaj bi po
čeli z ordeni, naslovi in odlikovanji. Mi poznamo
samo obzire na delavno ljudstvo. Rogajte se nam,
kolikor se hočete, pa nas imenujte narodne izda
jalce; resnica je vendar ta: S socialno demokra
tično stranko je prišel delavec, mali obrtnik, uči
telj, uradnik tukaj do besede. (Živahno odobra
vanje.) Le pojdite zdaj v odborske sobe, pa pre
mišljujte, kako bi vendar zvišali indirektne davke ;
nič vam ne bo pomagalo. Dejstvo bo govorilo
proti vam. Mi se bomo bojevali za široke ljudske
sloje radi in upamo, da z uspehom. (Živahno odo
bravanje.)
Dr. Redlich je polemiziral s sodrugom.
Glöcklom, potem je govoril posl. Budžinovsky.
Nato se je prekinila razprava.
Posl. Fr e sl je hotel vložiti še en nujen pred
log, pa ni dobil dovolj podpisov. Zato je zdaj
opravil stvar z vprašanjem na predsednika. Na to
se je zaključila seja.

prišel zopet do dnevnega reda. Od 5. maja se je
zbornica, kolikor je sploh zasedala, bavila z dru
gimi rečmi. Razni nujni predlogi so zadrževali
redno delo in parlament je prišel vsekakor v ne
prijeten položaj; ker poteče koncem tega meseca
v decembru dovoljeni proračunski provizorij, pa se
mora do tistega časa rešiti proračun, ali pa po
daljšati sedanji provizorij. Ce imajo stranke dobro
voljo, se stvar že lahko izvrši; seveda je nad vse
neroden tisti način ; ki ga predlagajo nemška nacio
nalci, namreč da bi bila o celem proračunu le
ena specialna debata, kar ne pomeni nič druzega,
kakor ponoviti generalno debato. Proračunska raz
prava ima dve strani; po vseh konstitucionalnih
navadah je to glavna politična debata, s katero
obračunajo stranke z vlado in pa med seboj. Taka
razprava se sme po sili krajšati in bičati, če se
hoče razjasniti položaj. Na drugi strani je pa
stvarni romanbolj v špecialoi nego v generalni de
bati, kajti o posameznih postavkah proračuna se
more temeljito govoriti, kadar prihajajo na vrsto.
Med strankami se vrše še pogajanja, kako naj se
uredi ta debata, a med opozicijo in vladnimi stran Resnica o shodu N. D. 0. t Ljnbljani.
kami je še veliko nasprotje.
V nedeljo, 6. junija, se je vršil shod N. D. O.
Kar se tiče nujnih predlogov, je bil Šušter v »Mestnem domu» ljubljanskem. Navzočih je bilo
šičev vsekakor umesten in če ga ne bi bil vložil vseh skupaj okrog 220 oseb; med temi 60 do 80
on, bi ga bili priglasili socialni demokratje. To se socialnih demokratov. Shod prav klaverni Tri če
pa ne more reči o ostalih nujnih predlogoih, ki so trtine dvorane «Mestnega doma» so bile prazne.
povzročili samo nepotrebno potrato časa. Kar je To seveda ne moti poročevalca v «Slov. Naroda»,
bilo v njih, bi se bilo lahko večinoma opravilo z da se zlaže: «400 jih je bilol»
interpelacijami. À nekateri gospodje v parlamentu
Govoril je neki jurist Knaflič iz Gorice. Kako ?
mislijo, da morajo dajati svetu povoda, da se bavi O tem se ne da pisati, kajti kar je ta modrijan
ž njimi. V soboto je bil na vrsti predlog gališkega skupaj zgnetel, to je pač vršek konfuznosti. Mož
poslanca Brei ter j a, ki je bil popolnoma brez nima pojma o socialni demokraciji, o njenem pro
pomemben, zlasti ko ga je nekoliko izpremenil. gramu, še manj seve o razvoju socialne demo
Predlagal je namreč, da se izreče vladi ob žalo kracije. Ne loči strokovne delavske organizacije od
va oj e, ker seje Turčiji izplačala odškodnina za politične socialno-demokratične stranke. Ne ve,
Bosno. Od obžalovanja še nobena vlada ni umrla. kaj zasleduje eua in seve prav tako ne ve, kaj
Po dolgočasnem Breilerjevem utemeljevanju hoče druga. Nebeška zabava je bila poslušati tega
je govoril dolgovezno finančni minister Biliński. fantiča. Razpravljal je n. pr. terno: «Kaj je «na
Potem so nekateri poslanci v imenu svojih strank rodni delavecf?» Rešil jo je: «Narodni Delavec je
podali izjave, zakaj ne bodo glasovale za nujnost. pol meščana, pol delavca.» Sodrug Anton Kristan
V imenu socialnih demokratov je sodrug N 8 m e c je zato napravil povsem upravičeni medklic: «Zi
povedal, da smatrajo predlog za komedijo. Nujnost zibambula», kar je grozovito poburilo Feldsteina
je bila odklonjena.
in njegove ...
Ko so bili nujni predlogi opravljeni, se je po
Kaj je g. Knaflič pripovedoval o tem, da je
dnevnem redu nadaljevalo prvo čitanje
N. D. O. revizionistična socialna demo
kracija — na to se je samo smejati, kajti mož
fimčBeflt aaftrt«,
ü se j9 bilo prekinilo pred 4 tednL Prvi je go je pozabil, da se je N. D. O. doslej predstavljala
le kot «strokovna» organizacija, koje člani morejo
voril češki agrarec O ki as e k proti načrtu.
Potem je dobil besedo poslanec GlöckS biti člani različnih političnih strank. Gosp. Knaflič
bi se radi svojih oslarij prejel za glavo, če bi malo
(soc. dem.)»
Razložil je, kakšne posledice bi imeli novi mislil. N. pr. Clan N. D. O. — bivši njen pred
davki « najsiromašnejSe sloje prebivalstva. Za de sednik — Dolfe Ribnikarjev je po Knafliču revi
želne finance ne more biti odgovorno delavsko zionističen socialni demokrat, kar ga seveda nič ne
ljudstvo, dokler gospodujejo v deželnih zborih pri moti, da sedi v izvrševalnem odboru liberalne
viligirani poslanci. Ce i*oSe država kaj storiti za stranke in — da po kmetih organizira liberalno
dežele, naj rpelj0 *PloSao
enako vo stranko 1
Resnica je, da take zabave ni bilo že kmalu
lilno pravico za deželne zbore, Socialna
demokracija je resnična nasprotnica alkoholizma, v Ljubljani kot ta v «Mestnem domu» 6. junija.
upa proti tej taji « » *
,b° Navzoči socialni demokratje so se konfuzariji gg.
M.,, od nje hotela taeti «M® d"hodfc' p“>“ N. D. O. tako smejali kot malokdaj v življenju.
•«t mor. nastopiti proti rsahenm «nanju indi. Zato so bili zizibambulci zelo hudi, zlasti so imeli
na piki sodruga Antona Kristana, na katerega so
^LS^socialeo Jtanoteh B.acblnteji>
hoteli parkrat dejansko navaliti. Suroveže od Feld
M.O. medklice, pa ga je govora.lt posteao steina pa do Juvana in Zadnika se je vedno
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tako zavrnilo kot so zaslužili. «Slovenec» poroča,
da so sodruga Antona Kristana zizibambulci ven
potisnili; to ni res. Noben se ga ni dotaknil —
dasi je bil n. pr. Feldstein divji kot pijani vol —
ker so naši sodrugi takoj obkrožili sodruga Antona
Kristana in potisnili podivjane zizibambulce nazaj.
Po govoranci g. Knafliča je dobil besedo so
drug I. Kocmur, ki je pokazoval v mojstrskem
govoru na nezmisle Knafličeve, poučeval je zme
denega jurista — ubogi klientje — iz Gorice o so
cialni demokraciji in o vzrokih rojstva N. D. O.
Vsaka beseda sodruga Kocmurja je zadela zizibambule tako v živo, da so kar besneli. Modri Juvan,
ki je predsedoval shodu, je na svet Dolfeta Ribnikarjevega — odvzel sodrugu Kocmurju sredi govora
besedo: «češ, da agitira za socialno demokracijo».
Socialni demokratje smo proti takemu počenjanju
opravičeno protestirali. Nastal je nato tak šunder,
da se ni slišalo nobene besede več. Zizibambula
Ludvik Zadnik je skakal kot aôr, za njim njegovi
kolegi. Socialni demokratje pa smo se smejali, delali
dovtipe, ploskali v pohvalo klovnom i. t. d. Dolfe
Ribnikarjev je vpil, Škerlj se je drl — Feldstein
pa besnel. Tak «teater« je nastal, da si ni želeti
boljšega. Končno pa so zizibambulci zapeli «Hej
Slovani» in se jezni razšli.
V «Slovenskem Navodu» se sedaj zgražajo nad
socialnimi demokrati, ki so se tako imenitno za
bavali na njihovem shodu. Nazivljajo socialne de
mokrate «tolpo napojenih pretepačev». Mi samo
konstatiramo, da so se socialni demokrati vzorno
obnašali — tepsti so se hoteli Ie zizibambulci.
Medklici so pa menda povsod dovoljeni . . .
Nedeljski shod je zopet pokazal: kako brez
zmisla in brez razuma nastopa N. D. O. Glavni
njeni cilj je bil in — kakor kaže — tudi ostane:
boj proti socialni demokraciji z vsemi starimi in
novimi sredstvi, ki se sploh kje dobijo. Slovensko
delavstvo ve to, zato pa ne mara zizibambulcev
kakor ni maralo liberalcev, kajti delavska stranka
na širnem svetu sploh je edino socialna de
mokracija . . .

Zbor srbskih socialistov.
Belgrad, 30. maja.

Dalje.

Za javnost najvažnejša točka dnevnega reda
□a zboru srbske socialne demokracije je bila
Kolonialna politika in narodno vprašanje.
Poročal je o tej stvari sodrug Dušan Popovič,
ki je svoja zanimiva izyajanja reasumiral v sle
deči resoluciji:

«Aneksija Bosne in Hercegovine predstavlja
po načinu, po katerem je izvedena, in po cilju, za

radi katerega se je izvršila, dejanje kapitalistične
kolonialne politike, ki jo vodijo evropske države že
davno na Balkanu, dejanje monarhističnih, milita
rističnih, klerikalnih stremljenj veledržave. Obso
jajoč najenergičnejše to dejanje, stoji redni kongres
srbske socialne demokracije na stališču socialistične
internacionale, ki se je na kongresu v Stutgartu
načeloma izjavila proti kolonialni politiki, ker ovira
svobodni razvoj produktivnih moči človeštva, išče
potratno izven dežele bogatstva, ki ga je vstvaril
delavski razred v deželi, pospešuje militarizem,
krepča reakcijo, budi imperialistično pohotnost, do
vaja mir trajno v nevarnost in goni ves svet v
pogumnost splošne vojne.
Povrh teh razlogov, ki veljajo v enaki meri
za socialno demokracijo vseh dežel in jo navajajo,
da najodločnejše nastopa proti vsaki kolonialni po
litiki, naj jo vodi kdorkoli in kjerkoli, nalaga srbski
socialni demokraciji še poseben interes, da nastopa

t

proti temu najnovejšemu dejanju avstroogrskega
kapitalizma. Žrtev te kolonialne politike je srbski
narod. 2 njo je dober del srbskega naroda vržen
v najtežje gospodarsko in politično suženstvo mo
dernega časa, v kolonialno suženstvo in s tem so
mu odvzeti najelementarnejši pogoji za daljni
razvoj. Drugemu delu srbskega naroda pa, ki živi
v narodno samostalni državi, je preprečen normalen in intenziven razvoj. Zakaj politično edinstvo
n neodvisnost naroda, ki dobiva danes izraz v na
rodnem edinstvu, ni samo potreba domačega ka
pitalizma, temveč splošna kulturna potreba vseh
družabnih razredov. Kolonialna politika tujega ka
pitalizma zadržuje razvoj in uničuje svobodo srb
skega naroda kot celoto, za katero se bojuje
socialna demokracija prav tako kakor za svobodo
vsakega posameznika.
Toda sočasno konštatira kongres, da ovirajo
in onemogočajo razvoj srbskega naroda poleg vla
dajočih razredov evropskih kapitalističnih dežel
tudi domači vladajoči razredi. Ce so na Balkanu
interesirane kapitalistične države, glavno Rusija in
Avstrija, s svojo politiko brutalne sile, preračuna
nega izzivanja in večnih spletkarij trajno ovirale
vresničenje srbskega narodnega ideala, združitev
vsega našega naroda, v narodnem edinstvu, so
nahajale za to svojo politiko vedno neutrudljive
pomočnike v vladajočih razredih Srbije, poglavitno
v monarhiji, ki je bila vsak hip pripravljena, da
potepta splošne politične in kulturne interese na
roda za kakšno dinastično koncesijo.
Srbski vladajoči razred, vpoštevaje v prvi vrsti
buržoazijo, onemogoča razvoj srbskega naroda še
vse bolj s tern, da je po zistemu kapitalističnega
izrabljevanja monopoliziral zase vso kulturo, torej
tudi kulturo, kolikor ima naroden značaj : Narodno
kulturo, ki je temelj narodnega edinstva. Držeča
delavski razred v gospodarskem suženstvu in v po
litični potlačenosti, ovira srbska buržoazija intelek
tualni in moralni razvoj množice, njen vstop v kul
turno, torej tudi v narodno enoto, kolikor ima
kulturno edinstvo tak značaj. Srbska buržoazija
ovira razvoj in stremljenje svojega naroda. S po
litiko reakcionarnih reform in glavno militarizma,
katero vodi izza aneksije silnejše kakor kdajkoli,
izpopolnjuje delo Avstrije v uničevanju srbskega
naroda.
Edina socialna demokracija vstvarja srbskemu
narodu politične in kulturne pogoje za njegov
razvoj. S politiko socialnih reform, s katero dvi
guje na relativno visok nivd življenje delavskega
razreda, omogoča večini naroda, da si prisvoji čim
več proizvodov moderne kulture, torej tudi kar
velja od narodne kulture. S socialno revolucijo
izvaja to delo do konca. Socialistična družba daje
vse rezultate kulture, torej tudi narodne kulture,
na razpolaganje delavskim množicam, ki so jih
tudi vstvarile, materialno kulturo neposredno, du
ševno pa posredno. V socialistični družbi prestane
tudi vsako potlačevanje posameznika, razredov in
narodov. Tedaj prestane tudi vsaka kolonialna po
litika. Edini vspešni boj proti kolonialni politiki,
ki jemlje narodom neodvisnost in svobodo, in
proti antinacionalni politiki domačih vladajočih
razredov, ki jemljejo narodom njihovo kulturo, je
torej mednarodna politika proletariata, kateri je
cilj uresničenje socializma.»
O tej zanimivi točki so govorili na vabilo
predsedništva zastopniki avstrijske, nemške, jugo
slovanske ter zastopnik bolgarske socialne demo
kracije. O debati, ki je bila vseskozi resna in
važna, bomo poročali.

Za pravice bosenskega ljudstva,
(Iz govora poslanca drja. Adlerja na seji državnega zbora
dne 8. junija.)

DaJje

Dr. Redlich je izjavil, da zaupa vladi. Seveda:
On zaupa vladi, ona pa njemu. Dr. Redlich je za
upal že v jeseni in zaupa tudi danes, ko je vlada
že sramotno prevarila to zaupanje. Nam se zdi,
da je že davno prišel trenotek, ko je vlada izgubila
zaupanje zbornice.
Seveda nam pravita generalni protigovornik in
ministrski predsednik, da se bodoči
uuibobki laoor

ne sme postaviti pod varuštvo. Kaj smo o
nas hočete odpraviti s takimi frazami? Ka
htevamo ? Ali hočemo kaj vzeti bosensk
boru? Ali ni res, da mu hočemo nekaj d
zahtevamo, da lahko rešuje to vprašanje l
treba za kmete, ne da bi imel že vezai

Bosenskemu poslancu, ki bo prvič imel oddati svoj I
glas, se mora jasno pokazati: Ni se ti treba bati
agentov in faktorjev ogrske klike, naj že sede pri
vladnem ali pa pri kakšnem bančnem koritu; saj
ne stojiš pred gotovimi dejstvi, nisi še prodan
agrarni banki, ampak pravico imaš, da
iklepai avobodao,
kako naj se kmetje osvobode izkoriščanja. Dr. Glombinski pravi: Bosna Bošnjakom. Da! Ampak ne
Bošnjakom, ki imajo zvezane roke in
noge, zvezane s kurialna ustavo, zvezane z mno
govrstnim vplivom tiste korumpirane in korumpirajoče klike, ki povzroča iz političnih in uma
zanih profitarskih razlogov, da se vgnezdijo kapi
talizem in kapitalistični interesi v vsak tak zastop.
Ce je dejal Glorabinski in prej enkrat tudi
baron Morsey, da so leta 1848 tudi baroni gla
sovali za zemljiško odvezo, nas pustite pri miru s
takim nazorom na zgodovino. Saj vemo natančno,
koliko je stalo, da se je vtepla gospodom baronom
in grofom na tej in na oni strani Litve, na jugu
in v Galiciji, pamet in človečnost v glave. (Pri
trjevanje.) Ker to vemo, nočemo, da bi ostal bo
senski sabor brez varstva, temveč mu hočemo po
vedati: Nič strahu, ker niste sami! Ce imate
slabo ustavo, so tukaj narodi, ki so si vendar pri
borili košček resnične demokracije ter imajo dolž
nost in sveto nalogo, da porabijo to demokracijo
ne le zdse, ampak za vse narode in da jih va
rujejo nasilja onih, ki so naši in njihovi sovražniki.
(Burno odobravanje.)
Seveda frče zdaj gesla po zraku: Slovani ne
glasujejo s Slovani in nam se očita, da ne gla
sujemo z Nemci. Ne uganjajte vendar

take komedije!

Kdo vam pa verjame, da gre tukaj za vpra
šanje med avstrijskimi narodi? In če ste tako slepi,
da verjamete, mi ne verjamemo. Tukaj glasujemo
za to, kar smatramo, da je potrebno v interesu
bosenskih kmetov in v našem skupnem interesu.
Nemci, Slovani in Italijani glasujemo za to, pa nas
ne briga čisto nič, če sopihajo tamle Nemci, da
glasujemo s Slovani, kakor se smejejo naši češki
sodrugi, če jim kdo očita, da se ne vklanjajo slo
vanski vzajemnosti.
Včasi je pač nejasno, v čem tiči
slovanska ali nemika vzajemnost

Ampak gotovo je, v čem ne tiči. V tem go
tovo ne more obstojati, da bi se strahopetno vdajali
vladi, ki ni izpolnila naloga, sprejetega od zbornice.
V tem ne more obstajati, da bi
pustili na cedila narod,

naj je slovanski, nemški ali laški. Resnica je, da
Nemci tamle ne glasujejo za vlado, ker gre za
slovansko stvar. Saj je tudi lepo število Nemcev,
ki glasujejo za predlog: Dvainpetdeset socialnih
demokratov, ki imajo za sabo armado volilcev, o
kateri lahko pravimo, da ni med njimi ne eden,
ki ne bi bil v tej stvari popolnoma složen z nami.
Marsikdo v nemških strankah se čuti kaj ne
prijetno v položaju, v katerega so prišli pod

ne izpolnjuje dolžnosti, ki in iP
prevzela, ko se
zavezela, da izvrši volilno
sklical parlament sedaj, k0 reformo. Ge bi »
je kriza, je vjanfl
dejal, da bi ga moral ’ odgoditi
Hollo je godel svejo znano, d,z reskriptom. —
l»U samostalna banka. Justh B°ra biti leta
'”»il, da ne pusti nobene zadtve’
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* Pri nadomestni državnozborski vshvt «
Gradcu namesto D ers chatte je bil v soboto
v ožji volitvi izvoljen Demški nacionalec Was ti a c
z 2235 glasovi proti krščanskemu sociaica Neunteufelu, ki je dobil 124 glasov. Udeležba je” bila
zelo pičla, ker se je naprej vedelo, aa ne' aore
biti drugačen rezultat.
* Zadružni inštruktor za Kranjsko. Na inte;
pelacijo dr. 2’tnikovo je odgovarjal trgovin«! mi
nister, da je njegov namen, za vsako deželo na.
staviti zadružnega inštruktorja, nima pa za to potrebnih sredstev. Takoj, ko dobi ta sredstva, bo
tudi za Kranjsko ustanovil samostojni zadružni
inštruktorat.
* V italijanski zbornici je govoril novi vojni
minister, general Spingardi, da utemelji povišanje
vojaškega kredita. Mirovno stanje vojaštva se ima
povišati na 225.000 mož. Izredni kredit znaša
125 milijonov in se bo v prvi vrsti porabii sa
utrditev meje, da se «zapro domača vrata». Namen
reorganizacije armade je le ta, da bo Italija <od
velikih narodov spoštovana».
* Kolka dama je po živahni debati sprejela
s 131 proti 87 glasovom interpelacijo o delovanju
družbe <pravih ruskih ljudi», takozvanih črnih
stotnij. Vlada je hotela preprečiti interpelacijo, pa
se ji ni posrečilo.
* Stoljipin ne bo spremljal carja na poto
vanju v inozemstvo. Sledil bo Stolypinu najbrže
varšavski generalni gubernator Skallon.
Rusija v Perziji. «Globa» javlja, da nameravajo
reakcionar« v Rusiji trajno okupirati Perzijo. Ge
neral S n ar sk i j da je že dobil nalogo v tem zmislu.
Iz Perzije. Iz Carigrada se poroča: Perzijski
poslanik je posredoval pri turški vladi, da bi od
poklicala turške vojake, ki so zasedli nekatere kraje
v Perziji. Veliki vezir je odgovoril, da je le malo
turških vojakov v Perziji, da varujejo turški kon
zulat v Urmiji, čim bo red, odidejo vojaki.

SodrngU

Kdor želi napredek naše stranke, ne sme nikdar
pozabiti, da je časopisje najvažnejše orožje v našea
boju. Vsak napredek našega časopisja je napredel
naše stranke, vsak korak, ki ga more zaznamo#:
slavnim Gessmannovim vodstvom.
naše časopisje, nas približuje delavskim, soeiaKVi še kaj verjamete drju. Gessmannu. Mi smo demokratičnim ciljem. Razširjajte torej neumor.3
pa že pred vami iu mu ne verjamemo nič. Ampak «Rdeči Prapor», pridobivajte mu nove naročnike,
ne mislite, da grajam, če ste se vdali Gessmanzahtevajte ga po vseh javnih lokalih, v katere na
novenau vodstvu. Narobe! Saj bi bil sam sebi so hajate ! Ako bo «Rdeči Prapor» krepak in velik,
vražnik. Svojim nasprotnikom nisem nikdar želel se poveča in utrdi Vaš vpliv na javnost. «Rdeti
dobrih voditeljev in mnogo politične pameti. Opo Prapor» je Vaš glas, skrbite torej, da se bo slišal
zarjam vas, da se v vseh rečeh lahko daste voditi v vedno širših krogih! Vse, kar storite za svoje
od Gessmanna, le ne v rečeh, ki se tičejo opra glasilo, ste storili zase, za svoj napredek, za svojo
vilnika. On je fanatik opravilnika, tudi igno korist. Agitator za strankino glasilo mora biti vrai
rant (nevednež) opravilnika. Poslanec Seitz vasje posamezni sodrugi
svaril in vas je opozarjal, da pride stvar na vsak
način v zbornico. A Gessmann se ni dal posvariti.
Pa je stvar res prišla v zbornico, vi pa v zagato. Domače vesti.
Konec prih.

Politični odsevi.
* Češki minister rojak Zaiek, ki je demisioniral, ker je prišel s torkovim glasovanjem v na

sprotje s svojo stranko, je imel potem posvetovanja
s češkimi poslanci, med katerimi so tudi taki, ki
bi radi preprečili njegovo demisijo. V tem se pa
že govori o njegovem nasledniku. Češki klerikalci
zahtevajo, da se mora zdaj izbrati minister izmed
njih in kandidirajo drja. Hrubana. Mladočehi predla
gajo profesorja drja. Celakovskega.
* Koiutova avdienci je ostala na Dunaju
brezuspešna, v Budimpešti pa kaže slabe posledice.
V klubu neodvišnjaške stranke je Košut poročal,
da ni prav nič upaBja, da bi se sprejela politika
neodvišnjaške stranke. Vladar je očital večini, da

— 0 politiki «Slovenskega Naroda» »e
pač reči, da je nad vse čudna. Da daje svojin»
čitateljem kilometrska poročila o nąjraiotoriin
shodih, dočim referira o najvažnejčib pariamen*
f tarnih dogodkih neverjetno površno, nas končno
malo briga. To naj opravijo ž njim njegovi na
ročniki. Ampak neprijetne ponusleke vzbuja
7 zadevi bosenske banke je vsa opozicija, si opsega stranke «Slovanske enote» in socialne demo
krate vseh narodov kompaktno nastopila e
je izvršila boj, ki je moralno porazil vlado, pa
se Bienerth še tako krčevito drži svojega por: J»Vspeh je bil le mogoč, ker je bila °P0^c’-a ,
sklenjena. Zaradi tega seveda ni Pc^ ’
se zamazala in zapostavita druga
p.
strankami. Toda v Specialnem boju je^nda en^
nost nastopa myuo POtrehaa'
Toda
je bilo taktično sodelovaje vzorno- koda ^a- p

■

sc bsjBi organi -trank m od njih se pričakuje, da
pedpirs;0 nJ'“ -antiko t najboljšo močjo. Tega p» v
n, akot m bilo opaziti; v času najhujšega
je bu raco mlačen, kakor da se rešuje kakšno
T;rsša~Je v Patagoniji, Be pa v dunajskem držav
en? ’“?ru'
bi Ust ne imel dovolj prostora, mu
ne bi buo mnogo zameriti ; ampak tega razloga
n». In tako se vsiljuje človeku kot najmilejša
misei ta, da se v uredništvu «Naroda» zavedajo
da pišejo list, ki je izgubil v politiki ves vpliv’
Morda bofie postat kakor dunajska «Zeit» : Ein
farbloses Nachricbtenblatt...
— Slabe ča«e je doživelo tržaško narod
njaštvo, kt je tako temeljito pozabilo na svoje nek
danje cilje, da že ne ve več, Cernu je pravzaprav na
na svetu. Fred desetletji se je postavilo na noge,
da bi vodilo boj «za narodne pravice» in proti
«krvnemu sovražniku». Danes pa je dospelo tja,
da se bojuje komaj še za par bornih mandatov in
sinekur proti — slovenskim socialnim demokratom,
.■.emeljito so se izpremenili časi, toda ne v prid
tržaškemu narodnjaštvu. Možakarji, ki so nekdaj
grmeli proti italijanstvu in italianizaciji, so deloma
obmolknili, deloma pa začeli deklamirati proti
Slovencem, ki so socialističnega mišljenja. Ce se
stare korenine v stranki ozro po preteklosti in
spomnijo na čase, ko so jim prvaki obljubovali
slovenska nebesa ob jadranskem morju, se mo
rajo začuditi ob radikalni izpremembi scenerije. Mi
pa se ne moremo čuditi, zakaj to, kar se zdaj godi,
smo sami napovedovali in prepričani smo, da dožive najstarejši med nami ludi še tisti čas, ko se
izpolnijo zadnje konsekvence naših napovedeb.
Dr. Rybaf je v zadnjih tednih že namigaval, da
bi se utegnilo zgoditi, da bi slovenski narodnjaki
glasovati za italijanske nacionalce proti socialnim
demokratom. Kar je vodja tržaške narodnjaške
klike napovedoval le kot možnost za politične vo
litve, se je pri volitvah v davčne komisije in v
druge korporacije itak že vršilo. Prav gotovo se
pa prikaže taka koalicija tudi že pri političnih vo
litvah, kajti če bi se ves nacionalizem postavil na
glavo, vendar ne bi mogel ustaviti gospodarskega
razvoja, ki bo prejalislej prisilil vso buržoazijo
brez razlike narodnosti, da se združi proti socialni
demokraciji. Ponehavanje boja med slovenskimi in
italijanskimi narodnjakarji je le nezavedna pred
igra, katero pa že diktirajo tisti gospodarski po
goji, ki vodijo polagoma vso buržoazijo v en ta
bor, vse delavstvo pa v druzega. Cim krepkeje se
razvija kapitalizem, ter hitreje se bo vršil tudi ta

Öobili so:
ï’errazzutti in Trojer (ital. lib.) 814
m 803,
Chiussi in Doff-Sotta (soc. dem.) 683
in 665
Hrvatin in Marinkov ć (slov. nar.) 80 in
79 glasov.
V ožjo volitev pridejo Fer azutti in Trojer
ter Chiussi in Doff Sotta
Tretji okraj: Novo mesto
Vpisanih volilcev . .
. 2670
Oddanih glasov . . .
. 1954
Veljavnih „
...
. 1856
Praznih glasovnic . .
. 88
Neveljavnih „ ...
. 10
Dobili so:
Dr. Mrah in Baldini (i :. lib.) 688
______
odn. 651
Perez in Novak (soc. dem/504 odn. 493
Dr. Gregorin in Mladovao (slov. nar.)
520 odn. 495.
Vožjo volitev pridejo :
Dr. M r a c h in Baldini ter dr. Gregorin
ia Perez.
(ßeSrtä okraj : Nova Barjera in Škorlja
Vpisanih volilcev................... • . 3615
Oddanih glasov....................... ... . 2906
Veljavnih „
2638
Praznih glasovnic............................... 108
Neveljavnih . . •......................
60
Dobili so:
Ital. nac. dr. Ara 1125, Bratos 1133,
G h er bet z 1086;
Soc. dem. Colobig 683, Gerin 688, Ker
molj 636;
Slov. nar. Kravos 744, Muha 748, dr.
Rybaf 780..
I
Vožjo volitev pridejo A r a, Bratos in Gherbetz ter Kravos, Muha in Rybaf.
Peti okraj: Stara Barjera in Kjadin.
Veisanih volilcev............................. 6129
Oddanih glasov................................. 4715
Veljavnih „
4377
Praznih glasovnic............................... 266
Neveljavnih .................................... •
71
Dobili so:
Ital. lib. Amaranto 1881, Banelli 2001,
dr. d’Osmo 1909, Putz 1851;
Soc. dem. Blasizza 1455, Calligaris 1419,
dr. Senigaglia 1474, Simonetta 1447;
Slov. nar. Cotič 610, Gregorič 616,
Kolb 607, dr. Wolfan 616.
neizogibni proces.
V ožjo volitev pridejo socialni demokratje z
italijanskimi liberalci.
Šesti okraj: Sv. Jakob in Kjarbola.
Vpisanih voililcev............................. 5145
Tržaške volitve.
Oddanih glasov................................ 4075
Trat, 14. junija. V okoljščinah, za katere doslej
Veljavnih „
3781
še m bilo izkušenj, so se včeraj vršile deželnoPraznih glasovnic................................186
lborske odnosno občinske volitve iz četrtega raz
Neveljavnih „
108
reda v mestu in iz druzega v okolici. Volilna
Ital. lib. Demarchi 803, Marchig 794,
obveznost, ki je predpisana v novem volilnem za Masutti 806, Snidersitz 790;
konu, je spravila na volišče mnogo volilcev, ki so
Soc. dem. Cernlutz 1779, Paul ich 1782,
bili doslej politično popolnoma indiferentni, pa so Pittoni 1816, dr. Puecher 1783;
se, kakor povsod novinci, pridružili tistim strankam,
Slov. nar. Bolonič 939, Mandič 949
ki najbolj kričavo delujejo z opojnimi frazami : Može 939, Živič 937.
Na eni strani italijansko nacionalistični, na drugi
V ožjo volitev pridejo socialni demokratje s
slovensko narodnjaški. Ves volilni boj se je vršil slovenskimi narodnjaki.
v znamenju nacionalizma in socialna demokracija
Brezpomembne so bile kandidature Mazzije mogla računati samo z glasovi svojih zavednih □ iancev iu Nemcev ter «samostalcev» Depristašev, ki so dovolj utrjeni v socialističnem pre pangherja.
pričanju, da vedo, zakaj so socialisti in da ne gla
Mazzinianci (ital. narodni socialci) so do
sujejo po slučajnem, momentanem razpoloženju. bili v 1. okraju 16, v drugem 50, odnosno 38, v
Boj je morala socialna demokracija voditi proti tretjem in četrtem nič, v petem 72, 73, 82, 126
obema nacionalističnima frontama; v tem so bili (Spadoni) glasov, v šestem pa 58, 60, 62, 72.
italijanski in slovenski narodnjaki složni, da so
Nemci (kandidat Czerny) v 1. okraju 27, v
besno napadali socialne demokrate, samo socialne drngem 20, v tretjem 76, v četrtem 72, v petem
demokrate in so si tako neposredno vzajemno in šestem nič.
Depangher pa je dobil v 1. okraju 31, v
gladili pot,
Temu položaju odgovarja rezultat volitev, ki drugem 30, v tretjem 45, četrtem 57, v petem 75,
je v glavnih potezah tak kakor je bil pričakovati. v šestem 30 glasov.
V splošnem je tako kakor pri zadnjih državno
Ožje volitve ie vrže dne 16. t. m. od 7.
zborskih volitvah: V mestu se v nobenem okraju zjutraj do 1. popoldne.
ni dosegel definitivni rezultat, v okolici so izvoljeni
Po volitvah so italijanski liberalci ponudili so
slovenski narodnjaški kandidatje. V posameznostih cialnim demokratom kompromis za ožje volitve.
so pač razlike. Dočim so bile pri državnozborskih Socialna demokracija je odklonila vaak kom
volitvah v vseh mestnih okrajih ožje volitve med promis
sociainimi demokrati in italijanskimi nacionalci, so
O izidu ožjih volitev poročamo v prihodnji
zdaj vae tri stranke v ožjih volitvah, celo tako, da številki.
da to v enem okraju udeleženi kandidatje vseh
V okolici
treh strank.
so dobili:
Za danes naznanjamo splošni rezultat ; na vo
Prvi okraj slov. nar. Miklavec 1086, soc.
litve same se ob priliki že povrnemo.
dem. Končnik 324 glasov.
F nestn:
Drugi okraj: Slov. nar. Bjeker 1157, soc.
Fjpri okraj: Št. Vid.
dem. Milost 510, itaL. nac. Cimadori 118 gla
sov; 292 je bilo neveljavnih, 106 razcepljenih.
Vpisanih volilcev.................. ... . 18O9
Tretji okraj: Slov. nar. Ferluga 1753,
Oddanih glasovnic , . . ,
1320
dr. Pertot 1730; soc. dem. Kopač in Pittoni
Veljavnih glasovne . .
1258
po 516; ital. nac. Cumar 191, Ferluga 154;
Praznih glasovnic . . .
60
86 glasov je bilo razcepljenih. Izvoljeni so torej v
2
Neveljavni glasovnici .
vseh treh okrajih slovenski narodnjaki.
Dobili so;
,
Žačkova demilija. Dunaj, 14. juqîja. Včeraj
.
519
Dr. Cosulich (»t- :■) ■
je bd baron Bienerth s/4 ure na avdienci pri
.
389
Sp a z zal (soc dem.) ■ ‘
cesarju ter mu je poročal tudi o demisiji češkega
. 247
dr. Sla vik (slov. nai.)
Ožja volitev med Cosul.cbem -n bpazzalom, mimstra-rojaka Žačfca. C:sar je odklonil Začkovo demisijo.
..
Dragi okraj: Staro mesto.
261g
Bnrian. Dunaj, 14. junija. Današnja «MonVpisanih volilcev ..............................
tagsrevue» trdi, da bo skupni finančni minister
vSXhfa gia/°V;
1762
baron Burian v kratkem demisioniral in da bo
belgrajski poslanik Forgach njegov naslednik.
in neveljavnih ,.<•••

Zadnje vesti.

Proračnn. Dunaj, 14. junija. Državni zbor
začne v sredo s proračunsko razpravo. Finančni
načrt Bilinskega se odkaže davčnemu odseku,
ki bo najbrže čez počitnice permanenten.

Državni zbor.
Dunaj, 15. junija. Razprava o vladnem fi
nančnem načrtu še ni končana. Včeraj sta bila iz
voljena generalna govornika in sicer proti dr.
Renner, za Gessraann. Govorila bosta danes.
Poslanec Kalina je včeraj vložil še svoj nujni
predlog
Goriško okrožno sodišse prosi za izročitev po
slanca Gregorčiča zaradi žaljenja čašli.
Poljedelski minister Brâf odgovarja na inter
pelacije poslancev Rieseja, Kirchmayr a, in
N a g e 1 e t a zaradi prestolonaslednikovega lova na
Koroškem. Pravi, da je vse v redu.
Potem se nadaljuje prvo čitanje finančnega
načrta. O predlogi govore Kraus (nem. rad.).
H r u b a n (češki klerikalec), B u d i g (kršč. socialee),
L e v i c k i j (Rusin), Urban (nem. lib ), Diamant
(soc. dem.), Glombinski (poljski nar. dem.),
Gross (nem. nac.), Žitnik (slov. klerikalec),
Stransky (nem. rad.), Choc (češ. rad.). Potem
se seja zaključi. Prihodnja danes ob 10. dopoldne.
Dunaj, 15. junija. Po seji zbornice je bila
konferenca klubskih načelnikov. Chiari je izjavil,
da sprejme Luegerjev predlog, da bi bila za
ves proračun poleg generalne le ena Specialna de
bata. Šušteršič predlaga kratko generalno de
bato, Specialna debata naj bi jse pa tako vršila, da
bi bila za tri ministrske skupine po ena debata.
Dr. Adler želi, da bi bila Specialna debata za
vsako ministrsko poglavje posebej. Per g el t po
sreduje, da bi bili poleg generalne dve Specialni
debati in sicer ena (politična) za min. predsedstvo,
za notranje, pravosodno, učno, finančno in bram
bovsko ministrstvo, druga (gospodarska) pa za ostala
ministrstva.
Steinwender predlaga še tretjo za finan
čno ministrstvo in finančni zakon. Potem je go
voril Bienerth, ki je priganjal, češ, da mora biti
proračun rešen do 25. junija. Potem se je kon
ferenca prekinila in se je nadaljevala ob pol 9. uri
zvečer, ter je sklenila, da se začne proračunska
debata danes in traja 10 dni odnosno 76 ur. Iz
vrše se ena generalna in štiri sumarične Specialne
debate: Prva za ministrski svet, dvor, parlament;
druga za notranje, justično, učno in brambovsko
ministrstvo, tretja za poljedelsko, trgovsko, de
lavsko in železniško, četrta za finančno ministrstvo
in finančni zakon.
Bnrian. Dunaj, 15. junija. «N. F. Presse»
aznikuje vest «Montagsrevue», da bi imel Burian
v kratkem demisionirati.
Ograka kriza. Dunaj, 15. junija. Vsled
sklepa neodvišnjaške stranke, da izda proklama
cijo, ki bo zahtevala samostalno banko, kar one
mogoči na podlagi 1867 stoječim ministrom
vsako sodelovanje s Košutovci, bo Weckerle pro
sil cesarja,*da odpusti ministrstvo iz službe. Sliši
se, da bo potem imenovana neparlamentarična
vlada s Khuen Hedervarym, Lukačem ali
pa Hyeronimom na čelu.
Krečansko vprašanje. London, 14. junija.
Tukaj smatrajo, da krečansko vprašanje ni kri
tično, ker je dala grška vlada velesilam take iz
jave, da se ni bati konflikta.
— Več mizarje? dobi delo; obrniti se je na
strokovno tajništvo v Ljubljani, Šelenburgove
ulice št. 6, drugo nadstropje.

Gospodarski pregled.
Cene žita so letos tako strašno narasle, da
že od nesrečnega leta 1873 ni bilo take žitne dra
ginje. ln še ni konec podraževanja. Na budimpe
štanski borzi, kjer je pšenica za avgust v soboto
beležila 13 K 45 vin., je poskočila na 13 K 80,
rž za avgust pa od 10 K 20 na 10 K 45. Za
gotovo blago se je plačalo 34 kron. Država drži
carino, špekulantje izrabljajo svojo ugodnost, ljud
stvo pa lahko lakote umira.

Raznoterosti.
t Skrlvnoiten nmor. V Monakovem se je na
stanil v privatnem stanovanju neki Paul Löstez iz
Amerike. Cel dan je čepel doma. Drug dan ga je
obiskal 33 letni mož, zaklenil se ž njim v sobo,
zapustil jo čez dobro uro, po stopnjicah izgubaval razne papirje iz žepa, katere mu je poma
gala gospodinja pobirati in odšel. Kmalu je pa
gospodinja zapazila, da je njen gost zastrupljen.
V njegovih kovčekih so dobili vse polno denarja,
zlata, ur in raznega orodja za ulome. Dosedaj
še ni dognala policija, ne kdo je Lôitez, ne kdo
je njegov morilec.
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ulica Caserma in Torre Blanca

se priporoča.
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Izhaja v Ljubljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ograke kraje
za celo leto 14 K,za pol leta 7 K,
za četrt leta 3’50 K, meiečno V20 K;
za Nemčijo za pol leta 7’90, za četrt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta 4« 80 K.
Paaint»>* ttevllka 283 v.
Beklamacije «o poUoln« prask«.
Mafranklr&na pUma m b« «pr*
laaaja. Bekeplll «• na »r*«a|»,
llUMvaU Snaztapa* pattt-vratfai
(iiriaa BS aua) za takrat 10 »la.,
»aiknt pa 4e|a»»ra.

59. štev.

V Ljubljani, v četrtek, dne 17. junija 1909.

N A SLO V A : Za dopise in rokopise za list : Uredništvo
•Bdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne pošiljatve
naro-ila na list, reklamacije, inserate i. t d.: Upravništvo
«Rdečega Prapora», Ljubljana. Šelenbnrgove ulice 6/II.

Moka.
Hrana je prozaična reč. Kdor je med blago
slovljene! tega sveta, jo labko ozaljša; med kosi
lom delavca, ki poje svvjs slabozabeljene žgance v
cestnem jarku, pa dinje em milionarja, ki obeduje
med rožami in orhidejami z zlatnih krožnikov, je
razlika. Ampak če pustimo zunaDje prilike na stran
in vzamemo hrano samo zase, moramo priznati,
da je prozaična reč, To spoznanje in priznanje pa
nič ne pomaga; potrebna je, tako brezpogojno
potrebna, da brez nje tudi poezija ni. In včasi se
mora govoriti o tej prozi.
Prav letos se suče o njej vsakdanji pogovor.
Cena pšenice jo tako poskočila, da že od leta
1873, ni bilo take žitne draginje kakor sedaj. Že
po zimi se je začelo podraževanje in nihče ne
ugane, kdaj ga bo konec. Kapitalistična špekula
cija se je polastila ugodne prilike; oderuški kapi
tal se hoče povečati na stroške siromašnega ljud
stva in nič mu ni mar, če nastane zaradi tega
lakota po vsej deželi in če se razvijejo kužne bo
lezni med vsemi narodi.
Prvi vzrok sedanje draginje, ki se čuti v vseh
družinah nebogatih slojev, je slaba letina. Toda
to ni edini razlog in tudi ne najtehtnejši. Neza
dostno žetev je porabila kapitalistična špekulacija,
ki se najbolje redi z bedo človeštva. Prvi, ki je
opazil «ugodni» položaj, je bil neki hm Patten v
Chikagu; njegovi agenti so pokupili ogromno mno
žino žita, kateremu on seveda tem ložje določa
ceno, čim manjša je konkurenca. Kadar pa začne
eden z oderuštvom, so hitro najdejo drugi, da ga
posnemajo. In danes špekulira na lakoto vsak,
kdor ima količkaj vpliva na žitno kupčijo.
V naših krogih je v tem oziru važna budim
peštanska borza, že zaradi tega, ker je Ogrska pre

PODLISTEK.
Otrok.
Oh, ta naš otroki Ta naš ljubi otrok, naš
zlati otrok, naš nedolžni otrok...
Uh’. Kako jo je jezilo tol Vsi, vsi so jo
imenovali tako. A zakaj, zakaj? Seveda, polaskati
so ji hoteli, ona pa ne mara takega laskanja. Za
kaj naj bi bila otrok ? Osemnajst let je stara. To
menda ni več otroška doba. Razvita je tudi do
volj. Bila je v višji dekliški šoli, kjer se je vedno
pridno učila. Učiteljice in profesorji so jo hvalili.
Neumna torej ne more biti. Zakaj ji pravijo
otrok ?
Včasi se je jeze jokala, Najbolj jo je bolela
misel, da je morda res otročja. To bi bilo prav
lahko mogoče. Vsi ravnajo ž njo kakor z otro
kom," ali bi bilo č&do, če bi ostala otrok?
Semintam ji je vstajala temna slutnja v srcu,
d« meni star* ia sorodniki ne ravnajo prav. To
je bilo nekaJro ioštiflktivao. Razsoditi ni mogla ni
česar. Samo čutila je, da ji primanjkuje nečesar,
kar hi bilo topo,
"°rda pnjetno’ morda ko“
mtao. Njeni starši so bili jako dobri, a prav pre
velika dobrota ji ni bila všeč.h same dobrote ,o
imajo v kletki kakor kanarčka. Mah j« izbira
' oče knjige, tete in sestrične so njena
Zato je tndi dobro vzgojena? nobena nje•išic nima boljše vzgoje. S,cer o svojth

Leto XII.

težno agrarna dežela, ki prideluje mnogo žita. socialnih demokratov in oni so bili edini, ki so se
Prav na budimpeštaaski borzi pa skače cena žita navsomoč upirali nezaslišanemu darilu za velepo
sestnike. Za 6 K 30 vin. se sedaj podražuje vse
takorekoč od dne do dne.
Proti kapitalističnemu ropu, ki ne pozna dru žito, ko pride čez avstrijsko mejo; toda tudi do
gih namenov kakor interese svojega žepa ni dru mači kupčevalci z žitom lahko zahtevajo enako
zega zdravila, kakor načelni boj proti kapitalizmu, ceno, ker v Avstriji pridelano žito ne zadostuje po
to se pravi, socializem. Dokler ima človeška družba trebam prebivalstva in ni se Jim treba bati, da bi
kapitalistično obliko, je gospodarsko izkoriščanje žito ostalo brez kupca.
Na vse hude posledice so socialni demokratje
vsake vrste neizogibno; vsak srečni in vsak ne
srečni slučaj mora kakorsibodi koristiti kapitalu; opozarjali državni zbor. Vsi opomini pa so bili
ceno pa mora vedno plačevati delavsko ljudstvoj zaman, kapitalistični parlament je sprejel carinski
Tudi draginja je stalna spremljevalka kapitalizma, tarif in veleposestniki v družbi s špekulanti so
s svojimi gospodarskimi silami, močnejšega od vseh triurafirali. Sedaj pa plačuje ljudstvo ta triumpf
s svojo bedo. Za 4 K 50 vin. bi bila pšenica
držav in vladarjev.
Toda če kapitalistična družba ni zmožna, da lahko cenejša, če bi bilo ostalo pri starem tarifu
bi preprečila oderuštvo sploh, bi se vendar naj in ob sedanji, vse meje presegajoči draginji, bi se
hujši udarci špekulacije lahko nekoliko ublažili, če to pač precej poznalo.
bi države res imele namen, skrbeti za blaginjo
Toda carinski tarif izkoriščevalcev je sedaj
ljudstva. Tudi v Avstriji bi lahko imeli cenejše veljaven in vprašati se mora le, če bi se dalo
žito, torej cenejši kruh, če ne bi naša država hlap vendar vsaj za trenotek kaj storiti proti draginji.
čevsko služila veleposestnikom in njihovim tra Gospodarski odsek je sprejel predlog, da se
zahteva od vlade, naj do meseca julija odpravi
bantom.
Avstrija je na poti, da postane industrialna vso carino na žito. Ako bi ta sklep obveljal, bi se
država. S podjetji se množi delavstvo, ki obsega pšenica lahko vpeljala za 6 K 30 vin. cenejše v
že danes večino prebivalstva in bi torej po vseh državo. Od odseka do zbornice je pa dolga pot in
zakonih razuma in pravičnosti imelo zahtevati, da nihče ne more vedeti, kaj bo storila večina; zakaj
bi se državna moč v prvi vrsti ozirala na nje drugi odsek je prav nasprotno proti glasovom so
gove potrebe. Če tudi je v državi še mnogo polje cialnih demokratov sklenil, pozvati vlado, naj brez
delstva, vendar ne zadostujejo njegovi pridelki pogojno zapira meje.
Vzemimo pa, da bi bilo v zbornici vendar do
niti v normalnih dobah za prehrano vsega doma
čega prebivalstva, če pa pride slaba letina, je se volj socialnega duha in da bi obveljal predlog za
veda še več odvisno od uvoza iz zunanjih dežel. provizorično odpravo carine. Tedaj bi pač imeli
Žita, ki pride v Avstrijo iz drugih krajev, se sklep državnega zbora, nikakor pa še ne cenejšega
veda ne dobimo za tisto ceno, za katero se pro žita. Carina je namreč skupna zadeva in odpra
daja doma. Podraže ga prvič stroški prevoza, dru viti bi se mogla le tedaj, če bi pritrdila tudi
gič pa carina, ki jo jemlje država od vseh čez ogrska vlada. V Budimpešti pa bi skoraj prej rekli
mejo prihajajočih pridelkov. Do leta 1906. je izna <ne> kakor «da». Leta 1905, bi bil državni zbor
šala carina na pšenico 1 K 79 vin. Novi carinski lahko preprečil preveliko draginjo kruha; zdaj ne
tarif, ki ga je sprejel državni zbor, jo je zvišal na more do leta 1907. ničesar ukreniti sam. Prebi
6 K 30 vinarjev. V starem parlamentu je bilo 11 valstvo se lahko zahvali meščanskim strankam, da
varišicah ne more govoriti mnogo. Prav malo jih
pozna. Oče in mali sta ji dejala, da ni dobro za
mlado deklico, ako se preveč peča s tujimi ljudmi
in s knjigami. Da, to ji je bilo najstrože prepo
vedano : različne knjige, zlasti romani in pa družba
izven očetovskega doma. Oboje jo je včasi bolelo
in kadar jo je mati v njeni navzočnosti hvalila
obiskovalcem, je kar rdevala. Njeni materi je bilo
to kaj všeč, saj je bil to živ dokaz one devičanske
sramežljivosti, ki je plod brižne, dobre vzgoje. S
posebno slastjo je tedaj zatrjevala:
— Da, moja Minka je nepopačen otrok. Nič
ne ve, tako je nedolžna, tako nedolžna, da je
veselje.
Minkina rdečica se pa ni razlivala samo iz
sramežljivosti po njenem obrazu, temveč tudi iz
pritajene jeze, ki ji sicer ni bila umlijva, a katero
je vendar globoko čutila. Nekako neumna se ji je
zdela zveza materinih besed : «Nič ne ve ; ne
dolžna je.»
Nič ne vel
Da, to je res, a boli jo to. Nič ne vedeti,
nevedna biti ali prav tako, kakor biti neumna P
Mati pač pravi: Nedolžna je. A naj je človek ne
dolžen, menda vendar ni treba, da bi bil ne
umen?
Take misli so jo včasi zelo pekle in kadar so
se ji pojavile, je utegnila postati jako žalostna.
Toda njena bol je bila to kratkotrajna. V tem
oziru je bila res še pravi otrok. Ako n ji je kaj

žal ; storilo, se je razjokala, kakor bi morala
umreti; a dovolj ji je bilo, zaslišati vojaško
godbo, ki je marširala mimo hiše, da je skočila k
oknu in se s celim licem smejala, smejala, da je
zvenelo po vsem domu kakor srebrno zvonenje.
Na ulici se seveda ni nikdar smejala, kajti dobro
vzgojeno dekle ne sme kazati svojih afektov pred
tujimi ljudmi.
Enkrat se pa vendar ni mogla premagati.
Bilo je krasno rosno jutro ; mladi solnčni žarki
so dražestno trepetali po zraku, ki je kar dehtel
svežosti in sladke, opojne skrivnosti, katero so raz
umele samo milo dišeče cvetke in radostno žgoleči škrjančki. Minkina mati je ljubila lepo naravo,
seveda po svoje. Vsak izobražen in dobro vzgojen
človek mora ljubiti prirodne krasote, a ta ljubezen
in njen izraz ne sme prekoračiti stalnih mej.
Ob šestih zjutraj je Minka odšla z materjo na
sprehod. Morda bi bila šla rajši s prijateljico. A
pravzaprav ni imela nobene in če bi jo bila imela,
ne bi bila mati nikdar dovolila, da hodi z drugimi
dekleti, ki bi labko spravile blaženo nevednost
njene hčerke v nevarnost
Sli sta izven mesta v bližnji log. Tam je bilo
ob tem zgodnjem času kakor v raju. Zelena barva
listja, trave in maha ni bila nikdar tako blagokrasna, kakor zgodaj zjutraj. Vse je bilo čudovito
svežo in Minki se je dozdevalo, da se mora to
drevje in grmovje prav tako počutiti kakor ona,
kadar se zbudi iz jako prijetnega spanja. Dalje prih,
r»iï!ïi.‘. iiivmHjfrpt

1
za sedaj še najslavnejše hrane ne more dobiti krščan
sko ceno. Konsumentom bi pa to lahko odprlo oči,
da prav v najvažnejših rečeh ni vseeno, ße ji za
stopajo meščanski poslanci ali pa socialni demo
kratje.

Za pravice bosenskega ljudstva.
(Iz govora poslanca drja. Adlerja na seji državnega zbora
dne 8. junija.)
Dalje.

Kako je bilo z glasovito petkovo sejo? Mi se
vspešno trudimo, da vzgojimo svoje sodruge za
disciplino; da bi pa opravljali ta posel še za
vladne stranke, se vendar ne more zahtevati od
nas. (Veselost.) V interesu parlamenta vzamemo
itak večje delo nase, nego bi bila naša dolžnost.
Dr. Gessmann je mislil, da bo opozicija tako
naivna, pa se bo vdala obstrukciji, zato ker jo
vodi on, generalissimus vladnih strank. Kako pa
ravnate Vi z obstrukcionističnimi strankami? Zdaj
ste vi obstrukcionistična stranka. A kaj se Vam je
zgodilo? Saj se ni imelo zgoditi nič druzega, ka
kor glasovati, da bi se bila mogla seja zaključiti.
A na Gessmanovo povelje je prišel

ipektakel,
za katerega iščete zdaj z vsemi težavami razloge.
Dogodek z zapisnikarjem Kotlafem omenim le
na kratko. Prvič konštatiram, da poslanca Bernta
res ni bilo v zbornici in drugič konštatiram, da je
bila Kotlafova pravica, vprašati, če je Bernt na
vzoč. In ker ga ni bilo, je zares najbolje, da
molčite.
Z reformo opravllnlk*

bi radi zavarovali pravico večine, da se ne bi
mogel dvigniti nihče, kdor je v manjšini. Pa pri
dete prvič sami v manjšino in že vam je položaj
neznosen. Tolažim se, da vas ne bo nihče posne
mal, ker je bil vspeh vašega primera tako slab.
Ce bi bili s tem dosegli političen vspeh, bi bila
stvar nevarna. Ker ste pa dosegli samo nesmrt
no blamažo, se to pač ne bo več ponovilo.
(Bielohlawek dela medklice.) Ej, gospod deželni od
bornik, če se «giftate», tedaj se «giftajte» potihem 1 (Veselost.) Dr. Gessmann ima le eno upanje :
Mačka je rešena. On upa, da bo današnje gla
sovanje ugodnejše za vlado. Ne vem, če bo imela
Šušteršičeva resolucija danes 20 glasov več ali
manj. To pa vem : Naj se konča glasovanje kakor
se hoče, ta vlada se ne da rešiti. (Odobravanje
pri socialnih demokratih.) Če pravi vlada, da ne
bo izdajala posledic niti tedaj, ako bi se glaso
vanje izvršilo proti njej, je to morda na čast pri
vrženosti, ki jo imajo baron Bienerth in njegovi
kolegi do svojih foteljev, ampak konstitucionalno mišljenje in rešpekt pred parla
mentom se v tem ne izraža. (Živahno odo
bravanje pri socialnih demokratih,) Ali misli vlada,
če ne izvaja posledic, da stvar ne bo imela po
sledic? Dejstvo, da je vlada odvisna od tega, če se
par gospodov več ali manj na oni strani zaveda
svoje dolžnosti, od tega, če se glasuje ob 5. ali ob
7., dokazuje, da tej
▼ladl oi obstanka v zbornici,

na dnevni red. Mi pa imamo vlado, ki noče nič
druzega kakor živeti, ki nima prepričanja, ae pro.
grama. Vprašuje se, če naj Avstrija oborožuje svojo
mornarico bolj kakor največje države. Zato naj ge
iztlači iz delavskega ljudstva zadnja kapljica krvi.
Ali nasprotuje vlada tem namenom, ali jih pospe
šuje? Nihče ne ve tega. Vemo pa, da bo Bienerth,
ker more človek le tedaj ostati minister, če žre
bojne ladje in vojaška bremena, požrl
vse, kar mu bodo položili na mizo.
To pa ni vlada, kateri bi mogli y sedanjem
trenotku izročati usodo Avstrije. Ker smo dobili
v vprašanju agrarne banke dokaz, s kakšno eneržijo, spretnostjo, vestnostjo in parlamentarno po
slušnostjo nastopa proti soglasni volji zbornice, za
htevamo, da se ji jasno izreče nezaupanje.
Baron Bienerth je sprejel obveznosti, katerih
ne more izpolniti, ker pravi zbornica: «Za ogrsko
agrarnobanko se ne plača iz denarjaavstrijskih davkoplačevalcev niti vinar!»
Izpolniti hočemo svojo dolžnost napram narodu v
Bosni, ker samo tako izpolnimo tudi dolžnost napram
svojim narodom. Zato bomo z dobro vestjo glaso
vali za Šušteršičevo resolucijo. Da dosežemo složno
glasovanje, nismo vložili svoje lastne resolucije, ker
nam ne gre za posamezne besede, ampak za stvar.
Vsakdo bo vedel, zakaj in proti čemu glasuje. Mi
glasujemo za pravice bosenskega naroda
in za pravice parlamenta. (Živahno odobra
vanje in ploskanje.)

Tržaške volitve.
Trst, 15. junija. Slovenski narodnjaki so izdali
za ožje volitve sledečo parolo svojim pristašem :
1. naj v IV. okraju, kjer je ožja volitev med slo
venskimi kandidati dr. Rvbafem, Kravosom in
Muho ter med laškimi liberalci, volijo slovenske
kandidate; 2. naj v lil. volilnem okraju, kjer je
ožja volitev med Slovencem dr. Gregorinom in
socialistom Perezom na eni strani ter dvema «ire
dentistoma na drugi strani, volijo dr. Gregorina
in Pereza; 3. naj v VI. volilnem okraju, kjer je
ožja volitev med 4 Slovenci in 4 socialisti, oddado
prazne glasovnice, ker je zmaga socialistov
itak zagotovljena in 4. naj v vseh drugih okrajih
v I., II. in V., kjer je ožja volitev med socialisti
in irredentisti glasujejo za socialnodemo
kratske kandidate.

Italijansko vseučilišče.
Banal, 15. junija. Nemško-nacionalna zveza je
imela danes sejo, na kateri je razpravljala o vpra
šanju, kje se naj ustanovi italijansko vseučilišče.
Večina članov se je izrekla za Trst kot sedež
bodočega italijanskega vseučilišča. De
finitivno se o stvari še ni sklepalo, marveč se bo
debata nadaljevala še v jutrišnji seji.

Krečansko vprašanje.
Pariz, 15. junija. «Temps» javlja, da se vrše
tajna pogajanja med Turčije in Grško glede odstopa
Krete. Grška baje ponuja za Kreto 15 milijonov,
Turčija pa zahteva 35 milijonov.
London, 15. junija. Angleška vlada ne bo
odpoklicala svojega vojaštva s Krete. Tudi Rusija
se še ni odločila, da-li bi naj umaknila svojo po
sadko ali ne.

da mora propasti, če ne sedaj, pa nekoliko
pozneje. Ranjena je težko; lahko se še zavleče v
* Poročilo proračunskega odloka, ki se je
kakšno grmovje, đa tara skonča.
Kakšne interese pa imajo vladne stranke, če v pondeljek razdelilo v državnem zboru, izkazuje
za leto 1909:
vlada noče izvajati posledic? Zakaj se kompromi potrebščine...............................
2.406,554.543 K
tirajo zanjo, če vlada niti tega. kompromitiranja, pokritja........................................
2.404,647.482 »
niti žrtve intelekta in drugih lastnosti ne zahteva? torej deficita...............................
1,907.061 »
Ali storite to čisto zastonj ? (Veselost.) Stranke, ki V resnici se ceni deficit prenizko, zakaj v pokritje
glasujejo danes proti vladi, vedo natančno, zakaj so vštete tudi razne svote, ki ne izvirajo iz le
ravnajo tako. Ali veste vi, zakaj nastopate za tošnjega leta, namreč:
29 mil.
vlado? Škodovati nočete vladi; pa ji tudi ne boste dobiček iz denarnega kova.......................
prebitki iz leta 1907 ................................
44 »
koristili. Zakaj ta vlada si škoduje sama dannadan s provizorijem dovoljeno posojilo ...
47 »
ter se kompromitira pred vsemi strankami in sloji odkupni obrok južne železnice • . . .
4 »S
Avstrije, ker nima nobenega druzega namena, ka kar bi z izkazanim deficitom znašalo . . 126 » j
. .
53 »
kor da je na svetu. Ona je, ampak volje nima; Ta primanjkljaj se pač zmanjša za
n če že enkrat kaj hoče, je takoj pripravljena,’ iz pomnoženja kapitala vsled novih železniških
stavb, tako da se mora kot dejanski pri
prihodnji trenotek kaj druzega hoteti. To doka
manjkljaj šteti..................• . . .
73 mil.
zuje Biliński s svojim finančnim načrtom, ki kaže Prišteti pa bo že letos še.......................
10 »
prav jasno svoje stališče: Ce ne, pa ne.
kot obresti za oboroževalno posojilo.
Poročilo proračunskega odseka je v tem po
Razumeti pa morate, da ima prebivalstvo
gledu zelo skleptično in pravi ob zaključku: «Pro
drage ikrbl.
račun ne kaže v dohodkih še nobenega sledu na
Poglejte na narodno vprašanje. Vlada zadujočega gospodarskega razvoja. Nasprotno so
ima zakonski načrt in ga nima — kakor se hoče. dohodki vpisani v taki višini, da se najbrže ne
Ce pravimo, da je vlada zaslužila, da odstopi, mi bodo dosegli. Pač pa se ve že sedaj, da se bodo
izdatki v raznih delih znatno prekoračili.
slimo to ne le zaradi bosenskega vprašanja, ampak Ge se je torej kljub optimističnim vzorom defi
zaradi njenih nazorov o vladanju sploh. Usode- cit samo prikril, ne pa izključil, je sani
polna doba se začenja za nas. Vsak dan se maie ranje državnih financ tem nujnejše. V to se bodo
naše razmerje do Ogrske. Z aneksijo Bosne je prišlo morale zdaj združiti brige vlade in parlamenta.» —
Kako se briga vlada za nove dohodke, je že znano;
Inaoiloranako vprsianfe
da pa njen načrt nič ni vreden, je tudi gotovo.

Politični odsevi.
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cera lanskega leta 10.’“
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zvišal na 10.543 milionov
je do*,
teh 10 in pol miljard odpade^ a-Æ*0’’8*
’ico na leto 356 milionov, u
letnih 55 milionov, to je ritupa; P4*Ć5?40/e f*
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Nakopičili so dein LQeDes ,n De rMte kakor trava,
kot blago izpremeajiQ aJSSega ‘judst’** ki se je
ker se je ljudstvo dai0
b“kovce. Zato
tovarnah, v rudnikih in »Jru v delavnicah in
na morju, zato ker je
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kapitalistične blagajne, mola a®Ba
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listom še posebej plačevati 456
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bede. Tako je kapitalistično
0Q 5Vr’ie
ogromen polip, ki s tisočerimi tnc,
predmet izkoriščanja je pa vedno in
lavsko ljudstvo. Kdor ne razume, da je v tet rat
merah boj delavstva proti kapitalizmu važnejši od
vsakega druzega boja, mora biti duševni slepeckdor hoče delavstvo odvajati od tega boja, je j»
politični slepar.
* Zelo priljnbljan je hrvatski bu baron
Rauch. Mož ima namen, potovati po Slavoniji, da
si ogleda deželo in razmere v njej in seveda da
bi žel kaj slave. Ko so to izvedeli v Brodu, je
občinski zastop sklenil, da se ne bo briga; a
Raucha in da mu ne priredi nobenega
Tako so sklenili tudi v Pakracu in zdaj v Požegi.
Ljudje na Hrvatskem so pa radovedni, če pojte
ban vseeno na potovanje. S tem da bi šel, bi bili
pravzaprav vsi zadovoljai, ampak prav daleč ï
moral iti.
* Francoiks mornariiki avet je sklenil na
črt za stavbo novih ladij, po katerem bo Francija
leta 1918 imela 45 oklopnic. Stroški bodo zna
šali tri miliarde in se razdele na 10 let. Tako
se razvija blaznost oborožavanja po vseh kapita
lističnih državah.
* Na Daoikeffi so bile pred kratkim nove
volitve za parlament. Razpisane so bile zate, ker
sedanja Neergaardova vlada ni mogla dobiti
večine za svoje vojaške namene; zlasti za veli
kansko utrdbo Kodaaja. Vlada pa z volitvami m
imela sreča, zakaj okroglo 20.000 volilcev je gla
sovalo proti in le kakšnih 10.000 za vladne na
mene. Socialni demokratje so dobili enako število
mandatov kakor v zadnji zbornici, namreč 24, Pri
dobili so pa več kakor 16.000 novih glasov, vsega
skupaj okrog 100.000, t. j. tretjino vseh oddanih
glasov, tako da je socialna demokracija že naj
močnejša stranka na Danskem.
* Krečanake «praianje visi zopet kakor črn
oblak nad mirom evropskega jugovzhoda. Otok
Kreta, ki meri približno 8600 km*, je turška last,
ima pa večinoma grško prebivalstvo, iz česar iz
vira trajno stremljenje po združitvi z grško kralje
vino. Leta 1897 je bila zaradi tega vojna med
Grčijo in Turčijo, ki se je za Grko zelo nesrečno
in neslavno koDčala. Tedaj so posredovale evrop
ske velesile; izdelal se je administrativen in sod
nijski red, grški princ Jurij je bil imenovan za ko
misarja in nekatere velesile so postavile voisitro
na otok. Ko je Jurij odstopil, je postal Zaiai*
njegov naslednik. Po pogodbi pa bi morah vele
sile odstraniti svoje čete v določenem času. •
zadnjih dneh so se jeli raznašati glasovi, da se te
zgodi v najkrajšem času. To pa ni všeč turški
vladi, ki meni, da bi se na Kreti razglasna grška
aneksija tisti hip, ko bi zadnji evropski yojax za
pustil otok. Gibanje za aneksijo je baje močno.
Mladoturkom se pa to nikakor ne vjema z računi ;
če bi Turčija izgubila še Kreto, se boje, da bi se
njih položaj v deželi zelo poslabšal in da bi reak
cija lahko prišla na površje. Politični položaj je
tak, da že govore o novi grško-turški vojni. Vosu
se morajo pa vendar sprejemati s primemo oprešnosijo, ker jih večinoma narekuje .žeija po senza
ciji, pa je v njih mnogo več laži kakor resnice.

Shodi.
Vabilo na javen železničarski shod, ki bo v
nedeljo, dne 20. junija t. I. točno ob pol 10. do
poldne na vrtu «Narodnega doma» v
Dnevni red : 1. Nameravani atentat ni žepe pone
srečenih železničarjev. 2. Splošna draginj» “
davki. •
dkiicstób
Hrastnik, V nedeljo 13. pop.
r
Hrastniku shod, na katerem je poročaj sodr, AnwE
Kristan o novih davkih.
plan ministra Bilinskega in pokazal, kaso
se hoče zopet odreti delavsko yadsîvo. Sp se je resolucija, ki odločno protestira pro
<bremenom.
.
. ...
v
Kamnoieki v Ljubljani ai okobc., pozu^.
soboto, 19. junija bo shod «a .
..
International (M.
Skïicateij,
točno ob 6. uri zv. Prišite

vm«

Domače vesti.

^uanna za svojega generalnega govornika, ki se

te na vso moč, a brezvspešno trudil, da bi našel
kaj stvarnega v zagovor sedanje vlade, pa je končno
id nsîaüDje bodo klerikalci imeti prav,. Zakaj čudež
i?, gotovo, če smo kar čez noč dobili slovenskega tzkušal rešiti ysoj položaj z medlimi napadi na
Bernsteina. Ljubljanski tržni nadzornik gospod socialno demokracijo. Ker jo pa prišel takoj za
Ribnikar je, ne da bi se bil zasmeja', samega njim dr. Renner do beseie, je hipoma pobledel
sebe imenoval za socialističnega «revizionista», za ves Gessmanov sijaj.
V svojem obširnem govoru, ki je napravil v
slovenskega Bernsteina. Nam «pravovernim» in
zbornici
nenavaden vtisk, je sodrug Renner
«dogmatičnim» sociai stom se bo sedaj kajpada
slaba godile, zakaj zi^bambule nas bodo uničiti vehementno in sarkastično obsojal Bilinskega
davčne načrte in davčno politiko države sploh, ki
1 — učenostjo. Sitno jc le to, da nam vsa stvar naklada neprenehoma vsa bremena delavskemu
ne gre v glavo in da na noben nač’n ne moremo ljudstvu. Ge predlaga zdaj finančni minister tudi
najti besedila k tj melod«ji. Najbrže se pa tudi nekaj direktnih davkov, ki bi posedujoče obreme
sodrugu Bernstc;nu ne bi bolje godilo, če bi poznal nili z 20 milioni, dočim se hoče iz ljudstva iztlaučenega gospoda Ribnikarja in njegovo teorijo. čiti 100 milionov, je to le fig o v list, ki naj bi
Med modrijani «N. D. D.» so paj «•Višali nekaj prikril ljudstvu sovražno finančno politiko. Treba
îvoniï; o «rixpfhjan» v socialni demokracji; enemu je socialne davčne reforme. Govornik kriti
je «šumelo ▼ itóeah ime Bernstein, drugemu be- zira posamezne davke, ki bi jih rad vpeljal Bi
seds «sindikalisti» in s tem ogromnim znanjem bi liński. Potem si izposoja vlado in njene stranke,
sedaj radi na Slovenskem postati imenitni. Ampak zlasti krščanske socialce ter ostro in duhovito po
gospodje bi morali vedeti vsaj toliko, da je sodrug lemizira z Gessmanom in zaključuje s tem, da
Bernstein plan nemške socialne demokracije kakor bodo socialni demokratje v odseku nastopili proti
vš njegovi ožji somišljeniki, da ne deluje proti vsaki davčni reformi, ki bi imela obremeniti de
stranki, temveč v njej in da mu nikoli ni prišlo lavstvo. (Živahno odobravanje.)
na misel, loviti delavce za kakšno meščansko
Po nekaterih dejanskih popravkih se sprejme
stranko. «Revizionizem» je beseda, s katero operi predlog Glombinskega, da se voli odsek 52
rajo te leta iu leta vsi sovražniki soc:alne demo članov, kateremu se izroči finančni načrt.
kracije, ne da bi bili kaj dosegli; tudi gospod Rib
Na vrsto prihaja Kalinov uujni predlog, da
nikar jo labko izreka. Ampak zdi se nam, ° da bi naj vlada zbornici predloži načrt bosenske ustave.
prišel v budo zadrego, če bi morali delati izpit o Baron Bienerth polemizira s predlagateljem,
socialističnem revizionizmu. Se bolj se pa mora češ da zahteva prekoračenje kompetenco državnega
smiliti človeku, kadar modruje o marksizmu. Brez zbora. Poslanec N km ec izjavlja, da bodo socialni
strahu bi labko stavili, da učeDjaki od Ribnikarja demokratje glasovali za nujnost. Potem govore še
do Knafliča ne vedo, kaj je Marks spisal, kaj še, Sylvester, Redlich, Zahradnik in La
da bi bili čitali vsaj njegova najvažnejša dela. gi n j a. Nujnost se odkloni; zanjo glasujejo samo
Ampak uničujejo ga! V tem se pa razvija kapita socialni demokratje in Slovanska enota.
lizem točno po zakonih, ki j<h je ženialno razkril
Tedaj se začenja
Marks, koncentrira se kapital po Djegovih teorijah,
proračunata rasprava.
poostruje se kapital po njegovih napoyedbah. Kdor
Prvi
govornik
je sodrug T o m a š e k, ki ostro kri
pozna dobro, pa res dobro njegova dela in vse
tizira
vladajoči
zistem. Potem govore Lang (kršč.
aktualne socialne pojave, bi se še lahko prijel
kakšne postranske hipoteze, katero je ovrgel čas. soc.), Baxa (češ. rad), Ghiari (nem. nac),
Ampak zaradi takih brezpomembnih malenkosti Prašek (češ. agr.),ki zelo vjedljivo napada vlado,
zametavati marksizem, pomeni prav toliko, kakor če nadalje Rienössl (krš. soc.), baron Rock (nem.
klerikalci mečejo darvinizem med staro šaro, ker svob.) ter Fuchs (nem. kler.) in Mühlwertfa
se je Häckel zmotil o kakšni nebivstveni trditvi. (nem. nac.), Konec seje ob pol 9. zvečer.
Dunaj, 16.junija. Na včerajšnji seji se je
Ribnikar proti Marksu — za groteskno komiko je
končala
generalna debata o proračunu. Prvi je go
ta prizor pač primeren.
— Mandnjakariki pogna sega do neba, kadar voril Mladočeh Kram a f, ki je razpravljal o slo
ni nekoliko kilometrov naokrog nobenega na vanskem vprašanju; govoril je najprej o svojem
sprotnika. Ce so gospodje sami med seboj ali pa peterburškem potovauju ter je polemiziral s po
če mislijo, da jih poslušajo večinoma le njihove, slancem Daszyńskim, potem pa je kritiziral po
glede na duševne zahteve prav skromne ovčiče, litiko Poljakov in je prišel v konflikt z Glomtedaj mrcvarijo socialno demokracijo z besedami, bi nskim.
Za njim je govoril nemški nacionalec Stölzl,
da se vse kadi. Ta korajža se pa zna tako zacoprati, da je nikjer ni najti, če bi morala pogledati ki je zajahal konjička svetega redu. On je baje
nasprotniku v oko in dokazovati svoje trditve. Med vedno zastopal mnenje, da se morajo združiti vse
te pogumne vojščake za svobodo obrekovanja je «državo vzdržujoče» stranke in da mora dobiti
zašel tudi državnozborski poslanec tržaške okolice meščanski (čitaj : kapitalistični) gospodarski red
dr. Rybaf. Na nekem shodu v Sv. Križu blizu močan steber v parlamentu. Govoril je tudi proti
Trsta, kjer je mislil, da pridiga narodnjakarski si trializmu, zahtevajoč, da se okrepča dualizem.
Rusini Romančfik je povdarjal, da je po
nagogi, je streljal strupene pušice proti socialnim
demokratom, ne da bi se bil količkaj poučil, če se litika monarhije napačna, ker se opira le na Nemce,
vjemajo njegove kapucinade bolj z resnico, ati bolj Madžare in Poljake. Potem so govorili krščanski
z lažjo. Bil je pa neprijetno presenečen, ko je socialec dr. Scheich er, Hrvat Spinčić, kršč.
spoznal, da ga slišijo križki socialni demokratje, ki soc. Wohlmeyer in Kunschak, HrvatTrçSié,
w ga kmalu potipali za žilico. Vprašali so ga, če Poljak Glombinski, ki je polemiziral s Kramarem,
bo tako pogumen, da bo tudi aa socialno-demo- Hrvat Bjeladinović in soc. dem. Daszyński.
kratičnem shodu ponovil vse, kar je govoričil tukaj. Ta je dejal, da panslavizem ruske vlade ni uič
Gospod poslanec in vodja narodnjaške stranke je druzega, kakor želja, spraviti še druge Slovane pod
tedaj obljubil, da pride ua shod in je v zagotovilo rusko kuto, Ostro je na to polemiziral s Kra
segel sodrugom v roko. A ko se je vršil sociali ma? em, ki se je še enkrat oglasil za besedo, da
stični shod, ki je bil izvenredno dobro obiskan, so bi se branil, češ, tudi on želi svobodno Rusijo.
Na to se je začela specialna debata o prvi
udeleženci zaman iskali gospoda drja. Rybafa. De
skupipi:
Ministrski svet, upravno sodišče, kabi
lavcem se je zdelo, da je tako ravnanje nelojalno ;
mogoče, da imajo prav, toda vjema se popolnoma netna pisarna, parlament in državno sodišče. Go
z narodnjakarskimi navadami. Seveda se človek ne vorili so češki kler. Š i i i n g e r, kršč. soc. Gruber,
slov. kler. Benkovič in kršč. soc. Miklas. Vlo
čndi toliko, ako prihajajo z vsakovrstnim nizkim žilo se je nekaj predlogov in interpelacij. Seja se
obrekovanjem zakotni agitatorčki za silo ? da se je zaključila ob pol 9. zvečer.
spušča vodja stranke in državnozborski poslanec na
tako nizei akô, je bolj netečno. Končno se mora Tržaške volitve.
tndi to odpustiti, če se pomisli, da so narodnjaštvu
Trst, 16. junija. Današnje ožje volitve iz
sploh zmanjkali argumenti in da je demokracija še četrtega
razreda so se izvršile ob velikanski na
edina metoda, s katero se drži malo nad vodo. petosti. Agitacija je bila zelo nervozna, zlasti
Socialni demokraciji pa bo ta način boja gotovo italijanski nacionalci so porabili ves pritisk. Sicer
bolj koristil kakor škodoval.
pa glede na izid ni bilo mnogo dvoma, ker so
socialni demokratje odklonili vsak kompromis in
-—Vač misarjev dobi delo; obrniti se je na so tam, kjer sami niso bili vdeleženi, prepustili
strokovno tajništvo v Ljubljani, Šelenburgove boj nacionalnima strankama. Najljutejši je bil boj
ulice it. 6, drugo nadstropje.
v drugem okraju, kjer so bili v ožji volitvi itali
janski nacionalci in socialni demokratje. Tukaj so
nacionalisti delovali z vsemi sredstvi, tudi z ne
vesti.
dopustnimi in le tako se jim je posrečilo, da so
zmagali s pičlo večino 32 glasov. Natančnejše
Marat «Sar.
PnanŁ 1Ö. junija. Zbornica je dospela do pro- poročilo sledi, za sedaj naj zadostuje kratek pre
tačansse razprave. Včeraj se je končalo prvo či gled rezultatov.
Prvi okraj št. Vid.
tanje fiaančnega načrta, potem se je v zelo kratkem
Ožja
volitev med italijanskim nacionalcem
žaro rešil, oziroma odklonil Kalinov nujni
predlog radi bosenske ustave in še včeraj se je Cosulichem in socialnim demokratom Spazzalom. Pn prvi volitvi je bil na tretjem mestu
pričela generalna debata o prora unu.
Od socialnih demokratov so prišli včeraj trije slovenski nacionalni kandidat Slavjk
Izvoljen socialni demokrat tiskar Silvij Spaz...
...", u
-u/nravi o finančnem natovormfa
do besede; «v razprav,
aal, ki je dobil 98 glasov večine.
2” * bil sodrug dr. «ej°er
KXoPri prvi volitvi je imel Cosulich 519, Spazzal
*£ protigovonrika, v debati o u,
389, Slavik 247 glasov.
'a,«dl.», je govoni .Odra«
debati
Drogi okraj Staro mesto. ...
^“^••demokratične zveze, v Pr0
,
ęp„dj
Ožja volitev med italijanskimi nacionalci in
«odrug Tomaž ek F™
socialnimi
demokrati. Pri prvi volitvi so imeli
jebii ,jab « Sieners ?
.
1 Ferrazzutti in Troier 814 odnosno 803, Chiussi
**#» a finančnem načrtu to «a®«
—

Zadnje

vendar le goto aa svetu

in Doff Sofia 683 odnosno 665, slov. nar. Hr
vatin in Marinkovič 80 odnosno 79 glasov.
Izvoljena italijanska nacionalca Ferrazzutti in Troier z 32 glasovi večine.
Tretji okra, Novo Mesto.
Ožja volitev je med italijanskima nacionalcema
dr. Mrachom in Baldinijem (688 odnosno 651)
na eni ter soc. dem. Perezom (504) in slov. nar.
Gregorinom (520) na drugi strani.
Izvoljena sta : socialni demokrat Vittorio Perez
s 1083 in italijanski nacionalec M ra c h s 738
glasovi. Socialisti so glasovali samo za svojega
kandidata. Dr. Gregorin s 646 glasovi je ostal
v manjšini.
Četrti okraj Nova Barjeva in Škorklja.
V ožji volitvi so italijanski nacionalci dr. Ara
(1125), Bratos (1133), Gherbetz (1086) s sloven
skimi nacionalci Kravos (744), Muha (748) in
dr. Rybar (780). Pri prvi volitvi so bili na tretjem
mestu socialni demokratje Ferdinand C o 1 o b i g
(683), Peter G er in (688) in Vinko Kermolj
(636).
Izvoljeni so ital. nacionalci Ara, Bratos in
Gherbetz. Razmerje glasov je skoraj neizpremenjeno.
Peti okra|; Stara Barjera in Kjadin.l
V ožji volitvi so italijanski nacionalci Ama
ranta (1881), Banelli (2001), dr. d’Osmo (1909)
in Putz (1851) s socialnimi demokrati Blasizza
(1455), Calligaris (1419), dr. Senegaglia (1474) in
Simonetta (1447). Na tretjem mestu so bili slov.
narodnjaki Cotič (610), Gregorič (616), Kolb (607)
in dr. Wilfan (616).
Izvoljeni so socialni demokratje Fran Bla
sizza, kotlar, Ivan Calligaris, kovač, dr. Gil
bert Senigaglia, zdravnik, in Anton Simo
netta, mesar, z veliko večino.
Šesti okraj : Sv. Jakob in Zgornja Kjarbola.
V ožji volitvi so socialni demokratje Cerniutz
(1779), Paulich (1782), Pittoni (1816), dr. Puecher
(1783) s slovenskimi nacionalci Bolonič (939),
Mandič (949), Može (939), Živic (937). Na tretjem
mestu so bili italijanski nacionalci Zemarchi
(803), Marchig (794), Masutti (806), Snidersitz
(790)
Izvoljeni so socialni demokratje Rudolf
Cerniutz, uradnik; Stefan Paulicb, mehanik,
Valentin Pittoni, državni poslanec, dr. Edmund
Pu eh er, odvetnik.
Socialnih demokratov je torej izvoljenih deset
Trst, 16. junija. Sinočni večer je bil jako
razburjen. Na mnogih krajih mesta je prišlo do
demonstracij in tudi do spopadov. Na akvedotu
so italijanski nacionalisti izzivali in žalili socialne
demokrate, vsled česar je prišlo okrog kavarne
Secessione do prvega boja. Tudi pri kavarni «Volti
di Chiozza» je bil boj med slovenskimi in italijan
skimi narodnjaki, ki so neki tudi streljali z revol
verji. Nastopil je močan oddelek policije z golimi
sabljami.
_________
Samomor. Na pokopališču pri Sv. Krištofu
sta se suoči ustrelila dva realca. Vzrok ni znan.
Sneg. Po gorenjskih hribih je po noči zapadel
sneg. Triglav je ves bel.
Ogrska kriza. Dunaj, 17. junija. Nekdanji
finančni minister Lukač je bil včeraj na avdienci
pri cesarju. Po avdienci je dejal, da bo po njego
vem mnenju sedanja koalicija še dalje vodila posle.

Eleklro Mograi

„Ideal"

Franc Jožefova cesta št. 1
Hotel pri Maliču.

Zraven glavne pošte.

Elegantni, moderno urejeni prostori.
Predstave ob delavnikih ob 4., 5., 6., 7., 8. In 9.
zvečer, ob nedeljah in praznikih ob 10. In 11.
dopoldne ter ob 3., 4., 5., 6., 7., 8. In 9. zvečer.

Vsako sredo in soboto nov spored.
Slike se dobivajo Iz pariške svetovna tvornice
Pathé Frères.

Ob lepem vremenu se vrši zadnja večerna pred
stava na prostem ln se doda še nekaj slik razen
:: : :
sporeda.
::::

Cene prostorom:
Rezerviran prostor 80 vin., I. prostor 60 vin.,
II. prostor 40 vin., otroci, dijaki in vojaki do
narednika polovico.
Zidarji v Chomutovu (Komotau) na Češkem
stavkajo. Nobeden zaveden zidar naj ne potuje tja.
Odbor «Škapin» Ljnbljana» zvbib lažnih de
lavcev avstrijskih sklicuje na nedeljo, dne 20. ju
nija 1909 ob 9. ari dopoldan v salonu gostilne
«Pri Levu» ua Marije Terezije cesti javen društveni
shod s sledečim dnevnim redom: 1. Centralne
Strokovne organizacije in njih vpliv na položaj de
lavcev. 2. Delavski naraščaj in tisk. 3. Razno. Va
bimo vas, da se shoda zanesljivo udeležite, po
sebno zaupnike poživljamo, da skrbe za obilen
obisk. Kot poročevalec pride eden najboljš h govor
nikov naše stroke, sodrug Anton Ebner iz Gradca.
Odbor,

Izhaja v Ljnbljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3'50 K, mesečno 1-20 K ;
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta mi 80 K.
PeoanaacHo ftSawlSts« St' n.

—---------—60. štev.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.

Beklamacije »o poàlniis» pr»«}».
Mefraaklrana pisma «e es »pielamaj«. Bakoploi at ac vračaj«,
lUmtt. laailapaa patit-ncilaa
(liriaa 88 mm) za takrat SO via„
valknk pe iepavars.

V Ljubljani, v soboto, dne 19. junija 1909.

NASLOVA: Za dopise in rokopise za Ust :
.Bdečega Prapora». Ljubljana. - Za denarce ^atve
naročila na list, reklamacije, inserate i.
g,u

.Bdečega Prapora», Ljubljana Selenburg°ve ullce b/u'

OM« volitve v Trsta.
Število glasov, ki so jih dobili posamezni kan»
dldatje, je sledeče:
Prvi okraj:

Silvij Spazzai, soc. dem..................
910
Dr. Anton Cosulich, ital. nac. . . 897
Drugi okraj:
Ezio Chiussi, soc. dem...................
910
Arhangeli Doff-Sotta, soc. dem. . 897
A. Ferrazzutti, ital. nac.................
938
AL Traier....................................
928
Tretji okraj:
Viktor Perez, soc. dem....................... 1084
Dr. Mrach, ital. nac..........................
774
Iv. Baldini, soc. dem......................... 733
Dr. G. Gregorin, slov. nac. . . . 641
Četrti okraj:
Dr. A. Ara, ital. nac........................ 1431
M. Bratos, »
»........................ 1432
M. Gberbetz, »
»........................ 1422
Dr. O. Rybaf, slov. nac. .... 1034
F. Kravos,
»
»
.... 1020
A. Muha,
»
» .... 1016
Peti okraj:
Franc Blasizza, soc. dem. .... 2289
Ivan Calligaris, »
» . . , . 2288
Dr. Gilbert Senigaglia, soc.dem. . 2290
Anton Simonetta, soc. dem. . . . 2290
E. Amaranto, ital. nac............... 2211
Drag. Banelli,............................ 2229
Dr. D. Osmo,.............................2216
Silvij Pulz,
»
»................ 2204
Sesti okraj:
Rudolf Cerniutc, soc. dem. . . . 2646
Stefan Paulich, »
»
... 2649
Dr. E. Puecher, »
»
... 2660
Valentin Pittoni, »
>
... 2677
Praznih glasovnic 938 (slovenskih).
Nekoliko pojasnila.
V nedeljo zvečer, takoj, ko se je izvedelo o
iudn prvih volitev, so italijanski nacionalci vprašali
našo stranko za kompromis. Rekli so, da odtegnejo
•neg« kandidata v III. vol. okraju, kjer so bili v
otü volitvi z nami in Gregorinom, ter da bodo vsi
glasovali za našega kandidata Pereza in za svojega
Odtegnili bi bili tistega, ki bi ga bili mi želeli.
Zato so zahtevali, da bi mi glasovali zanje v IV.
voL okraju, kjer so bili v ožji volitvi s sloven
skimi narodnjaki, Kjer so bili v ožji yolitri z nami,
bi pa vstrajali s svojimi kandidaturami in v Sv.
Jakobu bi pa, samo ie bi mi hoteli, podpirali naše
kandidate, ki so bili v ožji volitvi s slovenskimi.
Kakor vidite, je bila ponudba ital. nacionalcev
na sitno brezpomembna, ampak ostudna tudi. Naša
dva politi Sna odbori, italijanski in slovenski sodalno-demokratični, sta odgovorila, da ne sprejasta nobene ponudbe, ter da ae skleneta kompro
misov z nobeno stranko. Ital. nacionala so odgo
vorih. da- bi »e dalo f°Toriti todi «lede krajev,
kjer so bili oni r ožji volitvi z nami. Toda mi smo
ostali pri svojem sklepu, pripravljeni, d* pošljemo
v mestni svet makari samo štiri socialistične po.
ilance v okraju Sv. Jakob, kjer je bita naša zmaga
Wotovÿena s samimi našimi glasovi.
Politično društvo ‘Edinost* je pa dan pozneje
da odstopi od svojih kandidatur pri Sv.
2*^ kjer w bili r o«»
da
imeli nobenega upanja, da bi prodrl,

vzdržujejo svoje kandidature v IV. vol. okraju, kjer
so bili v ožji volitvi z ital. nacionalci ter kandi
daturo dr. Gregorina, ki je bil v 111. vol. okraju
kakor mi tudi v ožji volitvi z italijanskimi nacio
nalci. V okrajih pa, ker smo bili mi v ožji volitvi
z itak nacionalci, t. j. v I., II. in V. vol. okraju,
so sklenili, da bodo z vso vnemo podpirali naše
kandidate, kar se je tudi zgodilo. To je treba
priznati.

Zbor srbskih socialistov.

DaIJ'e-

Ko je sodrug Dušan Popovič končal svoje
poročilo o
kolonialni politiki in narodnem vprašanja
ter predložil resolucijo, katero smo že objavili, je
predsednik sodrug Lap če vić izrazil željo zbora,
da bi slišal nekatere zunanje delegate o tem vpra
šanju ter je najprej povabil avstrijskega državno
zborskega poslanca

Leto XII.

svobode bomo solidarni. Mi ne vidimo mej, ki jih
je napravila ljubosumnost vlad in dinastij. Le narod
vidimo, ki hoče pridobiti bodočnost in ji more
pridobiti le v skupni vstaji proletariata, d a s ezidamo na razvalinah stare Evrope
novo Evropo svobode. Nobena velika in no
bena mala dinastija, nobena buržoazija noče kaj
druzega, kakor izkoriščati. V proletariatu v Lon
donu, Parizu, Peterburgu pa imate svoje brate.
Noben konzul vas tukaj ne pozdravlja, toda mi,
ki zastopamo delavsko ljudstvo, lahko govorimo v
imenu Evrope ter pravimo: Ne panslavizem, ne
pangermanizem, temveč pansocializem!
Viharno odobravanje je sledilo temu govoru.
Potem je sodrug L a p č e v i č povabil poslanca in
člana delegacij sodruga Nemca, da govori.

Politični odsevi.

* Vojaška bremena so zopet narasla; z ozi
rom na veliki apetit vojaške uprave in na
da povzame besedo. V glavnih potezah je govor dopustljivost meščanskih strank v delegacijah
je to skoraj samoposebi umevno. Od leta 1902.
nik izvajal sledeče misli: Ce se pri nas v Avstriji sem so dovolile za havbice, za topničarski mate
govori o kolonialni politiki, se ne more meriti z rial, za vojaške in mornariške kredite 371 milio
merilom navadne evropske kolonialne politike. Mi nov kron povrh rednega vojnega proračuna. Pri
smo napol orientalci in tudi naša ekspanzivna po bližno toliko vojnih stroškov so povzročili tudi
litika ima bolj orientalen značaj. Za kolonizacijo znani politični dogodki in kakor smo že poročali,
se naznanjajo zopet nove vojaške zahteve za le
je več metod. Avstrija nima v prvi vrsti kapitala; tošnje delegacije. Vojaški stroški naraščajo torej
predvsem ima orožje, oficirje in birokrate. V sta brez konca in kraja brez obzira na gospodarski
rejših časih je Avstrija pospeševala naseljevalno položaj in na davčno moč ljudstva. Celo poročilo
kolonizacijo; naseljevala je kmete iz Nemčije, tudi proračunskega odseka, katero je sestavil poslanec
iz Srbije na Hrvatskem, Ogrskem, Češkem in Ga Steinwender, vprašuje, če se ne ceni plačilna
moč Avstro-Ogrske na usodepoln način, ako se pri
liškem. Absolutnemu vtadaTju zadostuje, če ima čakuje znatno zvišanje mirovnega stanja vojske in
več zemlje, več davkov, več vojakov; tako je bila nove mornariške naloge. Posamezniki spoznavajo
tudi nemška kolonizacija na Poljskem drugačna. torej celo v meščanskih strankah, da ljudska pleča
Nekdaj so bili vsi kapitalistični Nemci nasprotni niso jeklena. Ampak videli bomo, kako se bodo
okupaciji, ki ni bita ekonomično, temveč dinastično gospodje obnesli v delegacijah, kadar stopi vojni
minister pred nje, pa jim predloži račun za nove
dejanje. Šele pozneje se je pridružilo kapitali milione in sproži nekoliko patriotičnih fraz o
stično izkoriščanje, ki se ima poostriti z ogrsko ugledu države.
agrarno banko. Aneksija se mora smatrati kot de
* Bienerthovi vlada piska že prav tenko;
janje ekspanzivne politike velesile in militarizma. sredstva, ki jih rabi, da se obrani še na krmilu,
Kakor smo protestirali proti okupaciji in proti so že nad vse dvomljiva in se morajo smatrati na
aneksiji, smo z vso eneržijo nastopili proti odi ravnost za priznanje, da ta kabinet nima potrebne
ranju bosenskih kmetov ter ne bomo mirovali, opore v parlamentu. V pondeljek je vlada izdala
poročilo o Bienerthovi avdienci pri cesarju, s ka
dokler ne postane bosenski tlačan svoboden kme terim si je hotela napraviti reklamo, češ, da je ce
tovalec. Narodno vprašanje za nas ni vprašanje sar zadovoljen z gospodom Bienerthom in njego
vladanja višjih razredov, temveč vprašanje živega vimi gospodi tovariši. Poslanec sodrug dr. D i anaroda. Mi hočemo biti svobodni in privoščimo mant je v državnem zboru pribil, da <nima to
sosedu enako svobodo. V tem se v Avstriji stri ministrstvo ne konstitucionalnega, ne mornarhičnega zmisla. Kajti s svojo izjavo vlači vlada
njamo sodrugi vseh narodnosti. Kar pravim, se krono ne le v politični dnevni boj, temveč celo v
veda nasprotuje splošnim pojmom o nemškem na politični boj gotove stranke. Ministrstvo pa uganja
rodu, ki je po vsem svetu razvpit, da je gospo lahkoumno igro, če poteguje, Ie da bi podaljšalo
dovalen narod. Toda ne pozabimo, da je na mi svojo eksistenco, v odločbe zbornice faktorja, ki
lione nemškega delavskega ljudstva od prvega za bi moral biti poklican, da izreka svoje mnenje šele
po sklepu državnega zbora. Baron Bienerth je
četka vedno in strastno protestiralo proti bismar- mislil, da bo imponiral, če se sklicuje ua cesarja,
kovski politiki. In to ne nasprotuje zgodovini nem pa je s tem še poslabšal svoj položaj.
škega naroda. Ali je bil Nemec v času Herderja
* Finančni načrt se je, kakor smo že nazna
in Goetheja šovinist? Herder je bil tisti, ki je nili, obravnaval v državnem zboru v prvem či
vaše lepe srbske narodne pesmi prekladal v tanju. V pondeljek je prišel do besede tudi posla
nemščino ; Ranke je z ljubeznijo zbiral dokumente nec dr. Diamand, ki je s socialno-demokratičnega stališča kritiziral davčne namene gospoda
vaše revolucije; Goethe je povdarjal svoje simpa Bilinskega. «Težko je — pravi sodrug Dia
tija za srbski narod. Naš Engels je dejal: Nemška mand — voditi boj s finančnim ministrom, ki ne
socialna demokracija je ponosna, da ni le nasled zagovarja svojega finančnega programa. Med pre
nica Marksa in Lasalla, ampak tudi naslednica bivalstvom se hoče napraviti vtisk, kakor bi zbor
nica dovoljevala izdatke, pa bi se branila, dati
Kanta, Goetheja in Fichteja. Sodrug Popovič je pokritje zanje. Tako pa ni. Glavni del izdatkov se
dejal, da potomci starih srbskih junakov niso dovoljuje v delegacijah in zbornica stoji p r e d g oenaki svojim dedom. Slavna srbska revolucija me t o vi mi dejstvi, pa nima druge naloge, kakor
ni nič manj navdušila kakor velika francoska. Tu da poskrbi za denar. Zveza z Nemčijo nam
kaj je kmet zapustil plug, da reši deželo tirana. preti z novimi težkimi žrtvami. Co se hoče,
da bo mogla država tudi finincielno reševati svoje
Daaes vodi srbski proletariat boj proti novi tira naloge se mora naša finančna politika temeljito
niji kapitala in vi lahko pravite, da ste dediči izpremeniti ; predrugačiti se mora politika napram
Črnega Jurja in prvih srbskih junakov. V ideji balkanskim državam, pa tudi notranja politika.»

drja. Rennerja,

* Tndi o davku na Žganje je govoril p
nec Diamand in kar je povedal o temp l ta

je posebno važno, ker osvetljuje straho kulturnem
lost Avstrije na gospodarskem m n
P°ljU;Prezreti se ne sme - je dejal sodrug Dia
mand - da ne pijo žganje samo <šn°P®ar^’
temveč da je to v nekaterih deže ah, zlasti v Ga
liciji, glavna hrana prebivalstva. Zakaj v
Galiciji vlada neizrečna siromaščina; piva je tam
malo, vina sploh ne; zvišani davek žganja se to
rej ne bo vlekel samo iz žepov profesionalnih pi
jancev, temveč bo močno vplival ?a «ospoditfstvo
večine gališkega prebivalstva Posledica bo ta, da
se bo življenje gališkega ljudstva sploh poslabšalo,
da bo padla konzumna zmožnost za industrijske
izdelke in za hrano, da bo trpela vzgoja otrok, z
eno besedo, da bo zvišanje tega davka Škodljivo
vplivalo na vse socialne razmere. Namesto aa se
zviša davek, bi vlada imela nalogo, odyzeti last
nikom žgalnic darila, izvozne premije ter davčne
popuste. — Ce minister ne ve, odkod dobiti de
narja, naj le spravi državi ali deželi petrolejski
regal v posest, naj zviša pravico države do pre
moga, naj izrabi kakor je treba ogromno gozdno
gospodarstvo države, naj primerno zviša direktne
davke. Namesto tega pa hoče zvišati železniške
tarife, da se vsled tega podraže cene najpotreb
nejših konzumnih predmetov in da se zviša
beda še bo lj. Žitne cene, ki so že nedosežne,
se imajo še zvišati. Potem bo izseljevanje še
večje. V Avstriji imamo stanovalno bedo brez
primere. Sto in sto milionov vzame vsako leto naj
revnejšim hišno-razredni davek in vendar se vlada
upa govoriti o socialni politiki. Nikar naj ne po
misli, da bo ljudstvo mirno prenašata zvišanje
davka na pivo, na žganje, zvišanje železniških ta
rifov, poslabšanje stanovalnih razmer in podraže
vanje hrane, pa mirno gledata, da se daruje žganjarskim kapitalistom vsako leto 20 milionov.
Končno se bo tudi ljudstvo uprta. Od odseka se
mora pričakovati, da požene ministra na drugo
pot, tako da bo izročil ministrstvo drugim ljudem,
ki bodo znali najti pravičnejšo davčno politiko za
Avstrijo».
* Nesoglasje
Poljskem kola se je poostrilo
tako, da je začela Poljska ljudska stranka pod
vodstvom poslanca Stapinskega na svojo pest
opozicionalno politiko, kar je prvič pokazala v
četrtek. Ko se je v proračunski debati imelo gla
sovati o disposicijskem fondu, so se člani poljske
ljudske stranke odstranili, kar so opozicionalne
stranke pozdravile z odobravanjem. Kako daleč bo
segala ta opozicija in kako dolgo bo trajala, se
mora seveda še počakati.

t

Iz stranke.
o Goriška deželna organizacija naznanja, da
se bo vršila letošnja deželna konferenca dne 11. ju
lija t. i. ob 10. dopeldne v prostorih delavskega doma
Via teatro št. 20 s sledečim dnevnim redom;
1.) Poročita političnega odbora deželne organizacije
in poročila krajnih organizacij; poroča sodrug Josip
Petejan. 2.) Poročita o političnem položaju na Go
riškem ; poroča sodrug dr. Henrik Tuma. 3.) Orga
nizacija in tisk; poroča sodrug Josip Petejan.
4.) Vzgojevalno deta socialno-demokratične stranke ;
poroča sodrug dr. Anton Dermota. 5.) Volitev
političnega odbora in kontrole deželne organizacije.
6.) Raznoterosti.
Pozivajo se vsi politični odbori krajnih orga
nizacij, da sklenejo račune in pripravijo pravočasno
poročila za dobo letošnjega postavanja ter jih poš
ljejo najdalje do 1. julija v roke Josipa Petejana v
Gorici, Via teatro št. 20. Posebne predloge je vpo
slati vsaj osem dni pred zborom.

Umetnost in književnost.
III- slov. umetniška izložba se je v soboto
otvorila v Jakopičevem paviljonu ob Latermanovem drevoredu. O raztavljenih umetninah poro
čamo o priliki.

Strokovni pregled.
Čevljarskim pomočnikon na znanje! Po
družnica Ljubljana .Državnega društva čevljarjev»
ima sedaj svoj sedež v Šelenburgovi ul. 6/H, soba
3. Tam se vplačujejo vsako nedeljo od 10.—11.
ure dop. prispevki. Vsak pondeljek zvečer sesta
nek članov v čitalničnih prostorih. — Odbor.
Kovioarji v Ljabljani Is okolici se opozar
jajo, da se odslej plačuje društvene doneske v
društvenih prostorih v Selenburgoyi ul. 6/II vsako
nedeljo od 9.—10. ure dop. — Odbor.

Domače vesti.
. ~ PolitlSno devica obeli spolov se iščejo v
Ljubljani za ženski licej, kjer lahko postanejo rav
natelj, učitelji ra učiteljice. Dobro je, če kaj znajo;
učna usposobljenost jih kolikor toliko priporoča.
I
n-eh’ da bl b,h avstrijski državljani. Toda
SÄh?’ Paint‘ Vse t0 se še ’ahko izpregleda.
Neizogibno potrebno pa je, da se moralno ia poL' r X"60“adeževan;> !»jü najmanjše pičice na
beli obleki političnega devištva ne more nihče izpregledati, aihče odpustiti. Brez šale: Ljubljani«

magistrat razpisuje mesto ravnatelja in drugih
učnih sil na ženskem liceju ter citira v razpisu
s 5 licejskega štatuta, ki pavi:
§
«Kot ravnatelj in kot učitelji in učiteljice
se ne smejo uporabljati samo take o e ki
imajo avstrijsko državljanstvo, so v moralnem
ia političnem oziru brez madeža, ter in j
znanstvenem oziru usposobljenost za pouk a
licejih ali na podobnih zavodih.
Zahtevo predpisane učne usposobljenosti
sme minister za bogočastje, zahtevo avstr,jskeg
državljanstvo izpregledati v posebnega uv vanjem vrednih primerih.»
Ce torej kompetent nima zadostnega znanja,
je na Dunaju minister, ki lahko dekretira, da se
tudi brez tega pogoja lahko ravna ljubljanski licej
in poučuje na njem. Zaradi državljanstva še do
ministrstva ni treba romati. To so torej vse po
stranske reči. Ampak conditio sine qua non je ta :
Brez madeža moraš biti v moralnem in v poli
tičnem oziru. S preveliko jasnostjo se ta zahteva
pač ne odlikuje; prav zato se pa mora priznat«
njena imenitnost, zakaj oblast, ki bo odločevala,
ima s to svobodomiselno in moderno določbo naj
boljše sredstvo, da lahko zayrne vsakega prosilca,
ki ji iz kateregakoli razloga ni všeč. Kje se za
čenja morala in kje se konča? Ali je. članek še
neomadeževau, če se mu more dokazati, da je po
noči pel pod oknom svoje ljubice? Ali je ali ni
diskvalificiran, če bere vsak teden v kavarni «Simplicissima», pa morda včasi celo «Das kleine Witz
blatt?» Pa kaj, če je — horribile dletu — celo
čital Cankarjevo «Hišo Božje Pomočnice» ali pa
«Pohujšanje v dolini šentflorijanski?» To so hude
skrbi: Kako se ba dognala brezmadežna morala?
Ali imajo za to posebno «Sitten-, Sitten-, Sittenkomission?» Mešano, ali za vsak spol posebej?
Ih — kdo kontrolira potem moralo moralne ko
misije? In kdo skrbi, da se nam ne smeje svet,
če izve za to abderitovstvo dvajsetega stoletja?
— Drugo poglavje pa jc politična brezmadežnost.
Da je politična čistost pri hudiču, če je kdo prišel
v dotiko s socialno demokracijo, je skoraj gotovo.
Ampak s tem ne more biti definirano vse. Ali so
tudi liberalni ali klerikalni madeži? In nekoliko
natančnejše delitve bi bita tudi treba, saj še cer
kev razlikuje smrtne grehe od navadnih. Čimbolj
premišljujemo, tembolj so nam nejasne te reči;
le ena se nam zdi jasna kakor beli dan : Kdor je
prvi iztuhtal te moralne in politične madeže, je
moral imeti svoj specifični madež — v možganih.
Četudi ne po paragrafa 5.
— Kaj ae godi v jngoslovanskem klubu?
Vse kaže, da leze narazen in če se bo proces, ki
se je pričel, nadaljeval še nekaj časa, bo Hribar
kmalu tako sam, da bo v klubu predsednik, za
pisnikar in članstvo v eni osebi. Doslej smo vsak
čas slišali pesem krasne sloge, vladajoče baje v tem
klubu. Da je bila sloga drago plačana, je znano;
gosp. Hribar je moral na njenem oltarju žrtvovati svoje
liberalno prepričanje in podpisati «krščanska načela»
s tako lepimi okraski, s kakršnimi je bil nekoč
podpisal zvezo s kranjskimi «veleposestniki». Ampak
naj je že bila cena kakršnakoli — sloga je bila tu,
čvrsta kakor cement. Do včeraj. Naenkrat je zbo
lela. Nastalo je nesoglasje med člani, prišlo je do
prepira in konec je bil : Exodus manjšine. Resnično,
stvar je nekoliko presenetljiva. Da ima sloga raz
poke in luknje in da se pokazujejo med gospodi
nesporazumi, ni nič čudnega; ampak povod tega
razkola je tak, da vendar nekoliko osupne človeka.
Odkar je obnovljeno Bienerthovo ministrstvo —
predpustno ministrstvo — na krmilu, maršira vsa
«Slovanska Enota» kakor «mogočna falanga» v
opoziciji in prav Jugoslovani nosijo zastavo. Sele
par dni je tega, kar se je izvršila strastna bitka
med Bienerthovimi strankami in oporbo. Kdo bi
bil mogel le v sanjah pomisliti, da ni vsak Jugo
slovan pripravljen za boj na nož proti Slovanom
nasprotnemu kabinetu ? In vendar —■ gospodje I včevič, Biankini in Vukovič ter Perič in
Bal jak izstopijo iz Jugoslovanskega kluba, ker jih
vznemirja njegova opozicionalna politika in se jim
smili Bienerth. Včeraj je klub sklenil, glasovati v
proračunski razpravi proti postavki za ministrski
svet, kar je seveda z opozicionalnega stališča tako
umevno, da sploh ne more biti drugače. Toda
gospod Ivčevič je sit opozicije. Tega kruha ni vajen.
Dolga, dolga leta je kakor doma v ministrskih pred
sobah, ekscelence so ž njim občevale skoraj kakor
z enakim; kar se spominja, je vedno spoštoval in
zagovarjal avtoriteto in avstrijska vlada je bila zanj
inkarnacija ugleda in zemeljskega božanstva. Zdaj
pa naj bi poteptal vso svojo tradicijo? On, ko
rekten od pete do glave, dostojen in dostojanstven,
naj bi igral vlogo jakobinca, naj bi se mešal med
kričače, naj bi delal težave vladi in — sipal sebi
kamenje na pot, ki drži k ministrskim sedežem?
To res ne gre in gospod Ivčevič je povedal, da se
ne pokori klubovemu sklepu. Vzel je svoj kovčeg
in je šel, z Biankinijem in Vukovičem, za »jim
pa sta šla Perič in Srb Baljak. Slogo je siana
vzela; a če se bodo naivni ljudje v čudu vpraše
vali, kako je mogoče, da se kruti opozicionalci v
osmih dneh izpremene v pohlevne vladne ovčice
naj se spomnijo, da stoje egiptovski lonci v vladni’
ne pa y opozicionalni kuhinji.
— Sodrag Brodecky, tajnik železničarske
organizacije na Češkem, pride v soboto večer v
Ljubljano m bo v nedeljo govoril na železničarskem

shodu na vrtu «Narodnega Doma». Sodrag B ro
de ck y je jako temperamenten, simpatičen go
vornik in pozna izvrstuo politične in železničarske
razmere na Češkem, kjer delaje že dolga leta v
organizaciji. Vsled njegovega nastopa bo nedelji«
shod posebno zanimiv.
— Po krafljikife pivovarnah je prava revo
lucija. Povsod se vrše izpremembe in kmalu bodo
izginile vse dosedanje tvrdke. V soboto so časo
pis' javili sledečo vest: Pivovarna J. Kosiei à Go.
v Spodnji Šiški pri Ljubljani se bo pod vodstvom
podružnice c. kr. priv. avstrijskega kreditnega za
voda za trgovino in obrt v Ljubljani in pod ude
ležbo odličnih denarnih moči pivovarniške stroke
izpremenila v delniško družbo. Namerava se vzbu
diti zanimanje za novo podjetje v širših krogih na
Kranjskem in priklopiti mu še druge kranjske pi
vovarne. Tozadevna pogajanja so se baje že pri
čela in so skoraj godna za sktapanje. «Stav. Na
rod» ne govori o priktapijenju drugih pivovarn,
molči pa tudi o drugi zadevi iz pivovarniške stroke,
namreč o prodaji Aurove pivovarne. Zato pa «Go
renjec», ki je zadnji teden še pripovedoval, da dr.
Oražen odločno zanikuje prodajo pivovarne, v so
boto že piše o koncu Aurovega podjetja kot o go
tovem dejstvu. Molk «Slov, Naroda» je vsekakor
čuden. Saj je znano, kako srdito je začetkoma po
bijal vesti o tisti kupčiji. Ce bi bilo poročita res
napačno, bi bila vendar njegova dolžnost, da do
kaže resnico. Njegov molk se torej ne da dru
gače razlagati, kakor da je stvar res že gotova.
Seveda ima gosp. dr. Oražen kot lastnik pravico,
da napravi s svojo tovarno, kar hoče. Toda mi
imamo pravico povedati, da pobija s to kupčijo
vse svoje lepe deklamacije o narodnosti in jemije
svojim bodočim visokim besedam o nacionalizmu
vso veljavo. Kapitalistični zakoni imajo veliko moč,
pa je že verjetno, da kaže drju. Oražnu bolje, pro
dati pivovarno, kakor nadaljevati to industrijo.
Ampak kdor se ravna po kapitalističnih zakonih,
jih mora tudi priznavati. Z nacionalnega stališči
ne more biti vseeno, če je Aurova pivovarni
Oražnova ali pa Puntigamska, če se pivo vari v
Ljubljani ali pa pri Gradcu. Sicer tudi nacional
nim kapitalistom ne verjamemo bogve koliko,
kadar recitirajo narodne fraze, zakaj doživeli smo
že dostikrat, da so slovenski podjetniki pometali
slovenske delavce na cesto, pa najeli italijanske in
drugonarodne, če so se rajši dah izkoriščati. Toda
stvar ima še drugo stran. Ce je podjetje v Ljub
ljani, se plačuje tudi davek tukaj ; seveda ga v
vsakem slučaju plačujejo konzumentje, a pivovarnar, ki ga akumulira, ga oddaja v Ljubljani v
davkarijo. Ce bo varila pivo puntigamska, se hopla
čeval v Gradcu, in nacionalci priznavajo menda,
da to ni popolnoma vseeno. Prodaja je torej na
vsak način nenarodna. Konstatiramo pa to le
zategatelj, da se vidi, kako omejujejo materielni
interesi narodno navdušenje kapitalistov in pa ker
pride stvar lahko prav, kadar bodo zopet social
nim demokratom očitali pomanjkanje narodnosti.
— Predsednik tržaške pomorske oblasti,
«Wiener Zeitung» priobčuje imenovanje dvornega
svetnika v trgovskem ministrstvu Dellesa za pred
sednika pomorske oblasti v Trstu.
— Goriški deželni zbor se vendar razpusti,
ker je vlada obupala, da bi dosegla suorazum
med strankami, ob sedanjem položaju je pa delo
vanje deželnega zbora nemogoče. Nove volitve
bodo menda meseca avgusta ah septembra.
— Nadomesten počitek v gostilničarski in kavarnarski obrti. Piše se nam: «Nikjer niso tako
škandalozne razmere kot v gostilničarski in kavar
niški obrti. Pomočniki — natakarji, kuharji. kuha
rice, hotelski sluge — delamo cele nedelje; nado
mestnega počitka pa nimamo, dasi je po zakonu
odrejen. Tudi mestni magistrat ga je na našo pri
tožbo cdredil, ali kaj to mar gg. delodajalcem.
Napaka pri naši obrti je to, da sme premalo or
ganizirani in da naš pomočniški zbor premalo
energično nastopa.» — K temu dopisu pripomnimo,
da mora imeti vsak uslužbenec v kavarni, hotelu
ali gostilni za nedeljsko deta, ki traja nad 3 ure,
24 ur trajajoči nadomestni počitek. Kdor želi še
daljših pojasnil, obrne naj se na Strokovno taj
ništvo, Sdlenburgove ulice 6/H. Bita bi pa res
potreba, da se potegnejo pomočniki v gostilnah
kavarnah in hotelih vse bolj za svoj težki položaj
Ostalo organizirano delavstvo bo ž njimi vedno
solidarno !
iolenniŠM čuvaj. 8. t m. ie v
bližini Sv. Marka y Trsta zlezlo neko osemishu?
dekletce na železniško progo ravno v trenotku ko
se je bližal tovorni vlak. Zadnji hip io je ugledal
železniški Čuva, Anton Kozut, skočli k nje; in jo
hotel potegniti s proge. Toda hita je prepozno ;
lokomotiva je podrla oba in šla preko njiju. Stroj
niku se je posrečilo v par trenofkib ustaviti vlak.
ln čudno: čuvaj in dekletce sta biia sicer neavestna, a le neznatno ranjena. Sreča je namreč
hotela, da sta padla ravno'po sredi proge,
— Osuševanje ljubljanskega bar;*- Komisije
aa osuševanje ljubljanskega barja je v zadnji seji
oddaia dela, proračunana aa 3,180.000 K, tvrdki
«Planinska stavbena družba» (R, Czectoviczka in
sin, Dunaj) za 3,027.040 K 43 h. Z deli m v
kratkem prične, in s-cer se poglobi najprej Gru
berjev kanal. Za odkiadanje izkopanega materiale
je določenih enajst odkiadišč in so se s posestniki
zemljišč izvršili potrebni dogovori-

_ S« aedenako» ielBinifcanfcem iboda na

yrin .Nirodneg* Dama» v Ljubljani poroča o sovanje proti dispozicijskemu fondu se smatra
prr. točki sodrug Josip Kopač o drugi pa so redno za sredstvo, s katerim se odreka vladi za
upanje.
drng Sri stan,
Ogrska kriza. Bud im peš ta, 19. junija.
— ^,krl&ttca * deželni bolniiniei se je za_
Včeraj se je raznesel glas, da se je dosegel spo
DMia meû otroke na okulističnem in kirurgičnem razum med Lukačem in Justhavo skupino neoddelku, Valed tega se je sprejemajo na ta oddeodvišnjakov, ki so pripravljeni odgoditi vsa vpra
sinča^m° DU^ai' neobhodno pravljenja potrebni šanja in rešiti najprej volilno reformo. Na
čelu vlade naj bi bil Košut iu neodvisnjaki naj
. — Koiirja ib Ikrlatica na Viču in na Glin- bi dobili večje število porîfeljev.
cab tako močno, da je ie mnogo družin kontuMobilizacija na Španskem. Madrid, 19.ju
Bdaciranib.
nija. Drugi vojni zbor je mobiliziran. Pravijo da
— Bltreiil M f» J Brefch na Koroškem je zaradi Maroka.
20letni pismonoša Drmastija «Tržiča na Kranjskem.
DepolnUna volitev y Pragi Praga, 18. ju
— Tanka łelewica se otvori dne 5. julija’ nija. Včeraj je bila na Mali strani državnozborska
volitev za mandat pokojnega poslanca Kaftana.
Dobili so: Mladočeh dr. Funk 1314, češki radi
kalec Šviha 1145, soc. dem. Süss 620, kleri
Triašie volitve.
kalec Mazan ec 640, starečeh Šubrt 490 glasov.
Potrebna je torej ožja volitev med mladočeškim
T»kt» 18. junija. Včeraj so se nadaljevale de- in radikalnim kandidatom. Omeniti je, da ima
Zelnozborske, oziroma občinske volitve in sicer je okraj popolnoma meščanski značaj.
volil HI. mestni razred. Tukaj brani italijanskoVladarski seatanki. Fredrikshamm, 19.
nacjonalna stranka svojo posest ; proti njej jo po junija. Včeraj sta se na molju sestala nemški cesar
stavila soc.-dem. stranka kandidaturi v VI. okraju, Viljem in rüsF car N:kolaj. Ob 1. popoldne je bil
slovenski narodnjaki pa so razglasili svoje kandida zajtrk na ruski ladji Standard, kjer sta vladarja
ture v vseh okraiih, seveda ne da bi bili imeli v tudi večerjala. Prvo napitnico je izrekel Nikolaj,
tem razredu upanja na uspeb. Kakor v četrtem drugo Viljem. Oba sfa naglašala dobre razmere
razredu so tudi tukaj kandidirali še Mazzinianei in med Rusijo in Nemčijo, nemški cesar je posebno
Nemci. Rezultat je ta, da so v prvih petih okrajih povdarjal tradicionalno prisrčno prija
izvoljeni italijanski nacionalci, v šestem okraju sta teljstvo in vseskozi mirovne namene obeh
pa njihova kandidata v ožji volitvi s social dežel.
nima demokratoma. Vsega skupaj je v tem
Češki antimilitaristi.
razredu 4291 volilcev. Glasovnic se je oddalo v
Praga, 19. junija. Razprava proti obtoženim
vaeh okrajih 3202. V posameznih volilnih okrajih
antimilitaristom se začne 30. t. m. Obtoženih je
je izid sledeči:
46 oseb.
Prvi okraj, Št. Vid.
Oddanih glasovnic 383.
Dobili so:
Državni zbor.
Italijanska nacionalca Lucatelli 248, Risi
Dunaj, 18. junija. Na včerajšnji seji, na kateri
gari 243;
slovenska narodnjaka dr. Sl a vik 44, Josip se je nadaljevala proračunska debata, se je oglasil
ministrski prepsednik baron Bienerth z dolgim
Kovač 44;
govorom, znamenitim zato, ker je vzorno izpričal
nemški nacionalec Czerny 23 glasov.
umetnost, da z mnogimi besedami ni nič povedni.
Izvoljena Lucatelli in Risigari.
Razprava o prvi skupini proračuna se je končala
Drugi okraj, Staro mesto.
ter se je glasovalo o dotičnih poglavjih, ki so bili
Veljavnih glasovnic 243.
sprejeti s precej pičlo večino. Dispozicijski sklad,
Dobila sta:
ki omogoča vladi podkupovanje časopisov, je bil
ital. nac. Mac c ari 193.
dovoljen z večino 20 glasov. Pa še to skromno
Slov. nar. Ivaniševič 27.
številce bi se bilo zmanjšalo, če ne bi bilo pet
izvoljen je Maccari.
dalmatinskih članov jugoslovanske zveze prišlo
Tretji okraj, Novo mesto.
vladi s tem na pomoč, da so odšli pri glasovanju
Dobili so:
in če ne bi bila vlada zopet pridobila bukovinske
Ital. aac. Carmelich 417, Da ura n t 421, Rusine pod Vasiljkovim vodstvom, ki je bil še
dr. Rušca 419;
pred tremi dnevi ves divji proti Hocbenburgerju.
slov. nar. Godnik 78, Pinter 79, dr. Ry
V razpravi je prvi govoril baron Bienerth
baf 79.
na kateri govor se povrnemo prihodnjič.
Izvoljeni so Carmelich, Daurant in Rušca.
Za njim se oglasi k besedi poslanec Reu
Četrti okraj, Barjera nova in Štorklja.
mann (soc. dem.) govori o posameznih točkah
Dobili so:
proračuna. Iz kazenskega zakona bi se moral izItal. nac. C omel 561: Moretti 557, bacniti paragraf o žaljenju veličanstva. Odločno se
dr. Scampiecbio 578, Pincherle 562;
uora obsojati, da hoče vlada obremeniti ljudstvo z
slov. nar. Bolonič 113, Kravos 113,
novimi davki
dr. Gregorin 128, dr. Rybai' 131.
Izvoljeni so Corael, Moretti, dr. Scarapiechio v dobi, ko je draginja tako velika in ko industri
alna kriza itak otežčuje življenje delavskega ljud
in Piencherle.
stva. Celo poljsko kolo je s svojim predlogom za
Peti okraj Stara Barjera in Kjadin.
radi žitne čarne priznalo, da je zvišanje carine leta
Dobili so:
Ital. nac. Circh 610, Rascovih 584, Sni- 1906 konzumente silno obremenilo in tudi nemški
agrarci priznavajo, da škodujejo žitne carine polje
darsich 599, dr. Vitacovih 609:
Slov. nar. Cotič96,Gregorčič 102, Gulič delskemu prebivalstvu, kjer niso polja ogromna.
V resnici so žitne
102, dr. Wilfan 104.
Izvoljeni Circh, Rascovih, Snidersich, Vicarine malim kmetom
dacovicb.
usodepolne, ker morajo kupovati žito in krmo. Mi
Sesti okraj sv. Jakob.
hočemo varovati malega kmeta, ampak to gre le
Dobili so:
na ta način, da zapusti srednjeveško obdelovanje
Ital. nac. Renvenuti 220, Ra steli 218
zemlje in da se nauči intenzivnega kmetovanja.
soc. dem. Paulich 186, Val. Pittoni 187; Pomaga se mu, če se iztrga iz osamelosti in na
slov. nac. Hvastja 70, dr. Mandič 70.
vaja na skupno produciranje. Kakor z žitno, je tudi
Ožja volitev med Benvenutijem in Raste- z živinsko carino. Živinoreja zaostaja, prebi
ilijem ter Paulichom in Pittonijem.
valstvo se pa pomnožuje. Meso se je tako po
Nemci so dobili vsega 23 glasov (v prvem dražilo, da so delavskemu ljudstvu cene že nedo
okraju), Mazzinianei vsega 39 glasov.
sežne. Vlada, ki bi imela dolžnost, skrbeti tudi za
Oija valitvi je jutri, v soboto, od 7. zjutraj interese komumentov, ne stori ničesar. Le mini
strstvo za notranje zadeve misli na to, kako bi
do L popoldne.
Trst, 18. junija. Slovenski narodnjaki pozi delavstvu
vajo svoje pristaše, naj pri ožji volitvi med itali
omejilo koalicijsko pravico.
janskimi nationale! in soc'alnimi demokrati v
Razlogov
je torej dovolj, da se tej vladi ne zaupa
šestem okraja tretjega razreda glasujejo za so
cial ne demokrate. Paulich in Pittoni, ki sta in zato bodo socialni demokratje glasovali proti
V ožji volitvi z italijanskimi nacionalci, sta bila že proračunu. (Živahno odobravanje.)
Nadalje govore baron Battaglia (Poljsko
v četrtem razredu izvoljena, Ce bi dobila jutri ve
čino, bo treba četrtem razredu šestega okraja vo kolo), dr. Lakodinskij (Rusin), dr. Sk e dl (nem.
I-b.), Silinger (ćeš. kler.) in Herzmansky
it; še dra poslanca.
..................
OdlotU ataM Trst, 18. junija. Poslanec (nem. agr.).
Potem se glasuje o prvi skupini, ki se sprejme.
Pagnini je odložil državnozborski mandat, češ
da »o mu sedanje deželnozborske volitve poka- O dispozicijskem fondu se glasuje po imenih.
ale. da aima veß za seboj večine volilcev svojega Pri tej točki se odstranijo člani poljske ljudske
stranke, da jim ni treba glasovati za, ter pet
Oi”ïa#Ml«v«wW *tab' Dunaj, 18. junija. Dalmatincev, da jim ni treba glasovati proti.
Nadaljuje se špecialna debata o poglavjih:
rodrt,o”veie jažofh Slorano,. Ä’'-.’“*'
d. bi bi). . kluba W* ‘t“LI V“*? I? I» Ministrstvo za notranje zadeve, pravo
sodno in učno ministrstvo. V tej debati
I govore Mladočeh dr. Hrasky, nem. lib. Erb,
Poljak dr Tomaszewski, Rusin dr.Stachura,
nem. nac. dr. Hofmann, nem. demokrat dr.
Oficir, Rusin Pihuljak, češ. agr. Bukvaj,
postavke proračuna, se kajti dispozi- kršč. soc. Tom o la ter slov. kler. Korošec.
in pnknvanje knze,
f
Seja se zaključi ob 10. zvečer.
i a d ni nepolitičen odstavek, P

Zadnje vesti.

Dunaj, 19. junija. Na včerajšnji seji se je
nadaljevala špecialna debata o drugi skupini pro
računa ter sta zopet govorila dva ministra, Ho
chenburger in Stürgkh, dolgočasno in ne
znosno.
Seja se je začela ob ’/*ll. Finančni minister
vlaga zakonski načrt o izpremembi hišnorazrednega in osebno dohodnin, davka.
Učni minister Stürgkh odgovarja na I r o v o
interpelacijo o ministerialni naredbi glede na
maturitetne izpite, ter pravi, da se ž njo
nič niso izpremenile Marchetove olajšave zrelost
nega izpita, ampak da je njegova naredba le
tolmač, ker se je Marchetova napačno razlagala.
Wastian (nem. nac.) govori o štajerskih
razmerah in zahteva razne železniške ter šolske
naprave za„ Štajersko. Pravi, da se Slovenci na
Spodnjem Štajerskem nimajo kaj pritoževati.
Bulin (Mladočeh) napada justičnega ministra
Hochenburgerja ter citira odstavke iz nje
govih govorov in interpelacij, ko je bil še po
slanec. Očita mu pristransko ravnanje.
Petem govore Poljak Londziu, nem. rad.
Stransky in justični minister Hochenburger,
ki polemizira z Bulinom in mu očita, da je trdil
neresnice. Pravi, da ja jusFčna uprava vseskozi ob
jektivna, končno napoveduje, da predloži nov odvet
niški red in disciplinarni zakon za od
vetnik e.
Zs njim govorita sionist dr. Gabel in Rusin
S e m a k a, potem pa učni minister grof Stürgkh
o reformi srednjih šol, o maturitetnih izpitih, o
razmerah na visokih šolah, trdi napram Korošcu,
da je tudi Slovencem pravičen in pripoveduje, da
ima finančni minister premalo denarja za šolstvo.
Nadalje govore češki realist D rt ina, soc. dem.
Schäfer, Slov. Rybaf, Rumun Simionovici,
Rusin Lewic k y, Rusin D a vi diak, češki rad.
Fresl, Poljak Kopycuiski, scc. dem. Gruber,
Mladočeh S t a u e k, soc. dem. Vi ti j k, dr. Knlessa,
češki rad. Fresk Potem slede popravki iu glaso
vanje. Druga skupina ss sprejme z večino glasov.
Prihodnja seja danes ob 9. dopoldne.

Poslano.
«Slovenski Narod» me v zadnjem času zistemotično napada. Izjavil sem že enkrat, da na take
infamnosti ne odgovarjam. Kdor je čital dopis o
konsumnem društvu iz Zagorja in je imel ra
čunski sklep od leta 1908, ve, da je dopisun v
prepiru z matematiko ; in kdo naj odgovarja takim
ignorantom? Celo vrsto psovk pa je objavilo gla
silo slovenske inteligence dne 11. in 12. junija. Go
spode pri uredništvu «Slovenskega Naroda» opo
zarjam, naj povedo zakaj mi očitajo, da imam
umazane roka in isto objavijo, drugače smatram
uredništvo «Slovenskega Naroda», kakor dopisuna
za nesramne lažnike in obrekovalce.
Očita se mi tudi, da sem prišel reven v Za
gorje. Gospodje narodnjaki naj vzamejo na znanje,
da nisem nikoli prosil ničesar narodnjakov. Na
sprotno pa sem takoj po moji naselitvi posodil trem
posestnikom v bližini, kjer sem stanoval, 700 K.
Torej je tudi to izmišljeno in infamna laž, da sem
prosil koga za obleko. Obenem izjavljam še enkrat,
da Vam ne bom odgovarjal, želim Vara pa pri
Vašem obrekovanju dober tek.
Zagorje, dne 13. junija 1909.

Mih. Čohal.

Listnica uredništva^
Sp. Šiška: Prihodnjič.

Nizke ceael Velika suknena zaloga!
Priporočljiva slovenska trgovina za moško
in žensko blago pri

52—29

sv. Cirilu in Metodu

ipîjœ» Salaje utic«

t

Ostanki.
1 paket 40 do 45 m blaga, obsegajoč delajn, aen
fir, kanafas, oksford, satin in keper ; dolžina osta„
kov 3 do 10 m, zajamčeno dobro in pristno blago
1 paket

kron 15'—, 18-, 20—

Od platnenega in damastuega blaga,
ki je bilo na predlanski

praški InMlejn! razstavi
nekoliko zaprašeno, se daje pod ceno:
1 kos 23 m veleprima batistnega pajčolana 13 K
1 kos 14 m dolg 150 cm širok platnene posteljno
odeje K 16 80.
1 tucat (12 kosov) veleprima dvojne daraasine
ročne brisalke 60 : 130 cm K 13'—.
Za neugajajoče denar nazaj. Razpošilja se po
povzetju, dokler je kaj v zalogi.

îda Susicky
tkalnica, Nachod na Češkem.

Izhaja v Ljnbljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraja
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3'50 K, meiečno 1-20 K ;
za Nemčijo za pol leta 7'90,za četrt
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta 80 K.
Pzszntzz« Mavlika IB v.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.

«• šte*-

v

Ljubljani, v torek, dne 22. jnnija 1909.

dopise in rokopise za list : Uredništvo
cKdeeega Prapora», Ljubljana. — Za denarne pošiljatve
naročita na list, reklamacije, inserate i. L d.: Upravništvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana, šelenburgove ulice 6/n.

Komu sluzijo naši vojaki?
Vsako leto s spomladjo se ponavljajo po naših
mestih in večjih občinah znani prizori : Mladi fantje,
okrašeni s šopki na suknjah in na klobukih, se pri
peljejo, tu na velikem vozu, tam v koseljih, na
vadno tudi z okrašenimi konji in čez nekaj časa
jih je videti, pojoče in ukajoče in — navadno pi
jane, opotekati se po ulicah. Napili so se od «po
nosa«, ker so «tavblih», pa vriskajo «veselja, in
«navdušenja», ker jih je «cesar vzel».
Ustavnost goralidol — med našim ljud
stvom je ostala beseda iz starih časov, da daje
soldate cesarju. Le v prav redkih slučajih, kjer
bero ljudje v časopisih tudi kaj druzega kakor
dnevne novice, kjer je večkrat kakšen shod in kjer
n. p. učitelj v prostih urah zahaja med ljudstvo
in s trudom trebi zastarele nazore, se sliši včasih
o «naših sinovih, ki služijo domovini«. Politična
zrelost je pa že skoraj občudovanja vredna tam,
kjer vedo cenjeni volilci, da odločujejo gospodje
poslanci, katere so volili na Dunaj, koliko rekru
tov sme vzeti država za vojsko, koliko imajo slu
žiti i. t. d.
Fantje, ki so spomladi vriskali, prenehajo na
vadno v jeseni s takimi izrazi prevzetnih občut
kov in tudi pijanost zamenjajo tedaj s prav suho
treznostjo. K večjemu če se jim meša od raznih
«ajnc-vaj —», od korporalskih, feldvebelskih iu
lajtnautskih ljubeznjivosti iu od čuda, da je vse
drugače nego so pričakovali. V kasarni in na
«ekslcirplacu» navadno hitro mine navdušenje in
če se po treh letih sleče vojaška suknja, imajo
fantje že vse druge nazore o militarizmu, nego so
jih imeli v času nabora. Noben rezervist ne gre
taten navdušen pod puško in tornister, kakor je šel
rekrut
Ampak vera, da služijo naši vojaki cesarju iu
domovini, da imajo braniti prestol in domačijo,
živi še vedno med našim ljudstvom. Pa se bo mo
rala reformirati tudi ta vera. Z enim vzgledom

PODLISTEK.
Dalje.

Otrok.

Minka je bila nenavadno dobre volje. Mlado,
bujno življenje je klilo v njenih prsih in neiz
merno žal ji je bilo, da je dobro vzgojena de
klica, ki ne sme sezuti čevljev in tekati po rosni
travi ter plezati po drevju kakor male veverice,
ki so jo pogledovale s tako bistrimi, pametnimi
očmi
Po poti sta srečavali kmetske žene in deklice,
ki to nosile živež v mesto. Tuintam tudi mestne
ljudi, ki so se hoteli navtiti svežega jutranjega
zraka.
, Ł .
Petdeset, šestdeset korakov pred njima je ste
pical gospod, kateremu se je že od zadaj lahk
poznalo da je prekoračil zlata leta mladosti. Ven
dar menda ni bil sprijaznjen s starostjo, kajt
nelei, kadar je srečal kmetico, se je ustavil iu
gledal v lice. Včasi je postal dlje časa in gled.
L žensko. To je bilo, kadar je sre al mlad,
brhko dekle. Minka je to opazda midelo se ji
Mo zabavno. Zdelo se ji J«,/« 7Čas' tu(h kakšt
nagovori,
“dro'ga
o.ridX“n=voöo.

bodi za danes pokazano, kako se včasi moti staro
mišljenje in kako se je treba vaditi, da se na
učimo drugače smatrati stvari.
V avstrijskem parlamentu so vložili socialni
demokratje Schlossnikel, Freundlich in sodrugi sle
dečo interpelacijo, ki pove več kakor dolgi članki:
«Vsled hudega viharja je postalo v gozdovih
kneza Liechtensteina v okrajih Šternberk in Olo
muc (na Moravskem) zelo obširno delo potrebno.
Delavci sosednih okrajev, v katerih je prav mnogo
brezposelnih, so upali, da dobe tukaj dela. Na
mesto tega pa je prvo zbomo poveljništvo dovolilo
pionirskemu oddelku, da sme opraviti potrebna
lesna dela v knežjih liechtensteinskih gozdovih.
Moštvo dobiva za to delo doklade, ki pa so se
veda veliko nižje kakor v okraju obi
čajna mezda civilnih delavcev. Infanterist
dobiva 56 vinarjev, korporał 76 vinarjev in vod
nik 96 vinarjev na dan. S tako plačanim delom
seveda ne morajo konkurirati delavci. Raba pio
nirskega oddelka za privatne svrhe kneza
Liechtensteina napravlja delavcem naravno
konkurenco in še pomnožuje vsled industrialne
krize itak veliko brezposelnost. Sinovi ljudstva se
pač ne jemljejo zato na tri leta pod zastavo, da
bi svojim bratom in očetom odjedali kruh. Vpra
šamo torej gospoda ministra, če je pripravljen
ukreniti, da se pionirski oddelek takoj odpokliče
od dela v knežjih liechtensteinskih gozdovih.»
Interpelacija je jasna in poučna dovolj — ne
le za domobranskega ministra, temveč tudi za
delavce.

Državni zbor.
Proračunska debata se razvija tako, kakor je
mogoče z ozirom na kratki čas, ki je državnemu
zboru na razpolago in z ozirom na omejitve, ki
jih je bila sklenila večina. Prava politična debata,
ki bi imela spremljati proračun in ga ilustrirati,
se v teh razmerah ne more razviti; namesto ve
like slike, se kažejo posamezni otržki. Socialno
demokratični govorniki porabljajo priliko, da po
jasnijo razmere delavstva iu da kritizirajo rav

Kaj neki vprašuje kmetice?
Glej, že zopet se je ustavil. Tudi dekle, ki je
prišlo nasproti, je postalo. Očividno se nekaj po
govarjata. Minka je komaj slišala, kar ji je pripo
vedovala mati. Kar se je godilo tam spredaj, jo
je veliko bolj zanimalo. Ha, gospod je prijel dekle
za brado, ali pravzaprav jo je samo hotel prijeti.
Kajti v tem hipu je dekle iztegnilo roko in njena
dlan se je bliskovito prislonila na njegov obraz.
Gospod si je bolestno pobožal lice, dekle pa je
prijelo za veliko košaro, ki se je zazibala na njeni
glavi. Glasno je govorila, Minka sicer ni
mogla čuti kaj, a gotovo nič prijetnega, kajti
njen glas ni zvenel kakor laskanje.
Prizor je bil kratek, a tako komičen, da se
je Minka morala glasno nasmejati.
Mati jo je karajoče pogledala.
— Kaj pa je to? Kaj se pa tako smeješ?
— Oh, mama, ali nisi videla? To je bilo tako
smešno, tako smešno 1
Sedaj šele je mati pogledala tja, kjer se je
bil odigral komični prizor. Zaslutila je, da se je
zgodilo nekaj, česar hčerka pravzaprav ne bi bila
smela videti. Pokarala jo je in potem sta šli
domov.
Popoldne je mati imela z očetom pogovor, o
katerem ni Minka vedela nič.

BeUamadje «o poitila« prazt«.
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(älriaa 81 zzzz) u aakrzt 10 via.,
voiknl pa iagavara.

Leto XII.

nanje državnih oblastih, pri katerih še vedno ni
zmagalo splošno prepričanje, da je objektivnost
prva naloga vsakega uradnega organa ter da so
delavci enakopravni, ne pa drugorazredni dr
žavljani.
V soboto se je nadaljevala razprava o tako
zvanih gospodarskih ministrstvih ter o ministrstvu
za deželno brambo. V to skupino se štejejo trgo
vinsko, železniško, poljedelsko ter ministrstvo za
javna dela.
Prvi je govoril češki klerikalec Tvaružek;
bavil se je z moravskimi zadevami in s slovanskim
vprašanjem ter je naglašal, da je program nje
gove stranke: «Za boga, cesarja, domovino in
narod».
Nemški radikalec E o p p se je pritoževal, da
ljudski parlamant ne dela nič druzega, kakor da
ruši ministre. Ne gre mu v glavo, da je Prašek,
ki je bil sam minister, glasoval proti proračunu.
Staročeh Neumann je govoril o praških
vprašanjih.
Krščanski socialec Schmid meni, da porabi
zbornica preveč časa za narodna in politična vpra
šanja, pa zanemarja obrtne zadeve.
Socialni demokrat Löw govori o delavskem
položaju in še bavi zlasti s stavbinskimi delavci.
Vlada mora posvetiti razmeram tega delavstva
več pažnje kakor doslej. Izdala se je naredba o
visokih in globokih stavbah; toda naredba ne po
maga nič, če se ne izvršuje in če uradni organi
ne pazijo na to. Ko so v Karlovih varih nekateri
stavbinski delavci zahtevali izvrševanje te naredbe,
so jih podjetniki zapisali na črne liste in dotični
zidarji niso nikjer več mogli dobiti dela. Nazna
nila o nezgo dah v stavbinski stroki se
množe, vendar se pa z vseh strani nastopa proti
delavcem ter se jim mečejo polena pod noge.
Narodne stranke so vedno delavcem sovražne. V
Karlovih varih gospodujejo nemški nacionalci, de
lavci se pa tukaj zatirajo, da se ne morejo bolj.
Cudno je, da prav tisti, ki največ govorijo o vi
soki nemški kulturi in trdijo, da hočejo zvišati
narodno kulturo, delavcem branijo, da bi dosegli
sredstva, ki so potreima za kulturo. Zadnjo zimo

— Cas je, je dejala mati. Dekle ne ve še nič,
a menda že sluti reči, katere sme ženska samo
tedaj razumeti, kadar je omožena.
— Kakor misliš. Pa jo omožimo.
— To moramo. Vladni svetnik Sabotinski...
— Da, to je jako pripraven mož. Premoženje
ima, avanziral bode, kdove, kaj še postane; za
našo družino bi bilo to velike vrednosti.
— Torej si zadovoljen?
— Zadovoljen. Le pripravi Minko.
In mamica je poklicala Minko ter ji nazna
nila, da so njeni ljubeči starši sklenili, omo
žiti jo.

— Omožiti?!
Minka se je zamislila. Hm! Prav je. Omoži
se, potem si bo lahko sama izbirala toalete, kojige,
vse, vse in tedaj — ne bo otrok. Da, omoži se.
Cez par dni je prišel gospod Sabotinski ter se
ji je predstavil. Nekako znan se ji je zdel, temno
se je spominjala, da ga je nekdaj videla, toda
kje, kje?
— Ah ! Kaj za to 1 Vzame ga, da ne bo več
otrok. Obljubila mu je, da postane ojegova žena
in on ji je poljubil roko. Tiho se je nasmehnila;
tudi to se ji je dozdevalo komično. Konec prih.

so se nemško-nacionalni gospodje trudili, da i s
propalirai elementi, s katerimi noče noben poš en
delavec imeti kaj opraviti, ustanovili organiza
cijo stavkokazov. Nemci torej sami zatirajo
nemške delavce, državne oblasti jim pa pomagajo.
Govornik pripoveduje nadalje : Ko sem v nekem
slučaju, ko se je delavcem godila krivica, protesti
ral pri okrajnem glavarstvu, so mi tam kazali
vrata. (Cujte! Cujte!) Obrnil sem se do mi
nistra za notranje zadeve, a namesto, da bi bil
ukazal nepristransko preiskavo, je dal nalog, da se
je še ostreje nastopalo proti delavcem.
(Cujte! Cujte!) V Karlovih varih je za ljudi, ki
morajo služiti, položaj naravnost neznosen; zlasti
žensko osobjo se goni naravnost v prostitucijo.
Parlament ima dolžnost, poskrbeti tudi za stav
binske delavce ia skleniti odredbe, ki zagotove tej
kategoriji primerno varstvo. Od vlade pa zahte
vamo, da tudi s svojega stališča skrbi za staybinsko stroko in kadar se oddajajo javna dela,
naj gleda na to, da se bodo varovale de
lavne in mezdne pogodbe, sklenjene
med delavci in delodajalci. (Odobravanje
pri socialnih demokratih.)
Nadalje so govorili poslanci Brunner (nem
ški lib.), Wittek (kršč. soc.) in Roblek (slov.
lib.)
Prihodnja seja je v pondeljek popoldne.

Politični odsevi.
* V proračunski debati dne 17. t. m. je, ka
kor smo že omenili, povzel besedo tudi ministrski
predsednik baron Bienerth. Izražal je svoje ve
selje, da je zbornica prišla do proračunske de
bate (pa ne po njegovi zaslugi!), toda parlament
ima še druge važne naloge (kar je znano celo lju
dem, ki niso ministri). Taka ne le težavna, ampak
tudi zavidanja vredna naloga je socialno za
varovanje (katero je gospod baron oviral s
syojim zaključevanjem parlamenta!) Važno je na
dalje saniranje financ, novela k rudniškemu za
konu ter zakon o živinskih kugah. Ministrski pred
sednik je omenjal tudi iniciativne predloge o zni
žanju žitne carine, o petrolejskem vprašanju, o
trgovinskih pogodbah, ne da bi bil kaj povedal o
teh rečeh. Parlament se preveč peča z interesi po
sameznih skupin in se premalo briga za interese
državne celote (menda pač zato, ker se tudi dr
žavna celota premalo briga za interese svojih de
lov). Vlada nima nobenih Slovanom sovražnih na
menov. Od socialnih demokratov jo loči globok
prepad, a tudi do njih ne čuti nič sovraštva. Go
vornik ne razume, zakaj je pisava socialno-demo
kratičnih listov napram njemu tako razdražena.
Očita se vladi, da ne vodi parlamenta; opozicija
se pač ne ho dala voditi, na stalno večino se pa
vlada zaradi posebnih razmer ne more opirati.
Avstrija je država manjšin, on se je pa že me
seca novembra trudil, da bi bil zbral moči (pa
jih še meseca junija ni). Finančni načrt daje do
volj prilike za pozitivno politiko. Ce se dovoli pro
račun, se to nima smatrati kot zaupanje. (Posl.
Seliger: Bolj skromne vlade si ni moči misliti!)
Ministrski predsednik govori potem o češko-nemškem razponi in pravi, da vlada ne more biti nič
druzega kakor posredovalka (pa še to ni.) Upa, da
se bodo narodni boji ublažili. Nazadnje govori še
o svoji avdienci in prosi zbornico, naj dovoli pro
račun.
* Deželni zboli bi imeli, če so praški «Na
rodni Listy» prav poučeni, sklicati dne 16. sep
tembra. V vladnih krogih pa zanikujejo to in pra
vijo, da bodo zborovali koncem oktobra ali pa šele
začetkom novembra. Namreč: Vlada še sama ne
ve tega. Kar se tiče češkega deželnega zbora, je
gotovo, da se ga ne upa sklicati, ker se boji na
daljevanja nemške obstrukcije. Sicer pa: Kako naj
ve vlada, kdaj bodo sklicani deželni zbori, ko niti
ne ve, kako dolgo bo sploh še vladala?
* Politika «Slovanske Enote» je včasi sum
ljiva. Te dni se razglaša, da omenjena zveza v
sedanjem državnozborskem zasedanju ne priputi
da bi se rešil poleg proračuna še kakšen predmet’
Ge mislijo voditelji «Slovanske knote», da je to nujna
posledica opozictonalnega stališča, so na krivi
poti. Bienerthu se ne napravijo nobene težave če
?rLpaÿa,m.ent Preze°dai na počitnice; opozicija
lahko deluje proti njemu v državnem zboru n»
pa na letovišču in v kopelji. Povrh tega je’
razlika med opozicijo proti vladi in opozicijo BTaH
ljudskim potrebam. Nerešen je še pooblastilni za
kon, ki je potreben, da se morejo skleniti treni
v>nske pogodbe z balkanskimi državami
Zlasti Jugoslovani bi morali s socialnega in z na"
rodnega staUšča storiti vse, da se sklenejo te pogodhe Socialno so potrebne, ker narašča draginja
S’.!3?8
’
ZaČDe kmal« razsajati
tudi lakota. Narodno pa ne morejo jueosiOvanž
Srbom ta hip koristiti na noben drug nafin ka
kor da pritisnejo z vso močjo na držav« ;«
silijo, da sklene s Srbijo pogodbo, ki l;
gospodarsko dihanje. To je le en
kaz, da ima parlament razven proračuna šp L„„o
nujne naloge in da se s predčasnim?

: zbornice ne škoduje vladi, pač pa ljudstvu. Upajmo
j torej, da se slavna «Enota» vendar še pravočasno
; spametuje.
; Zahtevajte
po vseh gostilnah,
kavarnah in
brivnicah

Socialni pregled.
** Konzumentom v Spodnji
Našim trgovcem raste greben boljinbolj, kar co azuje med drugim tudi cirkular, izdan od
ljubljanskih trgovcev, katerega vsebino je priobčil
«Rdeči Prapor» v številki 57. z dne 12, tek. m.
Ošabna gospođa lahko postopa brezobzirno napr 'in
konsumentom, dokler ve, da se premalo, ali pa
sploh ne brigajo za svoje koristi, temveč se kratko
malo pokoravajo volji svojih izkoriščevalcev. Do
kler opazujejo, da je konsumentom gospodarska
organizacija deveta briga, si lahko dovoljujejo, kar
si hočejo. Enkrat se je pač tudi naše delavstvo
hotelo rešiti tega gospodarskega pritiska. To je
bilo leta 1904., ko se je ustanovilo konsumno
društva v Ljubljani. Tisti poizkus se je. kakor
znano, ponesrečil, to pa zato, ker se je. ustanovi
tev prenaglila; društvo je začelo poslovali, oziroma
je odprlo prođaja’no, preden je bilo vplačemh
toliko deležev, da bi bil kapital zadostovai za
obrat. Tak greh se maščuje vselej, pa S6 je tudi
tukaj. V trgovini se človek ne sme zanašati abso
lutno na nič druzega kakor na to, kar je gotovo.
Tukaj pa se je kalkuliralo, kaj se sme upati, mi
slilo se je, da je glavno, hitro začeti, pa se je
začelo brez zadostnih sredstev. Vse napake, ki sn
se zgodile pozneje, so bile pravzaprav posledice te
ene in glavne napake; kadar stvar zaradi takega
primankljaja ne gre, pa nastanejo nesporazumi,
nasprotja, prepiri. Ce potem še ljudje, ki krivo
gledajo na tako organizacijo, ščujejo proti nji, je
njih igra olajšana in v takih prilikah tudi ljub
ljanskemu konsumnemu društvu ni bilo obstanka.
Tri mesece izza ustanovitve se je pač otvorila
prodajalna v Spodnji Šiški. Ta prodajalna je bila
nekaj mesecev v dobrih, vestnih rokah, v katerih
je prav dobro poslovala ter je med tem časom
izkazovala 15—1600 kron mesečnega prometa in
je takorekoč vzdrževala ljubljansko prodajalno.
Toda posledica razmer, ki smo jih že omenili, je
bila ta, da je tudi ta prodajalna jela hirati in po
preteku enega leta je društvo popolnoma pro
padlo, nad katero katastrofo so trgovski oderuhi
začeli triumfirati. — Ali zadosti nam hodi tega
triumfovanja na naš račun ! Ustanovilo se je zopet
novo konsumno društvo za Ljubljano in okolico.
Društvo ima še dve prodajalni in tretja se v krat
kem otvori v Spodnji Š<ški. Šiška je ponovno po
kazala, da se sme prištevati med prve postojanke
jugoslovanske socialne demokracije. Naša dolžnost
je torej, pokazati tudi na gospodarskem polju, da
se zavedamo svojih dolžnosti. Pustimo, kar je
bilo. Delavci, konsumentjel Zavedajte se, da je
draginja čim dalje večja in vaši izkeriščevalci čim
dalje bolj brskajo s svojimi dolgimi prsti po vaših
skoro praznih žepih. Začnite misliti z lastnimi
možgani in nikar ne igrajte vašim nasprotnikom
«den dummen August». Propadlo društvo vam
bodi šola. Sedanje konsumno društvo temelji na
popolnoma zdravi podlagi. Vsak naj pristopi kot
član ter naj se tudi zaveda svojih dolžnosti na
pram društvu, ki bode vspevalo, da bode veselje.
Ne poslušajmo volkov v ovčjih kožah, ampak ko
rakajmo y slogi svojo pot naprej, da dospemo do
zaželjenega cilja, potem bodemo lahko rokli: «Go
spod Knez in vaši pajdaši, le delite si svoja novo
letna, velikonočna in druga darila sami med
seboj, mi si pa bomo med seboj razdelili svoj
dobiček.»
r

Dopisi»
Zagorje ob Savi. (Občinske volitve.) V
soboto so bile v tretjem razredu volitve za ob
činski odbor, ki pomenijo velik napredek za soci
alno demokracijo. Organizirano delavstvo je zma
galo 8 sedmimi kandidati, in sicer so izvoljeni
sodrugi Miha C o bal, Josip Repovš, Josip Ga lé
Jakob Krajšek, Franc S i 11 e r, Fran Koželj
in Josip Savšek. Od liberalcev in klerikalce*
je izvoljen po eden. Tako je «narodnjakarsko» na
predovanje v Zagorju . . .
Iz Most pri Ljnbljani. Važnost občinskih vo
lite» v Mostah je posebno za ta kraj jako velika.
Občina je revna, pravijo klerikalci pa liberalci tudi.
Boje se, da bi se osnovala tam šulveranjska šola,
o kateri se nekaj kvasi. Očividno je pa, da občina
sama ne bo mogla ustanoviti primerne ljudske šole,
ker domala vse prebivalce te občine izkorišča go
spodarsko prav Ljubljana. Jasno je dalje, da se
Selo, Moste, Zelena jama in Stepanja vas priklo
pijo morda prav kmalu Ljubljani in bi bilo sra
motno za Ljubljano, če bi imeli v tem kraju kak
kurnik za ljudsko šolo. Pa če se priklopitev tudi
ne izvrši tako kmalu, je moralna dolžnost Ljubljane,
da poskrbi za šolstvo v tem kraju. Imeli bi pa tudi
nepotrebne stroške, ker bi morali šolstvo zopet
preurediti, ako se združijo ti predkraji z mestom
Spričo teh pridig, ki jih prirejajo liberalci po teh
krajih po ljubljanski okolici, aaj predlaga dr. Tavčar

v občinskem svetu ljubljanskem, da se zgradi ob
meji med to občino in mestom ljudska šola, v ka
tero bodo imeli vstop tudi otroci iz te občine, ko
likor se razteza oh mestu. Ako gospodje liberalci
in prizadeti klerikalci tega ne store pitem moramo
smatrati, da se zavzemajo za to šoUko vprašanje
zgolj iz hinavščine, in da so zopet izdali «svojo»
slovenska stvar.

Domače vesti.
— Siofasatvo čeikih seciainlb demokratov
je priljubljeno sredstvo naše carodnjakarije za po
bijanje slovenskih socialnih demokratov. Ce bi mi
* bili tako narodni kakor češki sodrugi 1 Stokrat
’ smo to že čitali in slišali, seveda redno od ljudi,
, j ki ne poznajo ne češke, ne slovenske socialne dei mokracije, temveč so le slučajno vjeli par po
i zraku frfotajočih fraz, s katerimi se potem leta in
leta politično branijo. Za presojanje narodnega
prepričanja rabijo radi slovansko vzejemnost, od
nosno v najnovejš.m času neoslavizem. Morda
bo torej zanimivo slišati, kaio sodi češki socialni
demokrat o tem najnovejšem narodnjaškem evan
geliju. Poslanec sodrug Tomašek, dunajski Ceh,
je v parlamentu govoril o tej reči in je dejal:
«Češki socialni demokratje nimajo nič opra
viti s takozvanim novoslovanskim gibanjem, ki je
gmaaje buržoazije in aristokracije. Seveda
smo mnenja, da se tudi slovanskim plemenom ne
more odrekati pravica do kulturne, idealne iu go
spodarske vzajemnosti, katero so člani drugih na
rodov vedno nemoteno vršili, zlasti če se zapadni
Slovani boljinbolj izključujejo iz kulturne zveze
vladajočih narodov v srednji Evropi. Kar zadeva
politično stran novo3lovanskega gibanja, pozdrav
ljajo češki socialni demokratje vsako stremljenje,
ki gre za tem, da se oblaži sovraštvo in kričeče
vzajemno zatiranje slovanskih plemen. Odločno
pa obsojajo tiste smsri, ki so jib zasto
pali posam ezni udeleženci naslovanik/
konfercEci v Peterburgu, ki ho če j o da bi
se okrepčal ruski imperializem in ple
menski boj proti Neslo vanom. Z enako od
ločnostjo obsoja češka socialna demokracija v
Nemčiji in v Avstriji razglaševani pangermani
zem, čegar cilj je zatiranje in germaniziranje Nenemcev.»
To je do pičice tako kakor govore in pišejo
od nekdaj slovenski socialai demokratje. Pa nič
ne de. Jutri že zopet zagrmi kak narodnjaški veleučenjak: Zakaj niste tako narodni kakor češki so
cialci demokratje?
— Pri ožji valitvi v Trata v III. razradu sta
bila izvoljena italijanska liberalca z malo večino.
— Črna kronika. Kakor poročamo v predzad
nji številki, sta se v sredo večer v Ljubljani ustre
lila dva dijaka. O tem dogodku se še poroča:
Okoli polu 9, zvečer je bila obveščena policija, da
sta se na pokopališča pri Sv. Krištofu ustrelila
dva mla ta mošsa. Ko je došla na lice mesta po
licijska komisija, je našla že obadva mrtva. Samo
morilca sta Fran Vončina, rojen 1891. v Idriji in
tja pristojen, in Milan Szillich, rojen v Postojni,
pristojea v Ljubljano. Obadva sta obiskovala šesti
razrod realke v Idriji. Govori se, da sta prišla
v sredo v Ljubljeno. Ustreljena sta obadva v levo
seHce iu je komisija pri samomorilcih našla samo
en revolver z dvema praznima patronaraa. Trupli
sta ležali skupno v bližini groba Szillichove ma
tere. Ker se je našel na licu mesta le en sam re
volver, ki je ležal 'poleg Vončino ve leve roke, se
sklepa, da je Vončina ustrelil dogovorjeno svojega
tovariša iz najkrajše bližine in potem takoj tudi
samega sebe. Vončina ni imel pri sebi druiega
kakor zadnje šolsko izpričevalo, Szillich pa je imel
v žepu rasna poslovilna pisma na sorodnike in
znance. Vzrok žalostnega čina so baje slabe šoiske
razmere. Trupli so prinesli v mrtvašnico. — Sko
raj sočasno se je izvršil poizkus samomora, o ka
terem se poroča: Sinoči okoli 8. je prišel na Ča
sarja Jožefa trgu v javno stranišče Gregor Pance,
rojen 1843. pri Sv. Jakobu ob Savi ter se je tam
ustrelil z revolverjem pod brado. Oskrbnica stra
nišča je o tem takoj obvoîtiia policijo. Pance se je
siabo zadel in bo ga nezavestnega prepeljali z re
šilnim vozom v deželno bolnišnico. Vzrok poskušsnega samomora je neozdravljiva bolezen.
_ Samomori. Ker je bila vpokojena, se je
zastrupila ł Iw». 50 let stara učiteljica Terezija
Foà. — V Pulju je izgubil večletno pravdo 70ieta'
Mat. Zakrajšek. Več let S6 je pravdal s sorodniki
za neko hišo, na katere podstrešju se je sedaj ko
ja izgubil pravdo, obesil.
— Občinske volitve za občino >osts pri
Ljubljani so razpisane, in sicer se vrši volitev ob
činskih odbornikov dne 30. junija 11. v prostorh
gostilne Fran Zakotnika v Mostah, Vsak razred voli
6 odbornikov in tri namestnike. III. razred ima
približno 500 volilcev in voli od 8. ure zjutraj do
12. opoldan. II. razred do 70 volilcev, voli od 2.
do 3. ure popoldan in I. razred do 20 vodičev
voli od pol 4 do 4 ure popoldan.
— Pevaka slavnost, ki jo priredi «Slavec»
dne 27., 29. in 28. L m. v proslavo svoje 2o let
nice, obeta posebne užitke vsled številne udeležbe,
ki so jo razna društva «Slavcu» ie obljuoda, Pro
stor nam ne dopušča, da bi objavljali posamezne
korporacije, ki so naznanita, da pridejoi M to
slavnost; omenimo naj, da je med njimi 42 pev-

«kih, oxiroma petje goječih društev, tako da se æ
«bijubnje nastop rbota, ki fe0 štel do 1000 pevcev.

Poleg raznih prreàéh v Ljubljani, med katerimi je
veiik koncert, se nameravajo tudi razni izleti v
Postojno, Trst, na Bled. in Kamnik.
— Ljubljanska N. D. 0. feht»?ä pri — poajetaikih. Denar je vervus nerum, to vedo tudi
zizibambule. Ker jim ne pena iz nebes kakor Izra
elcem mana v puščavi in ker delavcev nimajo, ki
bi si sami napravili óojno blagajno, razpošilie’o
po Ljubljani sieéeêi cirkular, kateremu prilagalo
bar poštno položnico: Velecenjeni gospodi Kakor
Vam je znano, ustan: ;'a se je v Ljubljani «Na
rodna delavska organizacija», ki je
v kratkem
času svojega on--i;.a pokazala svojo življensko moč
ter dokazala, da noče z vztrajnim in energičnem
nastopanjem, na podlagi samopomoči pomagati
narodnemu delavstvu boljšega položaja. Ker razne
mrernacijonale organizacije izrabljajo naše delavske
mase samo kot števni materijal ob raznih volitvah
i. t d., je samoumevno, ca bode «N. D. O.», ko
?strga delavstvo iz teh rok, ogromno pripomogla
k celotnemu narodnemu razvoju. Poznavajoči Vaše
narodno čuvstvo, usojamo si vabiti Vas, da tudi
Vi pristopite kot podporni ali pa ustanovni elan
ter nas tako moralno utrdite in materijalno pod
prete, na potu k našim ciljem. Ustauevnine je
enkrat 2a vselej 50 K. Podpornina 6 K na leto.
V nadi, da Vas lahko beležimo v vrste blagohot
nih podpornikov «N. D. O.», se v naprej zahva
ljujemo : M. Cimerman, L č. . blagajnik. Slavoj
Škerlj t. č. tajnik. Rudolf Juvan, t. č. predsednik.
NB. V slučaju da pristopite k «N. D. 0.» v gori
navedenem zmislu, izvolite se poslužiti našega poverjeaika, ki Vas v najkrajšem času obišče. Okrož
nica se razpošilja trgovcem, pa tudi drugim delo
dajalcem. In ta kompanija hoče organizirati de
lavce 1 Danes jemljejo denar od podjetnikov, pa
naj jutri vodijo delavce v boj proti tistim, ki jim
polnijo blagajno? Kdor ne spozna te brez,obrazne
sleparije, mora biti slep na oba očesi. Pa bodo
zaman 'skali med zavednimi delavci tepce, ki se
bodo dali organizirati za podrepno gardo izko
riščevalcev.
— N* potu k zdTBVfilku je umrl otrok ženi
nekega mizarskega pomočnika v Zavodni pri Celju.
Vrnila se je z mrličem. Žalostno je, ali res, da se
splošno po deželi išče in kliče zdravnika, ko že
bolnik skoro umira.
— Poikuien samomor. V petek je sklenil
ljubljanski snažilec oken K., da si vzame življenje.
Krenil je na protestantovska pokopališče in ustrelil
proti sebi. Ker se mu je roka močno tresla, se ni
zadel. Ko je bil o tem obveščen v okolici službu
joči stražnik, se je takoj podal na pokopališče in
je ie še videl dotičnika, ki je skočil črez pokopališeni zid in tekel črez polje. Pozneje pa ga je
našel ležečega pod nekim kozolcem v senu in mu
revolver odvzel.
— Neareča. V Govejku (p. Žiri) si je stavil
Tonfa svojo hišico. Vrnil se je namreč iz Amerike,
kjer si je prihranil denarja. Ko je nesel z drugim
delavcem po bregu debel hrastav stavbni hlod, se
je izpodtaknil in padel pod težo na tla. Hrast ga
je pritisnil za vrat in mu zlomil tilnik, vsled česar
je Tonh na mestu umrL
— Samomor. V bližnji okolici Trsta so našli
ustreljenega Andreja Škerlja, 48 let starega očeta
štirih otrok, polirja. Mož se je sam usmrtil, najbrž
zaradi slabih gmotnih razmer.
— Pogreša ae v Malem ßsbru na Dolenj
skem Ana G1 i h a c, hči ondotnega posestnika. V
nedeljo, 3G. maja t. 1. je šla ud doma in se ni
reč vrnila. Vsled bolezni se ji je omračil duh in
je že preje večkrat odšla od doma. Postave je vi
soke in vitke; oblečena je bila v rdečo krilo in
goloroka. Prosi se, da jo pridrže, kamor pride in
takoj naznanijo očetu, Janezu Gliha, posestniku v
Malem Gabru, pošta Št. Vid pri Zatičini.
— Pomoričaki — penarejevaîcî denarja ? V
Pulju so zaprli nekaj pomorščakov c. kr. morna
rice m nekega lastnika javne hiše, ker so razpeče
vali zlat denar po 20 K, ki je tako dobro pona
rejen, da se od pravega razlikuje le po teži, je
namreč nekoliko lažji. Po Pulju kroži precej ta
kega denarja.
— Obitrelil ae je v nedeljo zvečer po ne
previdnosti davčni praktikant J. Bađiura v Li
tiji. Ko je prišel v neko hišo na obisk, je opazil
ae steni samokres v usnjenem futerału, pa ga je
anei in vzel iz usnja, dasi ga je hči hišnega go
spodarje opozorila, da je nabit. Po neprevid
nosti se je dotaknil petelina, samokres se je spro
žil in kroglje mu je obtičala v prsih. Prepeljali so
gz v bolnišnico, kjer upajo, da kmalu okreva.
— Sajoomorl, V Trstu se je blizu državnega
ioiodvora ustrelil privatni uradnik Aleksander
Hribar. — Na Črnučah se je obesil 221etm
Jeraej Juvan baje iz strahu pred neko sodnijsko

X? nož’ s katerim je cepil trte in tekel za mlaj

šima. Eden je v strahu skočil v vodnjak, drugega
J6 dotekel blizu vasi in ga zaklal.
— Nesreče. Franca Zaletel, gostilničarka v
Dobrniču, se je peljala 16. t. m. v Čatež po nekaj
vina. Kupila je tam 13 vedrov in se vrnila domov.
Sama je bila na vozu, ko je voznik ob mal klanjcu pod Zagorico stopil z voza, da bi zavrl. Konji
so krenili na neznatno milino, voz se je nagnil.
Franca skoči doli, voz se zvrne, ročica jo zadene
na vrai, sod se je zavalil nanjo in jo stri. Na
mestu je bila mrtva.
Shodi.
Celje. V nedeljo, 13. junija dop. se je vršil v
gostilni «pri zelenem travniku» zelo obilno obiskan
shod zidarjev in tesarjev iz Celja in okolice. Pred
sedoval je sodrug Martin Baucher. Govoril je pa
sodrug Anton Kristan, strok, tajnik iz Ljubljane,
ki je v daljšem izvajanju pojasnjeval potrebno or
ganizacije za zidarj'e in tesarje. Na več slučajih iz
praktičnega življenja je pokazal, kako bridko trpe
tisti delavci, ki ne poznajo pomena organizacije.
Omenjal je važnost zavarovalnice zoper nezgode,
bolniških blagajen te obenem podal obilo navodil
glede postopanja, kadar se komu pripeti nezgoda.
Končal pa je z apelom : vsi v organizacijo. —
Shod je imel lep uspeh. Nad 30 novih članov je
pristopilo, ki so pomnožili vrste organiziranih zi
darjev tako, da bo kmalu med celjskimi organiza
cijami zidarska ena najmočnejših. Tako je prav!
Le naprej!
Spodnja Šiška. V nedeljo, dne 6. 1.1. je skli
cala osrajna politična organizacija za ljubljansko
okolico ob 10. dopoldne v gostilni gosp. Vodnika
v Spod. Šiški javen ljudski shod z dnevim redom :
«Proslava 401etnice šolskega zakona». Shod je
otvoril v imenu omenjene organizacije sodr. Jos.
Linhart, kateri je bil izvoljen tudi za predsed
nika shoda, za zapisnikarja pa sodr. A. Franz o t,
— K dnevnemu redu podeli predsednik shoda so
drugu Etbinu Kristanu besedo. Le-ta poda navzo
čim v jedrnatih besedah jasno sliko konkerdatne
uprave in nadzorstva šole pred novim zakonom,
ter pojasnjuje posamezne važne točke takrat ob
stoječih predpisov in zakonov. Poda natančno sta
tistiko šoloobveznih otrok in učiteljskih moči (šulmaštrov) v raznih deželah in državah, iz katerih
podatkov je razvidno, kako je naša gospoda v
črnih suknjah skrbela vedno le zato, de bi ostalo
ljuestvo neumno, da bi živelo «pobožno», vdano
v voljo božjo, in da bi skrbelo za boljšo bodoč
nost ne na tem — ampak na onem svetu. —
Govornik je nato poročal o preobratu, ki je na
stal v šolskem vprašanju z veljavo novega šol
skega zakona, kateremu poročilu je sledilo jako
živahno odobravanje. — Obžalovanja vredno je
dejstvo, da tudi naši sodrugi posnemajo v kultur
nih vprašanjih včasi brezbrižnost drugih malomar
nih strank, ker udeležba toga shoda nikakor ni
bila taka, kakor je to azhteval dnevni red in ka
kor bi zaslužilo zanimivo poročilo sodruga Etbina
Kristana, — Sodrugi in sodruginje, pokažite
torej v bodoče na takih shodih, na katerih
se razpravlja o kulturnih vprašanjih, z boljšo vdeležbo, da se zanimate ne samo za želodec, ampak
tudi zato, kako se bode vzgojevala v šoli vaša deca.
r.

Občinske volitve v Zagorju.
Dne 19. t. m. je bila volitev iz III. razreda za
občinski odbor. Izvoljenih je sedem socialnih
demokratov, štirje za odbornike, trije za na
mestnike ter po 1 liberalec in klerikalec. Razmerje
glasov je bilo sledeče I
Socialni demokratje:
Jakob Krajšek . . . 144 glasov
Josip Gale ..... 139 »
Josip Repovš . . . 108 »
Miha Čobal .... 107 »
Franc Sitter .... 104 »
Josip Staršek . . . 104 >
Fran Koželj .... 102 »
lerikalci:
Jožef Sinkove . . . 116 glasov
Anton Snoj .... 81 »
Martin Medved . . . 80 »
Janez Dernovšak . . 74 »
Jožef Schweiger . . 64 »

beralci:
Franjo Weinberger . 118 glasov
Ivan Bajcer .... 42 >
Karl Korbar .... 41 »
Izvoljeni
so torej za odbornike prvi štiri so«
^-Preprečena neareča. v soboto bi bil zjuciaini demokratje ter Weinberger in Šinkovc. Za
franii vlak St 1714 kmalu povozil na postaji Lesce
2 i mio7* to je hotele skočiti v voz, ko se je namestnike so izvoljeni vsi trije socialno - demo
^«"premikal. Ženska jo padla med odbijače kratični kandidatje,in sicer Fran Drnovšek, Fran
“se bžTza svoje ž.vljenje zahvaliti le sprevod- Koželj in Martin Repo v š, ki so dobili po 67
M > je W« ’™'8 lM'™ glasov, v manjšini pa so ostali klerikalci s 25 in
liberalci z 9 glasovi. — Ta volitev pomeni od
W Ww®° «■"<?
ločen poraz za liberalce, ki so igrali nad vse ža
na HdoMh pri Metliki 1JK»
■ lostno vlogo ter so beračili za kompromis pri
Homec ki je Se hotel eeejo mat«
* * *kaj scorekd z dvema fantoma, pa zagrabil klerikalcih in pri Nemcih.

S*»

J*«““- (

Hoteli so, da bi vzeli na kompromisno listo
tri klerikalce in tri liberalce. Kompromis se je pa
zadnja dva dni razbil in tako so potem vzeli kleri
kalci samo enega liberalca na listo in radi tega so
jim liberalci pomagali izvoliti klerikalnega Josipa
Šinkovca. Ako bi bila vsaka stranka volila svoje
kandidate, bi bili mi zmagali z vsemi kandidati
ker smo najmočnejša stranka nad obema meščan
skima. Cisto socialističnih glasov je bilo 107, kleri
kalnih 81 in liberalnih 41. Klerikalci in liberalci
so bili po izzidu tako poparjeni, da niso čakali še
volitev za namestnike, radi toga je bilo pri namest
nikih manj oddanih glasov ; ker so morali na delo,
smo tudi mi rekli našim volilcem, da lahko oddidejo. Obe nasprotni stranki pa sta še pri volitvi
delali posebno na to, da ne bi bil izvoljen sodrug
Čobal. Izid kaže, da če bi liberalci imeli samo
svojo listo in ne bi bilo kompromisa za enega
liberalca in klerikalca, bi bili propadle obe me
ščanski stranki. Omeniti se mora, da je dobila
klerikalno-Iiberalna stranka tudi najmanj 20
nemških glasov od rudniških uradnikov, tako
da če bi ostali nemški uradniki doma, bi bili pro
padli obe stranki, čeravno bi imeli kompromis.
V drugem in prvem razredu so bili izvoljeni en
liberalec, 4 klerikalci in sedem od rudnika postav
ljenih kandidatov.
Pride pa k sedaj izvoljenim še sedem virilistov
in sicer eden, ki bo zastopal konsumno društvo
delavcev, ki se mora prištevati k socialistom, en
liberalec od zagorske posojilnice, potem od rud
nika in rudniškega konsumnega društva kakor od
južne železnice po eden, trgovec Mihelčič in zdravnik
Tomo Zarnik, tako da bo imel prihodnji občinski
odbor 25 odbornikov, ki se razdele po strankah sle
deče: 5 socialistov, 4 liberalci, 4 klerikalci in
11 rudniških pripadnikov.
Rezultat volitev je najlepši odgovor «Slov.
Narodu» in njegovim napadom na zagorsko soci
alno-demokratično stranko. Izid volitev je pokazal,
da zagorski liberalci tudi pri davkoplačevalcih ni
majo nikakršne zaslombe. Zagorje ostane rdeča
trdnjava, kakor je bila. Liberalci so še nazadovali,
socialisti gredo naprej 1

Zadnje vesti.
Državni zbor.
Dunaj, 22. junija. Včeraj se je nadaljevala
specialna debata o tretji skupini proračuna. Zbor
nica je bila jako slabo obiskana, kakor po navadi
ob pondeljkih. Do besede so prišli trije ministri
in sicer Weißkirchner, Ritt in Braf. Da
nes ima govoriti železniški minister Wrba. Da
nes jutri in pojutrišnjem bodo seje trajale od 10.
dopoldne do 10. zvečer, pa upajo, da bo v četrtek
končano drugo, v petek pa tretje čitanje prora
čuna.
Posl. Sredniavski je vložil predlog, naj se
vpelje davek na vino, konjak in podobne pijače.
Potem sta govorila češki agrarec V o j t a o pošti
na Češkem, kršč. soc. Baumgartner o železni
cah na Gornj. Avstrijskem.
Trgovinski minister dr. Weißkirchner go
vori o zakonskik načrtih, ki jih je predložil, pole
mizira s predgovorniki in omenja trgovinske
pogodbe ter agrarni boj. «Izpolnili smo —
pravi — več nego ste leta 1903 zahtevali
pa zdaj še niste zadovoljnil Trgovinske
pogodbe so potrebne ne le za industrijo, ampak
tudi v interesu sto in sto tisoč delavcev ter v in
teresu cele države. Okrog Avstrije ne sme biti
kitajski zid 1» Končno obljubuje reforme za morna
riške delavce.
Soc. dem. Müller ostro kritizira vlado in
nemške stranke, ki so delavcem sovražne.
Za njim govori nemški liberalec Günther,
potem poljedelski minister Braf o kmetijskih
vprašanjih, nadalje znani Star ckin poljski demo
krat Stwiertnia.
Minister za javna dela Ritt se bavi z vpra
šanjem tehnikov, hvali Gesraanna, govori o tuj
skem prometu itd. Za njim govore še Grösst,
Stojan, Eisenhut b, Kratochvii in
Zaunegger.
Dunaj, 22. junija. Državni zbor ima zasedati
do 9. julija in rešiti še sledeče predmete: Sve
tovno poštno pogodbo, odpravo žitne carine, ure
ditev tehničnega preizkušavanja, zakon o pijanosti,
pooblastilni zakon, načrt o živinski porabi, uredi
tev dalmatinske plovitbe, literarno pogodbo z Rumunijo ter vprašanje italijanskega vseučilišča.
Tržaške volitve. Trst, 21. junija. V dru
gem razredu je bilo danes izvoljenih 16 italijan
skih liberalcev.
Ogrska kriza. Budimpešta, 21. junija. Mi
nistrski predsednik Wekerle bo danes predlagal
cesarju, naj poveri rešitev volilne reforme
koaliciji, ki se zaveže, da se bodo v tem slučaju
posli redno vodili. Misli se, da se bodo razprave
precej zavlekle,
..............

Izhaja t Ljabljani vsak
torek, četrtek in soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 11 K,za pol leta 7 K,
za četrt leta 3'50 K, meiečno P20 K ;
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 1 E ; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta 4« 80 K.

PsaintzRi itetritbn 6© w.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
62. štev.

Reklamacije «o poJlsia. pr»«U.
Mefranklrana plima c* es» «pr«
Inaaj«. Bekeplll «a e« vfa.ije,
{UmtL Bn.it.paa p.kfi-vrrtiM
(iiriaa 88 am) u takrat 20 vin.,
v.iknt pa iej.r.ra.

V Ljubljani, v četrtek, dne 24. junija 1909.

dopise in rokopise za list : Uredništvo
Za denarne pošiljatve
□aroL-ila ua list, reklamacije, inserate i. L d. : Vpravsdštvo
»Rdečega Prapora, 3 Ljubljana, SeJenburgove ulice 6/n.
QV Â:

4Rdečega Prapota>s LjnbUana.

Pagnintjev Izstop.
Tržaški poslanec Pagnini je odložil svoj
državnozborski mandat ter je izstopil iz socialnodemokratične stranke. Razloge za ta korak jo svo
jim volilcem naznanil v — «Piccolu». Po njegovem
mnenju socialna demokracija v Trstu ne vodi
«zdrave nacionalne» politike in ne vpošteva «ita
lijanskega značaja» tržaškega mesta.
S takimi nazori je naravno in logično, da je
gospod Pagnini zapustil socialno - demokratično
stranko; ni pa bilo naravno in logično, da je
sploh kdaj vstopil vanjo. Socialna demokracija je
bila mednarodna že tedaj, ko se ji je Pagnini pri
družil in nikdar to ni mogla biti zanj tajnost, ker
je bila mednarodnost ne le v programu socialne
demokracije, temveč je stranka tudi ravnala po
tem načelu, še preden je bil Pagaini v njenih
vrstah.
Pagnini je prišel v stranko iz meščanskih
krogov. Zato, ker ae je sedaj povrnil tja, še ni
mamo povoda, da bi ga blatili in da bi tajili
ojegove dobre lastnosti. Pagnini je inteligenten,
ima mnogo znanja in tudi mnogo delavne zmož
nosti ; sicer bi sploh ne bilo mogoče, da je prišel
T stranki v razmerno kratkem času na prva mesta
in celo do mandata. Toda iz meščanskih krogov
je prinesel Pagnini s seboj usodepolno napako;
mislil je, da je tudi v socialni demokraciji en del
programa resen cilj, drugi del pa za parado. Sem
je prišteval tudi mednarodnost stranke; bodisi da
ni bil o internacionalizmu dovolj prepričan, bo
disi, d* ga ni prav razumel. Mogoče je pa tudi,
da je nekaj časa po sili premagoval nacionali
stične občutke, da jih pa ni mogel popolnoma
premagati. Vsekakor je njegov nacionalizem iz
bruhnil, ko je stranka za zadDje deželnozborske
volitve sklenila, da kandidira v mestu tudi dva
slovenska sodruga.

Leto XII.

Da so bili italijanski nacionalci zaradi tega
sklepa razburjeni, je umevno ; to je bil tudi glavni
povod ne več strastne, temveč naravnost besne
agitacije nacionalistov proti socialni demokraciji.
Z oportunističnega stališča bi se dalo razlagati,
če bi kdo zaradi razvnetja nacionalističnih strasti
odsvetoval od teh kandidatur. Toda stranka je
imela prav, da je svoja načela postavila pred
oportunizem in s tem prisilila volilce, da pokažejo
pravo barvo. Ne mnogo glasov, temveč glasove
prepričanih pristašev dobiti, mora biti smoter so
cialne demokracije. Tistih deset socialistov, ki so
sedaj v tržaškem deželnem zboru, ve, da zastopajo
res socialne demokrate in da lahko vodijo brezob
zirno socialno-demokratično politiko.
Propad obeh slovenskih socialistov v mestu
ne pomeni nič za načelo. Povzročilo ga je v prvi
vrsti neko pomanjkanje discipline, zaradi katerega
so se glasovi — in sicer prav glasovi slovenskih
socialistov cepiü. Ce bi bili nekateri sodrugi mislili
na resnost položaja in ne na to, da izkažejo temu
ali onemu sodrugu svoje posebne simpatije, bi bil
tudi za slovenski kandidaturi rezultat ugoden.
To je samo nauk za bodočnost, ne pa dokaz
za škodljivost slovenskih socialističnih kandidatur.
Druga je stvar, da so slovenski narodnjaki s svojo
nacionalistično trmo sokrivi, da ne sedita dva Slo
venca iz mesta v novem deželnem zboru; če bi
se znali končno naučiti, da je tudi socialno-demo
kratični Slovenec — Slovenec, bi bili lahko omo
gočili, da bi bila prišla dva slovenska socialista v
deželni zbor. Toda to le mimogrede; in to bodi
le opazka, kajti navsezadnje imajo tudi narodnjaki
sami določati svojo taktiko.
Toda gospod Pagnini ni imel pomislekov z
oportunističnega stališča. Njega je naenkrat zabo
lelo srce; kajti v srcu je imel nacionalizem. Pre
trpel je, da priznava stranka ekzistenco Slovencev
v mestu in da vživajo Slovenci enakopravnost v
mejah stranke. Toda ko se je začela izvajati lo
gična posledica dalje in se je priznala enakoprav
nost tudi za javno korporacijo, je bilo Pagninije-

Za sodrugom Renner jem je govoril češki
delegat, sodrug Nëmec, razkladajoč češke raz
mere in opisujoč boj proti militaristični in impe
rialistični politiki.
Ker so morali nekateri zunanji gostje odpo
tovati, se je sodrug dr. Soukup v njih imenu
zahvalil za krasni sprejem. Ves zbor se je potem
dal fotografirati in ogromna množica delavcev z
rdečimi zastavami je priredila pred hotelom, v ka
terem so stanovali avstrijski, češki in slovenski
delegatje, veliko ovacijo. Impozantna manifestacija
je napravila v mestu velikanski vtisk.
Popoldne je sodrug Lapčević povabil so
druga Kristana kot zastopnika stranke, ki je
srbski po narodnosti najbližja in kot znanega
raziskovalca narodnega problema, da se oglasi k
točki, ki je bila pravkar na dnevnem redu.
Etbln Kriitan
omenja, da sta sodruga Renner in Nëmec izčrpala
vprašanje aneksije in z vso jasnostjo razložila sta
lišče avstrijske socialne demokracije o tej zadevi.
Nekoliko besed pa bi bilo treba še posvetiti na
rodnemu vprašanju. Najprej se mora konštatirati,
da je to stvar, o kateri se silno mnogo govori;
ampak glavna napaka je, da vprašanje še ni de
finirano; niti njegovo jedro, niti njegove meje niso
določene in izmed neštetih ljudi, ki govore o na
rodnem vprašanju, si nekateri ne mislijo sploh
nič, ostali pa vsak kaj druzega. Ce se smatra ne
le vsaka šola, ampak vsaka železnica, vsaka cesta
in steza, vsako sodišče, vsaka davkarija i. t. d.,
i. t. d. za narodno vprašanje, se postavlja stvar
na glavo; če se pa govori o «imponderabilijah»,
se ne pove nič. Pred vsem je treba vpoštevati,

kah, nekam resnomilo, a tako, da ni razumela
Minka niti besedice. Malo je pila, a ker sploh ni
bila vajena piti, ji je vino razgrelo kri in nekaj
ji je šumelo po glavi. Cudna omotica se je je po
lotila. Obrisi vseh predmetov po dvorani, vse
barve, vsi glasovi, vse se ji je zdelo izpremenjeno.
Komaj je opazila, da so se gostje čestitajoč poslav
ljali. Tudi oče in mati sta odšla. Oče ji je krepko
stisnil roko, mati je posilila konvencionalno solzo
v oko ter jo blagoslovila.
Naenkrat je bila v sobi sama s Šebotinskem.
Oba sta stala sredi dvorane. Njen soprog jo
je požiral s poželjivimi očmi. Ona ga je pogledala.
Čuden se ji je dozdeval. Neprijetno čuden. V spo
minu ji je vstajalo nekaj nejasnega, nelepega, a
brez volje je zrla v megleno sliko, ki je dobivala
boljinbolj določne konture. Strah ji je prilezel
v dušo.
Zdaj se ji je približal Šebotinski. Pogledala
ga je nekam boječe. Prvič, odkar ga je poznala,
ga je pogledala natančno. Nikdar se ji ni dozde
val lep, a šele sedaj je opazila, da se mu sveti
nečist ogenj v očeh, ki so jih obdajali globoko
vrezani temni kolobarji, od katerih so se vlekle
grde gube po vsem licu. In v tem, ko ga je tako
pogledavala, jo je objel in poljubil.
Vsa se je stresla. Nekaj groznega, neizrecno

nih, svežih, cvetočih ust In kakor vsled nekega
hipnega razodetja ji je švignila grozna, po instinktu
porojena misel skozi glavo.
— Njegova, njegova, njegova — lasti Z dušo
in — s telesom I groza, groza ! Njegova .. .
Vsa mlada kri ji je vskipela in njena duša se
je mogočno uprla. Spomnila se je onega prizora
iz mestnega loga in bilo jiJe, kakor bi bil Šebotinski tisti mož, ki ga je bila videla tam. Gnus,
sam gnus se je dvigal v njeni duši, pograbil
njeno telo, tresel njene ude, gonil njeno razgreto
kri po žilah.
Šebotiuski si je vse drugače tolmačil njeno
vedenje. Še enkrat jo je objel, še enkrat jo je ho
tel poljubiti. Njej je bilo, kakor bi se ji ovijale
grde mrzle kače okrog vratu, kakor bi jo hotel
njegov objem zadaviti. Nič druzega ni čutila, ka
kor gnus, strašen, nepremagljiv gnus. Samo in
stinktivno je delala. Preden jo je Šebotinski mogel
drugič poljubiti, je zarjovela kakor ranjena zver
in z vso močjo ga je pahnila od sebe, da je te
lebnil na tla.
Tedaj je zbežala — ne vedoč kam — v temno
noč... In stud jo je preganjal in bilo ji je, ka
kor bi se grde pošasti režale za njo :
Otrok, otrok, otrok...
Gnus jo je gonil dalje — dalje ------ —

vemu srcu preveč; takrat je menda občutil, da je
bil pravzaprav ves čas nacionalizem v njem, če
tudi speč. In take se je moral posloviti. Bolje je,
da se je to zgodilo sedaj, nego da bi morala
stranka v svojih lastnih vrstah voditi boj s šovi
nizmom.

Zbor srbskih socialistov.

Daije.
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PODLISTEK.
Otrok.

Konec,

Prav po otroško se je veselila, da postane v
kratkem milostiva gospa. Da, prav v kratkem. Cas
ji je bil skoraj prekratek za vse njene sanje. Oh,
kaj je v« sanjala. Svoje novo stanovanje, svoje
toalete, obiske, sprejeme, jour-fixe, pa po leti
pojde v kopeij... To «o bile njene sladke misli
o ženitvi in zakonu. Dragih ni imela. Ce so jo
znane gospodične, ki so včasi prihajale v hišo
pjeaib staršev, po strani pogledovale in si kaj še
petale, ni opazila lega, še manj pa, da bi bila kaj
razumela. In če je mati po stari navadi zatrjevala,
da je njena Minka nedolžen otrok, 3e je le poti
homa namuznila« ^eš: Le počakaj 1 Kadar bodem
množena, poreci, da sem otrok... 1
Poroka se je izvršila. Zvečer je bilo vse polno
fostov na svatbi- Filo se je in jedlo in nazdravWo, med. «e »
p“°
. j. ««.d. o^ii*o «*
8***,rn?
oW ooou«oo «rW i” ”a " ““
»So, pogledi -o ■»» “ M““’ PoïeP’°
■mii , «Loo
»troSke«a ’ese’a
lica. A, «ono «M ».«-J
feeooha. Salto ped poroto/e «oh
1 njo, .«e äudne redi, e »art ogin-

strašljivega, gnusnega je občutila, ko so se njegove
osineie, vele ustnice dotaknile njenih neoskrunje- j

V enakem zmislu je govoril še bolgarski so Srbijo. GenCić in Mašin sta o tej ponudbi pora
đa se zakoni razvoja, kl pomenijo izprona®“^’ “® drug Kirkov, ki se je izrekel za socialno-demo čala na shodu zaupnikov, ki so skieaiii, da naj ta
ponudbo odklonita. Kraljeva ponudba je posledica
ustavljajo nikjer, tudi pred narodnim vpra j
konflikta, ki je nastal med bivšim orestolonasiedkratično balkansko konferenco.
ne. Pojem narodnosti je v dvajsetem s
J
Zbor je rešil še nekatere točke, potem je nikom princem Gjorgjem in zarotnik,
* Angleški armadni svet je izdal čactmkom
gačen kakor v petem ali četrtem p*6
sodrug Lap čevič še enkrat z navdušenimi beseO tisti navidezno naravni povesti, da je i naj
dami izrekel zahvalo zunanjim gostom, sodruga tajno povelje, ki jim naroča, naj Čuvajo vojae taj
prej individuum, potem familija, po em ™ « Pa Kristana je naprosil, naj sporoči slovenskim so nosti osobito nasproti inozemscim 5astâkoœ.
pleme, pa narod po enostavnem družinskem drugom najtoplejše pozdrave srbskih socialnih e- obiščejo Angleško. Brez dovoljenja vojne^ a, ni«
strstva jih ne smejo voditi v vojašnic»,
pomnoženju, ni treba dandanes več modrovat», ko mokratov. Z delavsko marzeljezo se je zaključil tudi ne smejo kazati vojaških zemljevidov ,c knjig.
je socialno raziskovanje posvetdo daleč v davnino.
* tiradi sprejema rufkega carja j«
velepomembni kongres.
Toda v glavnih potezah se je nekoč narodnost
Zvečer je bila v gledališču predstava ; na željo angleški zbornici hud vihar. Socialist inom®
vjemala z raso; danes se to ne more več trditi». stranke se je igrala Heijermansova socialna interpeliral zaradi carjevega obiska, nakar je G t = s
Rase so se pomešale in se mešajo dalje; povdar drama «Upanje». Gledališče je bilo polno skoraj odgovarjal, da se mora car oficielnc sprejeti k*,
kakor vsak vladar. Thorne je zaklicai, da upa, da
jati germansko, romansko ali slovansko krije dan
samega delavstva. To je bil odličen zaključek le dobi tiran zasluženo plačilo, in ko je bil pozvan
danes že smešno. Razvoj kulture, zlasti pa razvoj
na red, je dejal, da je car nečloveško bitje ter je
tehnike in prometnih sredstev odstranjuje meje, pega zbora.
zapustil zbornico.
briše razlike ter enači. Kako se more danes do
* Tudi turški sultan pojde na pot Londonski
«Standard» naznanja iz Carigrada, da hoče Moha
ločati narodnost? Fiziologično ne več. Črnolasi Politični odsevi.
* Zaradi žitne carine so vložili socialno- med V. na jesen obiskati razne evropske dvore.
Nemci in plavolasi Italijani niso nič nenavadnega;
demokratični
poslanci Seitz, Modraček, Moratemperamenti so med vsakim narodom različni, če
czewski, Pittoni in Vitijk sledečo resolucijo
pa prevladuje v kakšnem kraju ta ali oni, se lahko k proračunu trgovinskega ministrstva.
Socialni pregled.
dokaže, da vplivajo na to podnebje, zrak, hrana
** Velikansko gospodarsko podjetje <taaajZ oziram na to, da trpi vse mestno in induin taki elementi. Včasi se je s posebno vnemo strialno prebivalstvo, pa tudi večina kmetskega ■kega delavstva, v nedeljo se je T Švehatu pri
povdarjala enotnost narodnega življenja, narodnih ljudstva težko ob nezaslišano visokih žitnih conah; Dunaju otvorila nova velika tovarna za kruh, zdru
šeg in navad. Pa tudi to se umika boljinbolj ne ozirajo se dalje na to, da je zadostna preskrba žena z mlinom. Na hlebcih, ki prihajajo iz veli
avstrijskega ljudskega gospodarstva z žitom in s kanske pekarne, je vtisnjeno kladivo, to znamenje
kemu kulturnemu kozmopolitizmu. V šegah, v krmo povsem nemogoča, Ce se ne odpravi carina, krasi zunanje zidovje poslopja in po njem se tudi
nošnji i. t. d. so razredne razlike večje, nego na se nalaga vladi naj zahteva od ogrske vlade z imenuje izdelek : kruh s kladivom. Delavci poznajo
rodnostne. Objektivno razmotranje pokazuje, da vsem povdarkom, da privoli v nemudno odstra ta znak, ki simbolizira njihovo združitev in moč.
nam ne označuje narodnosti nič druzega kakor nitev carine na žito in krmo do 31. julija 1910 Tudi na novi tovarni je kladivo znamenje delav
jezik; pač je resnično, da vpliva jezik, ki ga člo in da vloži v te razprave vso težo vpliva avstrijske stva. Velikansko podjetje je namreč delavska last:
Tvrdka Skaret, Hanusch in dr. predstavlja organi
vek redno rabi, kot sredstvo izražanja tudi na to, drž3V6»
* 0 italijanskem vseučilišču, odnosno o zirano delavstvo dunajsko. O tej novi delavski po
ker človek izraža. Redni in narodni interesi so pravni fakulteti, je v četrtek razpravljal proračunski stojanki povemo še kaj več.
torej jezikovni. A tudi tukaj se javljajo razredne odsek. Učni minister grof Stürgkh je govoril na
*♦ Kava so sežiga. Brazilska vlada namerava
razlike in če spoznamo bivstvo narodnega vpra dolgo in široko, bolj zapleteno kakor razumljivo, sežgati desetino vse v Braziliji nabraBe kave, da
šanja v jeziku, se prepričamo, da ima stvar za de povdarjal je pa stališče vlade, da naj se fakulteta se zviša cena. Evropski upniki soglašajo s tem na
lavstvo veliko večji pomen kakor za posedujoče ustanovi na Dunaju. Poslanec C o nei je zagovar črtom. Brazilija producira večino kave, ki prihaja
jal italijansko zahtevo, da bodi vseučilišče v Trstu.
razrede. Masam naroda je materinski jezik edino Razprava se je na to odgodila. Na svojih klub na svetovni trg. Ce se izvrši ta kapitalistični na
črt, se sežge staraj milijon vreč kave, vsaka vreča
sredstvo izražanja in občevanja, posedujočim slojem, skih sestankih so nemški meščanski poslanci skle po 60 kilogramov.
ki imajo mnogo več učne prilike, pa ne. Delavcu nili, da bodo glasovali tudi za Trst; krščansko
je dostopno le to, kar se piše in tiska v njego socialni klub je dovolil svojim članom, da smejo Dopisi.
vem materinskem jeziku ; član kapitalističnega raz glasovati kakor hočejo.
Idrija. (Iz seje mestnega zastopa.)
* Zakon o zapiranja prodajalen, ki ga je
reda se s pomočjo tujih jezikov lahko ozre po sprejela poslanska zbornica, je odsek gosposke zbor Novo življenje, ki se pojavlja po dolgem presledku
tujih literaturah. Ne buržoazni, temveč delavski nice predrugačil v nekaterih točkah. Vsled tega bo v naši mestni občini, je pozdraviti z veseljem.
interesi zahtevajo čim večji razvoj narodnega je morala poslanska zbornica ta zakon vnovič vzeti v Dne 17. L ra. je novi občinski zastop imel drugo
sejo. Udeležba je bila zadostna ; zastopniki III. raz
zika in bogato domačo literaturo. In za delavca je pretres.
reda
so bili do zadnjega vsi navzoči. Zupan Še
*
Obiski
vladarjev
so
zopet
na
dnevnem
važno vprašanje : Ali so naše sedanje razmere
redu. V dunajskih diplomatskih krogih zatrjujejo, petavec pozdravi navzoče, imenuje za overovateiie
take, da dosežemo lahko enako kulturo, da po
da poseti car Nikolaj cesarja Frana Josipa mesec zapisnika sodr. Štrausa in g. Tauzesa ter naznani
stanemo tako močni, zmožni za boj, kakor delavci avgusta v Išlu. Iz Isla se car odpelje v Italijo, da dnevni red: 1. Računski zaključek mestne
drugih narodov? Ce si to pojasnimo, spoznamo poseti kralja Viktorja Emanuela.
hranilnice za leto 1908. 2. Predlo gi stav
* Poslanec dr. Gessmann démentira vest, da benega odseka za napeljavo pitne vode
tudi, da je jugoslovansko vprašanje v svojem
jedru proletarično, ne pa kapitalistično, buržoazno bi bil s poslanci dr. Šušteršičem, Praškom in in popravo ceste aa Vojsko. 3. Slučaj
vprašanje. Ni čudo, da je tudi na tem polju veli Stapinskim konferiral o sestavi novega koalicijskega nosti. O rač. zaključku je poročal sod. Štraus.
ministrstva v jeseni.
Zaključek mestne hranilnice za kratko dobo ob
kanska razlika med gospodujočimi in delavskimi
* Ogrska kriza visi zdaj med Wekerlona in stanka zavoda kaže jako lep vspeh denarnega pro
sloji. Buržoazija se prepira za imena. Srbi in Lukacsem. V torek je bil Wekerle v avdijenci pri meta; v upravnem letu 1908. je imela mestna
Hrvatje govore en jezik, a boj za ime dobiva na vladarju, katerega je prosil, naj skoro ugodi želji hranilnica 640.292 K 49 v čistega dobička, v te
ravnost barbarične oblike. Tuintam se narečja sedanjega ogrskega ministrstva in sprejme odstop kočem upravnem letu pa 473 K 32 v. Ker se na
tako prelivajo, da se ne more več določiti, ali je dia ministrov, ker s koalicijo ne more dalje vladati. hajajo računi v popolnem redu, predlaga poroče
Vladar ho baje tej želji ugodil tekom dveh, ozi valec, da se d à ravnateljstvu odveza. (Odobreno
lekt srbski ali bolgarski; buržoazija se pa tepe za roma treh dni. Videlo se bo sedaj, ako bo mo
soglasno ) V imenu stavbenega odseka poroči o
ime. Toda ime je samo simbol moči. V buržoaznem goče doseči sporazumljenje med Lukacsoaa in napeljavi pitne vode v Leopoldovem predmestju
taboru je jugoslovansko vprašanje vprašanja vla neodvisno stranko, ako ne, pa bo poveril vla>
ter o popravi ceste na vojsko g. Drag. Lapajne
danja; tudi dinastije se zanimajo zanj le s tega dar Lukacsu sestavo ministrstva na programu iz ter predlaga, da se načrt stavben, odseka odobri,
(Sprejeto soglasno.) Pri točki «slučajnosti» pred
stališča. Za delavce pa se glasi jugoslovansko leta 1867.
* Ljubezen do barona Baucha narašča na laga sodr. Straus, da se daje naloga stavbenemu
vprašanje: Kako bi najbolje porabili svojo na
Hrvatskem od dne do dne, seveda negativno. Te odseku, da poišče primeren prostor, kamor tut] se
rodno moč za dosego čim večje kulture? Od ja dni se je gospod ban podal na potovanje po Sla postavi javno perišče za mesto. Predlog utemelji
dranskega do črnega morja prehajajo narečja voniji, kjer je pričakoval veliko slave, ker je upal, s higijeničnimi in splośnimi potrebami, ker v esiem
drugo v drugo ; med slovenskim, hrvatskim odn. da ga bodo Frankovci častili kot «velikega Hrvata»
mestu ni niti enega perišča. Stavbeni odsek naj
srbskim in bolgarskim jezikom ni toliko razlika Frankovci, ki pod «radikalnim» opozionalstvom konštatira kraj in stroške ter predloži prihodnji
kakor med pruskim in tirolskim narečjem ; ljudsko- skrivajo svoje vladno hlapčevstvo, bi že; če bi le seji. (Sprejeto.) Dalje predlaga sodr. Straus, da
imeli dovolj moči in vpliva na ljudstvo, Ker ga se izvolijo trije odborniki, ki imajo naiogo, pre
šolska izobrazba zadostuje, da se razumejo vsi pa nimajo, se je gospod baron vrezal in je doži gledati vse poslovanje gerenta tekom 7 mesecev;
Nemci. Seveda nima med Jugoslovani nihče pra vel parkrat prav neprijetno presenečenje. Najprej v predlageni so gg. Drag. Lapajne, Fr. Tauzes iu
vice, da bi enostransko rešil vprašanje. Zmota je Požegi. Za sprejem so nastopili državni in deželni sod. Straus, car se soglasno odobri. Dalje po
tudi, če se misli, da se morajo vsa taka vpra uradniki, seveda na komando. Oni se morajo roča sod. Straus, da je že nad pol leta, odkar
šanja reševati po enem kopitu, da se mora vedno veseliti, da smejo pozdraviti svojega predpostav se je izgubila znana nositeljica zastave
ljenega. Ampak komanda ne sega v kroge neod'
posnemati en vzor. Piemont je bil eden; na Bal visnega prebivalstva, ki se je tudi zbralo in sicer in Marijina devica K. Rejc in se še danes
ne ve, kje je, ker županstvo in oblasti niso nič
kanu se nima ponavljati, kar je bilo drugje. V y večjem številu kakor «službouljudni publikum», ukrenile v tem oziru. Ker pa po mnenju poroče
sedanjih razmerah, v sedanjem Sasu, po sedanjihi in ko je ban začel govoriti, so zadoneli tako gro valca človek in posebno še dekle, ki pripada Ma
potrebah se imajo reševati sedanja vprašanja. Mi moviti «abcug »-klici, da je bil tisti hip konec rijini družbi, ni kužek, je naloga županstva« da
ne potrebujemo Velike Srbije, Velike Hrvatske ali govorance. Se slabše se je pa ekscelenci godilo v razpiše nagrado 100 K onemu, kdor poizve, kje
kakršnekoli <Velike>, ki bi pogoltnila vse drugo, Novi Gradiški ; tu ga niso pozdravili samo «navdu se nahaja izgubljena. Odbornik Tauzes dostavi,
šeni» abcug-klici, temveč tudi gnila jabolka.
potrebujemo pa vsi skupaj sredstva za kulturni Prevzvišeni gospod se torej lahko z rodnimi očmi da se to stori potem, ko bode poslovanje gerenta
pregledano, če ta res ni dobil nobenih pojasnil«
razvoj in o teh se moramo sporazumeti. To je prepričuje, kako silno ga ljubi narod.
kje se dekle nahaja. Predlog sod. Štrausa z do
buržoazija vseh Jugoslovanov zanemarila, torej
* Srbski general Leijanlnje imenovan za vo datkom g. Tauzesa se soglasno odobri. Končno
mora jugoslovanski proletariat rešiti to nalogo ne jaškega atašeja na Dunaju. To je prvi srbski ataše apehra sod. Straus na župana, da skliče takoj on«
zaradi šovinizma, temveč zaradi svojih najvital na Dunaju, odkar vlada v Srbiji dinastija Kara- odseke, ki še do zdaj niso konstituirani, tar po
gjorgjevic, odnosno odkar so v Belgradu oficirji ziva odbornike, da se odsekovih kakor odhorovih
nejših interesov, zaradi svojega obstanka in svoje ubili kralja Aleksandra in njegovo ženo,
sej redno udeležujejo. S tem je bila seja ob
bodočnosti.
* Angleški kralj v Marijinih varih. Iz Olomuca splošnem zadovoljstvu odbornikov in poslušalcev
Govor sodruga Kristana, iz katerega mo javljajo, da pride kralj Edvard tudi letos za tri zaključena.
remo seveda ponoviti tukaj le nekatere misli, je tedne v Marijine vare in sicer na izrecno pismeno
cesarja Frana Josipa. To vabilo je kralju
zbor sprejel z viharnim, dolgotrajnim odobrava povabilo
izročil avstrijski poslanik grof Mensdorff. Kralj Domače vesti.
njem. V imenu svojih tovarišev je govornik izre- Edvard odpotuje v Marijine vare takoj po svojem
— Dvoboj Laape-Hribar; ki se je začel pred
kel tudi protest proti takozvanomu veleizdajniškemu sestanku s carjem Nikolajem pri otoku Wrightu, štirinajstimi dnevi na klerikalnem lgogl:
«Lni’
onu», se je v nedeljo nadaljeval pri liberalcih v
procesu v Zagrebu, kar ja zbor formuliral v po .. , * K«ÜJ Peter je ponudil vodjema zarotnikov
bivšemu ministru Genčiću in polkovniku Mašinu’
«Mestnem Domu» in kakor vse kaše,, pojde ie dalje
sebni resoluciji.
F
vsakemu loo.ooo franïoy, ako začasno zapustita v časopisu in na shodih. Na klerikalnam tiiedu je

aiia n* dnevne®^ Tedu ‘Liberalno-nemšks zveza»,
o kateri smo že dovolj jasno povedali svoje mnenje.
Ob tej priliki je pa di, Lampe tudi napadel po
slanca iu župana Hribarja, češ, da je sklenil s
Paušlarjem pogodbo zaradi vodnih sil na Savi
odnosno njih financiranja in da si je zagotovil ve
liko provizijo. Ker je očitno, da bo stvar ostala nekaj
čaaa na dnevnem redu, je naša žurnalistična dolžnost, da obvestimo svoje čitatelje v glavnih potesan, za kaj da gre. Povemo naj pa pred vsem, da
je ta nas vsa zadeva zanimiva le bolj zaradi svoje
Pikantnosti, da pa ae premoremo tistega moral
nega ogorčenja, ki ?a je kazal dr. Lampe. Kolikor
je namreč mogoče presoditi na podlagi doslej znanih
dokumentov, gre »
špekulacije in kupčije,
ob katerih so prizadeti faktorji po kapitalistični na
vadi hoteli čim več in na čim lažji način «zaslu
žiti». Zanimivo je vsekakor, če se nekoliko razgrne
sastar, za katerins se vrše take kupčije, ampak
kdor pozna kapitalizem in njegove šege, se ne bo
čudil, če spozna, da se boče v kapitalistični družbi
kapitalizirati vse kar gre v denar, ne le blago, de
lavska moč, razne pravice, ampak tudi socialni po
ložaj, ime, vpliv i. t. d. «Glej da profitiraš,» je v
tena avetu glavno načelo in dokler bo svet kapilisiičen, bo tako ostalo. Da se potem včasi priza
deti Spekulanti spopadejo za lase in se razvijejo
vsakovrstne afere, je resnično in naravno ; ampak
moralizirati ob posameznih slučajih, obenem pa
braniti podlago takih špekulacij, zagovarjati kapi
talistični družabni red, ki jih poraja, ni le smešno,
temveč tudi hinavsko.
— Panilarjeya pogodba a Hribarjem, ki jo
je ta prečital na nedeljskem shodu, se glasi: Posl.
ktev. 28975. Prepis. Naznanjena 15. marca 1909 in
pod B. R, it. 752 zabeležena pri c. kr. gL davkariji
▼ Ljubljani. L. S. Skušek m. p., Grebenc, m. p.
Notarski zapis. Pri meni, dr. Franu Voku, c. kr.
notarju v Ljubljani, zglasila sta se danes meni
osebno znana pogodnika: gospod Tom. Paušlar,
posestnik iz Kranja, in gospod Ivan Hribar, mestni
župan r Ljubljani, ter sta dogovorila in sklenila
nastopno družbena pogodbo: Gospod Tomaž Pau
šlar ima pravico do uporabe vodnih moči na reki
Savi pri Prašah v svrho ustanovitve industrijskih
podjetij. Da se nameravana električna ali pa kaka
druga veleindustrijska naprava čira preje ustanovi,
sklepa gospod Tomaž Paušlar z gospodom Ivanom
Hribarjem v ta namen družbeno pogodbo. S to
pogodbo odstopa gospod Tomaž Paušlar svoje gori
označene pravice do vodne moči na reki Savi pri
Prašah, kakor tudi one, katere bi še v bodoče na
isti reki med Kranjem in Medvodami pridobiti
utegnil, tej družbi v last. Vsled iste pogodbe se pa
gospod Ivan Hribar zavezuje zastaviti svoj trud in
vpliv v to, da se nameravana skupna naprava čim
preje nživotvori. Družabnika določita, da se smatra
trud in vpliv gospoda Ivana Hribarja, katerega
bode oo v dosego skupnega podjetja zastavil, enake
vrednosti, kakor ena osminka gori označenih vodnih
moči ; vsled tega jamči gospod Tomaž Paušlar go
spodu Ivanu Hribarju za vse dohodke in koristi,
katere bi po odbitku stroškov in izdatkov pri even
tualni ustanovitvi nameravanega podjetja ali pri
prodaji vodne moči, ns eno osminko vodne moči
na reki Savi pri Prašah, kakor tudi na eno osminko
vodne moti, katero bi še v bodoče na isti reki
med Kranjem in Medvodami pridobil =-odpadle —
vendar pa s pridržkom in utesnitvijo, da ima sam
t. j. Tomaž Paušlar za dosedanji svoj trud in za
dosedanje svoje izdatke dobiti ustanovni delež
100.000 K, beri: enstotiaoč kron, katerega mu g.
Ivan Hribar tudi s svojo temeljem te pogodbe
ustanovljeno pravico omejiti ne more. Radi odmere
odatotaine cenijo se tu ugotovljene pravice na
K 8000, beri: osemtisoč kron, od kojih odpade na
oae gospoda Ivana Hribarja K 1000, beri: tisoč
kron. Pogodnika se odpovedujeta pravici razdirati
to pogodbo uradi prikrajšanja nad polovico prave
vrednosti, ter določita, da plača vsak eno polovico
stroškov to pogodbe in pristojbine. Ako bi družba
označene vodne moči z vsemi drugimi ob Savi
pridooiianimi pravicami prodala in takim potom
nehala, izplačati se ima gospodu Ivanu Hribarju po
odračunjenju gospodu Tomažu Paušlarju zajamče
nega ustanovnega deleža 100.000 K, beri: ensto
tisoč kron, jedna četrtina družbi pripadle čiste kup
nino. O tem sem napravil notarski zapis, ga strankam
preöta;, stranki sta ga povse odobrile in pred
menoj svojeročno podpisale. V Ljubljani, dne 8.
marca 1901 leta tisoč devetsto prvega. Iv. Hribar
up. Tomaž Paušlar mp. L S. Dr. Franc Vok mp«,
c. kr. notar.
—— S HribarjOTim mlaguSem na nedeljskem
shodu ja menda Paušlar nezadovoljen. Ko so kle
rikal» apoznali stvar, so seveda hoteli zadeti Hri
barja. češ. da ai ja zagotovil visoko provizijo za
rafav ki ga ‘ina kot predsednik «Kreditne banke»,
od katere ie iznel pridobiti sredstva za financiranje
Dodietia s Paušlarjevimi vodnimi silami. V nedeljo
p/je Hribar obrnil ost proti Paušlarju, očitajoč
■H/da je tajil avoje kierikalstvo ter zamolčal, da
«e ri dobil vodne pravice v zadnji inštan«. V tem
boju igrąjo privatni
10 ‘
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občinstvo delektirati ob pikaotenjan p

_ . u6 špekulacije. Afera bo torej postala precej
morski kači, ki ima v dobi kislih kumar
najboljše čase. Vprašanje pa je, če bo mogoče, na
učiti se iz zadeva kaj druzega kakor to, da sta se
srečala dva kapitalistična kupčevalca, ki sta hotela
skupaj loviti zlate ribice, pa sta se skregala in
očitata zdaj drug drugemu nekolegialnost, nasprotno
pa hoče vsak sebe postaviti v najlepšo luč. Hribar
očita Paušlarju neiskrenost, ker mu ni povedal, da
njegov proces za vodne sile še ni končan, Paušlar
očita Hribarju neiskrenost, ker se je pogajal ž njim,
sočasno pa snoval drug konsorcij in tako se bodo
nadaljevala očitanja. To je njuna stvar ; ampak če
hočeta, da bi občinstvo naklonilo svoje simpatije
enemu ali drugemu, je zahteva le nekoliko pre
velika, Naj se grizeta, kolikor se hočeta, ampak na
svoj račun.
— Fončao ia delavce je v Hribar - Paušlarjevem prepiru to, kako se v kapitalističnem svetu
zasluži denar. «Trud in vpliv, katerega bode gospod
Ivan Hribar v dosego skupnega podjetja zastavil,
se smatra enake vrednosti kakor ena osminka
vodnih moči», pravi pogodba. Recimo da postanejo
vodne moči vredne milion kron, je trud in vpliv
gospoda Ivana Hribarja vreden 125.000 kron. Ce
se vzame v poštev, da iznaša trud nekaj potov,
nekaj prigovarjanja, morda nekaj pisem, je jasno,
da odpade največji honorar na «vpliv». Ako bi
družba prodala svoje pravice, se ima gospođu
Hribarju po odračunjenju gospodu Tomažu Pau
šlarju pripadajočega ustanovnega deleža, ki znaša
100.000 kron, izplačati ena četrtina čiste kupnine.
Postavimo, da se prodajo vodne pravice za milion,
bi se imelo izplačati gospodu Hribarju 250.000
kron. Ne pravimo, da so take pogodbe nenavadne,
pa tudi ob Hribar-Paušlarjevi nismo osupnjeni.
Ampak delavci, ki vidijo, kako se z vplivom služijo
tisočaki, bodo razumeli, zakaj so gospodje tako
vneti zagovorniki kapitalističnega reda in tako ogor
čeni nasprotniki socializma. In kadar bodo pripo
vedovali, da pri nas ai opravičen razredni boj,
češ, da ni slovenskega kapitalizma, bodo delavci
razumeli, zakaj so gospodje tako — patriotični.
— Spored «Slavčeve» läaynoiti ob petin
dvajsetletnici društva je sledeči : Sobota, dne 26.
junija: Sprejemanje gostov. Ob 8. zvečer sestanek
na vrtu «Narodnega doma». — Nedelja, dne 27.
jnnija dopoldne; Sprejemanje gostov. Ob 10. zbi
rališče vseh društev in gostov v «Narodnem domu».
Ob »/s 11« Pm pevska vaja za skupne zbore v
veliki dvorani «Narodnega doma». Ob */212. slav
nosten sprevod po mestu. — Popoldne: Ob 2.
slavnosten banket r veliki dvorani hotela «Tivoli»
(Svicarija). Ob 4. velika ljudska veselica v «Zvezdi»
in na Kongresnem trgu. — Ponedeljek, dne 28.
junija dopoldne: Ob 8. skupen zajtrk na vrtu ho
tela «Tivoli». Ob 11. slavnostno zborovanje v ve
liki dvorani «Nar. doma». — Popoldne : Ob 1/g 1.
druga pevska vaja za skupne zbore v veliki dvo
rani hotela «Union». Ob 1/i 2. obedi skupni in v
posameznih restavracijah. Oh 3. ogled mesta, mu
zeja itd. in ogled okolice z ljubljanskega Gradu.
Ob 8. zvečer slavnosten koncert v veliki dvorani
hotela «Union». Po koncertu: Komerz na vrtu
tega hotela. — Torek (praznik), dne 29. jnnija:
junija : Ob 6 02 zjutraj izlet v Postojno (vstopnina
v jamo 1 krono), ob 3.04 popoldne iz Postojne v
Trst (prihod ob 5 35). Dne 30 junija ogled Trsta,
znamenitosti in po morju v Miramar. — Dne 1.
julija ob 7‘48 zjutraj iz Trsta na Bled (prihod ob
11-15 dopoldne). Vožnja po jezeru, izlet v sotesko
in k slapu v Vintgar. Zvečer poslovitev in razhod
izletnikov.

Zadnje vesti.
Državni zbor.
Dunaj, 23. junija. Snočnja seja je trajala čez
polnoč. Dela se torej na vse kriplje, da bi se pro
račun «pravočasno» rešil. Ko je bil čas, da bi bila
zbornica lahko mirno delala, jo je vlada poslala
domov, sedaj se pa priganja, seje se raztezajo,
debate pa krajšajo, tako da se izgubi ves pregled.
—■ Na včerajšnji seji, ki se je začela ob 10. do
poldne, se je nadaljevala razprava o proračunu
ministrstev za t r g o v i n o, poljedelstvo, javna
dela, železnice in deželno brambo. Od
ministrov sta govorila železniški in brambovski, od
socialnih demokratov so prišli do besede Klička,
Remeš, Svoboda, Tomschik, Smitka in
Cingr.
Klička govori o razmerah v rudniku v Pfibramu. Za delavce je tam predpis: Nihče naj ne
gre na delo, preden je jedel; priporoča se zlasti
mleko, močnate jedi, kruh, maslo in jajca. To je
na papirju prav lepo, kako naj se to stori s po
prečno plača 2 K 29 vin. na dan, je pa drugo
vprašanje. Še bolj kričeče so provizije; vdova do
biva dve desetini moževe temeljne plače, še je
mož ponesrečil, pa štiri desetine. Vdova nekega
Vavre dobiva 85 Tin», sirota nekega Ûernyja 10
vinarjev bb mesec I
Železniški minister Wrba govori o strokovnih
zadevah, brambovski minister Georgi obljubuje,
da predloži še letos zakonski načrt o dveletni
vojaški službi.
Remeš se bavi s češkimi razmerami in z
agrarnimi vprašanji ter zahteva, da se odpravi za
stareli poselski rad.

Svoboda kritizira finančni načrt ter zahteva
izpremerabo vojaškega kazenskega zakona, ki doslej
ni mogel preprečiti trpinčenja vojakov.
Tomschik govori o razmerah državnih že
lezničarjev in kritizira, da se razne koncesije, ki so
že dovoljene, še niso izvršile. Zlasti zahteva delavni
red in izboljšanje službenega časa. Tudi obljube o
avtomatičnem povišanju se še niso izpolnile.
Smitka pravi, da se socialno-politično de
lovanje vlade ne sme soditi po lepih besedah mi
nistrov. Kadar se oddajajo državna dela, se nič ne
pazi na delavsko varstvo. Cas bi že bil, da se od
pravi delavska knjižica, ki služi delodajalcem za
tajna znamenja proti delavcem. Vlada skrbi bolj
za podjetniški profit kakor za življenje ln zdravje
delavcev.
Cingr govori o rudarskih razmerah.
Seja se zaključuje ob 1/t 1 po noči.
Dnnaj, 24. junija. Včeraj se je nadaljevala
specialna debata o tretji skupini. Od socialnih de
mokratov je govoril poslanec Seitz, ki je vtemeIjeval resolucijo zaradi žitne carine, katero smo
objavili na drugem mestu. Po Steinwende rjevi sklepčni besedi se je glasovalo. Steinwen
der je predlagal, da se odkaže Seitzova resolulucija odseku. Seitz je zahteval glasovanje po
imenih. Steinwenderjev predlog se je tedaj spre
jel z 240 proti 180 glasom. Jakličeva resolu
cija se je sprejela z 219 proti 200, proračun že
lezniškega ministrstva z 221 proti 200, tako tudi
proračun ministvstva za poljedelstvo in javna dela.
Minoritetni predlog S e it z a, da se briše 50.000
kron za lovsko razstavo ter da se vpiše
50.000 kron za stavbo delavskih stanovanj,
ter Winarskega predlog, da se odpravi ve
černi in nedeljski pouk, sta bila odklonjena
z 226 proti 194 glasom. Vladne mameluške ve
čine so bile torej zelo pičle. — Potem se je takoj
začela specialna debata o četrti skupini, ki obsega
skupne izdatke, finančno ministrstvo, najvišji ra
čunski dvor, penzije in finančni zakon.
Včerejšnja seja se ni raztegnila, pač pa ho
čejo danes napraviti jako dolgo sejo, da bi bilo
jutri lahko tretje čitanje proračuna.
Pyoti finančnemu ministra. Dunaj, 23. ju
nija. Davčni odsek je včeraj demonstriral proti fi
nančnemu ministru. Sodrug dr. Diamand je
izrazil svoje ogorčenje, da ponižuje finančni mini
ster razprave odseka na navadno burko. Davčni
odsek se je posvetoval o skupnosti davkov na
poslopja in je dovršil že precej dela; a predno se
je ta razprava dovršila, predlaga finančni minister
zbornici hišno-razredni davek, ki je le del celote.
Davčni odsek ne more o stvari razpravljati dalje,
dokler ne pride finančni minister opravičit svoje
ravnanje. Govornik torej predlaga, da se odgodi
razprava do tedaj, ko pride minister. — V ena
kem zmislu je govoril sodrug dr. Renner. Tudi
dunajski kršč. soc. Silberer se pridružuje temu
mnenju. Le tirolski kršč. soc. Niedrist polemi
zira s Silberjem, češ hišuorazredni davek ni darilo
kmetskemu prebivalstvu. Predlog drja. D i a m a n d a
se je sprejel skoraj soglasno.
Itali]aniko vieučllitčB. Du naj, 23. junija.
V proračunikem odseku se je včeraj nadaljevala
razprava o italijanski pravni fakulteti. Poslanec dr.
Adler je v imenu socialnih demokratov izjavljal,
da so od začetka bili za Trst, ki je edino pri
merno mesto za to fakulteto. Napram krščanskim
socialcem pravi: Ce hoče biti Dunaj državno,
glavno in prestolno mesto, tedaj mora postati
središče za vse narode, ki žive v državi. Jugoslo
vanom pravi: Ce se izpolni pravica enega naroda,
ni to nasprotovanje, temveč pospeševanje pravic
vseh narodov. — Gostinčar je govoril včeraj
in danes. Njegova govoranca je obstrukcija.—
Danes se govori o nekem novem namenu, da bi
prišla italijanska pravna fakulteta v Koper. To bi
bil pač pravi abderitizem.
Pooblaitilnl zakon. Dunaj, 24. junija. Včeraj
je trgovinski minister Weisskirchner v gospo
darskem odseku zagovarjal pooblastni zakon za
trgovinske pogodbe ter je dokazoval v polemiki
z agrarci, da ne prizadene to kmetom nobene
škode. — Nemški agrarci so imeli sejo, na kateri
so nekateri kakor besni rohneli proti uvozu mesa
iz balkanskih držav ter so sklenili, da bodo glaso
vali proti pooblastilnemu zakonu.
Ogrika kriza. Dunaj, 24. junija. Ce se Lu
kaču ne posrečijo pogajanja z neodvišnjaško stranko,
je njegova naloga, poskusiti sestavo vlade s političarji 67-tarskih strank. Ce bi tudi ta načrt pro
padel, se ima Khuen Hederyari imenovati za
ministrskega predsednika; on bi imel takoj razpu
stiti državni zbor in razpisati nove volitve na pod
lagi splošne volilne pravice. (To se sliši bolj kakor
žuganje. Op. ur.) — Danes imajo priti na avdienco
Lukač, Hieronimi in Khuen Hedervarÿ,
po nekaterih trditvah tudi Košut. Ce sestavi
Khuen-Hedervary vlado, imajo priti v njegov ka
binet Hieronymi, Matlekovics, Perczel, grof Csaky,
grof Zelinsky, dr. Plosz, Cseh in sin bivšega min.
predsednika Fejervaryja Emerich.

Shodi.
Ljubljanski zidarji imajo y nedejo, dne 27. ju
nija ob 9. uri dopoldne v salonu «pri Levu» na
Marije Terezije cesti važen shod. Nikdo naj ne
manjkal

Izhaja v LJnbljani vsak
torek, četrtek In soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3 50 K, mesečno V20 K ;
za Nemčijo za pol leta 7'90, za četrt
leta 4 K : ta Ameriko za pol leta
9'50 K za četrt leta 80 K.
PftBfiMeMtsa iitewSSIiE« 50 w.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
V Ljubljani, v soboto, dne 26. junija 1909.

63. štev.

HASŁO V A: Za dopise^ in rokopise za list: Urednfčtso
c.äaec6fa Prapora», Linbllana. — Za denarne pošiljatve
naročila na bat, reklamacije, inserate i. L d.: Upravničtvo
«SdečdgB
Xjnhljsvaa^ Šelenburgove ulice 6/U.

Vlada ali parlament?
Med slovenskimi klerikalci »e že dolgo opa
zuje struja, ki ne želi ničesar tako strastno, kakor smrt sedanjega parlamenta. Že lani, ko je bil
še baron Beck ministrski predsednik, je dr. Šu
šteršič napovedoval konec državnemu zboru, dasi
je bilo v političnem ozračju tako malo soparice,
da ni bilo umeti, odkod naj bi prišel vzrok za
katastrofo. Ko se je Beck po Gessmannovi volji
umaknil Bienerthu, je položaj postal bolj kritičen ;
nagla sodba v Pragi je provzročila češko-radikalno
obstrukcijo in če ne bi bila zbornica tedaj
pokazala ne svoje moči in volje za življenje,
bi se bila pač izpolnila želja katastrofalnih poli
tikov med klerikalci; toda krepki in odločni na
stop socialnih demokratov je zdramil tudi sla
botnejše elemente in parlament si je ohranil živ
ljenje.
Klerikalci takrat še niso bili odkrili svojega
opozicionainega srca. Še ko je Bienerth zaključil
zasedanje državnega zbora oh dragi česko-radikalni
obtirakdji, je klerikalni «Slovenski klub» zahvalil
Bienertha in njegovo dejanje, a «Slovenec» pa je
ves v čudu vpraševat, kaj naj bi bila vlada sto
rila druzega v pričo razgrajalnih koncertov? Le
eno zdravilo so tedaj poznali klerikalci: Reformo
državnozborskega opravilnika, ki so jo zahtevali
od Bien«»*!«, kakor da ima ministrski predsednik
komandirati, državni zbor pa ponižno slušati.
Preobrat v klerikalni politiki je bil povsem
nenaden. Nastal je takrat, ko je baron Bienerth
rekonstruiral svoj kabinet, ne da bi bil izpolnil
tiho a vročo željo klerikalcev, ne da bi bil vzel
Šušteršiča med svoje kolege. Tisti hip je Bie■erthova vlada postala «predpustna» in celo soli
darnost naših klerikalcev z dunajskimi krščanskimi
sodald je šla rakom žvižgat. Ustanovila se je «Slo
vanska £nota>, v kateri so si klerikalci zavarovati
yalik ypüv ia konstelacija v državnem zboru je do
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Kakor v sanjah je živela Francka ; a naenkrat,
kakor da bi se nenadoma nekaj zablisnilo, jo je
zdramila zavest, da ni več fanta. In zdaj šele se
je spomnila ter je vedela, kaj se je vse zgodilo.
Jasai so ji bili zdaj dogodki, ki so se izvršili,
ne da bi bila hotela, ne da bi bila branila; in
boi; kakor bi vedela, je čutila, da je bilo vse
kakor ;e moralo bitu
Prav v tisti uri, ko se je dekle zavedno za
čelo spominjati, so se tovarišice v tovarni začele
pomenkovati o čudnih rečeh in nehote je morala
Francka poslušati, kako se včasi žene izpremi
njajo ; nekatere jedo kredo, druge stržejo apno s
stene in g2 vživajo kakor slaščice. Včasi se pa
nekateri zmešajo vsi pojmi, tako da zamenjuje
osebe in imena, želi ljudem zjutraj dober večer
in v mraku dobro jutro, se vede
kdove kake važne nujne opravke m J P P
>
d* ie to res, ne da bi vedela, kje>m. ka; ma
opraviti. Enkrat je neka znanka, ki je b
« le varčna, ampak skoraj skopa, naenkrat
•
ilišp, rute, bluze, predpasnike, po- J
čela

Reklamacije «o poitaiiss pt-ssis,
Kalrankirana ptuas «o st ep'»
|«»aja, E-skosäll as so mssje,
teaenfel. X»o«tep»a p*Ht-w»H«a
{iiriac 8B mm) ust «krat ÏC sl».,
s.ikrat p* d-agsTcr«.

Leto XIL

bila poseben značaj. Na polju opozicije so se mo bila taka politika le všeč, ker bi ji podaljšala ob
rali srečati socialni demokrati s «Slovansko Enoto» stanek, kateremu je nevaren parlament, če obstoji,
in znano je, da je ta razvrstitev čet spravila vlado ne pa če je razbit. Večina, ki jo je kabinet do
v času Šušteršičevega bosenskega predloga v naj- segel pri glasovanju o ogrski banki, je ne le tako
kritičnejši položaj.
maloštevilna, ampak tudi tako nezanesljiva in po
Z glasovi ministrov so se takrat rešili mi svoji sestavi tako nemogoča za daljšo dobo, da
nistri. Moralni vspeh opozicije je bil velikanski; mora skopneti, če ima le parlament dovolj prilike
materialni vspeh je bil ta, da je Bienerth s svo za delo in za produciranje tistih vprašanj, ob ka
jimi kolegi oštal še za nekaj časa na ministrski terih se morajo pokazati notranja nasprotja Bie
klopi. Sicer bi se bilo to zgodilo tudi tedaj, če nerthovih strank.
Socialnim demokratom se ni treba bati novih
bi bilo vladi pri glasovanju zmanjkalo pet glasov,
ker je gospod Bienerth že prej izjavil, da iz gla volitev, zakaj vsi poiitični dogodki, zlasti oni zadnjih
sovanja o agrarni banki ne bo izvajal posledic. mesecev so morali utrditi njihovo stališče pri volilcih in zlasti če bi se razpisale nove volitve v
Gospod Bienerth je pač zelo «trden».
Moralni vspeh, ki je tako omajal materialno dobi, ko je protiljudski značaj vlade tako jasen
stališče vlade, da je poslanec Adler izvrstno ozna kakor sedaj, bi bila vladna taktika najboljša agita
čil položaj, ko je dejal, da je vlada ranjena na cija za socialno demokracijo. Že pri zadnjih vo
smrt in da se lahko še zavleče v kakšno grmovje litvah je imela socialna demokracija vse meščanske
ter počaka na konec, pa nikakor ni zadovoljil kle stranke proti sebi; v tem oziru se torej njen po
rikalcev. Ker se ni prvemu udarcu posrečilo, po ložaj ne more poslabšati in če je morda tu ali tam
dreti vlade, se jih je zopet polastilo staro hrepe kak mandat manj siguren, je zato cela vrsta
okrajev, ki jih stranka lahko pridobi. Toda špeku
nenje: Razbiti parlament.
Med nerazsodnimi ljudmi napravi ta klic lahko lacija na nekoliko mandatov ne sme voditi resne
vtisk posebne odločnosti in radikalnosti. A taka politike, spoznavajoče višje cilje in bojujoče se za
politika vendar ne bi bila nič več vredna kakor načela.
Oe pa klerikalci danes priporočajo, naj se raz
obstrukcija čeških radikalcev v predpustu, ali pa
obstrukcija Gessmanna in Redlicba v zadnji dobi. bije parlament, jim to narekujejo le egoistični
Da ima opozicija v zadnji konsekvenci nalogo, od obziri na interese stranke. Mariborski politik, čigar
straniti vlado, je naravno. Iu logično je, da so dopis objavlja torkovi «Slovenec» na uvodnem
socialni demokratje pred vsemi pripravljeni, na mestu, kar naravnost priznava tako egoistično
stopiti v tej smeri, če je po položaju kaj možnosti, mandatsko politiko in četudi klerikalno glasilo
da se doseže cilj. Ko se je glasovalo o Šušterši- pravi, da se ne identificira z dopisom, je vendar
čevem predlogu, je torej socialno-demokratična znano, da je ta struja zelo močna med klerikalci.
Zveza napela vse moči, da bi mogla opozicija nad- Interesom ljudstva pa ne more služiti taktika tako
ozkega horizonta. Boj resne opozicije mora biti na
glasovati vladne stranke.
Toda med protivladno in protiparla- perjen proti vladi, ne pa proti parlamentu.
mentarno politiko je razlika prevelika, da bi
se mogla zamazati s katerimikoli plitvimi «radi Kaj hoče Slovanska Enota?
kalnimi» frazami. Politika, ki bi imela namen,
S predlogom radi ogrske agrarne banke za
razbiti parlament ali pa izsiliti razpust, se ne more Bosno, ki ga je bil vložil dr. Šušteršič, si je «Slo
zahtevati od socialnih demokratov, pa tudi kleri vanska Enota» pridobila v državnem zboru več
kalci je ne bi smeli voditi, če bi res hoteli biti ugleda, nego je bilo pričakovati od začetka, pri
E ljudska stranka. Namenom Bienerthove vlade bi resni opoziciji pa si je pridobila celo simpatije, ki
sodo kakor da bi bila hotela začeti trgovino in
potem je vse pobila, potrgala in porezala ...
Francki je kri šinila v glavo. Dasi ni slišala
vsake besede, je razumela, o kakšnih ženah go
vore in kdaj postane žena lahko čudna. Tisti hip
jo je zbudila misel kakor ostra igla: Kaj, če bi
tudi ti... ? In šele zdaj jo je obšlo, da je sreča
kupčevalka, ki zahteva drage cene za užitke, ki
jih daje.
Hotela je odvrniti posluh od onih pogovorov,
a besede so prihajale jasno in razločno, da jih
ni bilo moči preslišati. Hotela se je otresti svojih
misli, a čim bolj jih je odganjala, tembolj so
silile v možgane. Kako naravno bi bilol Seveda
— tisti trenutek se ne misli nič, a nihče ne more
preprečiti posledic, če se porode. Strašno bi bilo,
če bi se zgodilo in če bi se spoznalo!
Mučna misel, ki se je vgnezdila v glavi, se
ni dala prepoditi in je polagoma prepodila strah,
ki je rastel s silovito naglico. Najprej je misel
dejala, da navsezadnje ne bi bilo nemogoče ; po
tem je dopovedovala, da je mogoče, končno pa
je kar trdila, da je verjetno in skoraj gotovo. Za
njo pa je vstal strah in je škodoželjno ponavljal
vse, kar so si bile pripovedovale tovarišice. Prve
dni je le ponavljal, pozneje pa je prorokovali
»Prsti si boš zaželela, bledlo se ti bo, mizi boš
rekla klop in bobu kaša." Francka se je borila.

Ni mogoče in ni res 1 Toda sigurnost jo je za
pustila in njeno zanikavanje ni bilo odločno.
Hoté je dejala : Ni res ! Nehote je pa dodala :
Morda je pa le res ; skoraj da je res. In nazadnje :
Gotovo je res.
Tedaj se je začela izpreminjati. Zapustil jo
je blagi mir, ki jo je spremljal na vseh potili,
odkar se je bila seznanila z Andrejcem. Zjutraj
kadar se je zbudila, je bilo kakor da jo trese
mrzlica. Brez umevnega razloga ji je prihajalo
vroče, da ji je bila obleka pretežka, zrak presoparen. Misli so se ji izmikale iz oblasti, ni jim
več mogla zapovedati, nič več ni mogla pre
sojati, navdajal pa jo je sam strah, ki je naraščal
vsako uro.
Včasi se je v grozi vprašala, če že lahko
opazi kakšno znamenje na sebi. In tisti hip so
oživele vse povesti o obnormalnosti. V trajni raz
burjenosti, ki ji je neprenehoma pretresala živce,
se ji je začelo tupatam dozdevati, da se res ne
vede kakor sicer, da se ji mešajo besede in tedaj
se je začela vselej tresti, da se ji je razburjenost
še povečala in plašila se je, da bi bila najrajše
zbežala sama pred seboj.
Tako je minilo nekoliko dni, nekoliko tednov
silnega duševnega trpljenja. V tem so ji oslabele
mišice, kolena so se ji neprenehoma šibila, z lic
je izginila rdečica in nemirna motna luč ji je

ge ie naklanjale zlasti Jugoslovanom- Pose no so
cialni demokratje so pospeševali boj pro o eruški banki in proti Bienerthovi vladi na vso mo
in so s tem ne le podprli svoja nače a, emvec

tudi krepko pomagali Jugoslovanom.
Toda sedaj se gode v «Slovanski Enoti» reči,
ki lahko pometo — vse simpatije, ker prihaja
boljinbolj na dan, da ima slovanska opozicija
veliko manj stvarne podlage kakor fakciozmb na
menov. Še vedno so slovenski klerikalci tisti, ki
godijo prim v slovanskem orkestru in na nje leti
v prvi vrsti odgovornost za politiko, ki kaže od
dne do dne jasneje, da gre klerikalcem edino za
strankarske cilje najnižje baže.
Državni zbor končuje pravkar proračunsko
razpravo. Umevno je torej vprašanje, kaj opravi
potem. Na lo odgovarja «Slovenska Enota» pod
slovensko klerikalno komando: Nič! Slavna Enota
izjavlja, da je parlament s proračunom rešil svojo
letno nalogo. Gospodje ne dovolijo nobenega dela
več. Na počitnice hočejo. Po svojem časopisju
frazirajo o nekakšnih skrivnostno visokih namenih
svoje politike, zaman pa pričakuje človek jasnega
odgovora, zakaj da parlament ne bi smel nadalje
vati svojega dela. Šušteršič je izdal tako porolo in
to naj bo dovolj.
Včasi so bili prav naši klerikalci najgorečnejši
zagovorniki «reda» in «dela». Naenkrat jih vidimo
zapisovati lenobo na svojo zastavo in slišimo žu
gati z obstrukcijo. Pri vsem tem pa hočejo še
vedno, da bi jih ljudje smatrali za «ljudsko»
stranko, za «demokrate».
Temu sleparstvu bo treba energično potegniti
krinko raz obraz. Onegavljenje z opozicionalnimi
in «visoko političnimi» frazami ne more razdreti
resnice, da je ta taktika do skrajnosti ljudstvu so
vražna in gnusno egoistična. V državnem zboru
pričakuje rešitve delo, od katerega so odvisni in
teresi ljudstva in kdor ga onemogoča, je sovražnik
ljudstva. Delo parlamenta ni potrebna Bienerthu,
pač pa prebivalstvu. Baron Bienerth ne bo ne
zdihoval, ne jokal, če mu že drugi teden ne bo
več treba stopiti v parlament, v katerem je do
živel že marsikatero bridko urico in kjer ga ča
kajo še bridkejše. Zato se ne da obstrukcionistična
lenoba opravičevati z opozicionalnim stališčem. Ce
so Šušteršičevi možje opozicionalci, bi morali pri
siliti vlado na boj, ki se more izvršiti le v parla
mentu. Ce pa beže domov, podaljšujejo le Bienerthovemu kabinetu življenje.
A to je še manj važno v primeri s škodo, ki
jo prizadevajo prebivalstvu, če ne dovolijo, da se
rešijo vprašanja, pereča zlasti za delavno ljudstvo.
Dva predloga sta že vložena, da se odpravi žitna
carina, a če gre parlament prezgodaj na počitnice,
se ne moreta rešiti, z drugimi besedami: Ljudstvo
ne more dobiti cenejšega kruha. Kaj pomenijo
Šušteršičevi fantastični cilji spričo
lakote, ki preti ljudstvu? — Brez poobla
stilnega zakona se ne morejo skleniti trgovinske
pogodbe z balkanskimi državami, ki so potrebne
ne gospodu Bienerthu, temveč avstrijskim naro-

odsevala iz oči. Včasi je bila po cele ure brez
zavedne misli, kakor da spi in le od daleč so jo
obletavale trudne sanje. A naenkrat jo je pograbil
strah, zadelo jo je kakor nepričakovan silovit
udarec in njene duše se je polotila tesnoba, ki
jo je gonila v obup. Končno je bila vsa’iz
mučena, da ji je pobegnila vsa moč in volja ter
je le še delala kakor avtomat, njeno življenje pa
je postalo topo, leno, skoraj fatalistično.
A prišel je dan prekipevajočega strahu, ki
jo je zdramil iz letargije in gnal v grozo, pa je
mislila, da mora biti konec vsemu. Vse česar
se je bila prej plašila, je bilo še nedoločno, tako
da bi se bila lahko motila. Zdaj pa prihajajo
jasna znamenja nesreče. Tako ji ni bilo še nikdar
v življenju; seveda. Zaporedoma ji prihaja slabo,
vsak dvom je izključen, smrt bi bila edina reši
teljica. Misli se ji kale kakor še nikdar; vsa
znamenja se pojavljajo, vse priče njenega trpljenja
in njene sramote ji vstajajo pred očmi.
Franckina bolest je dosegla vrhunec, ko je
nenadoma tovarišica Minka, bleda in stokajoča,
stopila v sobo. Dekle se je ustrašilo kakor da
je vstala zla usoda iz temnih globočin. A preden
je mogla reči besedo, je začela Minka z glasom,
vzbujajočim usmiljenje in smeh:
- Za božjo voljo, kakšne so bile tiste klo
base včeraj? Ali je tebi tudi tako slabo, Francka?

rodom. Trgovinske pogodbe se morajo skleniti, da
nebo delavec obsojen, smatrati meso za nedo
sežno delikateso ; in skleniti se mora zlasti s
Srbijo, če se noče nakopati Avstriji sramote pred
▼sem svetom.
Deklamacije o slovanstvu so pri nas ca
dnevnem redu in človeka bole že včasi ušesa od
njih. A kakšno slovanstvo je to, kakšna slovanska
vzajemnost, če prav slovanski poslanci eranijo,
da bi se izboljšalo avstrijsko-srbske raznaere in a
bi se Srbiji omogočilo gospodarsko življenje? -Ovanski bratje se bodo lepo zahvalili za slovansko
ljubezen, ki jih vklepa, da se gospodarsko ne mo
rejo geniti.
Nekaj časa je bila politika jugoslovanskih strank
kolikortoliko simpatična. A to je bila epizoda, ki
mine kakor aprilski sneg. Protiljudska politika,
pospešujoča najnesramnejše oderuštvo, manjšajoča
delavcem vsakdanji kruh, pa vsiljuje ljudstvu vpra
šanje, če je šlo klerikalnim zagovornikom izko
riščanja sploh kdaj za prid in svobodo bosenskih
kmetov. Če opazuje njihovo sedanjo taktiko, se
človek ne more ubraniti misli, da je imela vsa
jugoslovanska opozicija res edini razlog, ker še
ni bilo v «Wiener Zeitung» pisemca «Lieber Dr.
Šušteršič».

Politični odsevi.
* Premije za izvoz živine namerava vpeljati
vlada, da bi potolažila agrarce, ki trdijo ob joku
in razbijanju, ob stoku in žuganju, da so na robu
propada in da morajo prodati zadnjo srajco, ^če
pride le dekagram mesa iz Srbije v Avstrijo. To
rej zato, da ne bodo prodajali živine doma, ampak
jo gonili v tujino, jih hoče vlada še nagraditi,
kajti država mora vriskati, če ne dobi ljudstvo
niti tistega mesa, kar se ga pridobi doma. Premije
bi imele znašati «le» šest milionov kron, za vsa
kega prašiča kar 24 kron. Producentje bi dobili po
posameznih deželah: Nižjeavstrijska 318.000,
Zgornjeavstrijska 209 000, Solnograška 74.000,
Štajerska370.000,Koroška 148 000,Kranjska 178.000,
Goriška 39,000, Trst 2.000, Istra 31.000, Tirolska
222.000, Predarlska 32.000, Češka 1,880.000, Mo
ravska 414.000, Šlezija 106.000, Galicija 1.400.000,
Bukovina 120.000 in Dalmacija 156.000 K. Načrt
je krasen! Iz tujine prepovedati uvoz mesa, iz de
žele v tujino nagraditi izvoz .. . odebelil se boš,
delavec, od same pečenke 1
* Država! dohodki Avstrije so se od leta
1868 v nekaterih oddelkih zvišali tako-le: Davek
na žganje se je zvišal od 19 na 94 milionov, da
vek na pivo od 30 na 787s miliona, davek na
sladkor od 12*4 na 134 milionov, carinski dohodki
od 20'2 na 144*3 milionov, čisti dobiček od tobaka
od 48 na 154 3 milionov. Zemljiški davek pa je
od 69 milionov padel na 53. Tudi to je dokaz,
da so agrarci «najbolj zatirani» v državi!
* Hrvatukl «podbau» Czsrnkovicb je šel v
pokoj. Niti dve leti ni bil član vlade, pa dobi po
polno pokojnino. Izplačalo se mu jo je torej. Na nje
govo mesto je prišel neki Čuvaj, znan še iz
Khuenovih časov; vedno je plazil pred višjimi
in bil brutalen z nižjimi. To je na Hrvatskem da
nes sploh predpisani recept.
* Položaj nemškega kancelarja Bülowa je
J postal nemogoč. Večina z junkerji na čelu odI klanja vsak davek, ki bi količkaj obremenil boga-

Oh — joj, joj, joj 1 Kar dušo bi dala od sebe. Oh,
moj želodec, moj želodec!
Francka jo je debelo pogledala, a Minka je
tarnala in tarnala, da bi se bil kamen omehčal.
Francka pa kakor da ni imela nič usmiljenja v
srcu. Čudno je gledala, potem jo je začelo nekaj
ščegetati, naenkrat se je zasmejala na ves glas,
da je ni več bolelo od prejšnjih bolečin, temveč
od silovitega pretresa, ki ga je provzročil smeh.
Bila je resnica: Klobase so bile krive in ne
le Francki in Minki, temveč še šestim dekletom,
ki so bile dan prej pri godbi in so jedle po
kvarjeno jed je bilo takrat slabo. Kakor bi trenil,
so bile Franckine misli jasne. Vsa v čudu se je
potihem vpraševala, kako je bilo mogoče, da so
se kazala vsa znamenja, ki so prihajala brez
razloga. Spomnila se je, da je celo ves čas mislila
na Toneta, ko je njen fant vendar Andrejc. Toda
nepopisno dušno olajšanje je kmalu prepodilo
vse uganke in edina misel je bila krepka ter se
je kazala kakor čvrsta volja: Pamet v bodoče,
pamet, dekle!
Teden dni pozneje je Francka natančno ve
dela, da se je bila plašila brez potrebe. Leto
pozneje pa se je vrnil Andrejc in Francka se ni
nikdar več spominjala na strah, ki ga je pre
trpela zaradi povesti o nemoralnih ženskih na*

tine, namesto tega p« zahteva celo legijo indirekt.
■ib davkov. Najprej je vlad* prediagaia davek aa
dedščine; takoj so patriotje zarohneli in Bùlsw
se je moral prepričati, da se ne dajo potoiafiti.
Vdal se je torej in je predložil popolnoma izpre
menjen načrt, ki bi zadel samo nekatere vrste
dedščin. Pa tudi proti -smu so takoj zaropotali in
zdaj ga je v komisiji večina odklonila. Tako od
klanja tudi druge davKe, _ Položaj
nevzdržen
ali bo moral Bülow denaiaomrati. alip> razpustit?
državni zbor in razpisati nove voiitve.
* Ogrska kriza se vendar pnblhup rès,tvL
Kakšna bo, ss da za sedąj le ugiba.i. joUvo je,
da je konec W ek er love viada m koaiiojt
8 pride za njo, se pa kmalu pokaže. Za sed*; M
največ govori o nekdanjem hrvatskem banu KhnmHedervaryju. V budimpeštanskih «dobro poučenih»
krogih zatrjujejo, da bo vladar, ako se ne posreči
misija dr. Lukacsa, poveril vlado grofu KhuenHedervaryju, Hedervary bo parlament takoj raz
pustil ter razpisal nove volitve na podlagi splošne .
in enake volilne pravice.
* V poljedelskem odseku se nadaljuje razprava o ustanovitvi cestrale za porabo živinskih 1
produktov. S tem zavodom se imajo namreč 1
agrarci podkupiti, da bi glasovali za trgovinske
pogodbe. Je že res, da je treba pospeševati domačo
živinorejo, za to so se izrekli tudi socialni demo
kratje v odseku. Toda kar namerava viada, je
enostavno velikansko darilo agTarcem. Približno
dve tretjini dohodkov iz carine na živino bi imela
država oddati za ta zavod, agrarcem je pa to Se
vse premalo in najrajši bi ponašali vse comme v
svojo malho. Povrh tega pa imajo še vsak dan
nove želje in meščanske stranke so tako neverjetno
strahopetne, da se ne upajo užugati peščice kori
stolovcev, pripravljenih izročiti vse ljudstvo lakoti,
le da bašejo vedno več in več v svoj žep.
* Radi pospeševanja živinoreje so socialni i
demokratje predlagali v poljedelskem odseku, aaj
se zaslišijo tudi zastopniki mestnega preoivaistva
konsumnih društev, ker se taka vprašanja nikdar
ne bi smela reševati enostransko. Ce se poslušajo
tisti, ki jemljejo profite, bi se morah* povabiti ludi
tisti, ki morajo profite dajati.
* Vladarski sestanki. «Birmingham Post» po
roča, da se gotovo sestaneta cesar Franc Jožef 1.
in kralj Edvard. Sestaneta se najbrže v Išlu. An
gleški listi javljajo, da se ruski car koncem meseca
avgusta sestane s cesarjem Fran Josipom. Sesta
nek se bo baje vršil nekje v bližini Trsta.

Domače vesti.
— Slovenski delavski prijatelji so se v sredo
zopet odlikovali na Dunaju. Poslauee Seitz je vimenu socialno-demokratične zveze pri razpravi a
proračunu trgovinskega m poljedelskega ministrstva
vložil predlog, ki naiaga vladi, naj se pogodi
z ogrsko vlado, da se odpravi žitna carina do
1. julija 1910, O draginji moke menda ni treba
nobene besedice več. Pričakovati bi se smelo, da
jo poznajo tudi državnozborski poslanci; saj se
danja draginja ni malenkostna, temveč je tako
nezaslišano velika in preti še z višjimi cenami, da
je vsakdanji kruh v delavskih družinah že skorai
delikatesa. Da se draginja v kapitalistični druži»
ne da popolnoma preprečiti, je pač resnično ; toda
lahko se je vsaj nekoliko oblaži in ker je v Avstriji
premalo žita, dočim je v drugih državah še na
prodaj, je jasno, da se cene vsaj nekoliko lanko
znižajo, če se odpravi ogromna carina. Dasi je po
ložaj popolnoma jasen, je vendar proračunski po
ročevalec Steinwender mislil, da je treba važno
nagubančiti čelo in delati kakor bi se morala stvar
še globokoumno študirati; zato je predlagal, naj
se socialno-demokratična resolucija odkaže prora
čunskemu odseku. Kdor zna šteti do treh, mora
razumeti, da ne pomeni tak predlog nič druzega
nego z a vlač en j e. Poslanec, kateremu je vprašanje
moke in kruha še tako nejasno, je vreden pomi
lovanja. In vendar se je zgodilo, da je večina v
zbornici glasovala za Steinwenderjev predlog in da J
se položi Seitzova resolucija v proračunskem
odseku pod prah. Med prijatelji ljudstva, ki se iim
zdi, da m važno, ne nujno, storiti kaj za cenili F
kruh, je biia tudi četa slovenskih junakov, ki i
služijo, da izve ljudstvo za nje. Za Stolnvondenev.
predlog, torej za odgoditev socialno-demokratične«
predloga so glasovah: Demšar, Grafenau?;.
Gregorčič, Hočevar, Korošec »išpk '
Ploj, Pogačnik, Povše, RoSkJ’r £ g *,
šter Si č. V lepi slogi liberalci in klerikalci. Kadarbhfiraln^k?18^0111 delavske8a ljudstva, skoone
vsa liberalno-klerikalna nasprotja in kako; zgodn a
? 2avllš0\ nad sovražaimi temen; prežeče
Ähumb»,
80 ’e ”*
“

— Delavec ali živina — kdo je več vreden ?
laso se mora vprašati človek, če bere poročila o
proračunski debati in vidi, kakšna usoda je zadela
Seitzov, kakšna pa Jakličev predlog. Socialni demo
kratje so hoteli cenejšega žita za ljudi, slovenili
klerikalci hočejo cenejše krme za Svino. Seit;
predlagal, da se odpravi carina na žito, Jaklič je
zahteval, da se preneha carina na krmo. Seveda
bi bilo oboje mogoče; kakor socialni demokratje
bi bili pač tudi drugi lahko glasovali za oba pred
loga. Ampak kaj veljajo pravemu agrarnemu kri
stjanu ljudje, če niso posestniki? Na naše vpra-

&nje sc fWP0^6
S svollïtt glasovanjem.
Seitiov predi®? > .^ah proračunskemu odseku,
kjer lahko gnge.JJhčev predlog so sprejeli. 2irin* je «**1 r*^neJša nego ljudje. Za eenejži kruh
,e ja» deeeU«, cenena krma je nujna. Če naž£c(3 in začno ljudje umirati, je nekoliko
£e je treba poklati živino radi
‘anja krme, se mora kupiti druga. Novih
je dovolj zastonj, za živino »e mora po.«S> » žep. Tam pa tiči krščanstvo, narodnost, do
movina in vsi ideali. Socialni demokratje pa ni
majo idealov--------ker imajo prazne žepe — iQ
itto jim tudi cenejšega kruha ni treba.
—• iMrsh v Vlparl, V nedeljo popoldne
so so dvo ženski in dva fanta hoteli peljati pri
Mirnu s mirnske leve strani na desno orehovako
stran Vipave. Ko ao bili že blizu brega, je eden
fantov ori&i zibati čoln, da bi ženske prestrašil.
Coin «e je naenkrat prevrnil in vse štiri osebe so
padla v T®d°' f.ns žensk* se je rešila, ker je
asb plavati. Tudi en fant se je reiil. Utonilo pa
je dekle Frančiška Silič is Orehovelj in fant, ki je
čoln ribal.
— Šolnina se bo po srednjih šolah drugače
pobirala kot đozdaj, ko se morajo, kakor znano,
od leta 1866. sem kupovati po državnih srednjih
šoiah šolske denarne znamke. Naučno ministrstvo
je zdaj ukazalo, da se od bodočega šolskega leta
nadalje šolnina ne bo več plačevala s šolninarskimi
znamkami, marveč po poštni hranilnici. Ravna
teljstva srednjih šol se zato priklopijo čekovnemu
in klearinškerau prometu poštnega hranilničnnga
Urada. Prodaja sedanjih šolninarskih znamk po
javnih blagajnah in davkarijah se ustavi koscem
julija letos. Do takrat kupljene, nepoškodovane is
neporabljene znamke se vzamejo do konca sep
tembra letos nazaj in se povrne njihova vrednost
po prošnji na deželno šolsko oblast.
— Ob pogreba dijakov, ki sta se ustrelila na
pokopališču pri sv. Krištofu, se je kazala splošna
žalost. Tudi klerikalni «Slovenec» poroča, da so
se videle celo možkim solze v očeh. V drugi no
tici pripoveduje, da samomorilca nista bila popol
noma zdrava. Bila sta pa kristjana in znano je,
da so verni ljudje zelo vneti za cerkven pogreb.
Ko so pokopali nesrečna realca, pa ni bilo nobe
nega duhovnika blizu, dasi so sorodniki ginljivo
prosili in se je celo pri škofu posredovalo, da bi
dovolil krščanski pogreb. Kadar se pokoplje samo
morilec, ki je bil v življenju bogat ali pa socialno
visok, s celo legijo duhovnikov, z zvonenjem in s
številnimi blagoslovi, razlaga cerkev, če jo kdo in
terpelira, da mrtvec ni odgovoren za greh, ker ni
bil pri zdravi pameti, ko ga je storil. Ljudje pri
pogrebu nikakor aito mogli razumeti, zakaj ne
velja ta motiv tudi za uboga dijaka in dočim so
bili nekateri še bolj žalostni, so bili drugi hudi.
Ifi pa razumemo, da ima tudi katoliška cerkev
različna merila, ki se prav lahko uganejo. No,
uboga mladeniča bosta menda tudi brez tistih for
malnosti mirno počivala.
— O aovih kolah
ljubljanski okoliši se
poroča; V vrhniški občini so se ustanovite ozir.
se otvorilo jeseni sledeče šole: Bevke, dvorazredna. Blatna Brezovica, dvorazredna, Drenov
grič, enorazredna, in Ligojno tudi enorazredna,
Deška in dekliška šola na Vrhniki se preosnujeta
▼ mešano 6—8ra2rednico. V Rudniku so odprli
dvorazrednico. Vič je dobil šestrazrednico z dvema
paralelkama, pripravljajo pa se 4 parareike. Isto
tako dobi Šiška tirazrednico s štirimi paralelkami,
a aktivira se že jeseni 8. razred, dočim je bila
šola dosedaj le trirazredna. Pri D. Mariji v Polju
te je preosnovala örazrednica v 6razrednico z
dvema paralelkama.. V Zalogu se ustanovi nova
2razrednica. Gornja Šiška že ima žrazredno novo
šolo. Pri Sv. Petru pri Ljubljani se razširi 3razirednica v 6razrednico s sedežem v Mostah. Na
leöei se razširi 2razrednica v 3 razrednico. V Hru
šici bo treba 3 razrednico razširiti v 6—6 razred
nico, V Horjulu se tudi razširi 2razrednica y trinurednice. V Polhovem Gradcu se ustanovi po»eben oddelek. V Borovnici se razširi 3razrednica
v 4 razrednico z eno paralelko. V Sostrem se raz
širi na štiri razrede ter se poštavi novo poslopje.
Razširiti je treba tudi šolo v Skocijanu in Šmarju.
Nove šole so projektirane v Št. Jurju pri Grosupiju. v Brezju pri Dobrovi in v Lipoglavu, kjer
Se niso otroci nikamor všolani. Nova šolska potiopjs se zgrade v Borovnici in Preserju. Samo
stojno šolo dobi najbrže tudi Škofljica. Treba je
militi oa odpravo zasilnih šol, tako pri Sv. Joštu,
ïavorin, posebno oa v kamniškem okraju (v Tuhiniski dolini in Črnem grabnu). V kamniškem
orišin so dobili novo 2 razrednico v Mekinjah in
Krtićti, V Trzina se razširi šola na dva razreda
Ur «e poslopje prezida. Istotako se bo prezidalo
tudi v Ihanu.
___ __
_______ . . .
Radi prwfltt* izide prihodnja
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P°8l>Vjih ; toda znamenitost je izhiu p\Za*ai to> ^ar je povedal gospod Biliński, je
taSu n Vodeno, da bi se človek zjokal nad vlado
ia»h brezpomembnosti. Od socialnih demokratov
?? prišli do besede poslanci Folber, Niessner,
rieutel, Holzhammer in Liebermann.
Seja se je razvijala tako:

Folber (soc. dem.) opozarja, da se opažuie
v proračunu finančnega ministrstva takoj, đa ima
v tej stroki siromašno ljudstvo največ trpeti. Bre
mena indirektnih davkov so postala že neznosna.
Penzije so se zvišale v zadDj’h letih od 20 na 91
milionov. Celo z dveletno vojaško službo prihaja
vlada le zato, da bi mogla zahtevati več rekrutov.
Nadalje kritizira ostro finančni ne črt.
Potem govori nemški radikalec Herold, za
njim pa dr. Krek, ki pravi: Ce tudi pridem zopet
na glas socialnega demokrata in me napadajo ta
kozvane meščanske stranke, katerim se ne morem
I prištevati, vsekakor pravim mimo, na temelju najI globokejšega prepričanja, da se prav v narod
nem vprašanju brez socialnih demo
kratov ne more vstvariti čvrsta podlaga.
Govornik bi bil za davek na pivo in žganje, če bi
imel edini namen, preprečiti pijančevanje, sanirati
ne deželne finance, ampak ljudsko življenje. Tak
tika finančnega ministra gre pa za tem, da postane
kulturni razvoj ia velesilni položaj Avstrije odvisen
od pijancev in žganjarjev. Končno opozarja, da
ima finančni minister v svojem uradu časnikarja,
ki ima nalogo, vplivati na časopisje v zmislu naučnega ministrstva in ga plačuje iz državnih sredstev.
Govornik predlaga, da se črta ta plača.
Niessner (sne. dem.) naglaša, da je opozi
cija socialnih demokratov namenjena razredni dr
žavi, katere značaj se najjasneje kaže, če se po
gleda, kako se rabi davčni denar. Tretjino dohodkov
daje država kapitalistom kot obresti državnega
dolga, tretjino militarizmu in še od tretje tretjine
dobivajo kapitalisti darove kot carino, premije i. t. d.
Država je največji, pa tudi najumazanejši podjetnik.
Na leto ima država 200 milionov dobička od svojih
podjetij, a za življenje in zdravje svojih delavcev
se ne briga nič. Narodna politika, ki nima zmisla
za bedo ljudskih množic, ne more narodu koristiti.
Potem govori finančni minister Biliński,
katerega sprejme opozicija s klici «Eljen Biliński!»
Minister se pritožuje, da davki premalo neso. Med
drugim pripoveduje tudi, da se mora v Trstu zi
dati nov velik hotel.
Dr. Liebermann (soc. dem.) povdarja, da
je naša zunanja politika povsem aristokratična,
ljudstvo jo mora pa plačati s svojo bedo. Finančni
minister je govoril o lepotah novega tržaškega ho
tela ; pogledal naj bi, kako morajo stanovati de
lavci. Iz parlamenta se hoče napraviti sanatorij za
bolne finance. Bolj potrebno je pa saniranje ljudske
hrane.
Beutel (soc. dem.) kritizira finančno politiko
ter izvaja, da imamo od politike velesile z njeno
militaristično blaznostjo deset miljard državnega
dolga. Od male loterije, ki je najbolj nemoraličen
davek, je imela država zadnjih štirideset let več
kakor dvanajststo milionov kron dohodka. Nadalje
polemizira z agrarci.
Holzhammer (soc. dem.) govori glavno o
žalostnih gospodarskih in kulturnih razmerah na
Tirolskem.
Malik (nem. rad.) napada Slovence s tako
ostudnimi psovkami, da ga pozove podpredsednik
Pernerstorfer na red.
Bielohlavek (kršč. soc.) kvasa neumno po
stari navadi. Seja se zaključuje ob ‘/jlO. zvečer.
Dunaj, 26. junija. Včeraj je zbornica zaklju
čila specialno debato o proračuu in tretje čitanje.
Proračun je bil, kakor se je pričakovalo, seveda
sprejet. Proti je glasovala večina Slovanske Enote
in socialni demokratje. Seja je bila parkrat zelo
burna. Sedaj dobe odseki nekaj časa za svoje
opravke, prihodnja zbornična seja bo pa v sredo.
Obstrukciji. Dunaj, 26. julija. Včeraj, po
glasovanju o proračunu, je «Slov. Enota» vložila
60 nujnih predlogov !
Proračun finančne skupine je bil sprejet z
229 glasovi proti 210. Torej zelo skromna večina,
ki je ostala enako skromna v tretjem čitanju.
Ožja volitev v Pragi. P raga, 25. junija.
Pri včerajšnji ožji volitvi na Mali strani je bil iz
voljen češki radikalec dr. Šviha z 2078 glasovi
proti mladočeškemu kandidatu dr. Funku, ki je
dobil 1967 glasov. Socialni demokratje so dali
svoje glasove Funk n, klerikalci in Staročehi so
pa glasovali za radikalca. Odtod se spozna, kako
radikalen je ta radikalizem.
Niioiemke ožje volitve. Amsterdam,
26. junija. Pri ožjih volitvah za poslansko zbor
nico je bilo izvoljenih 13 liberalcev, 5 demokratov,
6 socialistov, 20 protestantov, 9 historičnih kri
stjanov. Nova zbornica bo torej štela 26 liberalcev,
8 demokratov, 7 socialistov, 26 katoličanov, 23 pro
testantov in 12 historičnih kristjanov. Desnica ima
skupaj 60. levica pa 40 sedežev.
Nov potres V Siciliji. Mesina, 25. junija. V
Meäini je zopet zavladal silen streh, ker so se
jeli ponavljati potresni sunki. Danes ponoči od 8.
zvečer do 6. zjutraj so čutili 15 močnih sunkov, ki
jih je spremljalo silno podzemeljsko bobnenje. Pre
bivalstvo je bežalo iz stanovanj ih vso noč kampi
ralo pod milim nebom. Tudi v Reggio di Calabria
so čutili močne potresne sunke.

Vojna z Marokom? Madrid, 26. junija. Špan
ska vlada koncentrira v Geuti 1600 mož, baje za
vojno proti Maroku.
Perzija. Teheran, 25. junija. Provincialni
zbor odklanja novi volilni zakon. Ministrski pred
sednik Saad ed Dauleh je odstopil. V Mežedu je
bil včeraj boj med revolucionarji in kozaki.

Umetnost in književnost.
: V umetniško razstavo v Jakopičevem pa
viljonu imajo organizirani delavci vstop za znižano
ceno. Vstopnice se dobe v pisarni «Delavske Ti
skovne Družbe», Šelenburgova ulica 6, II. nad
stropje, po 60 vinarjev. Delavci, ki so prijatelji
umetnosti, se sploh vabijo, da se zglase tam radi
predavanja, ki bi se priredilo o vpodabljajoči umet
nosti sploh in o sedanji razstavi posebej.
— Opozarjamo na današnji oglas Kolinska
tovarne za kavine primeal, o katerih podajamo

naslednje poročilo, da seznanimo vso slovensko
javnost s tem slovanskim podjetjem. Kolinsko to
varno za kavine primesi je poklical v življenje
arhitekt C. Kfička, ki je že leta 1894 izdelal vse
priprave za ustanovitov te tovarne, kakor tudi za
zgradbo sušilnice za cikorijine korenine. Leta 1895
je bila dograjena nova tovarna v Kolinu in sušil
nica v Rečianih in istega leta se je že pričelo z
izdelovanjem in razpečavanjem Kolinske cikorije.
Mlado podjetje se je moralo v početku svojega
obstanka boriti z raznimi težkočami, kajti tudi na
Češkem je še pri večini konzumentov vladalo na
pačno mnenje, da slovanski izdelek po svoji kako
vosti ne more dosegati nemških izdelkov. Vztraj
nosti ustanoviteljev pa se je vendar posrečilo po
lagoma pospešiti razvoj podjetja in pridobiti stalen
krog odjemalcev za slovanski izdelek. Zanimanje
za to podjetje so je nepričakovano pomnožilo, ko
se je leta 1898. pretvorilo podjetje v delniško
družbo českomoravskega trgovstva s temeljno glav
nico 600.000 K. Rapidno se množeči promet je
primoral družbo, da je ustanovila podružnično to
varno v Prostjejovu na Moravskem, v kateri na
men je bila izdana nova emisija delnic v znesku
400.000 K. Obe tovarni se nahajata danes v najživahnejšem obratu in nemški konkurenci je bil z
dosedanjimi imenitnimi uspehi tega podjetja zadan
občuten udarec. Letos je napravila družba v svo
jem razvoju pomemben korak naprej s tem, da je
od g. Ivana Jelačina odkupila tvrdko in varstveno
znamko «Prve jugoslovanske tovarne za kavine su
rogate v Ljubljani» ter se tako približala narod
nemu trgovstvu na slovanskem jugu. Delniška
glavnica je bila za prvo potrebo zopet zvišana za
200.000 K, katere delnice so bile določene v na
kup slovenskim, hrvatskim in srbskim trgovcem. V
Ljubljani sezida družba še v tekočem letu popol
noma novo po najmodernejšem načinu urejeno,
tovarno, tako da postane Kolinska tovarna za ka
vine primesi podjetje vsega slovanskega trgovstva
in tudi v naših krajih doseže ono stopnjo v tej
industriji, ki jo zavzema dosedaj nemška konku
renca. Podjetju, ki prinese v Ljubljano novega
gospodarskega napredka, želimo na slovanskem
jugu najboljšega uspeha ter njega izdelke vsem
slovenskim rodbinam najtopleje priporočamo.

pozor!
Kdor želi imeti dobro
uro, naj jo zahteva z
znamko «Union», ker te
ure so najbolj trpežne in
natančne. Dobe se pri:

Fr. čodnn
urarju in trgovcu
w LJubljam
delničar in zastopnik
švicarskih tovarn
«Union» v Bielu in
Genovi. 40—14

Ostanki.
1 paket 40 do 45 m blaga, obsegajoč delajn, aen
fir, kanafas, oksford, satin in keper ; dolžina osta„
kov 3 do 10 m, zajamčeno dobro in pristno blago
1 paket

kron 15’—, 18—, 20’
Od platnenega ln damastnega blaga,
ki je bilo na predlanski

praški jubilejni razstavi
nekoliko zaprašeno, se daje pod ceno:
1 kos 23 m veleprima batistnega pajčolana 13 K
1 kos 14 m dolg 150 cm širok platnene posteljno
odeje K 16-80.
1 tucat (12 kosov) veleprima dvojne damastne
ročne brisalke 60 : 130 cm K 13—
Za neugajajoče denar nazaj. Razpošilja se po
povzetju, dokler je kaj v zalogi.

Ida Susicky
tkalnica, Nachod na Češkem,

Izhaja v Ljubljani vsak
torek, četrtek in soboto.
Naročnina 3<i svstro-ogrske krnje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3'50 K, mesečno 1 '20 K ;
za Nemčijo za pol leta 7 90, za četrt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9’50 K za četrt leta -šr 80 K.

FasatHscKna ačiKvlGEst« I®

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.

®

:

r.Uurat po dsgavors.

v Ljubljani, v torek, dne 29. junija 1909.

64. štev.
N 4. S

Beklamacijo io počiniš« pisati,
Kefrankšr&na plima a» b» sprs|»»xjs. KcfeOft!'?«! z« no vramja,
Saeat»pax „tlt-nntim
(Utrla* 83
za s.fsrai 20 ri«.,

dopise in rokopise za list : Uredništvo

sBdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne pošiljatve
naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d.: Upravništvo
»Bdečega Prapora», Ljnbijana, šelenburgove ulice 6/II.

Vabilo na naročbo.
Sodruge in prijatelje vabimo na novo na
ročbo, dosedanje naročnike pa, katerim je potekla
naročnina koncem meseca junija, da jo zopet
obnove.

„Rdeči ?raporu
izhaja trikrat na teden ter velja

Za Avstro*0grske dežele:

za celo leto
za pol leta
za četrt leta
na mesec

K 14"—
„ 7*—
„ 3 50
„ 1*20

Za Neačijo:

K 7*90
,, 4*—

za pol leta
za četrt leta

Za Anerlko:
za pol leta
za četrt leta

K 9*50
„ 4 80

Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri
poročajo nai list svojim sodrugom, prijateljem in
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka
varnah, v Katere zahajajo in naj nam pošljejo
naslove takih znancev, ki bi ga naročili, če jim
ga pošljemo na ogled.

Upravništvo „Rdečega Prapora“.
Ljudsko šolstvo, učiteljstvo in ml.
Napisal L. J.

I.
Meseca majnika letos je minulo štirideset let,
odkar je obveljal sedanji drž. šolski zakon. Ta zakon je

PODLISTEK.
Kapitan.
Tl moje ljubo, ljubo morje, tebi moj pozdrav !
Oj, ti morje s svojo lahno valovito gladino,
s svojim mehkim sijajem, s svojimi nedosežnimi
globočinami, s svojimi čudovitimi barvami, s svo
jimi skrivnostnimi čari, ljubim te, poznam te —
ti si mi vse. Da, poznam te. Vozim se po tebi
od svojih mladih nog. Ali se še spominjaš mla
dega dečka, ki se je igral ob tvojem obrežju in
v čolnih po tebi, kakor se igrajo drugi otroci po
varnih sobah in cvetočih vrtovih ? Ali še kaj veš,
kolikokrat si me zmočilo, če se ti je zazdela
moja porednost že prenagajiva? Ej, poreden sem
bil in nagajal sem tvojim valčkom, tvojim vodam,
a vse iz ljubezni do tebe. Kajti ljubil sem te,
odkar te poznam. Koliko mojih pogledov si po
pilo ti in ona siva daljava, ki se razširja nad
iebni fia v nedogled . ■ • Koliko božanskih, rajskih
±X* stkal v tem zraku, ki ae tako Cudao
Šolnini, žarki, ki 3e razlivajo
v Ivoje modre vode in rdeikaato odsevajo ,z n,,h,
ro prihajali v moje sanje in ph a aid,. Ed,n,
predmet vsem cvetočim
1. !.. ,,
ziblje nad uboji

čnaia bujna in mladostna
®oje morje, moje ljubo, raju »

J

Leto XIL

bil takrat in je še danes znamenit, ker je po svo
jem besedilu res svobodomiseln, in bi se Avstrija
še danes lahko ponašala ž njim, če bi ga ne bile
skopčile poznejše vladne naredbe (n. pr. ona iz
leta 1883). Oni idealistični možje liberalnega kroja,
ki so ta zakon sklepali, niso niti sanjali o tem, da
bi zakon ne mr gel priti do tiste veljave, ki so mu
jo hoteli dati sami. Menili so, da se bo na pod
lagi tega zakona razvilo svobodno šolstvo, to se
pravi, šolstvo, ki bo gojilo izobrazbo brez ozira
na verstvo in verske resnice in dogme, za katere
naj skrbe verske korporacije, kakor hočejo.
V kakšnem stanju je bilo šolstvo pred ustavno
dobo, nam je znano. Učiteljskega stanu sploh ni
bilo ; poučevali so le duhovniki, Cerkveniki in
pozneje nekaki učitelji, ki so pa bili še vedno ob
vezani opravljati cerkveniška opravila in so bili
le uslužbenci cerkvenih dostojanstvenikov, žup
nikov i. t. d.
Koncem osemnajstega in posebno tudi nad
polovico devetnajstega stoletja so razburjali evrop
ske države revolucionarni boji, ki so se vojevali
pod zastavo osvoboditve, recte svobode in ta za
stava je zaplapolala tudi v Avstriji, kjer je leta
1848 nastala prava buna in je zmagalo takrat
nad fevdalci bogato meščanstvo, in sicer s po
močjo delavstva in dijaštva.
Svobodomiselnost, ki se jo je navzelo avstrij
sko meščanstvo v dobi bojev, je bila tudi pod
laga daljnim borbam za ustavo, ki se je uvedla
v našem cesarstvu v letih 1865—1870.
Toda ustava, oziroma naprednejši zakoni so
naleteli pri uveljavljenju na jako hude odpore. Po
sebno šolski zakon je postal zaradi boja, ki ga je
pr čel klerikalizem pod protektoratom papeževim,
proti temu zakonu v praksi prava karikatura
onega zakona, ki je bil sankcioniran leta 1869.
Voditelji svobodomiselnih meščanov so menili
pomotoma, da bo z uvedbo ustave in naprednih
zakonov res zavlalal v Avstriji pravi napredek, in
sicer so mnili to zaraditega, ker niso bili dovolj
poučeni o političnem položaju. Pomniti moramo

namreč, da avstr, prebivalstvo vofcče ni bilo prepojeno
s svobodomiselnostjo, nego je bil revolucionarni
pojav pri nas domala le odmev velikanskih poli
tičnih bojev, ki so se vršili tekom enega stoletja
po sosednjhin drugih državah. Voditelji takratnih
političnih bojev so pozabili, da je njih politični
vpliv bolj utemeljen v zgodovini drugh narodov
nego v globokem prepričanju domačega ljudstva.
Naravnost sovražna pa je bila tem novotarijam
aristokracija in velika duhovščina, ki je potem v
mirnejših časih zopet dobila premoč, in jo ima še
danes, dasi po nepotrebnem, v svojih rokah.
Vsega tega niso vpoštevali tedanji političarji
in prav zaraditega je imel klerikalizem toliko
drznosti, da se je navalil na šolski zakon in ga v praksi
vsaj do danes hudo oviral in pačil s svojim na
silstvom. Dolgo let po uvedbi šolskega zakona ni
ni bilo pravega napredka glede šolstva. Sploh se
ni upal noben šolnik odlečno nastopiti proti kršitvi
zakona.
Solski žakon (državni) pravi n. pr., da bodi
vzgoja verskonravna. Zakonodajalec je mislil tukaj,
da bodi vzgoja taka, kakršno uči vere, kolikor se
nanaša na kreposti in čednosti, ki so potrebne za
današnje družabno življenje in ki so zapopadene
v stavku «Ljubi svojega bližnjega kakor samega
sebe». Zakon je torej hotel, da naj šola izobrazi
človeka za življenje, da bo stopil vanj z objek
tivnimi nazori o življenju, nikakor pa ni zahteval
od posvetnega učitelja, da naj ta vteplje otrokom
verske resnice in dogme v glavo, ker ne spadajo
k realni izobrazbi, nego so le subjektivne vred
nosti za posameznika, pa tudi za državo in
družbo, če smo vzgojili resnobne, pametne ljudi.
Ljudstvo vobče torej ni umelo zatona, zaradi
tega se ni zavzelo zanj, pač pa ga je razumel
klerikalizem.
Vprašal bo kdo, kje pa je bilo učiteljstvo, kje
meščanstvo, da se ni uprlo temu navalu na šolo?
Omenil sem, da je bilo v oni dobi malo li
beralnega prepričanja v meščanstvu vebče; delav
stvo pa je bila zatirano, organizacij ni imelo ni-

Peli smo slavospeve domovini, a jaz sem
mislil nate; ti si mi bila domovina.
Pisali smo ode o krasoti narave, a jaz sem
sanjal o tebi; ti si mi bila vsa narava.
Slavili smo vesoljnost, a moj duh je plaval
nad teboj; ti si mi bilo veselje.
Zamaknili smo se v krasoto nebeškega kra
ljevstva, a jaz sem bil zamaknjen vate; v tebi
sem videl nebesa.
Ti si mi bilo vsel
V mladostnih letih sem ti posvetil svoje
življenje, sem ti prisegel zvestobo in ostal sem
mož - beseda.
Tvoj sem, tvoje je moje delo, tvoje so moje
misli, tvoji moji upi, tvoja moja ljubezen.
Ljubim te z vso vnemo srca, ki je v tvojem
svežem dihu tudi v o tarelih prsih ostalo mlado.
Ljubim te, kadar si mirno in se tvoje tihe vode
z lahnim šumljanjem prelivajo po tvojem gladkem
površju in se komaj vidni valčki gibljejo, kakor
bi jim neviden orkester igral lahkotne, ljubke
plesne napeve. Ljubim te, kadar ti burja posega
v globočine in dviguje visoke temnosvetle valove
z belimi, razpenjenimi vrhovi, da butajo ob skale
in ladje in žvižgajo glasne, ostre melodije. Ljubim
te, kadar ti jug razbiča gladino, da divjaški
razjarjen tiran, ki lovi z mogočnimi rokami čolne
in ladje, da jih pogrezne v svojem mokrem,
temnem brezdnu ... Ljubim tvoje idile in tvoje I

himne, tvoje sonete in tvoje balade, tvoje pasto
rałkę in tragedije, tvoje simfonije in tvoja noturna ... Ljubim te 1
Kakšne ure sva že preživela skupaj ! Vesele,
ki so vabile vrisk iz najskrivnejših kotičkov mo
jega srca, strastno razburjene, ki so mi v duši
dvigale vihar, kakršen je divjal po tebi, veličastno
grozne, ki so napenjale vse mišice po mojem te
lesu in z železno silo prijemale celice mojih
možganov.
Igral sem se 8 teboj in boril sem se s teboj
in ljubil sem te. In ljubim te še vedno. Minila
je pomlad in leto se nagiblje k jeseni. Moji ob
čutki so že stalni, v mojem srcu se čuvstva ne
menjajo več. Vem, da te bom vedno ljubil.
Vedno...
Ti moje ljubo, ljubo morje I

Ali veste, kaj je pomorščakovo življenje, vi
srečni ljudje, ki čutite vedno trdo, suho zemljo
pod nogami? Tudi te gore in planjave, ki so vaš
dom, se včasi potresejo, skale pokajo, stene se
rušijo, koče in palače padajo v prah, krik in stok
se razlega po zraku in se razlega proti nebu,
kadar podzemeljski demoni, zbudivši se v skritih
votlinah, razzibljejo zemeljsko površje. Potres je
strašen, a potres ni vsakdanji dogodek. Varnost
je vašemu življenju pravilo, nevarnost izjema.
______

Dalje priti,

kakršnih, obenem pa je bilo še neizobraženo. Pra
vega učiteljstva pa takrat itak ni bile.
ee aa
podlagi tega zakona se je jel razvija
u 1teljski stan, ki ga je pa še vzgojil stan učitelj,
duhovnik in reakcionarec, ki liberalnih načel n.
umel in ni mogel umeti. Dobili smo torej u i e jski naraščaj, ki je imel pač nekaj več strokovne
naobrazbe in samostojnosti, ni pa še imel dru
gačnih nazorov o šoli in nje nalogi. Svobodomiselnejši učitelji, ki so se pojavili pri nas de fakte,
niso bili svobodomiselni, ali tudi to, kar so bili,
so postali le kot samouki; zakaj učiteljstvo in njih
izobraževališča se niso niti do danes otresla tistega
mogočnega cerkvenega vpliva iz konkordatske
dobe; nasprotno mnogo manj samostojni smo da
nes, nego smo bili pred tridesetimi leti, ker se je
brezobzirnost klerikalizma povečala in zaraditega
boj pohujšal.
Preporod šolstva se vrši torej jako polagoma.
Dva zaroda bi bila že lahko poslala nova šola v
svet in napredek bi moral biti očiten. Toda kaj
opažamo : v klerikalizem deremo, v ostuden kleri
kalizem. Zakaj to? Povsem naravno.
Vobče velja mnenje, da mora učitelj vzgajati
«kristjane» ; učitelji so bili in so še danes sami
tega mnenja, dasi je to povsem napačno. Človek
vendar ni državljan zaradi kristjanstva, nego le za
radi življenja in za to bi moral skrbeti v zmislu
liberalnih načel posvetni učitelj, če hoče vzgojiti
pametne in družabne ljudi, ki jih je zahteval za
konodajalec. Le tedaj, če se otresemo popolnoma
nazorov, ki so veljali v konkordatski dobi in prej,
postanemo pravi učitelji, ker šele tedaj nam bo
mogoče vzgajati resne in značajne ljudi. To je
naša naloga! Cerkev pa naj opravi svoje, kakor
hoče.

Madžarske kulturne slike.

iv.
Pri raznarodovanju Slovakov, Rumunov, Nem
cev in Srbov se poslužujejo vladajoči Madžari jako
previdno «kulturnih» društev z lepimi, donečimi
imeni. Slovaki imenujejo po začetnih črkah do
tična tri glavna društva: Femka (Felsömagyarorszdgi Magyar Kôzmüvelôdési Egyesület. Gorenjeogrsko madžarsko kulturno društvo), Emka (Erdélyi
Magyar Kôzmüvelôdési Egyesület Seđmograško
madžarsko kulturno društvo) in Demka (Délmagyarorszâgi Magyar Kôzmüvelôdési Egyesület Južnoogrsko madžarsko kulturno društvo). Da mamijo
prave «patriote», so si izbrala vsa ta «kultura»
društva visokostoječe gospode za protektorje. Večji
del dohodkov iztržijo ta društva s prireditvami
koncertov, dobrodelnih plesov i. t. d. Kako izvab
ljajo denar za svoja društva, kaže vabilo za ne
davno prirejeni koncert za «Demko» :
«Južnoogrsko kulturno društvo, ki stoji pod
pokroviteljstvom njegove c. kr. jasnosti nadvojvode
Jožefa, tega nevstrašenega in mogočnega razširjevalca madžarske kulture in pomadžarjevanja naših
inojezičnih krajev, pod protektoratom njene c. i. kr.
jasnosti nadvojvodinje Avguste, priredi ob sodelo
vanju najodličnejših madžarskih umetnikov koncert.
Tega koncerta se udeleži tudi visoki nadvojvodski
par.»
Značilno je, da na tem koncertu nastopijo:
pevka Szamosi (recte Schlesinger), pevec Fréter,
igralec Raško in virtuoz na klavirju Oskar Dienzl,
torej sami «pravi» Madžari. Odbor za koncert pa
so podpisali : Benyovszky, Bayer, Bočkor, Bischitz,
Basch, Dräsche, Dillmont, Fürst, Filo, Grečak,
Heinrich, Hirschler, Degenfeld-Schomburg, Lord,
Neumann, Ohrenstein, Strelisky, Semler, Singer,
Uiman, Wodianer, zopet sami pristni Madžari!
Cudno, da se član cesarske hiše da uporabljati
v take svrbe 11
Politična. društva, ki imajo služiti proti Slo
vakom, Romunom in Srbom, snuje katoliška
ljudska stranka. Cilj te ljudske stranke je: 1,)
združiti vse katolike; 2.) braniti sv. križ; 3.) od
praviti Žide. Društvo pobira 1 K letnine. Po vsem
Madžarskem duhovščina vabi na pristop k tej
ljudski katoliški stranki, posebno v nedeljo po lita
nijah. Z ognjevitimi besedami zagovarjajo kato
lištvo, trdeč, da luterani, pravoslavni i. t. d. ne
morejo priti do kraljestva božjega in da ni pravi
katolik, kdor ni, član ljudske katoliške stranke in
ue plača krone na leto, ter pojasnjujejo potem,
koliko človek dobi za to krono: knjige, časopise,
duhovno pomoč, pravno odvetniško pomoč in po
smrti — kraljestvo nebeško.

Prav dodaja k temu počenjanju «Slovenskÿ
Ttfždennik», da med Slovaki, med Rumuni in
med Srbi vprašanje vere katoliškim kaplanom ni
drugo nego burjenje pripadnikov enega veroizpovedanja proti drugemu. Boj za križ je res °1 za
križ, a ne za Kristusov, ampak za zlati kriz,
čaka vsakega madžaronskega bojevnika od hvaležne

državi in kako si ta organizacija domišlja, da je
varuh narodom v vsakem oziru. Priznane in ne
priznane vere — nekoč se bodo ljudje smehljali,
če bodo brali take reči iz naše dobe.

Socialni pregled.

** Slavnostna otvoritev «Hanunarbrstwerke»
dunajskih organizacij. Žilavost in moč dunajskih
vlade.
sodrugov sta praznovala zadnjič brezprimerno lep
Kar se pa tiče izganjanja Židov, so pa pravi praznik. Z današnjim dnem je soc. demokracija na
stebri katoliške ljudske stranke: grofje, škofje m Dunaju in Nižje Avstrijskem postavila kapitalističnim
boljše plačani duhovniki najboljši podpiratelji Židov producentom mogočen jez in sama sebi odprla
s tem, da jim tisoče in tisoče oralov znašajoča ventil prostejemu dihanju. Zunaj v Schwechatu je
ona zavzela mogočno posadko in nastavila. svoje
posestva dajejo v zakup in tako sporazumno dero orožje proti temu žalostnemu cesarskemu Dunaju ;
kmete, deleč 3i dobiček: iz zemljiške rente veliki oblegala bode s periferije to avstrijsko centralo,
posestniki sami, iz zakupa pa Židje, pomočniki kakor pred stoletji turški naval z vso silo svojih
veleposestnikov. Sicer pa Židje že poznajo svoj mladih moči le s tem razločkom, da bode njeoo
orožje moderno, najmodernejše in najizdatnejše
kšeft. Po vrsti prelevljajo svoja imena v madžarska orožje
sedanjost;, s kruhom za svoje somišljenike.
in se dajejo krstiti samo zato, da postanejo člani In te dni, ko so prvič pripeljal iz novega podjetja soc.
katoliške ljudske stranke. Za tisto krono potem ti demokratične solidarnosti rdeči avtomobili ta «Ka
Židje dobé: polno zaupanje grofov, škofov in reje nonenfutter», se lahko trese kapitalistična klika
nih župnikov, neomejeno pravico, izkoriščati dunajskega rotovža. Kajti naše delo, naša mogočna
organizacija in naša solidarnost je pričela zavze
ljudstvo kot zakupniki velikih posestev in pa še mati
glavno torišče naših krvnikov, zagrabila je
prav gotovo pridejo v nebesa, — vse za eno z vso silo gospodarsko polje produciranja najpo
krono !
trebnejših živil. Za naše delo s svojim delom in
svojim kruhom, to je najiepša deviza tega najmlaj
šega sadu našega borenja s podlegajočim sovraž
Politični odsevi.
nikom»
* Proti pooblastilnemu zakona hočejo glaso
Ob veliki udeležbi političnih, strokovnih in
vali nemški agrarci. Tako so sklenili v svoji zveri, zadružničnih funkcijonarjev z vseh atranij se je
o čemer smo poročali v četrtek. Zdaj se pa javlja, otvorilo pred kratkim to mogočno podjetje. Po
da se vlada trudi, pregovoriti agrarno gospodo, da kratkem poročilu sodr. S k a r e t a, ki je očrtal
bi dovolila zakon. Nihče pač ni v Avstriji v seda strastni boj organizacije z vsem instancami občinskih
njih časih tako v čislu, kakor govejski in prašičji oblasti in po temeljitem referatu pravega organi
vitezi, ki terorizirajo državo in meščanske stranke, zatorja in ustanovitelja tega podjetja sodr. dr. K a rkakor da bi moralo vse ležati na trebuhu pred p e le s a o ustanovitvi in sezidaDju teh delavnic,
njimi. Naravnost ostudno je večno agrarno sto pozdravil je v slavnostnem govoru sodr. dr. Adler
kanje in ihtenje, kakor da nimajo suhega kruha in vse navzoče, posebno prišedšega delegata sodr.
vode. In vendar so pravi agrarci največji mogotci Anseele iz Bruselja, ter črtal ž njemu lastno
v tej ubogi državi, ki še ui našla poti iz starega slikovitostjo pomen in vrednost tega podjetja. Ko je
fevdalizma v nove razmere. Agrarni volilci so še belgijski delegat sodr. Anseele izročil pozdrave
pač srednji in mali kmetje; od kočarjev, hlapcev, in voščila belgijskega delavstva, je bila slav. seja
kmetskih poslov dobivajo glasove pri volitvah. zaključena in udeiežniki so si lahko ogledali celo
Toda poveljniki agrarizma so knezi, grofi in baroni, podjetje. Omenimo naj o podjetju le toliko, da ono
nadškofi, škofi, samostani, graščaki in vsa agrarna s svojo dovršeno popolnostjo in idealno notranjo
politika ima služiti njihovim profitom, ne pa inte organizacijo predstavlja pravi vzor modernega
resom nižjih slojev na kmetih. Kadar so gospodje obrata. Vse strojno-tehnične naprave so najbolj
s svilnatimi srajcami, lakastimi čevlji in diamant moderno in praktično urejene, razvrščenje stopinj
nimi gumbi na dvorskem plesu, na aristokratični produciranja je vzorno in pregledno in v zdrav
soareji, kadar razkazujejo dragocene toalete svojih stvenem oziru je celo podjetje tako bogato z vsemi
žena in hčera, ali pa svojih priležnic po morskih napravami higijeničnih potreb preskrbljeno, da ni
kopeljih in po mednarodnih igriščih, hi živ krst ne najti sličnega industrijalnega podjetja. Tako pod
sodil, da morajo najrevnejši poljedelski delavci gno jetje ne napravlja na opazovalca tistega mučnega
jiti in škropiti temu ponosnemu bogastvu, pa tudi vtisa, katerega dobimo pri ind. podjetjih sploh,
nihče ne bo sodil, kadar se cedi šampanjec, da ne ampak pri vsakem koraku vidimo, da je to hram
morejo «reveži» mirno spati zaradi strašnih mate dela, da je to kapela, kamor je začasno delavec
rialnih skrbi. Življenje, katerega so vajeni, je res posvetil svoje fizične moči. Tu se bode počutil
drago, ampak to ni res, da bi moralo nekoliko domačega in z veseljem bode stegnil sposobnost
milionov pridnih delavcev s svojimi družinami svojih rok in svojega duha zaupljivemu objemu mo
stradati ne le mesa, ampak celo kruha le zato, da derno urejene delavnice. Po zaključenem delu bode
se more nekoliko prevzetnih praznih buč bahati
ta delavec s svojo družino z zadovoljstvom mrmljai
po svetu z bogastvom in z bedasto potrato.
svojo molitvico «daj nam vsakdanji kruh» in pri
* Ničnoitna pritožba Miroslava Sičinskega. stavil «Hamraerbrot in le Hammerbrot».
Najvišje sodišče je zavrnilo ničnostno pritožbo
Miroslava Sičinskega, ki je bil, kakor je znano,
radi umora gališkega namestnika grofa Potockega, Umetnost in književnost.
obsojen na smrt Vendar se splošno sodi, da bo
: Janeza Trdine Zbrani spisi. V Setev entnerSičinski pomiloščen, ker se bosta zanj zavzela jevi založbi je pravkar izšla VI. knjiga Trdinovih
grofica Potocka in bivši ministrski predsednik zbranih spisov, obsegajoča peto zbirko bajk in po
baron Beck.
vesti. Doslej objavljeni spisi Janeza Trdine so pri
* Rnsija ima s Perzijo, katero je deloma bavili pokojnemu pisatelju mnogo prijateljev, ki
okupirala, nepoštene namene. «Nova reforma» po bodo tudi novo knjigo pozdravili z veseljem, tem
roča, da se je izvedla na Ruskem Poljskem delna bolj ker prinaša povsem novo, doslej še ne na
mobilizacija, ki se je javila s plakati. Mobilizacija tisnjeno gradivo. V njej nahajamo sledeče sestavke :
je v zvezi s perzijskimi dogodki. — «Rus» poroča, Ptičji svat — Vrtilničar — Jetnica — Pobožni
mož — Zadnji dan — Kranjska jeza. Kakor Trdi
da je Angleška v soboto prvič prijateljsko prote
stirala, da ostanejo ruske čete v Perziji. Ruska novi spisi sploh, se odlikujejo tudi zadnji z last
cenzura je nato prepovedala vsa nadaljna poro nostmi, ki niso prepogosto posejane v slovenski
čila o Perziji.
literaturi. Predvsem velja to za jezik, s katerim
* Tnrika poslanika zbornica je sprejeta re razpolaga naš pisatelj tako suvereno, kakor da se
solucijo, v kateri se izreka proti odstopu Krete ž njim igra. Pozabiti se ne sme, da je bil Trdina
Grški. V slučaju, da bi se Grška izkušala s silo član starejše generacije, ki je preživljala vse boje
polastiti Krete, se vlada poziva, naj z vso odloč za izraze in oblike, pa se ni čuditi, če se čitatelj
nostjo nastopi v obrambo pravic nedeljive turške tupatam ne bo vjemal z vsako farmo. Kljub temu
države.
je v Trdinovih knjigah pravi zaklad pristnega slo
* Nemiri na Tnrikem. Po poročilih ir, Janine venskega jezika, iz katerega bo rad zajemal vsak,
je več grških vstaških čet vdrlo preko meje. Pri kdor zna ceniti bogastvo in moč instrumenta, »
žici je prišlo do krvavega boja med orožniki in katerim izražamo svoje misli in občutke Sakoi i»
četniki. V boju so padli trije četniki. V vas Pali- bilo narodovo življenje Trdini pravo vseual**
jano je vdrla neka grška četa in jo upepelila. — kjer je neprenehoma množil svoje znanje,
"
Džavid paša se je vrnil v Mitrovico. V Djakovuje tudi jezik jemal naravnost od naroda;
>
pustil samo dva bataljona in eno baterijo, kar njegovo pripovedovanje tako slikovito, i«2«0 .m
je smatrati kot dokaz, da je v Albaniji zavladal gladko, zato je beseda brez sledu pridj««0 do7
mir.
neča m polna. Z vsakovrstnimi litoram®! pravih
je umet«
* V italijanski zbornica je socialistični po se m mnogo bebi glave, toda imei
ra2um m
slanec Mor g ari ostro protestiral proti sprejemu niku najpotrebnejše: Bistro oko,
ruskega carja, morilca svojega naroda. Minister za toplo srce. Nenavadno lahko je sprejemal, kar je
zunanje zadeve Tittoni je govoril, da mora nahajal med ljudstvom, njegom krepka fantazija
vlada spoštovati zakone uljudnosti. Opozicija je Pa je vse tako oplodila, da je « narodovega se
med Tittonijevim govorom burno ugovarjala.
mena zorel njegov plod. S svojim prirojenim hu
* Ruski car ne pride v Avstrijo; tako po morjem in s fino, včasi pa tad) skelečo ironijo
roča «Novoje Vremja.» Treba se bo zjokati.
oživljuje najbolj vsakdani; dogodek in mika čita
. * Islam, vera mohamedancev, je poslej za telja tako, da se nikdar œ utrudi. Peto znjiga
konito priznana v Avstriji. Bosenski mohamedanci «Bajk in povesti» obsega
sirarn in velja^bro
bodo najbrže zadovoljni s tem. Ob tej naredbi se širana K 2-50, vezana K 3 50, po pošti 20 vi
pa človek spominja, koliko nazadnjaštva tiči $e
narjev več.

Domače vesti.

m.

torej vendar poka.
Naznani s o že, da so takoj po glasovitom gla
sovanju o ^ušteršičevem predlogu nekateri dalma
tinski pesioaci začeli delati pokoro. Na vrsto je
prišel proračun in «Slovanska Enota» je imela
napeti svoje moči, da izkaže čim krepkeje neza
upanje vladi. Takrat pa ss je začela Ivčeviću
m tovarišem delati tema pred očmi. Ge bi imeli
orno na belem, da pade vlada pri prvem glaso
vanju, bi bili od srca radi junaki. Ampak nihče
jiua ni mogel priseči, da bo tako in tedaj se jim
je začela oglašati «vest», kaj bo dejal gospod Bieuerth, kaj gospod Biliński, kaj gospod Weißtir
ebner, če jim bomo nagajali pri proračunu? Bilo
jim je kakor znanemu možu v bajki, ki je visel v
vodnjaku : Na dnu voda, nad vodnjakom besna
žival-' na ans strani «Slovanska Enota», »a drugi
»tram viada. Prvi so obljubili zvestobo, od drage
pričakujejo dobička. Kdo bi uganil, kako so se po
tomci Kraljeviča Marka borili sami s seboj ! Končno
na so vendar slavno zmagali; prepričali so se, da
»ma łlada več žegnov v rokah, pa so junaško
sklenili, da ne bedo pri proračunu glasovali proti
vladi, iakrat se je naznanjalo, da je nastala v
jugoslovanski «Narodni Zvezi», ki obsega Hribarjev
in Šušteršičev klub, kriza, pa smo se tudi mi drz
nili omeniti dogodek in mu nekoliko posvetiti. A
takoj je prišel «Slovenski Narod» s svojo narodno
brizgalnieo in slišali smo kategoričen demanti:
Krize nil No, «Slovenski Narod» je slabo poučen
o razmerah v svoji parlamentarni stranki. Hribarjev
klub se vendar drobi in nazadnje bo vendar treba
priznati krizo in razpadanje ter povedati, da so
dalmatinski levi pod kožo ovčice. Biankinijev
«Narodni List», ki mora vedeti, kako je z Dalma
tinci, namreč javlja;
«Poslanci Ivčević, Biankini, Perič in Vukovič
so zahtevali na seji «Narodne Zveze», da se jim
iz važnih, od njih navedenih razlogov naj dovoli,
da se absentirajo pri glasovanju o državnem pro
računu, ki se na poseben način ozira na kulturne
in materialne interese zapuščene Dalmacije. Ker
večina po nasvetu dr. Šušteršiča tej prošnji ni
ugodila, so imenovani poslanci dne 17. t. m. pri
javili svoj izstop iz «Narodne Zveze», izjavljajoč
obenem, da so pripravljeni kot posebna skupina
vstopiti v «Slovansko enoto»».
Ko ni Eva imela druge obleke, je vzela smok
vin list in ko gospodje Ivčević, Biankini, Perič in
Vukovič niso imeli druge pretveze, so začeli go
voriti o kulturnih in materialnih interesih zapuščene
Dalmacije. In to ne bi bilo čudno, če bi bili go
spodje začetniki v politiki; kot stari parlamentarci
bi pa vendar labko vedeli, da je država dolžna,
ozirati se na interese Dalmacije, ker je dežela po
trebna brige, ne pa ker bi vlada rada dobila dal
matinske glasove.
— X zastavami ati brez zastav — to je bilo
te dni «politično» vprašanje v Ljubljani. «Slavec»
je praznoval svojo 25 letnico, pa je povabil mnogo
prijateljskih društev v Ljubljano. Da bi se gosti
čimbolj počastili, je naprosil prebivalstvo, naj za
sprejem okrasi svoje hiše z zastavami. Društvo
ima gotovo to pravico in težko bi bilo trditi, da
je taka gostoljubnost politična. Toda ker živimo v
Ljubljani, bi nasprotovalo vsem uavadam, če ne
bi tudi te zastave dobile političen pomen. «Slo
venec» je iztaknil, da nimajo njegovi somišljeniki
nobenega povoda, razobesiti zastave ob «Stavčevi»
veselici. V naših žilah je kri, žal, prehladna, pa se
ne moremo s tako strastjo vnemati ne za zastave,
ne proti zastavam. Pri liberalcih in klerikalcih je
stvar drugačna. Zastava je znamenje in nič ne
razburja teh duš tako kakor znamenja. Tako so
prišle okrašene hiše r visoko politiko. Brez kome
dije ni politike pri naših meščanskih strankah.
Surkasto je na vsak način, če roji «Slovenec» ob
taki priliki proti zastavam. Na drugi strani je pa
tudi razglas župana Hribarja, s katerim poziva ob
činstvo, da naj razobesi zastave, precej neslan. Ne
radi poziva, To pravico ima nedvomno. Toda lepše
bi bilo, če ne bi bil g. Hribar tako zaljubljen sam
vase, da mora tudi ob taki priliki siliti svojo
osebnost v ospredje. V razglasu bi bil prav lahko
rekei: Tudi občinska poslopja bodo v zastavah.
Via Ljubljana bi bila vedela, da je Hribar tako
ukazal ali dovolil. Ampak to ne bi bilo dovolj
vladarsko, dovolj avtoritativno, in zato pravi v
razglasu : « ... kakor bodem tudi jaz na ta način
okrasiti dal mestna poslopja.» Jaz, Ivan Hribar,
jaz tupaa, jaz poslanec, jaz program. Jaz, Jaz, Jaz.
Kako lepo bi bilo šele, če bi rabil «Mi, po milosti
bega slovanskega ...» OhI Ge bi bil vsaj jezik
teh Hribarjevih razglasov slovenski!
— Zo&BOff* «aiffoa ** je s svojo brdšuro
«Finale» dal Raucbovi kliki največ materiala za
hrvatski škandal, ki se imenuje «veleizdajniški
proces», prijema prav trdo poslanec dr Mitrovič.
Da bi označil Nastićero rokodelstvo objavlja sle-
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monstracijah leta 1906 v Sarajevu, ki so bile na
perjeni proti Hrvatom. Te proti hrvatske demon
stracije je vodil takrat Gjorgje Nastić. Zaradi tega
J® bd obsojen na 200 K globe, a te globe ni ni
koli plačal, kar dovolj dokazuje, da je Nastić te
demonstracije izzval po nalogu vlade, da je bil
torej agent-provocateur. A tudi gori navedeno
pismo, podpisano od eksekutivnega edbora bosansko-herc8govinske revolucionarne stranke», ki
vobče nikdar ni obstajala, ni pisal nihče drugi
kakor Gjorgje Nastić. Dr. Mitrovič zatrjuje, da je
imel original tega pisma v rokah ter ga prepisal
od besede do besede. Na to je primerjal pisavo
v tem pismu z raznimi Nastićevimi rokopisi ter so
prepričal docela, da je pisal gori imenovano pismo
na cesarja res Gjorgje Nastić Ge so te trditve
resnične, je pač vnovič dokazano, da je bil Nastić
že leta 1906 agent-provocateur.
~ ®ed,° PMtaJaiiMe cestne železnice pred
«Leontičen» se je na podlagi komisi onalnega

ogleda na licu mesta izpremenilo v postajališče po
potrebi. Poslej se bo torej voz električne cestne
železnice ustavljal pred «Leoniščem» samo tedaj,
če bo stal pred vhodom kak človek, ki bi se rad
peljal z električno. Glede na to izpremembo se
občinstvo opozarja, naj da pravočasno znamenje,
da more voznik voz ustaviti.
— (Srna kronika. Iz Ljubljanice so potegnili
v nedeljo popoldne v Mostah tovarniškega dé
laves Ivana Jerana, rojenega leta 1870 v Dvorjah
pri Cerkljah. Y torek zjutraj so v obližju prisilne
delavnice iz Ljubljanice potegnili truplo neke ne
znane ženske. Dognali so, da je 49 letna delavka
Marija Sajovčeva iz Olševka pri Kranja. Pri sebi
je imela le 5 vinarjev denarja in zlate uhane.
Navedenka je po zdravnikovi izjavi morala prejšnji
večer skočiti v vodo. Truplo so prepeljali v mrtvaš
nico pri sv. Krištofa.

Zadnje vesti.
Proračun r gosposki zbornici.
Dunaj, 27. junija. Gosposka zbornica je v svoji
včerajšnji seji sprejela proračun. Začetkom seje je
utemeljeval dr. Bärnreither predlog glede
kmečke odveze in upravne reforme v Basni. V
svojem stvarnem in zanimivem govoru je prišel
do istih zaključkov kot opozicija v poslanski zbor
nici. Predlog je gosposka zbornica odkażała posebni
komisiji. Dr. Grabmayer (znani protivnik volilne
reforme) je kadil na vse strani; najprej se je pri
klonil baronu Bienerthu, da je končno zlomil ko
rupcijski sistem, potem je pa hvalil soci aine demo
krate ter jim priznal veliko državniško spretnost;
samo «ošabnost» socialno-demokratične stranke rau
ni všeč. Slednjič je nastopil proti agrarni agitaciji,
ki bi zapletla državo v hude in škodljive gospo
darske boje z balkanskimi državami. Dr. Randa
se je izrekel proti instituciji ministrov-rojakov,
ostro kritiziral Hochenburgerjevo justično upravo
in omenjal veliko vlogo, ki pripada avstrijski so
cialni demokraciji v vprašanju narodne sprave.
Knez Schwarzenberg se je izkazal čistokrvnega
fevdalca: Spodtaknil se je nad «močno» progresijo
v dohodninskem davku, davek na dedščine je
označil za «nemoraličen». Na to so odgovarjali še
ministri, na kar je zbornica proračun odobrila.

Kršenje poslanske inunltete.
Zagreb, 27. junija. Okrajno predstojništvo v
Brodu je obsodilo poslanca Novosela v štirinajst
dnevni zapor zaradi demonstracij proti baronu
Rauchu. Vsled te očitne kršitve poslanske imuni
tete je hrvatsko-srbska koalicija sklenila sklicati
ogrsko-hrvatski državni gbor, da mu predloži to
zadevo.
_________

Ogrska kriza.
Budimpešta, 28. junija. Po Lukacsevi
izjavi je smatrati Košuthov načrt za rekonstrukcijo
kabineta za pokopan. V akcijo stopi Lukacs, ki
predlaga, da bi sestavilo novo ministrstvo neodvisna
stranka, le troje ministrov bi imenoval cesar iz
politično nekompromitiranih sedeminšestdesetnikov.
Nova vlada bi morala poleg tekočih zadev rešiti
že davno zapadlo volilno reformo; vse ostala pe
reča vprašanja bi reševal po Lukacsevem načrtu
novi, ua podlagi volilne reforme izvoljeni državni
zbor. Košuthu ta rešitev ne diši, zato se trudi ua
vse načine, da bi rešil svojo osebico.

Krečansko vprašanje.
Carigrad, 28. junija. Po zatrdilu turškega vna
njega urada je bojna nevarnost zaradi Krete od
stranjena. Velevlasti, ki se je nanje turški kabinet
obrnil, priznavajo suvereniteto Turčije in tudi ve
denje grške vlade je korektno.

Srbska ministrska kriza.
Belgrad, 27. junija. Vsled demisije notranjega
ministra Milosavljeviča je odstopil tudi trgovinski
minister Prodanovič; za njegovega naslednika
bo najbrž imenovan predsednik skupščine Jova
novič.
__ ______ _

Delavski riziko.
natelja.

Zločin rudniškega rav

Karlove veri, 26. junija. Po krivdi rudniškega
ravnatelja se je zadušilo v bližini Karlovih var pe

tero rudarjev'; vsi zapuščajo nepreskrbljene otroke.
Varnostne naprave so bile, kakor je predpreiskava
dognala, v naravnost škandaloznem stanju.

„Internacionala“ v vojašnici.
Parthenay, 27. junija. V tukajšniji vojašnici
je stotnija 114. pehotnega polka demonstrirala
proti stotniku s tem, da so zapeli «internacionalo».
Vojake so zaprli.
Harieille, 26. junija. Mornarji so na podlagi
pravdoroka mornariškega ministra Picarda začeli
z delom.

Odločbe obrtnih sodišč/
Priobčuje dr. D.

XXXVII. Toženi (hotelir) je takoj ob nastopa
službe odpovedal tožitelju (natakarju) na 14 dni.
Tožitelj smatra to za odpustitev in zahteva od
škodnino za I4dnevno mezdo po 73 K in odškod
nino za stroške, ki jih jo imel o priliki nastopa
službe po 7 K 90 b.
Tožba je bila glede zneska 73 K odbita;
glede zneska 7 K 90 h pa se ji je ugodilo.
Razlogi: Tožiteljeva zahteva obstoja iz
dveh terjatev; prva je mezdna odškodnina za od
povedno dobo 14 dni v znesku 73 K in druga
povračilo škode, ki mu je nastala vsled nastopa
službe in ki znaša po navedbi tožbe 7 K 90 h.
Na podlagi prisežnega zaslišanja priče F. H.
in lastnoročnega pisma lit A in B je obrtno so
dišče smatralo za dokazano, da je toženi resnično
sprejel tožitelja kot natakarja za svoj hotel in da
bi bil ta moral v torek po velikonočnih praznikih,
torej 21. aprila 1908 nastopiti to službo. V tem
slučaju torej gre za to, po čigavi krivdi je bila
razrušena pravoveljano sklenjena službena pogodba.
(§ 84. obrt. r.)
V tem oziru je obrtno sodišče na podlagi
lastnoročnega pisma toženčevega Ut. B in na pod
lagi prisežnih izpovedb prič F. H., W. H. in J. G.
smatralo dokaznim, da je toženi s pismom B po
vedal tožitelju, da ali službe pri njem ne nastopi,
ali pa če jo nastopi, da mu mora takoj odpove
dati službo 14dnevno. Toženčev namen je torej
bil, tožitelju še predno nastopi službo, naznaniti,
da mu bo odpovedal službo v slučaju, če jo na
stopi. Da je bil toženi opravičen na 14 dni odpo
vedati in tako razrušiti službeno razmerje, o tem
se z ozirom na določbo § 77. obrt. r. pač ne more
dvomiti.
Na podlagi navedenih dokazil je obrtno so
dišče smatralo za dokazano, da je toženi 21. apr.
1908. hotel tožniku, ko je ta hotel nastopiti
službo, rekel, da jo sicer lahko nastopi, ampak
da mu on takoj na 14 dni odpove, in da je tož
nik odšel iz hotela reaoč, da se bo že drugod po
ravnal, in da službe ni več nastopil.
Iz tega pa sledi jasno, da omenjeno službeno
razmerje ni bilo razrušeno po krivdi obtoženca in
da je torej prva zahteva tožbe za mezdno odškod
nino po 73 K čisto neutemeljena.
Kar pa se tiče druge zahtevo, se je obrtno
sodišče prepričalo na podlagi nespornih navedb
strank, da je tožitelj svoje mesto v U. prezgodaj
zapustil, da se je s svojim kovčegom preselil v Z.,
da bi lahko nastopil 21. aprila 1008 službo, ka
kor je bilo dogovorjeno ; da je tega dne, ko je
bil s svojimi stvarmi že na potu v Z., da ni mo
gel več prekiniti vožnji po železnici in se moral
peljati v P.
Toženčeva dolžnost je bila, če ni več reflektiral na tožiteljevo službo, da mn je okolnost
pravočasno in ne v zadnjem hipu naznani. Toženec
mora torej tožniku vse izdatke, ki so mu narasli
vsled nastopa službe in ki iznašajo 7 K 90 b, po
vrniti na podlagi določil §§ 1294. in 1295. o. d. z.
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Našim rodbinam priporočamo
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Kolinsko cikorijo!

10 zapovedi
ssHBSB

za zdravje =

lično tiskane, vpošlje poštnine prosto in zastonj
lekarnar
5—5

Trnkóczy v Ljubljani.
Dobijo se tudi osebno v njegovi lekarni.

Nizke cenel Velika snknena zaloga!
Priporočljiva slovenska trgovina za moiko
in žensko blago pri
52—30

sv. Cirilu in Metodu
Ljubljana, ElngerjeVe «li« 1.

v
Izhaja v LJnbljani vsak
torek, četrtek in soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3'50 K, mesečno 1-20 K ;
za Nemčijo za pol leta 7-90, ra četrt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta 80 K.

Pommhm

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
65- štev.

V Ljubljani, v četrtek, dne 1. julija 1909.

A- •
dopise in rokopise za list : Uredalätvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana, — Za denarne pošiljatve
naročila na list, reklamacije, inserate i. t đ. : Upravništvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana, Šelenburgove ulice 6/U.

merah. Zaraditega se pa nam nikakor ne zdi
čudno, da šolstvo, posebno pa ideja osvoboditve
šole v teh štiridesetih letih ni tako napredovala,
kakor bi bila utegnila napredovati, če bi bile raz
mere že takrat drugačne.
Ljudska šola in šolstvo sploh, bi se bila mo
Sodruge in prijatelje vabimo na novo na
rala
otresti tistih predsodkov, ki so zakrivili, da
ročbo, dosedanje naročnike pa, katerim je potekla
se
Avstrija
tako torzoma potaplja v nazadnjaškem
naročnina koncem meseca junija, da jo zopet
klerikalizmu.
obnove.
Marsikdo bi utegnil zvračati krivdo na uči
teljstvo. Res je, učiteljski naraščaj so vzgajali po
starih načelih; večja naobrazba v zmislu novega
zakona je bila le pedagoške nravi, a tudi vzgoje
izhaja trikrat na teden ter velja
slovje je bilo takrat čisto drugačno, kakor je da
Za Avstro-Ogrske dežele:
našnje. V njem ni bilo nič modernega; šiba je
za celo leto
K 14*—
bila najboljše vzgojevaljno sredstvo, dočim je da
nes pri vseh modernih učiteljih merodajen način
za pol Seta
,, 7*—
vzgoje, ki je primeren otroški duši.
za četrt leta
,, 3 50
Vzgojeslovje se je razvilo in priznati moramo,
na mesec
da je današnja šola v tem pogledu v najnovejšem
Sa Neočijo:
času jako napredovala. Vse drugače je pa z raz
za pol leta
K 7*90
merjem učiteljstva in šolstva do klerikalizma in
pa med učiteljstvom šn političnimi strankami
za četrt leta
,, 4*—
vohče.
Za Anerlko:
Na te dve vprašanji se pravzaprav lahko
za pol leta
K 9*50
ozremo obenem, ker v bivstvu ni razlike med
za četrt leta
,, 4*80
njima, zakaj klerikalizem je pod krinko verstva
Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri vendarle navadna politična stranka.
Kako težko stališče ima učiteljstvo v tem, bi
poročajo nai list svojim sodrugom, prijateljem in
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka nam mogel pojasniti le učitelj sam, ki je razmi
varnah, v katere zahajajo in naj nam pošljejo šljal o tem in ki čuti, kakšne krivice se gode uči
naslove takih znancev, ki bi ga naročili, če jim teljskemu stanu in šolstvu prav s teh strani. Mi
nimamo izkušenj. Mi pač ves ta boj opazujemo le
ga pošljemo na ogled.
z daleka in če ta boj, ki ga vojuje učiteljstvo s
Upravništvo „Rdečega Prapora“. političnimi strankami in z drugimi faktorji primer
jamo, uvidevamo, da je hujši nego razredni boj
LJadsko šolano, učiteljstvo ln
delavstva.
Napisal L. J.
Najboljši prijatelj ali pa najhujsi sovražnik
IL
Državni šolski zakon avstrijski je torej obve- utegne biti časopisje, ki je v službi politiških
jjai v jako neugodnih kulturnih in političnih raz strank In res. Ce prebiramo slovenske časnike,

Vabilo na naročbo.

»,Rdeči prapor“

„ 1*20

ni

PODLISTEK.
EafiUfl.

Dalje.

Mornarja poje druga pesem. Njegovo življenje,
njegovo delo in njegov počitek so večne nevar
nosti. Pod njegovim domom ni stalnih tal, kate
rim hi lahko zaupal kakor čvrstemu temelju svojih
hiš. Vodeni grob) kateremu dovajajo valovi, vi
harji, skrite kleče, nevarne struje, hudi vrtinci ter
sin in sto nesrečnih slučajev neštete žrtve, mu je
vpdno odprt A mornar ljubi vendar svoje morje
m njegove nevarnost..,
Sosta, temnoriva megla pokriva vodeno daIVO io se spušča pred ori liki težka, tožna zafiobeao oko ne prodre te žalobne goščave,
n/ brezmejni svet tako krasen v svoji brezjnosti» izgine v tej melanholični megli. Stena,
gaioča »e od vseh strani liki gigantično jahnišno àdovje vas zapira na malem prostorčku,
di« vid vafina odem, lega vam kakor môra na
L »klan» vam srce in stiska vam dušo. Otroci
i sto a svet vam je
ori in čutite
,saXn« zapušdenef hoja vam postane nesiia, nusn .»»
j sjl0ZI to mraeao
t - ÄS?4U
A •- -

vost vlada neomejeno v megli nad vodami. Tožno
se razlegajo zategnjeni, votli glasovi megličnega
roga in ostri zvoki parnih piščalk po tesnobnem,
težkem zraku, v svarilo ladjam, ki plavajo v istih
vodah v dosežni, nevarni bližini, katerih pa ne
opazi nobeno oko. A ta opomin ne prežene vsega
strahu iz srca. Tudi dobro uho se lahko zmoti in
ladja zajadra prav tja, kjer bi se morala ogniti
nevarnosti. Morda prihaja svarilo prepozno ...
Morda zadene ladja ob kleče, na katerih ni aku
stičnih znamenj, da bi varovale morskega potnika
zmote.
Pazi, moj kapitan! Danes je vožnja nevarna.
Morje ljubiš, a danes mu ne zaupaj preveč. Jadraj
počasi, počasi, vozi pazno, da te ne doleti nesreča,
ki se skriva v temnih gubah meglenega zagrinjala
in neprenehoma preži na plen. Svoja čutila moraš
napeti do skrajnosti, sluh in vid se ti morata
stanjšati, vsaka temnejša pika, vsak šum ti mora
odsevati, odmevati v duhu.
Ogromna ladja je polna potnikov. Brezbrižni
so, zakaj na ladji je kapitan. Njemu zaupajo. Po
njegovem povelju dviguje mogočni stroj svoje
orjaške železne ude, po njegovem povelju se vrti
in obrača veliki vijak, ki goni morsko palačo
«kori valovje, po njegovem povelju daje krmilo barki
potrebno smer. Sto in sto ljudi je zbranih, spodaj
po prijetnih izbicah, gori na široki provi in za
vse je odgovoren kapitan. Kakšno breme ! Življenje
toga številnega ljudstva je v njegovih rokah. Nje
govo uho, njegova beseda je potnikom porok da,

iBewIäfen 5S »,

BeMlamaeije so paätaias pt-eïls.
NaftfanfetaJsa pisma ae R» »pi»
Ismsj». Re$E®®IïI o »e »racato,
jaMvaU. StassUpaa paiii-ngtUa
(Jlriaa 88 mm) m sekrat 30 »!■„
»sikni ps itgsTsrs.

Leto XII.

bodisi klerikalne ali pa liberalne, opazujemo, da
v javnosti že par let sem pravzaprav ti vodijo po
litični in <kulturni> boj učiteljski. Tu čitamo sla
vospev učiteljstvu, tam jokavost, tu psovanje, tam
obrekovanje: namen pa je vedno tisti, ki se čita
ali naravnost ali pa med vrsticami — blatiti na
sprotnika in delati razkol še globlje med učitelj
stvom tega prepričanja in pa onega. Niti enega
političnega časnika še nismo čitali, ki bi bil plediral za slogo med učiteljstvom.
Ti časnikarski boji o tako sveti stvari, kakor
je šolstvo in učiteljstvo, so gnusni. Učiteljstvo po
deželi se zgraža nad njim, ga ne razume, ker se
ta politika in ta taktika ne more obnesti ne
vprid šolstvu ne vprid učiteljstvu. Tak boj uničuje
kolegialnost, ki mora vendar biti podlaga vsaki or
ganizaciji.
Vse to vedo naše meščanske stranke.
Teh razmer pa ni kriv posameznik, ni jih
kriv stan, kriv jih je sistem, ki je zatiral učitelj
stvo, ki je naravnost zatri vse one pojave, ki so
nosili le sijaj napredka in svobodomiselnosti. Le
z velikim naporom in požrtvovalnostjo je učitelj
stvo doseglo nekaj boljše razmere.
Kljub temu pa še prevladuje načelo iz konkordatske dobe, ki smatra šolstvo za fiiijalko kle
rikalizma, ki se je ne sme dotakniti noben Slo
venec. Pa to načelo velja še pogostoma pri učitelj
stvu in pri vseb meščanskih strankah.
Vemo, da se posameznik ne more boriti proti
takim razmeram in da je osvoboditev šole iz pesti
raznih konfesionalnih organizacij naloga narodov,
ne pa direktno učiteljstva, ker to nima pri poslo
vanju in administraciji odločejalne besede in so
vsi kompetentni faktorji tej nameri naravnost na
sprotni. Vemo pa tudi, da bo ta boj mnogo lažji,
če se učiteljstvo, ne oziraje na politiko, povsem za
radi svojih interesov združi, da si pribori svobodo
kot učitelj in kot državljan. To potrebo čuti ven
dar vsak učitelj, če je pošten, če je pa toliko nedosežejo zdravi in živi svoj cilj. Kaj jim je mar,
koliko para razvija ogromni železni kotel, koliko
vozlov prehiti pomorski velikan vsako uro! Svoje
vožne listke imajo in ž njimi pravico, da pridejo
o pravem času tja, kamor so se namenili.
Polagoma se pomika ladja naprej.
Nekateri potniki godrnjajo.
— Kdaj bo konec te vožnje?
— Megla je, plovitev je nevarna, paziti se
mora, odgovarjajo drugi.
— Kaj megla? Kaj pariti? To je strahopet
nost Kaj naj se nam primeri? Ako pride barka
nasproti, jo že oparimo in zaslišimo njena zna
menja. Še zadnji trenotek se ladja z nasprotnim
parom lahko požene nazaj.
— To je res. Nekoliko pažnje je že dobro,
kar je pretirano, je pa smešno, pritrjuje mlad
gospod s podjetno navihanimi brki in malce drz
nim vedenjem.
— Lahko je govoriti Vam, ga zavrne starejši
mož resnega obličja. Vam je prosto, na mestu
skočiti v morje. Odgovorni ste sami zase. Kapitan
jamči za varnost cele ladje in vsega, ker je
na njej.
— P-he, pravim pa le, da je to strahopet
nost o . .
Kapitan se ne zmeni za te pogovore.
Zdaj pogleda mirno v neprodirno megleno steno,
zdaj se skloni nad veliko morsko karto, na kateri
ne more danes nikakor zabeležiti prostora, kjer se
nahaja ladja, zdaj zakliče strojniku zapoved...

maren, đa dela proti stojim interesom, ga bo uu*
teljstvo sodilo samo, Cim se je polegel osebni oj
s političnim ozadjem, ki razburja kri na o e
straneh ter tako odganja mnogo bojevnikov za
V našem, delayskem interesu je, da se uči
teljstvo emancipira od vseh politični s ran , i
so delavstvu sovražne in streme za izkoriščanjem

siromašnih slojev.
V slovenski politiki se pojavlja nekak preobrat,
ki je pa precej naperjen proti socialni demokra
ciji. Boj proti eocialno-demokratičnemu delavstvu,
ki se je toliko popelo, da zastopa svoje gospodar
ske in kulturne interese samostojno, je krivičen in
mi apeliramo na učiteljstvo v interesu napredka
in naše delavske gospodarske pozicije, da se ne
druži s strankami, ki ovirajo delavstvo v poli
tičnem razvoju, ga obrekujejo in preganjajo, ker
bi bilo tako druženje protidelavsko in protikulturno.
Ne vabimo učiteljetva v svoj tabor, opozar
jati pa moramo na to, ker je to važno tudi za
splošen napredek.

„Dajmo mn, da bo zelen!“
Tako je vzkliknil porotnik, ki je pričetkom
junija L 1. vstopil v posvetovalno dvorano porot
nega sodišča v Gorici. Zalostno-grozen vzklik, ki
kakor žarek plamen razsvetljuje najtemnejši kot
slovenske — omike. Tisočletno suženjstvo pod
duhovno in posvetno oblastjo odmeva iz tega
vzklika, žar srednjeveških grmad odseva od ondod.
Porotnik sera — visoka časti Pod mojima
rokama ječa in svoboda, življenje in smrt mojega
— sotrpina! Porotnik šemi Višja moč se je za
upala meni nego sodniku, gospodu v črni halji in
z glavo, polno čudne učenosti, moj pravorek veže
tudi njega! Dajmo mu, moč imamo!
Da si jih videl, te slovenske porotnike, kako
so korakali s težkimi koraki na svojo sodne stole,
krčevito držeči mogočne marele, po parketni dvo
rani sodne palače! Mehanično poslušajo obtož
nico, pol radovedno obtožencev zagovor proti
domnevnemu hudodelstvu. Radovedno poslušajo
priče, s predsodki vsevednosti in vseresničnosti
pred «britko martro» in voščenima svečama, izve
denca kot vrelec gosposke vsegavednosti. Spošt
ljivo si ogledujejo črne halje sodnikov in s poseb
nim spoštovanjem in pokornostjo skoraj poslušajo
državnega pravdnika, predstavnika državne volje,
kot prvega in pravega zastopnika maščujoče se
pravice, nezaupno, napol poslušaje — dobro pla
čanega advokata, ki se zaman trudi, zaslužiti svoj
dragi honorar ter izkuša prati obtoženca, tako za
delanega z vsemi sredstvi avstrijskega pravnega
reda in preiskovalne prakse.
Vendar enkrat konec tolikih bosedi! Umer
jeno odkorakajo v posvetovalno sobo in končno
si da najstrupenejši izmed dvanajsterih odduška:
«Dajmo mu, da bo zelen!» Po urah in urah sve
čanosti, ki naj veje po sodni dvorani, po žalostnih
slikah bede človeškega življenja, pa se izvije ži
valsko nizki vzklik iz vrst porotnega moža, češ:

Ladja plava hitreje.
Kapitan ima različne naloge. Megla ga sili
da bi vodil ladje počasi, a druga dolžnost mu na
rekuje, naj pospeši vožnjo. Parobrodna društva
tekmujejo. Najhitrejši parniki so potnikom naj
ljubši, lastniki ladij zahtevajo, naj kapitani vstvar
jajo rekorde.
— Vozite hitro, da dobimo dosti potnikov.
Kapitan je sluga. Vršiti mora voljo svojih
gospodarjev.
'
Tudi danes je odšlo veC parobrodov iz luke.
Vsi so odpeljali pred njegovim. Ali jih dohiti F
Korist njegovih gospodarjev in njegova slava je
navezana na to. Se nikdar ga ni prekosil tekmeci
A danes se boji. Njegovo ime se osmeši, ako
zmaga konkurenca. In kaj poreče družba...?
Hitreje ! Zmagati moral
Največja nevarnost je menda minila: na «rokem morju ni lahko mogoče, da bi zadelobdrugo
ladjo. Pa megla dela vendar velike težave. Nikakor
„B v« T"6
T0Cn° je
P» vendar
ne ve, če »e mladja morda malce odmaknila od
določene črte.
Toda pogum 1
Pogostejše brlizga parna piščal skozi goščavo
Vse je mirno. Od nikoder glasu...

cenami ; svota, ki gre zanjo znaša, približno 20 mi
lijonov kron. — Sicer pa iov za takimi «dobrot
nicami» nikakor ni Specialiteta neodvisne stranke.
Zgovorni Koloraan Szell, predsednik ustavovercsv
je v zadnjem času kar utihnil — pred pomo skledo
hipotekarne banke® ki
nedonajte. nič
zelen !
Stud ovira človeka verjeti, ko mu donese,o kot 150.000 kroD. Za bančnega ravnatelj» je vedno
dobro, da se razume z vsako vlado, m aihee —
tak vzklik. Ni res, ne more biti res! Ce smo pre tudi Koloman Szell ne — danes ne
jmb po.
živeli Slovenci še tako težke čase robote in hlap tegne hitri politični veter. Kaj ga mou, da je «©
čevanja na svojih revnih tleh, ni mogoče, da bi izdal inkompatibilitetno postavo, ki proglaša Bedanes kdo med nami, pa če je še tako priprost združljivost politike in privatne kupčije.
* Nova senzacija zagrebškega procesa tw.
kmet, v tako slovesnem trenutku, kakršen je tre dr. Aleksander Mitrovič priobčuje v svojem glasilu
nutek, kadar se sodi o življenju človeka, izustil novo velesenzacionalno razkritje, tičofie so zagreb
škega «veleizdajniškega» procesa. Dr. Mitrovič se
tak živalski vzklik: «Dajte mu, da bo zelen!»
In vendar je resi Z grozo se je šepetal in bavi obširno z osebo bivšega prokurista pri po
prenašal ta vzklik, in veijeti moramo. Moramo pri družnici «Ljubljanske kreditne banke» v Splitu
Ljubomira Vrdoljaka Kažimirova. Vrdoljak je pred
znavati, da je kaj takega med nami še mogoče, leti ukradel v Sarejevu tamošnjemu ruskemu kon
moramo priznavati, da je tak vzklik rezultat za zulu važne dokumente. Ker je ruska vlada prišla
ostalosti slovenskega kmeta, rezultat zastrupljenosti na sled tej tatvini in je zahtevala kaznovanje zlo
činca, je Vrdoljak izginil iz Sarajeva, bogato pre
naših razmer.
Kdo voli in kliče naše porotnike, soditi ne skrbljen z denarjem. Potoval je dlje časa po Ev
srečne sodeželane? Od leta do leta naj bi se izbi ropi Pred leti se je vrnil v Bosno, odkoder se je
preselil na Dunaj. Tu je postal uradnik Zivnorali možje-poštenjaki in možje razumniki, najboljši stenske banke. Lani je bil imenovan za ravnatelja
in najnaprednejši iz kraja. Ne politično pripad- «Vjeresijskega zavoda» v Zadru. Tu je bil odpuščen,
ništvo, ne versko izpovedanje ne bodi merodajno na kar je dobil meseca septembra službo prozunsta
pri izberi, marveč le možatost in stopnja izobrazbe. pri «Ljubljanski kreditni banki» v Splitu, Ker je
In kako se yrši izbera mož-poštenjakov in mož- Vrdoljaka poslanec Kiofač v parlamentu meseca
marca javno proglasil kot vohuna, ga je «Ljub
razuranikov po našem Slovenskem? Tam, kjer ljanska kreditna banka» odpustila. Kmalu na to ga
tlači Slovenca tujec, na slovenskem Koroškem, je «Vjeresijski zavod» ovadil sodišču, da je falzifi ■
Štajerskem in v Istri, tam se izbirajo za porotnike cirai kupon v vrednosti 960 kron. Vrdoljaka so za
kolikortoliko izobraženi možje vladajočega plemena. prli. Dne 20. maja 1909 so izvršili na njegovem
Nam li morejo dati taki možje pravico, kadar gre stanovanju hišno preiskavo in pri tej hišni preiskavi
so našli nemški original onega »evolucijonarnega
za našo narodnostno posebnost ? Tam, kjer je Slo
štatuta, ki ga je v srbskem jeziku priobčil Naštič v
venec kolikortoliko prost tujega elementa, pa iz svoji brošuri «Finale» in ga podtaknii srbskemu
berejo trdnega kmeta, kolikor mogoče odvisnega častniku Milanu Pribičeviču in ki je temeljna točka
od župnika in vernega pristaša klerikalne stranke, zagrebškega «veleizdajniškega» procesa, s katero
ali pa izberejo po liberalnem puhlem časopisju proces stoji ia pade. Končno navaja dr. Mitrovič,
da je Vrdoljak dobival plačo od bosanske vlade
vzgojenega malomeščana.
potom barona Kučere ter zatrjuje, da ima toza
Tako stojimó Slovenci ob pričetku 20. sto devne dokaze v svojih rokah.
letja v porotni dvorani pred žalostno alternativo:
ali da nam sodijo narodno - sovražni, šovinistični
tuji elementi, ali pa da je odločilna le strankarska Domače vesti.
klerikalna ali liberalna disciplina. Stopi, delavec,
— Našim cen], naročnikom. Današnji šte
nesrečnež, pred take porotnike, klerikalne ali libe vilki smo priložili poštne čeke in prosimo vse tiste
ralne, pa ti bo sodba: «Dajmo ti, da boš zelen!» naročnike, katerim j'e naročnina koncem junija, ali
pa že preje, potekla, da jo zopet obnove. Tudi
naše cenj. zaupnike prosimo, da redno odračunajo.
Politični odsevi.
— Denar naj se vedno pošilja po čeku «Rdečega
* Z ogrskega gnojišča. Proti Kossuthu, ki bi Praporja».
po vsej sili rad iz sedanje krize otel svoj ministrski
— Frivolna igr* klerikalnih poslancev.
portfelj, se je uprlo 119 poslancev neodvisne stranke; Komaj je bil rešen proračun, so slovenski kleri
na viharnem zborovanju je padel klic : Kdor se boji kalci v zvezi s češkimi agrarci vložili 51 nujnih
za svoje kupčije, naj zapusti stranko 1 Klic ja meril predlogov ; s tem so proglasili obstrukcijo. Dokler
na zvestega oprodo Kossuthovega, poslanca Bara- je državni zbor razpravljal o t. zv. «državni po
basa, ki so o njem zadnji čas prodrle prav čedne trebi» — o rekrutnem kontingentu in proračunu, o
zgodbice v javnost. Na primer: 31 kmetov je to klerikalni obstrukciji še sluha ni bilo. Ko pa se
žilo kečkemeško banko zaradi oderuštva: banka gre za sredstva, ki bi saj nekoliko ublažila straho
je bila obsojena na odškodnino. Tik pred razpravo vito draginjo, hočejo klerikalci ustaviti parlamen
je banka poverila pravno zastopstvo Barabasu, ki tarno kolo. To je tako nečuvena brezvestnost, tak
je enemu sodnikov obljubil avanzmâ. Pred razpravo protiljudski zločin, da bodo klerikalci dobili od
v drugi instanci je advokat kmetov - tožiteljev dobi! govor, kot se jim niti ne sanja. Razburjenje ljud
mastno upravo neke konkurzne mase — po pri stva proti oderuštvu z živili raste in se širi odporočilu Barabasa. Kmetje so seveda pravdo izgu dne do dne. Obilo hude krvi je med ljudstvom
bili. — Drug slučaj! Lani je trgovsko ministrstvo zbudila provokacija agraruo-klerikalnih poslancev,
razpisalo dobavo železniških pragov za progo nad ki so odklonili socialno-demokratični predlog, da
15.000 km dolgo. Ponudb je kar deževalo; za se odpre carinska meja do prihodnjega let«. Raz
vsakim ponudnikom je stal kak poslanec. Zmagal umljivo je, da ljudstvo zahteve z vsem povdar
pa je Kossuthov zapetnik Barabas, oziroma dunajska kom, da se kar najhitrejše reši pooblastilni zakon
firma Eisler, ki Barabasa krmi s provizijami. Po za uredbo trgovsko - političnih razmer z balkan
godba je sklenjena za deset let z letno rastočimi skimi državami; s tem bi se saj nekoliko «nanj

konec je dolgega zasedanja, dajmu mo, da bo
zelen! Sedaj smo mi sodniki, ki odločamo, Pn n“
je maščevalna prayica in na tebi, obtoženec, hoče
dati državna oblast vzgled: dajmo ti, da o

Da bi se megla razblinila vsaj za hipi Le za
Kratka zapoved — vožnja hitrost se zmanjša,
kratek trenotek! Samo malo bi rad videl solnce,
se pomika počasi, da se komaj opazi.
da bi natančno določil, kako visoko je, pa da bi
— Kaj se je zgodilo?
potem spoznal, kje je z ladjo. A te vlažne stene
—■ Nič. Megla je menda gostejša.
ne prebije noben žarek.
Potniki ostanejo brezbrižni. Kapitanu se krči
Naprej !
duša. A mirno zapoveduje, kakor da ni nobene
Ladja hiti proti svojemu cilju.
nevarnosti.
Ahl Še nekaj ur, pa bo končano vse.
Počasi.. ■ počasi se pomika barka ...
Morje mu ostane zvesto. Kako bi ga izdalo
Krrr sss-ššš rrrššš ...
to morje, ki ga tako ljubil
— Zaboga! Kaj je? Pomoči Pomoči...
Cuj 1 glas ... !
Trenotek. Groza,
Ne, nič ni bilo.
Bilo je slišati, kakor da ae je nekaj
A vendar 1 Kakor da šumi nekaj... Da — nega, trdega zadrlo pomorskemu” velikanu “ -eiCvalovje bobni... Kaj je to?
Kapitan je vedel, kaj ae je zgodilo. Povodna
Prvi častnik pristopi.
skala je prerezala barko. Voda šumi vsoje. Ladji
— Kapitan, zdi se mi, da smo nekoliko zgre ni rešitve. A ljudem
šili smer.
Nekaj se jasni skozi meglo,
— Kako?
“ Mir! zagrmi mogočni gte s zapovedoiškega
— Ce se ne motim, smo zašli med granianmostu, na katerim stoji sam, kakor poosebljena po
ske kleče.
doba pokoja. Nehote se mu pokori vse. Grozni,
““ Menite?
plašni dirindaj utihne.
““ Prav tako se mi zdi.
Čolne v vodo! sledi zapoved.
Kapitanova duša se strese vsa. Smrten strah
Pokorno, kakor zapoveduje, izvršujmo mor*
mu napolni prsi. a na licu mu ni čitati bojazni.
narji povelje. Častniki nadzorujejo delo. Vsê srca
Nobena črta na obrazu se mu ni izpremenila
trepečejo, Smrt v valovju
. Kje *o domovi.., f
samo temno se mu je nekaj zasvetilo v očeh.
1
Konec prih

rtSk± Äta’ , P? °Kanie tkalcev, ki
F*=5 v ten trenotku s obstrukcijo, je nezaslišana

to breipnmerna .rivolnost Svarimo klerikalce, da
prenehajo s svojini blaznim početjem o pravem
čaiu. Potrpežljivost ljudstva ima svoje meje in
liad svojo logiko. Klerikalci so odgovorni za vse
posledice, ki bi jih njih zločinska politika rodila.
—
tóeńla&ci objtrnirajo ï Dr. šu.ieršie izjavlja, da je klerikalce dovedlo do ob
strukcije proti tigovsko-političnemu pooblastilnemu
akonu poatopanje vlade in vladnih strank, ki so
hotele rešiti gospodarske predloge, ne da bi bilo
doseženo soglasje z ostalimi strankami. Dalje hožejo klerikalci 'preprečiti ustanovitev italijanske
urûverse in s tem plačati Italijane z njihovim gla
sovanjem o boseaski agrarni banki. Slednjič pa ie
■— pe šušteršičevi motivaciji — arogantni ton
finančnega ministra Bilinskega napram dr. Kreku
pripomogel, da so zagradili dnevni red z obslruketonisbčninu nujnimi predlogi. Kar se poslednjega
argumenta tiče, moramo izpovedati, da prekaša
otroško snaešaost tega motiva le nečuvena nesram
nost njegova. Nič nimamo proti temu, da klerikaleî, ce se poklicane in usposobljene čutijo, na
uče Bilinskega dobrega tona in lepih manir; am
pak protestirati moramo najodločnejše proti kleri
kalni insinuaciji, da bo avstrijsko ljudstvo plače
valo stroške tega pouka. Zastran učnine naj se
drže finančnega ministra samega! — Koristna je
izjava v toliko, ker kaže, v kakšnih rokah so ko
risti slovenskega ljudstva, ker kaže, kako brezmi
selno in lahkomiselno se igrajo klerikalci z ljud
skimi interesi. V času, ko se moka prodaja po 52
vinarjev in ko bo kruh zginil s proletarske mize,
ovirajo z obstrukcijo ublažitev silne draginje. Kle
rikalnim političnim glumačem je treba zagrmeti v
uleta, d* vsakdanji kruh delavskega ljudstva ni
igrača za ministrske štreberje.
— Resnoba slovanske opozicije. Podlost
najnovejšega atentata slovenskih klerikalcev na
ljudski žep, ko izkušajo preprečiti ureditev trgov
cih odnošajev z balkanskimi državami, katera bi
vsaj nekoliko scenila najpotrebnejša živila, je raz
vidna iz obnašanja slovanske opozicije napram rekrutnemu kontingentu in proračuna. Proračun je
bil sprejet s 19 glasovi večine in še to s pomočjo
peterih ministrskih glasov. Od slovanske enote je
manjkalo 22 ponajveč jugoslovanskih poslancev.
Ce bi poslanci količkaj resno vzeli svojo poslansko
vlogo, bi bil proračun odklonjen, vlada poražena
in Bienerthov kabinet bi ne nadlegoval več avavstrijske države. Pri proračunski razpravi, pri ob
ravnavanju rekrutnega kontingenta je za resno
opozicijo čas, da vladi odpove zaupanje in ji od
reče kredit. Proračun in vojaški kontingent sta za
vsako vlado berglji, ki se nanje opira. Opozicija,
ki je zamudila ali pa izpustila ugodno priložnost
za odstranitev nadležne vlade, pa se je vrgla na
trgovske pogodbe, od kojih vlada nima nobenega
dobička, ljudstvo pa neizmerno škodo, sploh m
opozicija. V sedanji klerikalni obstrukciji zaman
iščeš zdrave in poštene misli. Dr. Šušteršič, s
polno glavo osebnih aspiracij, se pri rekrutni in
proračunski razpravi ni hotel zameriti cesarju, ki
imenuje ministre; pač pa temu «demokratu» ni
nič za zamero ljudstva, ki sicer ne imenuje mi
nistrov, ki pa voli poslance. Ali bodo volilci kleri
kalnih poslancev pri prihadnih volitvah primerno
honorirali njihovo obnašanje? Ali so prav take
mevže kot klerikalni poslanci?
— SamOBOr. Barbara Ažbe, rojena v Bistrici
na Koroškem, služkinja g. Bremca na Jesenicah,
se je 22. m. m. ob 10. dopoldne v stanovanju go
spodarja Bremca na oknu obesila. Ob 11. uri so
jo našli, a biia je že mrtva. Truplo so prepeljali
v mrtvainica aa Jesenice. Dekle je samomor iz
vršila najbrže v blaznosti.
— Is Dlrike Bistrice se poroča: V Reki je
utonil po vsi dolini znani pevec narodnih pesmi
Jot, Tomažič, po domače Posek. Šel je pod Dobrepoljami čez jez in ker je bil gotovo natrkan, je
padel v vodo in utonil. — Pri hotela Ilirija v Bi
striš je povozil nek voznik šolskega dečka iz Male
Bakoviče. Bilo je več otrok, ki so šli ravno iz šole
in w «e vzpenjali na voz, temu je pa spodrsnilo
in je padel pod vez, ki ga je tako požkodval, da
bo težko okreval.

Svoje naročnike pro
simo, da odpošljejo
takoj naročnino za
„Rdeči Prapor“.
Umetnost in književnost.
: F nmetnliko razstavo v Jakopičevem pa»
delavci vstop za znižano
mjonu imajo orgamoraoi ae
<DeIawke Ti.
Vstopnice se dobe vpmaru^
n Q>d_
^Z60e,’vinX
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** ** in o tedanji razstavi posebej.

Zadnje vešti.
ïz državnega zbora.
Dua], 30. junija. Današnja seja poslanske zbor
nice je stala v znamenju klcrikalno-agrarne ob
strukcije. Klerikalci, na čelu jim dr. Šušteršič,
hočejo torej čisto resno izvrševati napovedano zlo
činsko politiko, ki nima obrnjene osti toliko proti
vladi kakor proti delavskemu ljudstvu, ki naj bi se
pokorilo za politične kozle združenih klerikalcev in
agrarcev. — Zbornica je razpravljala o predlogu
posl. Metelke o čeških manjšinskih šolah. Naučni
minister Stürgkh je povdarjal potrebo, da se
glede manjšinskih šol pogodita obe narodnosti.
Nem. napr. Funke je urgiral zakonito ureditev
tega vprašanja in je očital Cehom, da vzdržujejo
svoje manjšinske šole na stroške nemških občin.
Posl. Sternberg je kritiziral mladočeško politiko
in jo označil za neodkrito. Novoizvoljeni češki radi
kalec se je pridružil državno-pravnemu zavaro
vanju čeških poslancev. — Prihodnja seja se vrši
v petek, v torek pa bodo delegacijske volitve.
Dunaj, 30. junija. Koncem seje so se zbrale
o bstrukcijske stranke k posvetovanju. Izka
zalo se je, da tyorijo večino «Slovanske Enote».
Glede taktike se je doseglo popolno sporazumljenje.
Dunaj, 30. junija. Danes se je zglasila v zbor
nici deputacija zasebnih uradnikov, ki je naprosila
poslance, da bi zbornica še v tem poletju rešila
zakon glede trgovskih uslužbencev.

Ogrska kriza.
Budimpešta, 30. junija. Misija Lukacseva
je pokopana, ker neodvisna stranka ni sprejela
njegovih predlogov za rešitev krize. Luka c s se
je popoludne podal na Dunaj, da poroča cesarju.

Finančna reforma.
Berlin, 1. julija. Socialni demokratje namera
vajo preprečiti konservativno finančno reformo z
obstrukcijo. V to svrho poživljajo liberalne stranke,
da pri obstrukciji sodelujejo.

Odločbe obrtnik sodišč.
Priobčuje dr. D.

XXXVIII. K. S. je pri krovskem mojstru J. B.
v B. že več let delal kot pomočnik proti 14dnevni
odpovedi.
1. maja 1905. je obolel in bil 10 tednov za
delo nezmožen. Med tem časom se mu ni nazna
nilo, da se neha delavsko razmerje.
Ko pa je 13. julija 1905. zopet hotel delo
nastopiti, se je J. B. branil, da bi mu še dal dela.
K. S. je zato tožil J. B,, naj ga sprejme zo
pet na delo nazaj, ali pa mu plača odškodnino
za odpovedno dobo.
Tožba je bila zavrnjena:
Razlogi: § 82. Ut. h obrt. r. opravičuje
obrtovalca, da onega pomočnika vkljub dogovorjeni
ali postavni odpovedi takoj odpustiti, ako traja
njegova nezmožnost za delo, ki si je ni sam za
krivil, čez 4 tedne.
S tem, da se delodajalec brani dati posla po
močniku, ki se zopet prijavi na delo, na zadosten
način izraža svojo voljo, da se hoče poslužiti svoje
pravice po cit. paragrafu. V tem smeru ni treba
še drugače dajati na znanje svoje volje.
Obrtovalca ae po 4tedenskem roku torej ne
more niti siliti, da sprejme pomočnika zopet na
delo, niti da mu povrne mezdo za odpovedno
dobo (§ 84. obrt. r.).

Raznoterosti.
t Štirideset ljudi po nedolžnem v prei«ko
valnem zaporu. Kasacijsko sodišče je potrdilo ob
sodbo cigana Sofronija, aa devet let težke ječe;
Sofroni je zagrešil obrekovanje, na podlagi kate
rega so zaprli štirideset oseb zaradi obdolžitve
umora, uboja in ropa, ki so jih izpustili šele po
dolgem preiskovalnem zaporu na svobodo. Da so
obdolžitve izgledale verjetnejše, je cigan izpovedal,
da je tudi sam se udeležil vseh teh zločinov. Iz
kazalo pa se je, da je cigan v času tistih dozdevnih
zločinov tičal vsled tatvine v zaporu in s tem so
padle tudi obdolžitve njegove v vodo. Sofroni je
priznal, da ga je k obrekovanju nagovoril orož
niški stražmojster Stasz, ki bi se bil rad
proslavil z odkritjem neznanih zločincev; za na
grado mu je obljubil bogato plačilo in pa pomoč
pri pobegu. Proti brezvestuemu orožniku so uvedli
skrbi, V berlinskem listu beremo sle
dečo novesfc : Kadar gre avstrijski prestolonasled
nik na lov in ga spremlja do kolodvora soproga
njegova, ki ja le kneginja, sledi pozlačenemu dvor
nemu vozu drug voz, ki nima pozlačenega kolesja.
Kajti prestolonaslednikova žena se ob povratku s
kolodvora ne sme peljati v pozlačeni dvorni ko
čiji; te časti je deležna le v spremstvu svojega
moža. To težavo so v zadnjem času rešili na. ta
način, da se peljeta prestolonaslednik in kneginja
v avtomobilu, ki nima pozlačenih koles... Zares
težke io vladarske skrbi!

f Kulturno delo aoclalno demokracije. Cesto
so celo nasprotniki prisiljeni, da priznajo velikansko
kulturno delo socialne demokracije. V zadnjem
snopiču nemškega mesečnika «Nord und Süd»
razmotriva profesor Uiebergall duševno živ
ljenje kmeta in fabriškega delavca; med drugim
izvaja sledeče : Ljudje, prišedši z dežele, so večjidel
porabni le za neučeno delo. Poznam tovarnarja,
ki so mu — ne v jezi — ušle besede, da njegovi
delavci le zato niso socialni demokratje, ker
so zato preneumni; če bi bili socialni demokratje,
bi bili pametnejši in za delo uporabnejši. To je
nedvomno sijajno izpričevalo za socialno demo
kracijo iz poklicanih ust. In v resnici lahko trdimo :
sccialna demokracija se pojavi ondi, kjer obstajajo
nekoliko višji interesi, in kjer prevladuje, tam budi
višje interese. Že sedaj velja v širokih vrstah za
probujevalko duševnega življenja, kar je ljudska
šola započela, česar pa meščanske naprave nikakor
ne dopolnjujejo, kdo se briga izven volilnih časov
za navadno ljudstvo? — tega se je s trdno roko
polotila socialna demokracija. — Registriramo ta
meščanski slavospev na socialno demokracijo, ker
vnovič konstatira, kar so objektivni meščanski
razumniki že ponovno potrdili: da se duševna
elita delavstva zbira v vrstah socialne
demokracije.
t Teološka fakulteta in praška univerza. Na
univerzah je navada, da vsako leto izberejo rek
torja iz druge fakultete in tako pripada rektorat
vsako četrto leto teološki fakulteti. Češko napredno
dijaštvo bije že dolgo časa boj proti teološki fa
kulteti, zlasti za nje izločitev iz univerze, in že
pred štirimi leti je dijaštvo sprejelo teološkega
rektorja z viharnimi demonstracijami. Od tedaj pa
se je odpor proti bogoslovni fakulteti znatno po
ostril in mnenje, da spada teološka fakulteta prav
tako malo na univerzo, kot teologija v znanost, se
je razširilo tudi med profesorji. Pred nekaj dnevi
je bila na praški univerzi volitev rektorja za pri
hodnje leto in na vrsti je bila — po dosedanjem
običaju — teološka fakulteta. Toda profesorski
zbor te fakultete se je sam odpovedal rektoratu
— z ozirom na vladajoče razmere. Pač pa je iz
rekel željo, da pripade rektorsko dostojanstvo pri
hodnje leto kakemu teologu. Volilci rektorja so
prvi del te izjave sprejeli v vednost in izvolili rek
torjem prof. dr. Krala s filozofskega oddelka ; glede
drugega dela izjave pa so se izrekli, da me morejo
vezati bodočih volilcev. S tem je dosežen prvi
vspeh protiklerikalne akcije, ki jo vodi češko na
predno dijaštvo.
f Noblesa, da ja kaj. Ob cesarskem slavju je
uradajoči policijski uradnik ustavil avtomobil kneza
Egona Fürstenberga, ki je zapustil določeno
vozno vrsto. Komaj pa je uradnik obrnil avtomo
bilu hrbet, je šofer na knezovo povelje zavil v
stran in pri tem povozil policijskega uradnika. Ta
je tožil kneza pri deželni sodniji za odškodnino, ki
mu je bila tudi priznana. Knez se je pritožil na
drugo instanco, ki je tožitelja zavrnila. Državno so
dišče pa je odločbo druge instance razveljavilo, češ,
da se je knez očividno pregrešil proti policijskim
določbam, ko je proti izrecnemu opominu uradnika
zapustil vozno vrsto in da je zavezan za vso škodo.
— Lekcije v noblesi mora torej tem vitezom da
jati zadnja instanca.
t Silna vročina v Njnjorkn. Vročina v Njujorku raste od dne do dne. Ljudje sede zvečer
raje v temi, kot da bi prižgali luč, ki temperaturo
še zvišuje. Škodo plinarn v zadnjih štirih večerih ce
nijo nad 1,250.000 kron. Tudi s cestno železnico se
nihče ne vozi, ker je zlasti mnogo ljudi obolelo za
solnčarico na strešnih sedežih tramvajskih voz; si
jajno pa cvete kupčija sladoledarjev, — Dozdaj je
neznosna vročina pobrala dvajset žrtev; na stotine
ljudi pa je obolelo za solnčarico, da so bolnice vse
prenapoljnjene. — Najhujša vročina vlada v državi
Arizona, kjer presega 43 stopinj. Na tisoče
kmetov je opustilo poljsko delo.

Sitem, so«Bli<«ilSi!
fetesc is brWnicc, Ijjcr jc oa razpolage Vaje

„Uteži
Nasin čitateljem priporočale, da se
ozirajo na take tvrdke, M inserirajo v

Resljeva cesta štev, 22
se priporoča.
Točijo se rjviisttia. vino in o-vež©
jplv©- Na razpolago je vrt, Łregljisso©
In salon.
Se priporoča

Marija Petrič
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restavraterka.

Izhaja t ŁJnbljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kritje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3'50 K, mesečno V20 K ;
za Nemčijo za po! Ista 7'90, za četrt
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta 80 K.
PeesMasrsia

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.

v

66. štev.

Ljubljani, v soboto, dne 3. julija 1909.

$ A. S L O \ A : Za dopise is rokopise za list : Urêd&iâfevo
«Bdečega Prapora», Ljubljana/— Za denarne pošiljatve
naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d.: Upravništvo
tBdečega Prapora», Ljubljana, Šelenburgova ulica 6/IL

Vabilo na naročbo.
Sodruge in prijatelje vabimo na novo na
ročbo, dosedanje naročnike pa, katerim je potekla
naročnina koncem meseca junija, da jo zopet
obnove.

„Rdeči Prapor“
izhaja trikrat na teden ter velja

Za Avstro-Ogrske dežele:
za
za
za
na

celo leto
pol leta
četrt leta
mesec

K 14*—

is T"—
„ 3 50
„ 1-20

Ka Nemčijo:
za pol leta
za četrt leta

K 7*90
» 4*—

Za Aaierlko;
za pol leta
za četrt leta

K 9*50
n 4*80

- Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri
poročajo naš Ust svojim sodrugom, prijateljem in
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka
varnah, v katere zahajajo in naj nam pošljejo
naslove takih znancev, ki bi ga naročili, če jim
ga pošljemo na ogled.

Upravništvo „Rdečega Prapora“.
Državni zbor.
Na dnevnem redn je torej obstrukcija. NiS
manj kasor 58 nujnih predlogov je prišlo iz tabora
.Slovanske Enote», in sicer so jih vložili Seški ag-

PODLISTEK.
Lakota.
Mala, neprijazna soba, napolnjena z zapraše«
umi, debelimi knjigami in pisarijami, med kate«
rimi izgine skoraj vse skromno pohištvo ; nizki
strop, mala okna z zelenkastimi, skoraj neprozor
nimi šipami ; križek in dve sveči na stari, podolguti mizi ter na steni zbledela podoba «Justicije»
z zavezanimi očmi. z mečem in tehtnico v rokah,
vzbuja čudna, nekoliko melanholična, nekoliko tesno
bna čuvstva v človeku. Obiskovalec čuti instink
tivno, da je tukaj nekaj neskončno pravilnega,
suhoparnega doma, nekaj sren tujega, da, sovraž
nega. V onih knjigah na mizi so zapisani suho»
parni, krati paragnfi, ki poznajo le greh in kazen ;
a v onih pisarijah, na katerih leži umazan, debel
prah. je zabeleženo, kdaj, kje in kako se je ta ali
oni paragraf uporabil. Človek misli spričo te brezizlemne pravilnosti nehote na fosilije, na življenje,
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rarci 37, slovenski klerikalci pa 21. S tem hočejo
slovanski gospodje izsiliti zaključenje zasedanja; s
tem hočejo preprečiti trgovinske pogodbe, odpravo
carine na žito, s tem hočejo zavleči vse socialno
politične zakone. Kaj pa hočejo doseči pozitivnega,
ne razume živ krst in menda tudi sam general
obstrukcije dr. Šušteršič ne. Nedvomno je le to,
da se skrivajo pod plaščem visoke politike najumazanejši agrarni nameni in brezvestno odiranje
industrialnega ljudstva.
Prvo sejo tega tedna je imela zbornica v sredo.
Začeti je morala takoj z nujnimi predlogi. Prvi v
dolgi vrsti se še nima prištevati obstrukcijskim pred
logom. Bil je namreč nujni predlog mladočeškega
poslanca dr. Metelke, ki se bavi s šolami manjšin
v nemških krajih na Češkem. Vse, kar pride za
njim, je obstrukcija.
Pred prebodom na dnevni red je trgovinski
minister dr. Weißkirchner odgovarjal na inter
pelacijo dr. Kindermanna o sodelovanju zdrav
niškega stanu v delovnem svetu. Minister je poročal,
da je že od leta 1899 en zastopnik najvišjega
zdravstvenega sveta član delovnega sveta; ko seje
meseca julija 1908 delovni svet na novo konsti
tuiral, je bil imenovan tudi profesor higiene na
češkem vseučilišču v Pragi, dr. Kabrhel, vanj. S
tem je torej zagotovljeno strokovno zdravniško so
delovanje v delovnem svetu.
Potem je trgovinski minister dr. Weißkirchner
odgovarjal še na interpelacijo sodr. Johanisa in
Folberja o domačem delu. Minister pravi, da so
prišla od trgovskih zbornic, zadrug in drugih kor
poracij razna strokovnjaška mnenja, vsled katerih
je bilo potrebno predelati načTt zakona, ki je bil
izdelan v ministrstva. To delo je zdaj gotovo:
novi načrt se zdaj izroči delovnemu in industri
alnemu svetu in ko se vrne odtod, se predloži takoj
zbornici.
Posl. dr. Metelka utemeljuje svoj nujni pred
log o šolah za manjšine in pravi: Dočim se snu«

jejo manjšinske šole za Nemce kar z brzojavnimi in
telefonskim: ukazi, se delajo ustanovitvi čeških šol
□ajvečje ovire. Kljub zadnji naredbi ministrskega
predsednika, se ne briga nobena oblast za to, kaj
se godi češkim staršem, če se pozivajo posestniki, da
odkažejo stanovanje češkim staršem. Prošnja čeških
staršev za manjšinsko šolo je vselej le prvi korak
na dolgi cesti težkega boja. Potem prihaja dolga
vrsta zaslišanj, komisij, sklepov občinskih in šolskih
oblasti, ugovorov in odlokov in šola se ustanovi
navadno šele po najmanj šestih, včasi pa tudi šele
po petindvajsetih letih. Zlasti v Krkonoših mora
mnogo čeških otrok hoditi v nemške šole. Samo
pri Toplicah je češka šola v pošteni hiši, sicer se
spravljajo take šole v stare bolnišnice, v razpadle
ubožnice, ali pa kakor v Bilinu celo v skedenj.
Naučni minister grof Stürgkh odgovarja,
da ravna vlada v takih zadevah strogo po zakonu
in da se nič ne zavlači brez potrebe.
Potem polemizira nemški naprednjak dr. F u nk e
z M e t e 1 k o ter pride s češkimi socialnimi demo
krati navzkriž. Za njim govori še grof Sternberg
po stari navadi o vsem mogočem, o svojih osebnih
rečeh, le o predlogu ne.
Razprava se prekine. Sklepi gospodarske zbor
nica o zakonu za trgovske pomočnike se odkažejo
gospodarskemu odseku. Predsednik naznanja, da bo
v torek, 6. t m. izvenredna seja, da se volijo de
legacije. Prihodnja redna seja pa bo v petek, 2. t. m.
(Glej »Zadnje vesti» )

rije so brez srca, kakor kamen, in brez srca so
ljudje, U sedajo na stol za ono mizo dannadan
od osme ure dopoldne do pete popoldne, dokler
jih ns pokličejo po dolgih letih v drugo, podobno
sobo, ako ne umrejo prej na svojem mestu. Srce
se jim je izpremenilo v paragrafe — a paragraf je
trd, je kameni
Tudi danes sedi sodnik na svojem mostu;
zraven njega mlad zapisnikar, ki misli, da ni na
vsem svetu nič tako važnega, kakor to, kar zapisuje
on v dolgih, pravilno sestavljenih zapisnikih. Na
koncu mize se ziblje javni obtoževalec na stolu,
pušeč kratek papiros; on izkuša z izrazom svojega
lica celemu svetu dokazati neko brezbrižnost. Kdor
ga vidi, moral bi misliti, da se ne zanima za nič
razven dima, ki dela fantastične kroge v gostem,
prašnem zraku. Oživel bode šele, kadar pride
prvi obtoženec v sobo, kadar mu bode zahtevati,
naj se kaznuje greh po določbah neizprosnega za
kona. Liki Erynije v starih mytah Grkov sledi
grešniku za petami in zahteva kazen. On ne pozna
nič druzega, kakor strogi zakon, ki hoče pokoro
za pregrehe. Zaman mu izkuša krivec ubegniti, za
man briše svoj sled, zaman bi rad žatajil svoje
delo. Zasledovalec se ne da premotiti, ne omeh
čati; on ne posluša opravičevanja, ne pojasnje
vanja; on ne vidi solz v očeh, ne bledosti na
upadlem licu, ne tresočih se udov — on pozna
le greh, kateremu določa postava kazen. Fiat ju
stifia, pereat mundus 1
Dalje prih.

Kapitan.

Socialna demokracija v Bosni in Herce
govini.
(Izvirno poročilo «Rdečega Prapora».)

Ali je v anektiranih deželah pravzaprav kaj
socializma P Kako je pravzaprav z delavskim gi
banjem tam, kjer je še vse življenje menda za
ostalo vsaj za pol stoletja P
Taka vprašanja, ki jih je bilo dostikrat slišati,
so bila zelo umevna vpričo nedvomnega dejstva,

Konec.

Čolni se spuščajo v vodo. Vse pritiska, vse
hiti, vse peha, vsak bi bil rad prvi v barčici, ki
je zdaj edina rešitev. Kakor soha iz mramorja
stoji kapitan na svojem mestu.
Častniki določijo mornarje za krmarenje in
veslanje. Samo kolikor jih je brezpogojno potrebno.
Brez besede poskačejo v čolne ter pograbijo vesla
in krmila. Za njim sili vsa množica. Nekateri ho
čejo kar poskakati čez ograjo.
— Počasi! grmi kapitan. Žene in otroke v
čolne! Nihče drugi!
Mornarji pomagajo zbeganim ženskam v čolne
in jim podajajo otroke. Prva dva čolna odrineta.
Megla se dviga. Robci zaplapolajo v zraku, sto oči
se osolzi. Čolna izgineta tam, kjer leži megla še
na morju.
Ladja se nagiba na desno stran.
— Naprej ! Rešujte po vrsti I zapoveduje mož
na mostu. Najprej starejše, potem ostale . ..
Reši se 1 Reši se!.., šepeče neznan glas ka
pitanu ; še nekoliko trenotkov... potem bo pre
pozno.
Zaničevalen posmeh spreleti kapitanovo lice in
zopet je soha.
Ljudje se rešujejo po vrsti.
Še dva čolna se spustita v morje, zadnja dva.
Mornarjem teče pot curkoma s čela ob težkem
delu. A mirno opravljajo svoj posel. Vsak misli
na svojo rešitev.

da sta bili Bosna in Hercegovina Še pred tridese
timi leti turški deželi, v katerih se m zrcalila
Evropa, temveč Azija. Toda trideset let avstroogrskega kapitalizma in Djegovih pomoćni ov je
dovolj, da prikali seme socializma, pa če bi bila
dežela tudi vseokrog obdana s kitajskim zidom.
Avstrijska okupacija v Bosni je prinesla deželi, kar
more prinesti kapitalistična kultura. Sarajevo je
danes moderno, krepko se razvijajoče mesto z ev
ropskimi hišami, z razkošnimi palačami, lepimi
parki, z vodovodom, električno železnico, razsvet
ljavo’itd.; Hidže je kopelj z vsem razkošjem sve
tovnega zdravilišča. V Sarajevu in Mostaru, v
Dolnji Tuzli in DerveHti, v Banjaluki in v Zenici,
v Drvaru in v Hadžičih itd. se razvija industrija z
najpopolnejšimi tehničnimi pripomočki. V nekaterih
krajih dela v sezoni po 3000, 4000 in več de
lavcev. Ampak za impozantnimi sarajevskimi pala
čami se skrivajo nizke, tesne, umazane starinske
barake, v deželi najdeš delavce, ki zaslužijo dve
kroni na teden, kmete, ki stradajo v pravem po
menu besede, bolnike, za katere ni nikjer bolniš
nice. Kapitalistična kultura!
V takih razmerah se mora razviti socializem
in razvil se je tudi v Bosni, dasi je po mestih
pogostoma več vojaščine nego civilnega prebival
stva, dasi je bilo svobodno izražanje mnenja smr
ten greh, dasi je imela policija dolgo glavno in
skoraj izključno nalogo, preprečiti socializem in
podobne revolucionarne pojave. Nič ne pomaga;
logika gospodarskega razvoja je močnejša od poli
cijske. Socialna demokracija je tudi v Bosni in
Hercegovini že faktor, ki ga ne more prezirati no
bena sila.
To se je pokazalo v dnevih 27., 28. in 29.
junija v Sarajevu. Za delavstvo Bosne in Herce
govine so bili to slavnostni in, pomembni dnevi.
Na pryem rednem zboru se je ustanovila socialnodemokratična stranka ob navzočnosti zastopnikov
bratskih strank in krst mlade delavske stranke v
Bosni se je izpremenil v impozantno mednarodno
manifestacijo solidarnosti delavstva vseh dežel. Ne
le domačim sodrugom, ampak tudi zunanjim dele
gatom, ki so bili že priče marsikatere velike de
monstracije proletariatu, ostanejo sarajevski dnevi
neizbrisni v spominu; socialno-demokratično gi
banje v Bosni in Hercegovini bodo oplodili kakor
topel dež poletno vegetacijo.
Nedelja, 27. junija, je bila namenjena stro
kovnemu delu. Dopoldne tega dne se je sešel v
«Delavskem Domu» občni zbor Splošne Delavske
Zveze (Glavni Radnički Savez), ki predstavlja v
Bosni in Hercegovini strokovno organizacijo. Zbralo
se je 80 delegatov in 24 gostov, med katerimi so
bili za jugoslovansko socialno-demokratično stranko
v Avstriji Etbin Kristan, za češko poslanec
Nemec, za nemško poslanec S kar et, za hrvatsko
Bukšeg, za ogrsko Buchinger, za srbsko Lapč e v i č.
Strokovna organizacija v Bosni in Hercego
vini obsega zveze lesnih, stavbinskih delavcev,
Pod ladjo zašumi voda, kakor bi se spuščal
hrib v morje.
.. . Zadnji trenotek ...
Kapitana izpreleti mraz.
— Kdor se more, naj se reši! zakliče in nje
gov glas je slišati kakor trombo angeljevo, ki budi
mrtve.
Megla se je izkadila, solnce se blišči nad
morjem.
Reši sebe! šepeče tajni glas.
On pa stoji na svojem mestu. Nobena mišica,
nobena črta njegovega obličja se ne zgane ...
Zadnja dva čolna odrineta. Nekaj ljudi plava
z rešilnimi pasovi za njima. Nekoliko mornarjev in
častnikov je še na ladji, na mostu pa kapitan.
Še enkrat zaplapolajo robci v zraku . . .
Tam — tam — je izginil zadnji čoln.
Ladja se nagiba — močneje — hitreje —
zdaj-----------— Zbogom, otroci!
— Zbogom, kapitan!
Morje zabobni, voda zašumi — — ladja iz
gine v nedosežnem breznu.
Velik krog se zareže v valove, širi se, dalje,
okrog točke, kjer je izginila ladja. Nekoliko desek
plava na gladini...
Četrt ure pozneje je vse mirno, vse kakor je
bilo prej —- —. .—
Zbogom, otroci) Zbogom, kapitan .. J

kovinarjev, strojarjev, krojačev, pekov, slikarjev in Politični odsevi.
pomožnih delavcev. Železničarji imajo svojo po
* Politični položit y lutriji označuj« r
sebno organizacijo, ki se je že večkrat hotela volna obstrukcija slovenskih klerikalcev in čeških
zediniti z «Zvezo», pa ni dobila dovoljenja, ker nima agrarcev, katere sluša «Savanska Enota». «Nujni»
v pravilih paragrafa, ki bi to določal. Pravila de predlogi se množe sakor kobilice, a «nujnost»
lavskega društva v balkanski Avstriji bi morala vseb teh iz trte izvitih predlogo, se najbolje raz
vidi iz namena predlagatelje,, k- nočejo doseči
biti sploh obširna kakor zakon, da bi naogla na- nič druzega, kakor da se pokoplje ves dnevni rad
domestovati društveno postavo; šele tedaj bi se državnega zbora in njihovi nujni predlogi povrh,
smelo društvo sploh nekoliko gibati. Tako je tudi V slovenski politiki so se že dostikrat zazohi pie.
obračali, ampak kakor jih prekucujejo rientaiti ■
društvo tiskarjev še izven Zveze.
naj
Aneksija in znani nemiri, ki so ji sledili, so svojo obstrukcijo, je že nekaj posebnega,
bolj čudno ni to, da vodi tako politiko Sur-a*:;
povzročili v Bosni ogromno gospodarsko krizo, ki ki pri vseh svojih bobnečih frazah nikdar ni imel
še ni popolnoma premagana. Vsled tega je imela širokega političnega horizonta, temveč to, da so
tudi strokovna organizacija težke čase. Sedaj šteje glaša z njo in se ji vdaja dr. Krek, ki si je hotel
y imenovanih strokah 3017 članov, in sicer v sle pridobiti ime modernega in socialnega političarja.
Gospod doktor naj nikar ne misli, da si bo ohra
dečih mestih: Sarajevo,, 1295, Dolnja Tuzla 512, nil ta glas, če nastopi vsak božji čas enkrat z
Mostar 287, Banjaluka 167, Jajce 87, Zenica 49, govorom, ki je končno iahko «nabiflan» ; če nima
Bosanska Gradiška 48, Brčko 34, Drvar 130, Der- toliko poguma, da bi nastopil v svoji stranki proti
venta 25, Trnjavor 16, Zvornik 17, Hadžiči 116, naravnost hudodelski politiki oderuštva, se bo že
poskrbelo, da se bo razblinil njegov nezasluženi
Kobiljdol 102, Krupa 30.
Organizacija je imela v preteklem letu K 42.883 67 nimbus.
* Kriza r Nemčiji. Prav so imeli tisti, ki
dohodkov, med tem 24.081 K. 97 vin. članskih niso hoteli verjeti, da započne kancler Bulów
doneskov, med izdatki pa je bilo 12.084 K 45 vin. boj proti reakcionarni večini, obstoječi iz konser
za potovalne, brezposelne in bolniške podpore, vativcev in centruma in da cesar takemu boju
4731 K 92 vin. za agitacijo, 2322 K 40 vin. za pritrdi. Značilno za nemški režim je dejstvo, da
izobraževalne namene. Ustanovili so nove po se cesar Viljem v teh resnih in kritičnih časih že
nekaj tednov klati po zabavnih potovanjih, Viljem
družnice in vplačevalnice lesni delavci v Derventu si sprejel demisije kanclerja Bülowa, ampak uradno
in Drvaru, kovinarji v Drvaru, strojarji v Zvor- poročilo o avdienci govori precej očitno. Bü'.ow
niku in Prnjavoru, stavbinski delavci v Drvaru; ostane dotlej, da se izvede finančna reforma. Ce
pač pa so propadle tudi tri podružnice vsled krize sar želi, da je finančna reforma v najkrajšem času
in prevelikega podjetniškega pritiska, ki ga je pod rešena, to se pravi, da je cesar voljan vzeti nove
davke tndi iz rôk protestantovskih in ultramontanpirala tudi policijska brutalnost Neugodna konjunk
skih klerikalcev, da mu je vseeno, kakšni davki
tura je vplivala na boje, katerih je bilo manj ka' so, da ie znesejo zahtevanih 500 milionov kron.
kor zadnja leta. Poroča se o 11 stavkab, med Med liberalnimi krogi viada vsled te rešitve veliko
katerimi se jih je 7 uspešno zaključilo, 4 pa brez razburjenje, ker so ostali navsezadnje po dolgi
vspeha. Tupatam so nekatere, zlasti krojaške or vladni tlaki lepo na cedilu. Socialni demokratje
nimajo povoda, da bi se radovali nad zmago reak
ganizacije dosegle nekaj koncesij brez boja.
cije, toda tudi obžalovati ni, da državni zbor ni
Kako prijetno je bilo delati v Bosni, je naj
bil sedaj razpuščen. Pri prihodnijh volitvah L 1912,
bolje pokazal lanski strokovni zbor; tudi tja je ko bode ljudstvo že na lastni koži občutilo nove
prišlo nekoliko odposlancev od zunaj, toda kon davke, bo tem hujše za vlado ; takrat bo prejela
gresa sploh niso videli, kajti policija jih je usta pošteno plačiio za i, 1907.
* Rutka korupcija. Senatska revizija odkriva
vila takoj na kolodvoru ter prepovedala bivanje v
dannadan usmrajeno gnilobo ruske policijskoSarajevu. Strokovni zbor pa je policijski komisar birokratične uprave. Kamor se človek ozre, povsod
razpustil prav brez vsakega količkaj resnega povoda. L. kradejo. Navadni policijski stražnik krade. Okrajni
1906. je delavsko gibanje ob priliki stavke tobač glavar izžetaa denar, gubernator je pristopati za
nega delavstva, ki se je vsled brutalnega policij «darila» in sotrudnik notranjega ministra, zloglasni
skega postopanja izcimila v generalni štrajk, do G u r k o, je osleparil državo za milione. Mandżurska
vojna, revolucija in duma so saj nekoliko po
bilo svoj krvavi krst. Šs sedaj postanejo gospodje na
vzdignile odejo, pod katero «delaje» raška biro
policiji vsi nervozni, če se le imenuje ta letna številka. kracija. In tako tudi predstavniki samodržatva
Sicer pa se je letos kazal že velik napredek. niso mogli več molčati*, po carskem ukazu je se
Začetkoma je imela policija še svoje stare muhe. nat začel revizijo nekaterih betey javne oprave.
Klicala je prireditelje zbora k sebi in zahtevala, Material, ki ga je obelodanila senatska komisija,
naj se ji predlože natančna besedila vseh refera je presenetil celo Ruse, ki poznajo svoje ured
ništvo in ki so že vajeni upravnih škandalov. Po
tov in govorov. Pozneje se je hotela zadovoljiti s neverjene svote znašajo ponekod kar na milione
kratkimi skicami. A končno se je vršil strokovni rubljev. Ni ga je ministrstva, ki bi mogel poka
in strankin zbor, ne da bi bila visoka oblast prej zati pošteno uradništvo, in če bi vsi krivci bili
vedela kaj druzega kakor dnevni red. Pač pa je hkratu kaznovani, bi ostale državne kancelije prazne.
imela svojega zastopnika na obeh zborih, prav Po poročilu senatorja G ari na je med 1000
uradniki moskovske intendanture komaj eden čistih
tistega, ki je lani razpustil kongres; a letos je bil rôk. Stara stvar je, ker so intendanti v kradeži
krotak kakor jagnje in kdor ve, kako lahko se je mojstri vseh mojstrov, ampak moskovski rezultati
bosenska policija vznemirjala vse svoje £ive dni, presegajo vse pričakovanje. Med vsemi intendanti
se je kar čudil, kako je letos zastopnik sv. Herman- zadnjih 30 let so le štirje, ki se jim ne da očitati
dade mirno prenašal najostrejšo, seveda opravičeno nepoštenost: dva sta bila zelo imovita, dva pasta
odšla, preden sta mogla razviti svoje rokodelstvo.
kritiko svetega kapitalizma in njegovih pomočnikov. O vseh ostalih pa velja: ko je nastopil krad, ni
Prvi pozdrav so sprejeli zunanji delegati pač imel nič, tekom službovanja pa si je vsak na
tudi letos od slavne policije. Že na kolodvoru. grmadil velikansko imetje. Vzlic temu pa niso
Uniformirani policisti in detektivi so pri vseh vla nobenega posadili na zatožno klop.
kih prežali na potnike in napenjali svojo iznajdlji
vost, da bi uganili, kdo med njimi utegne biti so Dopisi,
cialist. In čim so opazili takega «sumljivca», so
Holte pri Ljubljani. Pri občinskih volitvah v
prišli vprašat za ime in če je dotičnik prišel na Mostah dne 30. junija smo videli nekdanjega libe
kongres. Toda vedli ss se v nasprotju z vsemi ralnega zmaja Notranjske nadučitelja Levstka, kako
bosenskimi navadami uljudno, skoraj devotno. je potuhnjeno prišel na volišče in volil klerikalno
zase in za svojo ženo. Ne vemo, ali ga je gnais
Pozneje ni nihče več nadlegoval delegatov.
častihlepnost, ker bil je celo klerikalni kandidat, ah
Strokovni zbor se je sešel v nedeljo dopoldne bojazen pred klerikalno strahovlado. Naj si bode
ob 8. v Delavskem Domu. Ko se je konstitairal eno ali drugo, jako žalostno je zavreči svoje p®h*
in sprejel dnevni red, je dobil besedo sodrug tičao prepričanje kar čez noč in stopiti v aa?rr^;
Etbin Kristan, ki je, živahno pozdravljen, spo tabor, iz katerega je bil svoje dni s polni® Rr~'
gnojnice polivan. To jo tako nizkotno, da *
ročil bosensko - hercegovskim delavcem prisrčne tovo ne bi bavili s tako breznačajnoshe. * 00 bi
pozdrave slovenskih in hrvatskih sodrugov iz Av šlo za vprašanje, kako naj taki člo«* isobražuja
strije in v njihovem imenu zaželel zboru najboljši naše otroke.
Vedno povdarja naša stranka; Skrbimo za
vspeh. Za njim sta pozdravila zbor sodruga Lapčevič iz Belega grada in Bukšeg iz Zagreba. mladino, da bo značajna, odkrito»*0* !E da ho
Med tem so prišli sodrugi Skaret, NSmec in zaničevala svetohlinstvo! A kij pomaga, četudi
starši svoje otroke doma 'taio uie, če pa pride
Buchinger. Po njihovih pozdravnih nagovorih otrok v šoli v roke floveku, ki je sam propolnjec
je kongres jako stvarno opravil svoje notranje svetohlinstva, človek ne bo mk°li učil odkrito
delo ter je končal razprave ob 1. opoldne.
srčnosti temveč le nasprotno- Naša skrb bodi torej,
Ob 3. popoldne je bila najsijajnejša manife da takim elementom posthume peruti in zato na
stacija teh dni: Velik shod pod milim nebom, na jini posvetimo sodrugi vic potrebDO pozornost.
Sirea pri Gonet V nedeljo, t , m, m, sm0
katerem so goyorili vsi zHnanji delegati. O tem ne
imeli na vrtu Marušičere gostilne dobro obiskan
pozabnem momentu poročamo prihodnjič.
ljudski shod z dnevnim redom: 1. Lbcin^a vo
litve in delavstvo; 2, Draginja, Na shodu je «m

a

Jo*. Petejan obširno pojasnil in kritiziral da
našnjo oDčinsko upravo. Razložil je reakcionarni
obfimaki volilni red, po katerem je delavstvo,
čeprav plača največ davkov, popolnoma izključeno
od sodelovanja v občinski upravi. Naglašal je, da
mora delavstvo prevzeti boj za splošno volilno
pravico za občinske zastope. Na to je govoril o
vsakoaujem naraščanju draginje in o njenih glavnih
vzrokih. Pojasnil je delovanje socialno-demokratifinih poslancev v parlamentu proti draginji, ki so
zastavili pri vsazi priložnosti vse svoje moči, da bi
olajšali delavsko bedo, ali so vsakikrat naleteli na
odpor pri meščanskih strankah. Tu je razkril ne
sramno postopanje slovenskih klerikalnih in libe
ralnih posiancev ki so glasovali proti nujnosti
socialističnega predloga, kateri je zahteval, da bi
se odpravila carina na žito do 1. julija 1910. Med
tem; poslanci je bil tudi goriški mali bog dr. Gre
gorčič, Tega gospoda si mora delavstvo dobro za
pomniti, Potem se je bavil z goriškimi razmerami,
razložil brnski program ter opigal ob burnem pri
trjevanju narodnost narodnjakarjev z znanimi pri
meri iz zadnjega časa. Po poročevalcu se je ogla
silo vet zborovalcev, med njimi tudi dva kleri
kalca, ki pa nista polemizirala s poročevalcem,
temveč sta se pritoževala zaradi mirenskih bol
niških blagajn. Potem se je shod zaključil z ovaci
jami za socialno demokracijo.

Shodi.
Zagorje ob Sa»L v nedeljo, dne 4. t. m. ob
3. uri popoldne je ljudski shod z dnevnim redom :
Draginja in novi davki. Poročevalec sodrug Etbin

Kristan. Delavci so vabljeni, da se v polnem
številu udeieže tega shoda.

Domače vesti.
— Goipsd Elija Predovtč je zdaj občinski
svetnik ljubljanski in občinski odbornik v Mostah.
Jako ugodna je tu spojitev obeh občin po osebi
gospoda Preti ovita zaradi medsebojnih razmer in
gospodarskega stika, ker bo gospod Predovit lahko
posredoval med obema. Povedali smo že, da je za
Moste posebno pereče šolsko vprašanje, ker je
mesto Ljubljana zaprlo tem otrokom mestne šole,
v Mostah pa sploh nimajo šole in je občina tako
siromašna, da bi ne mogla ne ustanoviti in ne
vzdržavati primerne ljudske šole. Opozorili smo že
na to g. dr. Tavčarja, pa se ni nič zmenil za to,
upamo pa, da se bo sedaj dalo vsaj to doseči, da
stopi meščanska občina v dogovor z mestom in se
najprej dovoli otrokom iz Most in okolice sploh
v mestne šole, potem pa da se sezida nova mestna
šola v neposredni bližini teh krajev, da se tako
omogoči šolanje meščanskih otrok. To je nujno
potrebno in prepričani smo, da med pametnimi
ljudmi in ljudmi napredka ne bo v tem oziru ni
kakršnih nasprotstev. Članom naše stranke nujno
priporočamo, da stavijo v tem zmislu predloge in
zahtevajo, da se izvrše.
— Občinske volitve v Mostah pri Ljubljani
so bile v sredo (30. junija) in 30 dosegli socialni
demokratje lep volilen vspeh. Izvoljenih je bilo 8
socialnih demokratov, 6 liberalcev in 4 klerikalci.
— Klerikalci pravijo, da se bodo pritožili proti
volitvam.
— Strahopetno nredniltvo .Slovenskega Na
roda» se ne upa povedati v svojem poročilu, da
je pri občinskih volitvah v Mostah zmagalo 8 so
cialnih demokratov, marveč pohaše kar vse v svojo
mn ihn. Lepa «mularija» mora biti ta liberalna
svojat, ü žre tak •later».
— kaerikanski bumbng, ki se uganja po ljub
ljanskih Kolodvorskih ulicah, se je sicer po pri
zadevanju mestnega magistrata sicer nekaj omejil,
vendar pa nekateri agentje in njih uslužbenci še
vedno love po ulicah in gostilnah potnike, ki so
namenjeni v Ameriko. Proti takim ljudem bi
moral mestni magistrat uajstrožje postopati, ker
je to absolutno nedopustno. Kako nasilno posto
pajo s potniki, se je na klasičen način pokazalo
pr' sodnijski obravnavi, ki se je bila 30. junija
t 1. Neki Dolničar, ki je uslužbenec v Dolenčevi
agemuri, se je moral pri tej obravnavi zagovar
jati, ker je nekemu potniku .popravil' potni list.
Obsojen je bil na 10 K globe in v poplačilo
sodnih stroškov. Ta slučaj dokazuje potrebo, da
se napravi odločno konec takemu .humbugu“.
— Komen priredi goriška krajna organiza
cija v nedeljo, dne 11. juüja t 1. ob 4. popoldne
na vrtu restavracije. Marzi ai na čaat delegatom
in gostota, ki »e udeleže ta daa deželne konfe
rence. Na konaeran sodelujeta delavska pevska
zbora iz Gorice in Podgore. Vstopnina je prosta.
V« sodrugi ** mesta in okolice so vabljeni na
— Pozor zodragl ii aomlMJealui Gospod
Franc Hlebec je pričel prodajati v hiši g. p.
Stajerja v Idriji vsako vratno meso P° dnevnih
cenah kot drugi mesarju Ker obeta g. Hlebec biti
-«lidfln ter so ma njegovi škodoželjni
±râïSi T svojo nagajivostjo, obilo škode,

društva dobijo 2% dividendo.
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Zadnje vešti.

Položaj v državnem zboru. Dunaj, 3. ju
lija. Nemško-nacionalni in krščansko-socialni po
slanci so imeli včeraj pri Bienerthu skupno posvetovaoje ter so v svoji velikanski modrosti skle
nili, da tudi socialno - demokratičnih predlogov ne
bodo podpirali, ampak če se prihodnji teden na
daljuje obstrukcija, bodo zahtevali od vlade,
naj takoj odgodi zasedanje. Ge ne bi bili
Šušteršičev! ljudje popolnoma zaslepljeni, bi
jim ta sklep lahko odprl oči, da ni njihova tepčasta obstrukcija nikomur tako všeč kakor vladnim
strankam.
Ministri Weisskirchner, Brâf in Začek
posredujejo pri obstrukcionistih, pa doslej še niso
dosegli vspeha.
Italijansko vseučlllžko vprašanje. Dunaj,
2. julija. Med italijanskimi poslanci in Jugoslo
vanskim klubom se vodijo pogajanja, da se doseže
kompromis, po katerem bi «Zveza južnih Slovanov»
glasovala za italijansko pravniško fakul
teto v Trstu, Italijani pa bi privolili ustano
vitvi raznih slovenskih šol v Trstu. Ko
likor je slišati, je v Jugoslovanskem klubu ugodna
dispozicija za tak kompromis, ne ve se pa,
kakšno stališče zavzemajo slovenski klerikalci. Ge
je Italijane in Slovence srečala pamet, da se začno
resno pogajati, bi bilo to z veseljem pozdraviti. S
tem bi bilo pa tudi dokazano, da so imeli prav
socialni demokratje, ki so od vsega začetka doka
zovali, da ne more koristiti ne enemu, ne dru
gemu narodu, če si le vzajemno mečeta polena
pod noge.
Ogrska kriza. Dunaj, 2. julija. Lukač je
bil včeraj in danes pri cesarju na avdienci in je
imel na to konferenco z ministrom za notranje
zadeve baronom Aehrenthalom. Časnikarjem
je Lukač le toliko povedal, da se še nič ni od
ločilo. Košut doslej ni bil povabljen na avdienco.
— Za pondeljek je sklicana seja budimpeštanskega
državnega zbora na zahtevo hrvatskih delegatov,
ki hočejo zahtevati zadoščenje za kršenje Novoselove imunitete. Hrvatski poslanec Novosel, ki je
tudi član ogrskega državnega zbora, je bil ob pri
liki Rauchovega potovanja aretiran y Brodu za
radi «ščuvanja».
Budimpešta, 3. julija. «A Nap» poroča,
da je cesar včeraj po Lukačevi avdienci sprejel
sekcijskega predstojnika iz kabinetne pisarne Da
ru v a r y j a, ki je potem Košutu teiefonično na
znanil, da odklanja cesar njegove — Košutove —
predloge. — Košut in Justh sta se baje po
polnoma pobotala.

Proti brezvestni obstrukciji. Dunaj, 2. ju
lija. Včerajšnja konferenca klubskih načelnikov je
ostala brez rezultata, V imenu agrarne bande, ki
se skriva v Slovanski Enoti, je Udržal ponovil be
dasto uganko, s katero so zastopniki oderuštva
hoteli in ne hoteli povedati, de hočejo obstruirati.
Zastopniki drugih strank so mu prigovarjali, naj
vendar pojasni, kaj hočejo on in njegovi pajdaši.
Ampak iz njega ni bilo mogoče izvleči nobenega
pojasnila.
Sicer je pa itak vsak dvom izključen. Češki
agrarci in Sušteršičeva kompanija hočejo prepre
čiti, da bi dobil kruh in meso količkaj nižjo ceno.
Razlika je le ta, da češki agrarci vsaj priznavajo,
da jih vodijo agrarni nameni, klerikalna slovenska
banda pa skriva svoje «krščanske» namene odi
ranja za tepčastimi «visokimi političnimi načrti».
Kar uganja ta svojat, je čisto navadna politična
lumparija. Ge hočejo preprečiti odpravo carine,
nočejo ljudstvu privoščiti cenejšega kruha. Ge ho
čejo preprečiti pooblastilni zakon, nočejo, da bi
ljudstvo dobilo košček mesa iz balkanskih dežel.
Samo ljudstvu ikodujejo, Bienerth Jim pa da
lahko ie nagrado za tako Jeznitarljo.
Ko so socialni demokratje spoznali, da si
klubski načelniki ne znajo pomagati, so sklenili,
da začno sami boj proti brezvestni obztrnkcijl.
V ta namen so včeraj vložili osem nujnih pred
logov, ampak ne obstrnkcijskih, temveč sledeče:
1. Predlog drja. Ellenbogena: Zbornica
naj sklene, da se vzame poročilo narodnogospo
darskega odseka o načrtu pooblastila za ure
ditev trgovinskih in prometnih razmer
z inozemstvom takoj v razpravo.
2. Predlog Reumanna: Da se vzame poro
čilo narodno-gospodarskega odseka o zavaro
vanju stavbinskih delavcev protiaezgodam takoj v razpravo.
3. Predlog Reumanna o zakonu za tr
govske pomočnike.
4. Predlog Seitza:
Z ozirom na to, da trpi vse mestno in industrialno, pa tudi večina kmetskega ljudstva vsled
nezaslišano visokih žitnih cen;
z ozirom na to, da je nemogoče preskrbeti
avstrijskemu narodnemu gospodarstvu zadostno
žita in krme, če se ne odpravi carina, se nalaga
vladi, da zahteva z vsem povdarkom od ogrske
vlado soglasno izjavo, da se takoj odpravijo carina
na žito in krmo do 31. julija 1910.
Temu predlogu je dodana še resotycjja od
seka o koruzi za krmo, nadalje predlog, da se
Nesmiselna demonstracija. Notica «Slov.
statistično preišče, kakšne interese ima av Naroda» o neslovanskih članih «Slov, filharmonije»
strijsko kmetijstvo ob visokih žitnih je zavrtela glave nekaterim mladim ljudem, da so
cenah in končno poziv, da naj vlada odločno vprizorili včeraj na promenadnem koncertu kričavo
zahteva od ogrske vlade prepoved žitne kup demonstracijo, ki je dosegla, da so nekateri god
beniki odšli od koncerta. Mladeniči si menda do
čije na t e rmin.
5. Predlog Forstnerja o delavnam času v mišljajo, da so izvršili «patriotično» delo. Bilo bi
pa prav umestno, če bi jim bolj zreli ljudje po
trgovski obrti.
6. Predlog drja. Diamanda o proizvajanju vedali, da so te ulične nacionalistične demonstracije
velike nezmisli. Ge je v «Slov. Narodu» proti komu
in o cenah petroleja v Avstriji.
7. Predlog Pernerstorferja o avtor natisnjen napad, še ni nič dokazanega. Kolikor nam
je znano, imajo tisti godbeniki, proti katerim se
skih pravicah.
8. Predlog Seitza o svetovni poštni vprizarja gonja, kontrakt še za nekaj mesecev in
če se jim bo onemogočal nastop, bo efekt Ie ta,
pogodbi.
Nadalje bodo socialni demokratje zahtevali, da bo Filharmonija morala plačevati gaže, ne da
da se imajo obdržavati dvojne seje, da se na ta bi imela koncerte. Sicer pa bi bilo treba v pre
sojanju konflikta sploh nekoliko več previdnosti.
način odpravijo nujni predlogi.
Med godbeniki in odborom je že dolgo nesporazum
«
radi honorarjev in vprašanje je, če ne skušajo
nekateri faktorji prikriti plačilne diference z na
Državni zbor.
rodnim nasprotjem. Na vsak način pa js tako re
Dunaj, 2. julija. Danes so socialni demo ševanje konfliktov, kakršno je bilo včerajšnje z de
kratje vložili še en nujni predlog, s katerim se monstracijo, popolnoma neumestno. Ge sega na
vlada poziva, naj skliče češki deželni zbor cionalistična gonja tako daleč, da se odjeda ljudem
najkasneje do 18. septembra in naj mu predloži skromen kruh, ki si ga morajo zaslužiti, le zato
volilno reformo na podlagi splošne in enake ker niso Slovenci, se le škoduje svojemu narodu,
volilne pravice. — Na današnji seji se je ki ima vendar ne malo svoj h članov v tujih
nadaljevala razprava o nujnem predlogu mlado- službah. Nacionalizem prihaja pri nas polagoma v
češkega poslanca Metelke zaradi manjšinskih blazno divjanje in zadnji čas je, da se ljudstvo
šol na Češkem. Govorila sta češki radikalec samo upre zabitemu ščuvanju, ki je narodu ma
Lisy in realist dr. D r t i n a, ki je dejal, da za terialno in idealno škodljivo do skrajnosti. Ia kje
30.000 Čehov na Češkem ni šol in da se morajo je navsezadnje doslednost? Ko so se narodnjaki
za 70.000 Čehov vzdrževati privatne šole, dočim družili z nemškimi grofi in baroni, je bilo vse prav
se snujejo umetno neobiskovane javne šole za in živ krst ni demonstriral; da bi bila narodnost
Nemce. Rusinski demokrat C egi ins kij se pri v večji nevarnosti, če imamo par goslarjev ali
tožuje radi pomanjkanja rusinskih šol na Ga- hornistov nemške ali italijanske narodnosti, pa ne
liškem. Soc. dem. Jaroš govori o razmerah na bo nihče dokazal.
severnem in zapadnem Češkem ter o varstvu
Bolgarija. Sofia, 3. julija. Viada je prepove
manjšin. Nemški radikalec Herold pravi, da dala vse vesti o vojaškem gibanju, o pozivih re
se nimajo Čehi pritoževati radi germanizacije, zervistov in o vojaških korakih sploh. Socialistično
temveč da sami čehizirajo. Mühlwerth za časopisje vprašuj e, na podlagi kakšnega zakona si
hteva od predsedništva, naj opozori ministre, da dovoljuje vlada tako prepoved.
odgovore na vložene interpelacije. Podpredsednik
Srbski Jurček. Belgrad, 3. julija. Major
Pernerstorfer omenja, da predsedništvo
nima vpliva na to, ampak zbornica in poslanci, O k an o vic, ki je imel pred kratkim afero z
naznanja, da izda brošuro z napisom:
ki so kaj interpelirali. Gostinčar bi šel rad Gjorgjem,
«Prestolonaslednik
in jaz».
gledat, kako se spušča barka „Radecky“ v morje
Krečansko
voraianje.
Carigrad, 3. julija.
na je tako priden, da predlaga, naj odpade seja.
Tukaj
se
še
vedno
smatra,
je položaj resen.
Njegov .imenitni* predlog se pa odklanja. (Go Porta je izdala vladam novoda okrožnico,
v kateri
stinčar se zdaj lahko malo jokca.)
pravi,
da
ne
more
Turčija
za
Kreto
na
noben
na
Roškar, Grafenauer, Fresl in
čin dovoliti več kakor avtonomijo. Krečanski gu
Benkovič vlagajo še par kil obstrukcijskih
verner ne sme biti odvisen od grškega kralja.
predlogov.
Vsak napad na turško gospodarstvo nad otrokom
Konec seje ob V« 6.
povzroči vojno. — Turčija nadaljuje vojne
priprave v Tesaliji.

Iihaja v Ljubljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3'50 K, meiečno l'2O K ;
za Nemčijo za pol leta 7’90, za četrt
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta 80 K.

Feaaoaxi« Mawllka IS u.

Beklamaetje so poitaia. proda.
Mefranklrana pirsu i. a. «pre

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
67. štev.

V Ljubljani, v torek, dne 6. julija 1909.

N A S i. O V A : Za dopise in rokopise za list : Uredništvo

lamala. Kakoplil «a aa maaja,
lUeraM. laaatapaa patit-w«tlaa
(ilriaa 81 mm) za «akril 10 via.,
vaikrat pa šopura.

Leto XIL

iu versko frazo le v ta namen, da bi jim ostal
zvest. Ponudijo mu še tupatam kakšno zabavo,
kakšen «špas», pa je rešena naobrazba in je re
šeno socialno vprašanje.
Ljudsko šolstvo, učiteljstvo ln ml.
Kako težak boj ima delavstvo v takih raz
Napisal L. J.
merah, utegae in more pojasniti le delavstvo. De
III.
lavstvo je gospodarsko slabeje situirano nego vsi
Ljudska šol« je ustanova, ki ima naloga, vzga
drugi stanovi in zločin je, če kdo predrzno zatira
jati deco r oni dobi, ko še njih duševna sila ni to delavstvo, ali pa pomaga zatiralcem. Že sem
razvita toliko, da bi samostojno iskala poti, po Cul večkrat pripombo, da je delavec svoboden, si
kateri naj hodi, da doseže svoj cilj. Znanje, ki si lahko pomaga, kadar in kamor hoče. To je velika
ga pridobi otrok v osmih letih šolanja v ljudski predrznost. Toda ta svoboda ima gospodarsko
šoli, je podlaga, ki utegne služiti kot podlaga za ozadje: delavec je pa tudi takrat svoboden, ko
nadaljnje naobraževanje. O samostojnosti otroka, nastopajo industrijske krize, ko ga podjetniki pre
ki zapusti šolo, pač še ne moremo govoriti, saj ganjajo, in sicer tako svoboden, da lahko pogine
nas uči vsakdanja izkušnja, če se le nekoliko gladu ob cesti, ki ga vodi za kruhom. Doj proti
ozremo naokolo. Kako naivni smo bili mi !
bednim socialnim razmeram delavstva vodi pa le
Veiik zločin je, da se mladino prepušča tako socialnoderaokratična politična in strokovna orga
rekoč samo sebi od 14. leta dalje. Prav v teh le nizacija, ki pospešuje obenem v svojem področju
tih bi bilo treba nuditi! posebno praktičnega zna izobrazbo in poznavanje socialnih razmer, socialnih
nja mlademu človeku, ki stopa v življenje, v kate interesov.
rem je bil vsakdo izmed nas tako razočaran, ko
Zaraditega trdimo, da je to skrajna hudob
ga je spoznal.
nost nekaterih ljudi, med katerimi delujejo tudi
Otrok zapusti šolo, postane svoboden in si j nekateri učiteljsko izkušajo razdirati socialno-demo
kuje gradove v oblake, ne misli pa na življenja f kratične organizacije, ki so že do danes napravile
boj, ker ga tega nihče ni učil in ga ne uči ; pa | velik kos kulturnega in socialnega dela. Toda,
tudi pojmil bi ga ne bil prej.
pardon/ To se tiče vseh tistih vzgojevalcev, ki
V šolski mladeniški dobi ima mladina še raz tako napačno razumevajo nalogo vzgojevanja, bo
meroma precej časa, da se utegne naobraževati, disi klerikalnih ali takozvanih liberalnih, da sode
Se ga nima, se ga ji mora dovoliti, dati in odločiti. lujejo pri zasužnjevanju delavskih slojev. Radi pa
Nasprotno pa opažamo, da se izrablja mla tudi priznamo, da se vdajajo taki službi pač le po
dina prav česte v politiško-izkoriščevalne namene. samezniki, ki to delajo v svoji nevednosti ali pa
Lov aa mladino v teh letih je naravnost divji, po iz sebičnih namenov. Današnja doba je namreč
sebno pa med delavskimi sloji nastavljajo meščan doba organizacije, vsak sloj, vsak stan išče v svoji
ske stranke svoje limanice vsevprek. In mladenič, organizaciji svoje interese. Interesi nobene de
ki se vjame na te Umnice, je izgubljen za do lavske organizacije in ne nobene druge stanovske
gledno dobo, zakaj tlako mora delati svojim izko organizacije ne morejo biti istovetni, ne morejo
riščevalcem hotoma ali nehotoma, vtaplja se pač imeti istih namenov, kakor jih ima organizacija
v strasteh sovraštva do svojega bližnjika, dasi ne podjetništva, pa če se skriva še pod tako lepo
ve zakaj in ne pozna povoda. Nahujskali so ga, narodnjaško ali pa versko frazo. Tisti čas je mi
usužnjili ao ga, niso mu pa podali prav nobenega nil, ko je sedelo skupaj par oseb, pa sklepalo to
manj», da bi mogel sam soditi o svojem početju, in ono, zaraditega, ker so imeli slučajno vpliv med
da bi mogel sam spoznati, kako nespameten je, maso, Id ni bila organizirana. Danes stopajo v do
da se druži z ljudmi, ki ga slepe z narodnjakarsko govore organizacije, danes se bojujejo organizacije

za pravice in proti krivicam in tudi v kultarnem
pogledu se bo moral pričeti boj potom organiza
cij proti vsem tistim strankam, ki ovirajo napre
dek, ki hujskajo proti organizacijam delavstva, dasi
vedo, da so te organizacije potrebne in dobre.
Zašli smo predaleč, toda treba je bilo pa na
tem mestu podati te opazke zaraditega, da se raz
umemo.
Naobrazba mladine je torej najvažnejša na
loga, ki pripada delavstvu iu učiteljstvu. Le ta dva
faktorja prideta direktno vpoštev pri tem delu,
zakaj naloga učiteljstva je, da Izobražuje naraščaj,
da mu poda vse tisto znanje, ki je potrebno za
navadnega občana in državljana; naloga delavstva
je pa, da pridobi delavske sloje zase v čisto prak
tičen namen, da se popne socialno do one stopnje,
ki je za delavstvo nujno potrebna.
Le tako se da to vprašanje rešiti v prid za
tiranim slojem. Le tako se da osvoboditi delavske
sloje klerikalizma in liberalizma, pa jih privesti na
pot, na kateri se bodo učili poznati in zastopati
svoje kulturne in gospodarske interese.
Naobrazba mladine po šolski dobi je nujno
potrebna, ker sicer niti ljudsko-šolska vzgoja ne
obrodi tistih sadov, ki jih hočemo doseči ž njo;
zakaj le prehitro shlape lepe besede učiteljeve iu
ostane glava prazna. Posebno pa škoduje delavski
mladini, če se vda slepo konfuznim klerikalnim in
drugačnim meščanskim strankam, kjer pusti vso
svojo fi sično in duševno moč v prid tem strankam,
a sam oslabi, postane v malo letih slabič, ki ni za
nobeno resno delo več.
Umestno bi bilo, če bi obstajala primerna izobraževališča. Imeti bi morala ta namen, ki smo
ga omenjali in pa namen, da poda mladini v kmetiških ali pa v industrijskih krajih primerno stro
kovno naobrazbo. V to mladeniško dobo spada
strokovna naobrazba, ki se opira na teorijo, ne
pa v ljudsko šolo, kakor sodijo ponekod.
Te bolj splošne opazke smo podali v pojasnilo
delavstvu. Naš interes zahteva, da opazujemo to
vrvenje in da porabljamo svoj vpliv v tem zmislu
tam, kjer je treba in kjer nam je mogoče.

Sodnik prelista počasi pred njim ležeče spise
liki kakšen avtomat, potem začne razpravo :
«Vi ste kradli, kaj P»
«Da, gospod.»
«Aii ne veste, da je to greh?»
«Jaz sploh več ne vem, kaj je greh. Sto in
sto ljudi krade in goljufa v velikanskih razmerah,
I a nihče ne pravi, da so grešniki.»
«Zakaj ste kradli P»
«Bil sem gladen.»
«Tako! Tatvina je kažnjiva, ali vam je to
znano P»
Mož se odgovarja. Razprava se kmalu konča.
Javni obtoževalec predlaga, naj se uporabi zakon,
sodnik prebrska nekaj listov v knjigi, katera leži
pred njim, potem vstanejo vsi in sodnik razglasi
sodbo, glasečo se na tri mesece zapora.
Obtoženik se obrne ravnodušno ter odide s
spremstvom stražarja iz sobe. Druga razprava se
prične.
Gladen je bil. Kaj je neki to P Vsaki dan pri
hajajo tatovi pred sodišče, ki se izgovarjajo, da so
gladni. Vsaki dan. — Pri drugih sodiščih je menda
tudi tako. Mar je toliko gladnih ljudi na svetu P
In kaj je vendar ta glad, da ljudje radi njega
kradejo? Kako je mogoče krasti? Krasti 11 Že be
seda je tako gnjusna, da se je mora človek pre-

strašiti. Krasti je grdo, nepošteno, nečastno, a
vendar kradejo ljudje, baje zato, ker so gladni.
Kaj je torej ta glad, ki zapeljuje ljudi, da pozabijo
zakon, poštenje, čast?
Ves dan se je vrtela ta misel sodniku po
glavi. Nikakor ni mogel nzumeti, kako more glad
— nekaj imaginarnega, neko prazno čuvstvo —
prisiliti toliko ljudi, da kradejo. On ni hotel verjeti,
da bi mogla biti v lakoti res takšna sila. A vendar
mu je bilo čudno, da se Ugovarja toliko ljudi z
lakoto.
Kaj je torej glad P Ako ima res toliko tajne
moči, da prisili človeka k tatvini, tedaj je on mo
rebiti mnogo ljudi po krivem obsodil. Kaj, ko bi
sam spoznal, kaj je vendar ta glad P
Ta misel ga ni več zapustila. Seveda določa
zakon točno in strogo kazen vsakemu hudodelcu.
On se je vedno ravnal po zakonu. A morebiti —
kdo ye — morebiti vendar ni prav storil P Vse
kakor se hoče prepričati.
In ko se mu je misel ustanovila v glavi, jel
je takoj pripravljati vse, kar je bilo potreba, da
izvede svoj namen. Ženo in deco je poslal v ko
pel) ter jim dal s seboj ves denar, kar ga je imel,
Potem je pregledal celo stanovanje, da ne bi ostala
kje kakšna jedila.
Konec prih.

•Bdečega Prapora., ljnbijana. — Za denarne pošiljatve
naročila na list, reklamacije, inserate i. L d.: Upravništvo
•Bdečega Prapor»', ljnbijana, šelenburgova ulica 6/IL
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Sodnik pogleda na uro ter pozvoni. Točno
ob devetih se pričenjajo razprave. Pedantični red
zahteva, da te ura spoštuje. Sodnik, do vek v štirideeetih letih, à popravi očali, ko so mu dosedaj
visele na nosu. ter si i njimi zakrije sive, nekako
trudne où. Pogladi « aagubančeno, nizko Celo, ka
tere je. vendar vsled velike pleše videti jako visoko,
pogleda na akte. ki leže na miri, ter pozvoni. Za
pisnikar pomoči pero v črnilo, obtoževalec se odkailja. Sedaj se odpro vrata in v sobo stopi star
■ož, kateremu je videti, da je mnogo in težko
delat To svedočite žuljevi roki, to dokazuje prj_
kionjeno telo, katero slabi nogi jedva nosite. Mož
ja menda tudi mnogo trpel. Beda je vpisala svojo
zgodovino na to eubo, ustrojeni koti podobno lice.
Tudi njegove oči gledajo trudno v svet, kakor bi
to dašo nič ne zanimalo, kar te godi na svetu.
fioki visite ob izmučenem telesu, kakor bi bila
v njih neka ogromna teža. Vse je mirno na tem
Wu, le palec desne roke se pomika počasi serakakor bi ga gibal neki nevidni mehanizem.
Površno sodi, bi mislil, da je mož prepričan

Zemljedelska visela šola na Dunaju*).
Poslanica akad. društva «Kras», slovenskim

abiturijentom.
Letos smo s svojim poročilom o zemljedelski
visoki šoli in o praktičnih službah, ta se dosežejo
z zemljedelskimi študijami v dosti prijetnejšem po
ložaju kakor prejšnja leta našega društvenega živ
ljenja. Vse, kar smo kdaj prej pisali o naši bo
dočnosti, in vsa naša priporočila slovenskim abitu
rijentom glede zemljedelskega študija so izvirala
zgolj iz dobrega instinkta in mladeniškega navdu
šenja, to pa, kar piše akad. društvo «Kras» danes
slovenski srednješolski mladini, je dobro premišljeno
in sloni na statističnih podatkih.
Najprej moramo posvetiti par besed onim
gospodom, ki so nas hoteli lansko leto radi našega
takratnega dopisa in vabila smešiti in ga imenovali
«nepotrebno agitacijo». Storimo to zato, ker je
njihovo smešenje imelo deloma uspeh in slabe po
sledice za slovenski zemljedelski naraščaj. Naš lanski
dopis pa je imel razmeroma lep uspeh. Oktobra
meseca 1908 je prišlo 8 slovenskih abiturijentov
na zemljedelsko visoko šolo, a žal, sta dva vsled
takih neosnovanih govoric kmalu opustila svoj načrt
in zopet odšla. Zato nujno priporočamo vsem onim,
ki niso doma v naših razmerah, da uporabljajo
svojo zgovornost v boljše namene. Pribiti hočemo
na tem mestu samo to, da ni še celo v prejšnjih,
za naše stroke res neugodnih časih, noben agronom
stradal kruha, če si ga je znal poiskati in je imel
potrebno energijo in pridnost. Lansko leto smo
priporočali pravzaprav samo gospodarsko inženirsko
stroko. Pisali smo, da se naj oprimejo poljedelskega
inženirstva samo oni, ki imajo sami doma veliko
posestvo, ali pa da naj študirajo to stroko v zvezi
z jusom. Tudi kulturno inženirstvo smo priporočali
samo mimogrede.
Danes obžalujemo to in tolažimo se samo s
tem, da smo storili to vsled pomankljivih in de
loma popolnoma napačnih informacij, in pa s tem
da letos to lahko popravimo. Najboljši dokaz zato,
da je naše obžalovanje opravičeno, je to, da smo
pred kratkim dobili uradno vprašanje, ako je kdo
med Slovenci v poslednjem semestru, ki bi hotel
sprejeti lepo mesto na jugu. Za to mesto se ni
zahtevalo, da mora biti kompetent poljedelec, a no
torično je to mesto za poljedelca, in ta bi imel v
tem slučaju prednost. Pa še več: Izvedeli smo
tudi iz povsem verodostojnega vira, da se v kratkem
razpišejo v Istri štiri mesta za poljedelce. Končno
imamo pa Slovenci še dvoje ali celo troje kme
tijskih šol, na katere lahko reflektira slovenski po
ljedelski inženir, t. s. v Gorici, na Grmu in nova,
ki se šele ustanavlja, namreč v St. Jurju na Sp.
Štajerskem. Gorica gre z dobrim vzgledom naprej
— nastavila je v poslednjih treh letih tri slovenske
poljedelske inženirje. Štajerska kmetijska šola jih
bo gotovo potrebovala in potem smemo morda
upati, da pricaplja tudi kranjska za onima dvema.
In kulturna tehnika?! V Avstriji smo bili
vedno strašni polov ičarji v šolstvu. Prvotni cilj
kulturne tehnike je bil, vzgojiti nekega polčloveka,
ki naj bi stal s svojim znanjem med inženirjem in
navadnim travniškim mojstrom. Svet se je navadil
na tega «kulturnega tehnika», ki že zdavnaj več
ne eksistira, in to je krivo, da današnji, z vsemi
modernimi disciplinami opremljeni kulturni inženir
še vedno ne more priti do svoje veljave. Po pre
osnovi «zemljedelske visoke šole» leta 1906 je
dobil izdatno pomnožen program; njegova štu
dijska doba je 8 tečajev, dela lahko doktorat in
je torej pravi inženir kulturne tehnike. Njegovo
polje je hidrotektonika v najširšem pomenu be
sede. Vodno stavbenstvo se zanj predava vsakih
6 semestrov, toraj 2 semestra več kakor stavbe
nemu inženirju. Drugi njegovi glavni predmeti so:
kulturnotehnično stavbenstvo, strojno stavbenstvo,
cestno in mostovno stavbenstvo (izvzemši železne
konstrukcije), pa tudi iz elektrotehnike se mu nudi
toliko, kolikor potrebuje pri svojih delih.
Ta napredek v učnem programu kulturnega in
ženirja sam govori za študij kulturne tehnike, ker
se bo kulturni inženir sedaj lahko povsod rabil,
in ne samo pri melioracijskih delih. Na «zemljeZ ozirom na dejstvo, da ae Se vedno «Hochschule für
Bodenkultur, celo v slovenskih uradnih listinah popolnomu
napačno prevaja in titulira z najkonfuznejšimi naslovi, bodi
tu pribito, da se glasi njen edino pravi slovenski naslov:
Zemljedelska visoka šola. Ta izraz rabijo tudi Cehi in
drugi blovam m edino prav označuje vse tri smeri ali stroke
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delski visoki šoli» študirajo sedaj samo 4 Slovenci,
kult tehniko. Značilno je, da imata dva od teh
že drugi tehnični poklic, da sta bila oba v državnih
službah, a se povrnila na «zemljedelsko visoko šolo»,
da absolvirata še kmet. tehniko. Ako bi jima ne
kazalo, bi se najbrže ne povrnila zopet na šois o
klop. Lansko leto je razpisal deželni odbor pe
mest za kulturne inženirje za dobo petih let.
o
novem načrtu za agrarne operacije bo kreiran . pri
teh uradih poseben status za kulturne inženirje.
Slovenci pa bi potrebovali tudi več samostojnih
kult. inženirjev, zlasti ako bi se taisti ukvarjali
obenem z geodetičnimi deli.
A kaj naj porečemo o gozdnem inženirstvu?
Ko se je bilo pojavilo lansko leto na zemljedelski
ris. šoli kar 8 prvoletnikov in se je izmed teh vpi
salo G v gozdno inženirstvo, so celo nekateri naši
kolegi zmajali z glavo, češ, kam bomo ž njimi?!
Kako neopravičeni so taki dvomi, sledi že iz sle
dečega : Cehov je na naši visoki šoli nad 150, Po
ljakov 170. Od teh jih odpade na kulturno teh
niko in poljedelstvo komaj 30 %. ł- i- Čehi vzga
jajo nad 100 gozdnih inženerjev, Poljaki nad 120.
Jugoslovanski teritorij ni manjši od češkega ali
poljskega, a vse tri jugoslovanske narodnosti imajo
na Dunaju komaj 72 zemljedelskih slušateljev, od
katerih je približno 50 gozdnih inženirjev. Ze te
številke govore dovolj jasno. Pa idimo dalje!
Gozdnemu inženirju so odprte tri pota v
državni službi : 1. politična, 2. k državnim domenam
in 3. k zagrajevanju hudournikov. Skoro pri vsaki
politični oblasti je nastavljen 1 gozdni inžener.
Oglejmo si te službe n. pr. na Kranjskem. Tu
imamo 1 deželnega gozdnega nadzornika in 6
gozdnih inženirjev. Nadzornik je Italijan, 3 inženirji
Nemci in torej le 3 Slovenci, in to na Kranjskem.
Gozdno - domenske službe za Slovence pridejo
v poštev pri gozdno - domenski direkciji v Gorici.
Ta ima sledeče gospodarske okraje: Dol, Gorica,
Šmohor, Idrija I., Idrija IL, Klano, Kostanjevica,
Meleda, Millstatt, Montona, Gornja Bela, Paklenica,
Radovljica, Saksenburg, Trbiž, Trnovo pri Gorici,
Bled, Beljak, Kotiče.
Evo Vam mest za slovenske gozdne inženirje.
V Cislajtaniji je 7 sekcij za zagrajevanje hu
dournikov s povprečno 115 gozd. tehn. organi. Za
nas pridejo tri v poštev: beljaška, ki je ustanov
ljena za Koroško, Kranjsko in Primorsko; graška
za Štajersko in Solnograško in pa zadrska za Dal
macijo. In koliko Slovencev je pri teh sekcijah?
Nobenega! V Ljubljani so agrarne operacije, ra
bijo gozdne inženirje, na Goriškem in Štajerskem
se osnujejo tekom dveh let in bodo potrebovale
nekoliko gozdnih inženirjev. Cisto naravno, da bi
morali biti gozdni inženirji pri agrarnih operacijah
v Ljubljani Slovenci, saj imajo opraviti samo s
slovenskim ljudstvom, a faktum je, da so vsi trije
agrarni nadzorniki tujci, izmed katerih ni niti eden
zmožen napraviti s stranko slovenskega protokola.
Ko je govoril pred kratkim neki naš tovariš
tu na Dunaju z nekim nadlogarjem, Iri ima dobre
zveze z ministrstvom, ga je ta vprašal: «Slišite,
mladi prijatelj, kako je to, da se tako malo Slo
vencev posveti gozdarskim študijam? Ministrstvo
išče sekcijskega vodjo za Zader, a nima niti
enega Jugoslovana, da bi ga poslalo na to
mesto !»
Zabavljamo na nemško uradništvo, pritožujemo
se čez nemško birokracijo, nemška ministrstva, a
vedno brez kritike o samem sebi.
Konec prih.

Politični odsevi.
* Državnozborski obstrnkcionisti češke barve
so se začeli pogajati. Zadnji čas so neprenehoma
posredovali ministri Weißkirchner, Bräf in
Žaček, pa tudi Geßmann je tekal semintja.
Češki agrarci so bili vsaj toliko iskreni, da so
priznali, kaj da hočejo: namreč kakšno dobro
agrarno kupčijo. Od slovenskih klerikalcev se pa
še pravi namen te infamne obstrukcije ne more
izvedeti, kar je seveda zelo umevno; kako naj
kdo pove namen, če ga nima? Klerikalci imajo
Šušteršiča in to je vse. Zatelebali so se vanj
kakor Židje v zlato tele in kar pride iz njegovih
medenih ust, se mora smatrati za salamosko mo
drost. Toda Šušteršič ni Salomon, ampak zelo,
zelo navaden človek in glava zelo srednje vrste.
Kar je kot vodja klerikalne stranke, je iz njega
napravila dobro režirana reklama, ki je bila se
veda taka, da si ošabni gospod zdaj že sam do
mišlja, da je velik talent. Tisti, ki v klerikalni
stranki kaj zna, ni Šušteršič, temveč Krek. Am
pak Krek je slabotnež in to je njegov smrtni
greh. Kaj pomaga vse njegovo socialno znanie
kaj moderno razumevanje, če je pa mevža ki sé

vselej uda Sušteršičevi puhloglavosti? Ce more
človek prenašati vse bedarije in lumparije, ki jih
uganja klerikalna stranka, ne da bi ji pokazal
fige, nima nobene pravice, sklicevati se na svojo
demokratičnost in na take Teči. Krek je tako sra
motno kapituliral takrat, ko so sklepali nepošte
nost, imenovano kranjsko volilno reiormo in zdaj
se je zopet dal postaviti v kot. Zato ho pa treba
povedati tudi širšemu svetu, da so n;egove
nimmer interessante Ausführungen“ orazn* de
klamacije, ki pokrivajo navadno lakajsko Urš
berstvo.
* Zoper italijansko vieačlliiče je bajt ca.
perjena Šušteršičeva tepčasta obstrukcija. To w
začeli klerikalci jecljati zadnjo uro, ko so ves
teden zaman napenjali svoje možgančke, da bi
se domislili, čemu pravzaprav obstruirajo. Če bi
bila pretveza resnična, bi se moralo konštatirati
dvoje. Prvič italijanska univerza še ni na dnev
nem redu v državnem zboru in treba je taiah
tičev, kakor so Šušteršičijanci, da obstruirajo je.
tos nekaj, kar pride čez leto na vrsto. Drugič pa
je početje, če ima res preprečenje italijanske
univerze za namen, posebno lumpovsko in od
ločno se mora protestirati, da predstavlja banda
z vsemi žegni Slovence pri vsaki priliki kot bar
bare in policiste. Cela tista bajka, da bi bila ita
lijanska univerza v Trstu ali italijanska univerza
sploh Slovencem škodljiva, je privrela iz kakšne
prazne butice, ki ne zna politično izračunati, ko
liko je dvakrat dve. Ampak pri Slovencih je že
ta trapasta navada, da postane vsaka prismodarija takoj dogma, če se le izreče v imenu na
rodnosti. Toda dokler gre za traparije, bi človek
še molčal. Kadar pa se vpeljujejo take komedije
v aktivno politiko, je čas, da se odiočao nastopi
Ves boj zoper iialijansko vseučilišče ni nič dru
gega kakor nekakšen prostovoljen pritajen boj
zoper »iredento*, tisto strašilo Bušičeve policiotske modrosti, o katerem so trezni ljudje mi
slili, da je izginil z Bušičem. A med Slovenci se
najde še vsak čas kdo, ki privleče crkovino kot
pošast na svet in renomira ž njo. Vsa iredentarija v Avstriji ni nič drugega kakor otročja
igrača in slovenski narodnjakarji, ki se bojujejo
zoper takega sovražnika, bijejo Še bolj smešen
boj kakor ga je bojeval don Quichote. Le da je
v tem boju še nekaj posebno zopetnega ; Slo
venci nastopajo tu kot prostovoljni policisti in
spravljajo ugled vsega naroda v nevarnost. Prav
v imenu narodnosti je torej treba krepko in od
ločno protestirati proti taki »narodni* politiki. Ce
jo pa vodi Šušteršič, je stvar povrh vsega še nad
vse smešna. Kako »naroden* je sam vase za
ljubljeni klerikalni general, je menda dosti jasno
pokazal v času državnozborske in kranjske de
želne volilne reforme. Tistih, ki prisegajo na kle
rikalno narodnost, je pač tudi vsak dan manj.
* Odiek sa socialno zavarovanje je imel
zborovati v pondeljek. V soboto sta pa prišla
češka klerikalca Šramek in Zahradnik nad
odsekovega predsednika Buzeka in sta mu vsa
razburjena očitala, da sklicuje sejo na dan —
sv. Cirila in Metoda. Dasi je Buzek zagotavljal,
da je imela lani na ta dan zbornica sejo, se je
vendar vdal pritisku in je preklical sejo. Kdaj bo
imela zbornica zopet cel prost dan, da bi mogel
zborovati odsek, se ne da povedati.
* Ogrska kriza je vrtinec. Pogajanja z ne
odvišnjaško stranko so se razbila in zdaj se v
Budimpešti splošno sodi, da se začno — nova
pogajanja z neodvišnjaško stranko. Košut agitira
— in to je v celi stvari še najzanimivejše —
navsomoč proti splošni in enaki volilni pravici
* Bivši poslanec Sregorig, krščanski sodaiee,
ki se je moral iz državnega zbora umakniti, zato
da je Geßmann lahko sedel na njegovo mesto,
je umrl. V politiki že dolgo ni igral nobene
vloge več.
« Veleirdajniikl proces dela hrvatskim mo
gotcem že precejšnje preglavice. Kakor javlja
»Pokret*, je imel senat v veleizdajniškem pro
cesu konferenco z državnim pravdništvom, Na tej
konferenci je državni pravdnik Accurti izjavil, da
po sedanjih rezultatih dokazilnega postopanja ne
bo več mogel vzdržavati obtožbe radi vele
izdaje in da bo z ozirom na to moral modifici
rati obtožnico v toliko, da bo osumljence tožil
le radi zločina po § 65 kaz. z. (motenje javnega
miru in reda) in radi zločina po § 300 kaz. r.
(ščuvanje proti državnim organom). Višji drž.
pravdnik pl. Voncaš je nasproti temu izjavil, Ja
se pod vsakim pogojem mora vzdržati obtožb«
radi veleizdaje proti 6 glavnim obtožencem
(Adamu Pribičeviću, Valerijanu Pribićevrću, i.
Oreščaninu, V. Lukaču, N. Mitiču in O. Živkoviču), dočim bi se naj proti ostalim 47 obtožen
cem omejila obtožba na ščuvanje proti hrvaški
narodnosti. Nadalje se je na konferenci razprav
ljalo o dokumentih, ki jih je predložil giavn;
svedok Gjorgje Nastič. Konšfatiraio se je, da P
večina dokumentov, ki jih je Nastič poraba v
svoji brošuri »Finale*, ponarejenih.
—
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Domače vesti.
- ^eri’Jnołt ïWkalsa taktike v državnem
jÿt/a, äüerixaici y družbi čeških agrarcev in rajäaicsv sa yafceli izvrševati svojo obstrukcij sko

grožnjo, ra «Slovenec» s predrznim čelom hvali
tiio ravnanje, kot àa bi se šlo za kakšno koristno
reč. Sedanja obstrukcija ni naperjena . proti vladi
— t vlado je bilo čas obračunati, ko je bil v raz
pravi rekrutni kontingent in pa proračun — na.
perjena je proti živJjenskim interesom avstrijskega
ljudstva. S" pooblastilno postavo je urediti po(Udbe z balkanskimi državami, predvsem z Ru
muńsko, katera sicer sapre svoje meje avstrijskim
izdelkom. Kako dalekosežnega pomena so te po
godbe, najboljše izpričujejo številke. Avstrija je
imela iigovsko pogodbo g Rumunijo od 1875 do
1886. V tej dobi je znašal avstrijski izvoz na Rumnnako povprečno 140 milijonov frankov, to je
48 Ö tl vsega romunskega importa. L. 1887 so dosegl^ agrarci, da se je zaprla meja rumuński živini,
vsled česar so poskočile pri nas cene mesa, ru
muńska živinoreja pa je težko zadeta. Rumunija
je odgovorila z zvišanjem carine na avstrijske in
dustrijske izdelke; avstrijski izvoz je upadel za po
lovico, na 60 milijonov, to je 13’4% romunskega
importa. Nemčija in Anglija sta skoraj popolnoma
izrinili Avstrijo z romunskega trga. Za mnogošte
vilne panoge je bila to naravnost katastrofa, na
tisoče delavcev je izgubilo delo in zaslužek. Od
1893 obstoja zopet trgovinska pogodba med obema
državama. Naš izvoz zopet raste, čeprav počasi, in
j® znašal 1906 119 milijonov frankov ali 28-3’/0
romunskega importa. Kar je Avstrija po trdih iz
kušnjah pridobila, vse pojde pod nič, ako ne pride
do pooblastilne postave. Industrijska katastrofa bi
vrgla cele bataljone delavstva na cesto in jih iz
ročila brezposelnosti in stradanju; po drugi strani
pa je brez pooblastilnega zakona čisto izključeno,
da bi moka in meso zapustila sedanjo vrtoglavo
višino. Zategadelj je klerikalna obstrukcija ali blaz
nost ali pa brezprimeren zločin na življenskih in
teresih avstrijskega ljudstva. Naši klerikalci so po
dobni Herostratu, ki je zažgal prekrasni tempelj
Diane Efeške, da bi proslavil svoje ime; klerikalci
hočejo s stradanjem vsejati v ljudska srca svoj
spomin Proklet spomin!
— Vladal miniitrantje. «Slovenski Narod»
lomi v zadnjem času s sumljivo usiljivostjo kopja
za finančnega ministra Bilinskega iu človeku se
nehote zdi, da veže zlata veriga te najnovejše
kumpane. Bridkost vseh bridkosti je «Narodu» dr.
Krekov predlog, da se iz finančnega proračuna
črta postavka 5000 K, katere je Biliński namenil
svojemu dvornemu žurnalistu. Mi smo zadnji, ki
bi opravičevali božjastno politiko klerikalne dele
gacije in prvi smo bili, ki smo razkrinkali fri
volno igro, ki jo igrajo klerikalci s svojo protitjudsko taktiko na Dunaju. Toda Hribarjevo ab■eutiranje ob tem glasovanju je prve vrste škan
dal. Prvič je bilo za vsako pošteno stranko,
ki priznava načelo, da se javni denarji ne razšpljejo v politične korupcije, čisto precizno začr
tano stališče napram tej proračunski postavki.
Drugič pa je naravnost diktat zdrave pameti, da
se stranka, ki je v opoziciji proti vladi,
upre vsemu proračunu iu vsem poedinim postav
kam njegovim. Proračun je nekako generalno po
oblastilo vladi za vse njeao upravno poslovanje,
in kdor pobija to upravno poslovanje vlade,
mora pobijati tudi postavno podlago tega
poiiovanja, proračun. To vse Hribar in njegovi
tovariši prav tako dobro vedo kakor mi, in če
aasprotao ravnajo, je le dokaz, da jih srce vleče
k sedanji vladi, da so takorekoč politični plen te
vlade. Zatorej utegnemo Se doživeti, da se Hribar
zapiše med ministrante sedanjega kabineta, ki je
reakcionar»« do nezavesti. «Narodovo» pisanje zad
njih dni vsaj to izpričuje.
Boaatfle v Umniki filharmoniji so pro
uzročile, da je odbor odpovedal službo kapelniku
Friseku, kateremu se pripisuje, da je intrigiral
mad člani orkestra.
. . . , ,
- Llubljanika gledaliide poniya deželni od
bor. kakor smo že poročali, mestni občim. Ze dne
12. deeembra 1905 je vprašal občino, ali ne bi
prevzela deželnega gledališča v svojo last in pod
kaki» pogoji. Tedaj stvar ni prišla v razpravo.
Letos pa je deželni odbor zopet vprašal. Finančni
odsek se je o stvari posvetoval in predvsem zah
teval od deželnega odbora tozadevni računski za
ključek «a ieto 1908 in pa proračun za leto 1909.
Deželni odbor je ugodil tej zahtevi in iz doposlaaetf» rkčUDskega zaključka je razvidno, da je imela
u leto 1Ô08 dežeia pri gledišču 20.085 K primantPvoradun za leto 1909 pa izkazuje nedostatka
s? ni 7 £. Neplačenega dolga je 101.000 K. Ta
doiei «e gmartizira letno po 7100 K. Ako se vpoX, ta amortizačna vsota, bi bilo v preteklem
e+r ^fidta okroglo 28.100 K, v proračunu za
±
na St™00 K. Dežela ceni gledatete
1909
pa
OLT»
inyentar
pa na 26.300
dahsce aa 60^.0W
v
pogQ.. K.
Dezeia? odbor je
P »Jedališče. Finančni odsek
mmtna obema prevzel* V™
gledališče
j« prižel do
pogojem, ako se dežela
î vsem dolgom, toda P?
porej gledališču enako
«W« i, bo d.j.I.
» ÄSosö. Z»
«poro, kakor jo je dajala P
presegali letni
? fe te novo breme, kolikor m
Ako
dosedanjo tetoo P°dp
gttoški za n0**0
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zvišali na leto za kakih 4 do 6000 K. Ti izdatki ■
Dunaj, 5. julija. V političnih krogih sodijo
F se seveda množili, kolikor bi z leti narasla po da ostane Bienerthov kabinet do jeseni na svojem
treba poprav in adaptacij. — Občinski svet je mestu; v času državnozborskih počitnic bi se vo
sklenil na predlog finančnega odseka: Mestna ob dila pogajznja s strankami, da bi se v jeseni Bie

ema prevzame deželno gledališče z vsem inven
tarjem in z vsemi neplačanimi dolgovi v znesku
101.009 K pod pogojem, da se dežela zaveže, da
bo dajala tudi potem gledališču ravno toliko redne
podpore, kakor v preteklosti.
— Vlak je povozil pri Ponikvi ob južni ^že
leznici 70letnega preužitkarja M. Slatenšeka. Mož
je šel v svoji neprevidnosti, dasi neokreten in gluh,
pod zaprtimi zatvomieami čož progo. Zagrabil ga
je v istem trenotku došli vlak in ga popolnoma
raztrgal.

Dopisi.
Poinvje. V klerikalnem «Slovencu» se nekdo
zaletava y socialno demokracijo in besediči, da ne
more dobiti na Posavju nikjer prostora 2a zboro
vanje. Seveda se zdi to pobožnemu fistu zelo lepo.
Toda dopisnik, ki farba lahkoverne urednike, ve
prav dobro, da se laže kakor kljukec in njegova
trditev ni pravzaprav nič drugega kakor mig s
kolom. Klerikalcem bi bilo zelo všeč, če bi bilo
tako, pa zato namigavajo gostilničarjem, da naj
zapro socialnim demokratom svoje prostore. Za
«Slovenca», ki hoče biti demokratično glasilo
demokratične stranke, je pač zelo značilna
taka taktika. Posebno dobro znamenje ni za kle
rikalce, če pričakujejo svojo rešitev od tega, da
nasprotnik ue pride do besede. Ampak pobožne
želje gospodov se ne bodo izpolnile, zakaj pristaši
socialne demokracije so na Posavju že dovolj pre
pričani možje, pa jih klerikalci ne bodo ker meninič
tebinič <izpreobrnili». Kar se pa prostora tiče,
je pa na Posavju še vedno dovolj gostilničarjev,
ki mislijo s svojo in ne s «Slovenčevo» glavo in
v njihovih prostorih lahko zboruje toliko oseb, da
bi tudi za klerikalce še lahko ostalo kaj prostora.
Se bodo že prepričali, kadar bodo socialni demo
kratje imeli zopet svoj shod. Seveda ne pojdejo
vprašat klerikalcev, kdaj bi sklicali shod. To bodo
že opravili sami socialisti. Ves jezuitski strah za
naš blagor je nepotreben, vse veselje nad našim
«propadanjem» pa je smešno.

Svoje naročnike pro
simo, da odpošljejo
takoj naročnino za
,,Rdeči Prapor“.
Zadnje vesti.
Državni zbor.
Dunaj, 5. julija. Neresnost slovenske politike
se je najbolje pokazala v soboto, ko je imela
„Slovenska Enota“ najlepšo priliko, doseči stvaren
vspeh v zadevi, ki je zelo važna za narodne
manjšine. Nadaljevala se je razprava o nujnem
predlogu Metelke o šolah narodnih manjšin.
Situacija je bila kakor najaše ugodna. Večina
nemško-nacionalnih in krščansko-socialnih po
slancev se je bila odpeljala v Trst, gledat kako
spuščajo barko „Radecky“ v morje; „Slovanska
Enota“ bi bila torej s socialnimi demokrati imela
tako večino, da bi se bila gladko sprejela nujnost
Metelkovega predloga in predlog sam. Toda kdor
ni bil na svojem mestu, je bila „Slovanska
Enota“. Socialni demokratje so bili do zadnjega
v zbornici jz lasti češki sodrugi so bili vsi v čudu,
ko so opazili, da so bile prazne klopi čeških
meščanskih poslancev, ko je šlo za češki predlog.
Ko so pozneje pricapljali nekateri člani Slovanske
Enote so jim socialni demokratje povedeli, kar
jim gre.
Glavni govornik na sobotni seji je bil sodrug
Seliger, ki je izborno zastopal socialno de
mokratično stališče, da se mora vsaki manjšini
priznati i zagotoviti njeno pravo. Izvajal je, da so
tudi Nemci v mnogih krajih v manjšini in če
hočejo, da vživajo pravice, jih morajo v enaki
meri priznati tudi drugim narodom. Posebno za
nimivi so bili podatki, s katerim je razkril, kako
izpreminja kapitalizem, ki išče vedno cenejših de
lavcev narodni značaj krajev in dežel.
Za njim je govoril Grafenauer o ko
roških razmereh. Med njegovim govorom je prišel
znani B ie 1 o h 1 a w e k v zbornico in se je po
stari navadi hotel odlikovati s tem, da je na
hrulil govornika: „Kar vganjate, je potepčevanje“.
__ Zanimivo je, kako se nekdanji najboljši tova
riši nemški in slovenski klerikalci, vzajemno gri
zejo. Seveda ni dvoma, da se bodo kmalu zopet
objemali.
. .
Prihodnja seja je v torek ob 10. dopoldne.

Parlamentarni položaj.

Praca. 5. julija. «Narodni Listy» trdijo, da
je cesar na zadnji avdienci dalbaronu Bienerthu
nalog, naj se poda v konkretna pogajanja s stran
kami «Slovanske Enote». S poletnim zasedanjem
bi se imela izčrpati naloga sedanjega Bienerthovega kabineta.

nerthov kabinet zopet rekonstruiral. Vladni faktorji
sodijo, da se posreči kompromis, ki bi omogočil,
da dobi «Slovanska Enota» zastopstvo v novem
Bienerthovem ministrstvu. Pri nameravani rekon
strukciji bi imeli tudi Jugoslovani priti v poštev.
(To se pravi : Šušteršičevi upi se zopet ponavljajo.)
Dunaj, 5. juiija. Pogajanja med Italijani in
Jugoslovani se nadaljujejo, toda v stvari se opaža
hladnost in vzajemno nezaupanje. Slovanske stranke
□imajo enotnega stališča, zdi se, da so slovenski
klerikalci najbolj nepristopni. Italijanom naznani
Šušteršič jutri sklepe jugoslovanske «Narodne Zveze».
Parlamentarni položaj. Praga, 6. julija.
«Hlas Naroda» javlja, da hočojo češki agrarci in
radikalci danes hrupno obstruirati. Neki agrarec je
baje že nakupil piščalk, trobent in podobnega
orodja.
Praga, 5. julija. «Nar. Listy» javljajo, da so
Weißkircbuer, Braf in Začek nudili agrarcem sle
deče koncesije : 1. Letnih milion kron za zavod za
porabo živinskih produktov. 2. Pet milionov na
leto agrarne subvencije vsem deželam razen Nižje
Avstrije.
Belgrad, 6. julija. «Dnevni List» ima oster
članek proti sl o vensko-češki obstrukciji
iu pravi, da je bila povest o ljubezni do Srbov na
peterburškem kongresu gola komedija.
Ogrski parlament. Budimpešta, 5. julija.
Ogrski državni zbor je danes imel sejo na predlog
hrvatskih poslancev, ki so zahtevali, da izreče zbor
nica svoje mnenje o aretaciji poslanca Novosela
v Brodu. Kakor smo že poročali, je bil ta poslanec
aretiran ob priliki Rauchovega potovanja, češ, da
je ščuval ljudstvo zoper bana. Seja zbornice je
bila dobro obiskana. Ministri, ki so, kakor znano,
v demisiji, niso sedli ua ministrske sedeže, ampak
na svoje poslaniške prostore. Košutu so neodvišnjaki
priredili ovacijo. Poročevalec v imunitetni zadevi
N o v o s e 1 a je bil poslanec Hedervary. Šupilo
je predlagal, naj se naloži imunitetnemu od
seku, da poroča v 24 urah. Ta predlog je bil od
klonjen, pač pa je zbornica sprejela poročevalcev
predlog, ki nalaga imunitetnemu odseku poročanje
v osmih dneh. Zbornica je izrekla, da se je z
omenjeno aretacijo kršila poslaniška imuniteta.
Sklep se je naznanil ministrskemu predsedniku.
Potem se je državni zbor odgodil.
Ogrika kriza. Budimpešta, 5. julija. Po
zadnji W e ker lovi avdienci pri cesarju se smatra,
da je rešitev krize odgođena do jeseni in da je
Lukačeva misija s tem končana. Wekerle je bil
v soboto na avdienci ter je ostal 1 uro 20 minut
pri cesarju. Časnikarjem, ki so ga izpraševali, je
le toliko povedal, da je vladar izrazil željo, naj
sedanja vlada provizorično vodi opravke dalje in
Wekerle se je zavezal, da sporoči to željo svojim
ministrskim kolegom. Dobo do rešitve bodo kaj
pada stranke porabile za nadaljevanje svojih intrig.
Tnraka železnica. Spital ob Dravi, 5. julija.
Turska železnica se je danes v navzočnosti ce
sarja z veliko slovesnostjo izročila prometu.
Nemčija. Berlin, 6, julija. Na berlinski borzi
je razširjena govorica, da je v vprašanju finančne
reforme dosežen kompromis, po katerem bi vlada
opustila davek za kotiranje in davek na kupčijski
promet, namesto tega pa bi se vpeljal davek od
talonov; posestniki akcij bi plačevali vsakih 10 let
1 odstotek, lastniki obligacij pa pol odstotka.
Namestnik grof Wedel se pelje dne 8. t. m.
v Berlin. W e de la imajo v političnih krogih za
naslednika Bülowa.
Proces Hamann. Berlin, 6. julija. Včeraj se
je pričela pred poroto razprava proti Bülowemu
žurnalistu tajnemu svetniku Hamaunu radi krive
prisege. Hamann je prisegel, da z neko gospo ni
imel spolnega opravka. Priče trdijo nasprotno.
Razprava je tajna.
Nemški državni zbor. Berlin, 6. julija. Zbor
nica je v drugem čitanju odklonila zakon o podedovalai pravici države. Razpravlja se o davku na
vino v steklenicah.
irbija, Belgrad, 6. julija. Naprednjaška
stranka je pozvala ministrskega predsednika N ova kovica, naj odloži svojo funkcijo, češ, da je
stranki škodljiva.
Papež in Torki. Rim, 5. julija. Papež je
včeraj sprejel turško deputacijo, ki mu je na
znanila, da je Mohamed V. zasedel turški pre»
stol. Turki in papež so naglašali zvestobo turških
katoličanov do otomanske države. V imenu papeža
je kardinal državni tajnik Mery del Val deputaciji
vrnil obisk.
Perzija. Teheran, 6. julija. Med ustaši in
kozaki je prišlo do boja, v katerem so kozaki
zmagali. Revolucionarji so imeli 12 mrtvih. Poz
neje so nenadano pograbili kozake in so jih
premagali. V bazarju je včeraj bomba ranila
tri osebek
Umetni diamanti. Pariz, 6. julija. Lemoine,
ki je sleparil s trditvijo, da zna delati umetne
diamante, je obsojen na 6 let ječe, 3000 frankov
kazni in 5 let pregnanstva.
Strajk v Marzelji. Marseille, 6. julija.
Stavka mornarjev je končana. Vsi prej nastavljeni
matrozi se zopet sprejmejo na delo.

Ishaja v Ljubljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnin» za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3’50 K, meiečno 1-20 K ;
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9'50 K za četrt leta 4’80 K.
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Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
68. štev.

V Ljubljani, v četrtek, dne 8. julija 1909.

-T-.'-'pA; Za dopise in rokopise za list: Uredništva
-«•ceg» PlZporZi, Ljubljana. — Za denarne pošiljatve
aaroćąa na list, reklamacije, inserate i. Î. d.: Upravništvo
»Baocaga ^Sapora», Ljubljana, šelenburgova ulica 6/U.

Avstrija ln Balkan.
Cežko-siovenska klerikalno-agrarna obstrukcija
v avstrijskem državnem zboru ovira v prvi vrsti
»preiem pooblastilnega zakona, ki bi omogočil
Avstriji, skleniti trgovinske pogodbe s Srbijo, Bol
ivijo, Grško in ćrnogoro, in pa odobrenje trgo
vinske pogodbe z Romunsko. Kar ob tem početju
človeka posebno razburja, je dejstvo, da vprizar
jajo to Slovani, katerim se navadno slovanska
vzajemnost in ljubezen do slovanskih bratov kar
cedi iz ust. Le nekoliko je treba osvežiti spomin,
da se spozna na nesramnost te obstrukcije. Ko
je bilo razmerje med Avstrijo in Srbijo najbolj
napeto, je donavska velesila obljubovala malemu
sosedu, da mu napravi gospodarske koncesije, če
se spametuje. Pod pritiskom razmer se je Srbija
spametovala in je sprejela vse pogoje, ki jih je
bila diktirala Avstrija. Zdaj je pa čas, da izpolni
Avstrija svojo obljubo: da izvrši gospodarske kon
cesije iu korist Srbije. Gast države zahteva, da
bodi mož beseda ; pred vso Evropo je Avstrija ne
ie blamirana, temveč onečaščena, pripravljena
ob vsako zaupanje, ako ne izpolni svoje obljube.
Kako pa more Avstrija ostati mož beseda ?
Ne pri nas, ne v Srbiji ni nihče dvomil, da
se obljubuje trgovinska pogodba, ki bi Srbiji omo
gočil* gospodarsko življenje. Naša soseda onkraj
Sava ja gospodarsko odvisna od Avstrije, Agrarna
dežela je, brez lastne industrie. Ce hoče živeti,
mora smeti priliko za prodajo prašičev, svojih ovac,
svojega žita. Avstrija ji lahko zabrani uvoz in pre
voz, Avstrija jo iahko spravi na beraško palico.
Doslej se to že godi; svstroogrska meja je za
prta, vojna s puškami in s kanoni se je pač pre
prečila, vendar pa imamo carinsko vojno. Temu
m d* kanec napraviti ie s trgovinsko pogodbo na
katero čaka Srbija, ker ji je obljubljena.

PODLISTEK.
Laksta.

Konec.

Ka je bil spremil ženo na kolodvor ter se je
vrnil domov, poželel je takoj kakšnega jedila.
Heni »oi » je nasmejal. Ta želja se je vzbudila
gotovo ie radi tega, ker se je namenil gladovati.
Te je bila neka povsem naravna reakcija. Kadar
pozabi svoj namen, bode že bolje. Vendar se pa
ni megel iznebiti misli, da gladuje. Neumnost!
Opoldne je ie jedel kakor vsaki dan. Torej še ne
more biti gladen. Morda si tudi tatovi le domišffujejo, da so lačni? Sb, kaj bi se ukvarjal s takimi
aûatif Rejs pojde v kavarno. A spomni se, da
alm« denarji- Obrne se torej in premišljuje, kaj
bi storiL Ni« »n ne ugaja. Brez namena hodi po
ugu seostertja. Spomni se, da se mu je odpeljala
družina. Drug*
Î® T ^akem
vedno mislil
»a seno ia otroke» Letos pa ne more. Sam ne ve,
M pravzaprav mis& H konca postane nevoljen.
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Leto XII.

To trgovinsko pogodbo pa hočejo preprečiti
— Slovenci in Cehi. Slovani so to, da jim ni ena
kih! Hej, kako važne so ulične tablice, kakšna
afera nastane radi vsakega kosa platna, če ni belordeče-modro pobarvano, kakšno ogorčenje privre
iz dna slovenskih prs ob vsaki nemški besedil
Občudoval bi jih človek, kadar znašajo naj
debelejše slovanske fraze na kup. In glej :
Vse je komedija, vse je navadno premišljeno in
preračunjeno sleparstvo. Vse narodnjaštvo nič dru
zega kakor nesramna, za limanice porabna, hinav
sko izmišljena velikanska laž. Zakaj če bi bilo v
tej bandi res kaj .slovanstva», ne bi mogla, ne bi
smela uganjati politike, ki je v prvi vrsti in na
ravnost naperjena proti — slovanskemu Balkanu,
pred vsem proti Srbiji.

pirja je tudi slovenska bodočnost. Industrializirale
je sploh edino, kar more rešiti naš mali narod;
ne ulične tablice, poštni pečati in cvičkarski nazdr,
ampak stroj nam more zagotoviti obstanek. Raz
voju naše industrije nasprotuje svojat, ki hoče radi
momentanega oderuškega dobička, preprečiti prija
teljske gospodarske razmere z balkanskimi državami.
To niso samo besede in nazori, temveč dejstva,
ki se dajo dokazati.
Med Avstrijo in Rumunijo so bile v letih
1875—1886 urejene trgovinske razmere. Takrat je
Avstrija izvažala v Rumunijo za 140 milionov levov
blaga, to je skoraj polovico (48-6’/0) vsega uvoza
v Rumunijo. Hvala našim egoističnim agrarcem se
je leta 1886 prepovedal uvoz živine iz Rumunije,
ki se je seveda revanžirala s tem, da je onemo
Toda balkansko vprašanje ne pomeni samo gočila uvoz induslrialnih produkt o y iz Avstropar prašičev in nekoliko kilogramov masla. Stokrat Ogrske. Od leta 1886 do 1890 je padel uvoz iz
smo slišali, da je Avstrija v trozvezi vklenjena in Avstrije na 60 milionov ter je znašal komaj 13-4
izročenaj nemškemu vplivu, da mora izvrševati odstotka vsega uvoza v Rumunijo. Leta 1894 se
prusko misijo v Evropi, da provzrokuje naša zu je obnovila trgovinska pogodba, naš izvoz se je
nanja politika germanizacijo v notranji politiki. zopet povzdignil, dokler ni nastala leta 1906 pod
Vprašajmo pa, kako se more to izpremeniti? agrarnim vplivom zopet brezpogodbeno stanje,
Ce se hočemo iznebiti nemškega vpliva od katero bi zdaj agrarci radi raztegnili do konca dni.
S Srbijo smo bili leta 1903 gospodarsko spri
severa, moramo povečati svoj vpliv na jugu.
jaznjeni.
Takrat je znašal izvoz blaga iz Avstrije
Na Balkanu so pogoji slovanske politike za
v
Srbijo
35 milionov. Leta 1907, ko smo imeli
Avstrijo, tam moramo pridobiti zanesljive in za
carinsko
vojno,
je padel na 25 milionov in od
upajoče prijatelje. A kako naj nam zaupajo slo
tega
časa
pada
neprenehoma. Nekdaj je Srbija
vanska plemena na Balkanu, če vidijo, da jim prav
Slovani v Avstriji ne privoščijo življenja, ker so dobivala 60 odstotkov svojega blaga iz Avstrije,
jim agrarno-oderuški interesi tisočkrat svetejši od do aneksije je padel naš izvoz na 36 odstotkov.
Nasprotno pa se je izvoz Nemčije od 7 milionov
vseh «slovanskih» idealov?
leta 1903 povzdignil na 20 milionov, iz Anglije pa
Vsak greh se pa maščuje. Ce prizadeva po
od 5 do 10 milionov.
manjkanje trgovinskih pogodb škodo balkanskim
Taka je «slovanska» politika Šušeršičeve garde !
državam, ne koristi niti avstrijskemu gospodarstvu,
In tako se pospešujejo slovanski interesi s slovansko
temveč mu posega prav do korenin. S tem, da
obstrukcijo! Ce bi ljudstvo vedelo vse to, bi s
zapira Avstrija balkanskim poljedelskim produktom
poleni nagnalo klerikalne politične sleparje, kadar
pot t svoje dežele, zapira tudi svoji industriji pot
pridejo na deželo lagat m se bahat z uspehi, ki so
na Balkan. Povedati pa se mora tudi, da je za
jih dosegli za — žepe graščakov.
Avstrijo že danes industrija desetkrat važnejša od
vsega agrarizma. V industriji, ne pa v saji krom

jedeL Sedaj je pač menda res gladen. Citati ne
more, morda zato, ker je preveč truden. A kaj bi
druzega delal? Nekaj časa se sprehaja po sobi
potem pa sede v naslonjač. Jedij ni v hiši; sploh
jesti noče, ker želi poznati glad. A piti mora. Na
pije se toraj vode. Cudno. Navadno ne more piti
več vode, kakor malo čašo, danes je pa popil več
velikih kozarcev. A sedaj mu je jako čudno v že
lodcu. Sedaj bi že rajše kaj jedel.
Da pozabi svoje misli, se vležs v postelj a
dolgo ne more zaspati.
Ko se zjutraj zbudi, obleče se hitro ter odide
v orad. Počuti se sicer slabega, a ker ima pri sod
niji mnogo dela, pozabi na včerajšnje misli. A ko
zapusti pisarno, se iste takoj povrnejo ter ga nad
legujejo še bolj, kakor včeraj. Dozdeva se mu, da
se je pridružila težkim mislim še neka telesna
bolest To prihaja gotovo iz želodca. To je menda
že glad. Počuti se že jako slabo. Vsi udje ga bole,
kakor bi bil prav močno pretepen. Cuti tudi, da
mu je želodec prazen. Gredoč mimo neke gostilne,
zadiše mu razne pečenke in instinktivno hoče sto
piti v sobo. Spomni se, da nima denarja in da
noče jesti. Pravzaprav — morda bi bil jedel vzlic
svojemu namenu, ako bi le imel denarja. Dâ, go
tovo bi bil jedel. Kaj treba njemu gladovati ? Nje
gov namen ni nič drugega, kakor nekaka neumna
sentimentalnost. Ljudem v njegovem položaju ni
treba trpeti lakote. A kaj naj stori? Najbolje bi

bilo, da si izposodi kje denarja. A kje? Nekaj
znancev sicer ima, ki bi mu lahko posodili, a kaj
naj jim poreče? — No, to ni mogoče, ker bi se
osmešil. Pač — enega prijatelja ima, kateremu
lahko vse pove. Napoti so torej v njegovo stano
vanje, a zaman. Prijatelj je odpotoval. Kaj torej
sedaj? Naj bi šel zopet lačen spat? Ne, ne! Sedaj
že ve, kaj je glad. To je res jako neprijetno
čuvstvo, hudo čuvstvo. Ni se čuditi, ako neizobražen
človek, kadar je lačen, res kaj ukrade.
Vse ga že boli. Knjiga mu pride na misel, a
takoj je prepričan, da danes ne more čitati. Sedaj
nima druge misli, druge želje, kakor da se najé.
Ude mu obhaja nekaka mrzlica. AU je to nervoznost
— aU glad? Cutstva, ki ga navdajajo, so yedno
bolj divjat živalska, lesti, jesti hoče! Hodeč po
uticah, opazi neko kavarno, v katero večkrat za
haja. Brez pomisleka stopi vanjo. Markér, ki ga
pozna, mu prinese takoj kavo in muh. Sodnik
hitro poje in popije ; rad bi bil jedel še več kruha,
a sramoval se je zahtevati ga. Vzame častnik v
roko, a tudi tega ne more čitati. Markérju pravi,
da je pozabil denar doma. Pri teh besedah ga ob
lije rdečica. Potem odide domov. Truden je, da
ga komaj noge nosijo. Prišedši domov, se vleže
takoj v postelj. Dozdeva se mu, da je bolan. Oči
ga pečejo, glava mu gori, vsi udje se mu tresejo.
Dolgo ne more zaspati. Ponoči ga mučijo težke
sanje. Ko se zbudi, mu je jed prva misel, Poišče

Socialna demokracija

t

govini.

Bosni In Herce

Dalj0,

Izvirno poročilo «Rdečega Prapora».

V nedeljo, 27. junij* popoldne je bila n» vrtu
mestne restavracije v Sarajevu sijajna «oci no
mokratična manifestacija, kakršne sp o ne po i
glavno mesto Bosne: Ljudski shod pod milim nebom, ki je vsled udeležbe in vsled govorov ter
razpoloženja mase nepozabljiv onim, h so bili
navzoči, pa tudi velepomemben za bodeči razvoj
delavskega gibanj* v anektiranih deželah. Sodru
gom, ki so prišli od zunaj, se je zdelo skoraj ne
sumljivo: Naštiritisočseje lahko cenila na ogrom
nem vrtu zbrana množica. V Sarajevu, v mestu,
kjer socializem ne more biti star, kjer so doslej
me sile potlačevale delavsko gibanje.
Zborovanje je otvoril sodrug Stjepanović,
jako dober pevski zbor je zapel pesem o delu,
potem je dal predsednik sodrug Fatmer besedo
češkemu poslancu in članu delegacij sodrugu
Altona Némca (Praga),
ki je izvajal : Sodrugi in sodruginje 1 Upam, da me
boste razumeli, tudi če govorim z Vami češko in
dobro socialno-demokratično. Skupno hrepenenje
po svobodi, bratstvu in enakosti nas močneje zdru
žuje, nego nas loči neenakost jezikov. Bosna in
Hercegovina sta še daleč od tega, da bi bili
evropski deželi. Ko smo prišli v Sarajevo, nas je
najprej sprejela policija. Kaj se hoče do
seči, če se zahteva pred zborovanjem besedilo go
vorov? Zdravo ni, če se hoče delavstvu v Bosni
dokazati, da ne vživa toliko pravic kakor v Av
striji ali pa v Srbiji. Proti tem policijskem praktikam se bo že na pravem mestu odločno nasto
pilo. Napredka socializma ni ustavil ruski car, ne
avstrijska birokracija, pa ga tudi bosenska policija
ne ustavi. Kakor smo mi dosegli, da nas rešpektirajo, dosežete to tudi vi. Živila bosenska, živila
mednarodna socialna demokraciji ! (Burno plo
skanje.)
Draglia Lapčević (Belgrad):
Kaj hoče socialna demokracija? Vse, česar nočejo
naši nasprotniki. Narodu mora biti omogočeno, da
se bavi z vsemi vprašanji, ki se ga tičejo. Od
strani naj se tiranija manjšin, svoj delež naj
imamo v proizvajanju, pa tudi v užitkih. Pravijo,
da hočemo revolucijo. Kaj se ni sedanji družabni
red porodil iz revolucije ? Kapitalizem nas je vzgo
jil za svoje grobarje in tako se ina njegova
usoda izpolniti po vsem svetu: Naj pomislijo na
sprotniki, da prihaja tudi v vojašnice dannadan
tisoče proletarcev. (Viharno odobravanje.)

Ferdinand Skuet (Dunaj);
Ko smo se danes zjutraj pripeljali, smo se
vprašali, če je Bosna in Hercegovina pridružena
Avstriji ali Rusiji. Poskrbeli bodemo, da prenehajo
ruske navade v tej deželi. Pred kratkim je tukaj
privatna družba z Dunaja nastopala kot zastavnica
črne internacionale; Luegerianci niso imeli nobene
pravice, nastopati v imenu dunajskega ljudstva.
Mi smo bili z vami edini, ko je bila meja med
nami in edini bomo v svojih nadaljnih bojih do
zmage. (Hrupno pritrjevanje.)

zopet prijatelja, a njega še ni doma. Brzojavil 1
rad ženi, naj mu pošlje denarja. A nima potret
nega denarja za brzojav. V urad ne gre. Cuti, d
ne more delati. Divje misli, ki so ga že včeraj ob
hajale, pojačijo se danes. Ljudi, katere sreča n
ulici, gleda tako srpo, kakor bi bili vsi njegoi
sovražniki. Nehote misli: oni so siti, a jaz ser
lačen. Čuti, da bi v tem duševnem razpoloženj
lahko ubil človeka. Njegove telesne bolečine s
vedno večje. Posebno v želodcu in okoli srca g
vse boli. In ysi udje so mu slabi. Misli so mu ne
jasne. Rad bi nekaj storil, a ne ve, kaj. Vonj jedi
iz gostiln ga neizrečeno draži. Kadar zadiši pečenka
bi najraje razbijal in ubijal. Da bi se izognil teme
odide iz mesta. A tudi v gozdu nima miru. t
goščavi najde neke drnule in jih pozoblje. Seda
občuti še bolj glad ter se nameni nazaj v mesto
Jesti mora, naj se zgodi, kar hoče. Spomni se, di
ima uro in verigo, katero bi lahko zastavil. A ki
pride v mesto, vidi, da je zastavnica zaprta. Nek<
grozno, obupno čuvstvo se ga poluti. Rad bi jofad
a obenem ubijal. V tem trenotku sovraži celo člo
veško družbo ter jo v srcu divje proklinja. Ka
opazi pred neko prodajalnico venec klobas. Ne d;
bi kaj mislil, odtrga eno in je začne kar ka ulic
jesti. - V tem hipu položi stražnik roko na nia,
govo ramo,
*

Villm Bnkiee (Zagreb);
Na vprašanje današnjega dnevnega reda: Kaj
hočemo? - ■«kko odgovorimo z
merami. Policajnemu absolutizmu im*
ia
stitucija reakcije, ki bi dajala vso moč beg
agam. Ce zadnje vojne homatije niso konc
prelivanjem krvi, ne smemo pozabiti, da «e vJlas
držci bolj bojo notranjega nego zunanjega sovraž
nika. Državna sila se postavlja na stran izkorišče
valcev. V imenu hrvatskih sodrugov vam žeiim:

bravanje.)
Emanuel BnaMagas (Budimpešta):
Na vprašanje «Kaj hočemo» ima ogrski soci
alni demokrat enostaven odgovor: Vse, česar ni,
in ničesar, kar je na Ogrskem. Na Ogrskem imamo
splošno moritev ljudskih mas, umirajočih od gladu,
dočim si brezobrazna gentry polni blagajne. Toda
socialna demokracija je skala, ob kateri se raz
bijejo vsi navali reakcije (Ploskanje in pritrje-

prave, nasajevanje gozdov, izkoriščanje gozdov,
gozdno varstvo, ureditev gozdankega prometa, ra
čunstvo gozdnih vrednosti, vremenoznanatvo, rast
linska patologija, deskriptivna gaometrija, stav
bena mehanika, nauk o gozdnih tleh. gozdarska
kemična tehnologija» splošno atavbeustvo. spiosao
strojništvo, lesno trgovstvo, zagrajevanje nudoof,
nikov, načrtno in terensko risanje, konMauss^^ u
praktične vaje k posameznim predmeten.

Poljedelska stroka.
Splošna in agrikulturna kemija, splošna «>
špecijelna botanika, mineralogija in petrografią,
geologija, anatomija in fiziologija domačin fivalij,
nacionalna ekonomija, živinoreja, mlekarstvo, špiošoa
in špecijelna rastlinska produkcija, splošno in polje
delsko strojno stavbenstvo, civilno pravo, upravno
pravo, poljedelsko-kemična tehnologija, splošno m
poljedelsko prometosiovje, fizika in mehanika, nižja
geodezija, vremenoznanstvo, rastlinska patologij«,
sadjarstvo in vinarstvo, nauk o škodljivih žuželkah,
trgovstvo, kvalitativna in kvantitativa» kemična
analiza, splošno in špecijelno stavbenstvo, konstruk
cijske in praktične vaje k posameznim predmetom,

Etbin Krlltan (Ljubljana):
Nali nasprotniki imajo mnogo odgovorov, če
jih kdo vpraša, kaj hoče socialna demokracija:
Kul turn o-tehnična stroka.
Ljudstvu hočemo vzeti boga, uničiti vero, prodati
Višja matematika, višja ia nižja geodenj«, g^.
narod, poteptati domovino, odpraviti vse človeške logija in petrografija, mineralogija, splošna in sp«,
ideale, napraviti iz celega sveta kasarno L L d. cijelna botanika, splošna in špecijelna kemija, doka
V tej deželi je pa še posebno razširjeno mnenje, in mehanika, nacionalna ekonomija, kulturno.teh
da je socialna demokracija nekakšna tajna družba, nično vodno stavbenstvo, kulturno-tehničoo ttnjoo
ki se shaja v podzemeljskih kleteh na skrivnostne stavbenstvo, hidravlika in stavbena tseask*.
sestanke, kjer kuje bogve kakšne pošastne načrte upravno in civilno pravo, zemeljsko-, cest», B
in dobrijani kar trepečejo, misleči, da bodo socia
mostno stavbenstvo, vremenoznanstvo, spiotm B
listi vzlic vsej paznosti policije naenkrat obrnili to
špecijelno stavbiteljstvo, splošna in špecijelna na<
pove iz utrdeb na Sarajevo ter vprizorili straho
linaka produkcija, zagrajevapje hudournikov, alak*
vito klanje. In vendar niso socialni demokratje
trotehnika, agrarne operacije in katastrstvo, pe
kar nič hudobni ljudje ter nočejo prav nič dru
tični in pravai odnošaji izboljševanj, kvalitativna
zega kakor živeti. Seveda ne vegetirati, ne «biti na
kemija, načrtno in terenako risanje, deskriptivna
svetu» kakor stroji in avtomati, temveč živeti v
geometrija, splošno poljedelsko prometosiovje, koapravem zmislu. In križ je le ta, da nasprotniki
štrukcijske in praktične vaje k posameznim pred
delavstvu ne privoščijo življenja, pa tako silijo
metom.
proletarce, da si z bojem pridobe vse, kar je za
Razen teh predmetov se vsak zemjjedeiec lahke
življenje potrebno. Seveda pride v tem boju včasi
vpiše v sledeče: bakteriologija, zoologija, agrarna
do živega, toda nasprotniki nimajo pravice prito
in gozdna statistika, čebelarstvo, arifantro, ribar
ževati se radi naših bojnih metod. V svoji deželi
stvo, lovstvo, agrarno in finančno pravo, zadruž
ste imeli stokrat priliko opazovati, kako se boju
ništvo in živinoidraratro.
jejo oni ia koliko viteštva smete pričakovati od
Iz nekaterih teh predmetov se morajo delati
buržoazije. Za nas boj ni šport, ampak iz resnič
posamezui izpiti (kolakviji), ako se hoče tati prinih razmer izvirajoča nujna potreba. Pravijo, da
puščen k državnemu izpita. Pripomniti moramo
je socialna demokracija nevarna idealom, ker se
še dalje, da je za H. zemljedeiaki izpit predpisan
bojujemo samo za želodec. Toda ves svet ve, kako
praktikom med velikonočnimi počitnicami druzega
imenitno znajo kapitalisti skrbeti za želodec in
študijskega leta.
razlika je le ta, da si ga oni polnijo, pa ne go
Vsa pojasnila dajejo med počitnicami rade volje :
vore o njem, mi pa priznamo, da je rešitev gospo
Dragotin Gustinčič, kulturni tehnik, Matenja vas
darskih vprašanj in zsgotoyljenje materialnega
življenja prvi pogoj za idealno delo in za povzdigo pri Postojni; Vojko Koprivnik, gozd. tehnik, Ma
kulture, za katero smo se vedno bojevali in bomo ribor, vila 111 ; Savo Bratina, gozd. tehnik, Bovec,
bojevali, dokler ne zmagamo! (Viharno odobra Goriško; Vatroslav Kraut, gozd. tehnik, Bistrica p..
Šmihel pri Pliberku, Koroško.
vanje.)
Pevci so zapeli marzeljezo, sodrug Ravšei
Za akad. društvo slov. agronomov «Kru»:
je izpregovoril nekoliko navdušenih zaključnih be
Vojko Koprivnik
Savo Bratina
sed in impozantni shod se je končaL
tč. podpredsednik.
tč. tajnik.

Zenljedelska ylsoka šola na Dnnajn.
Poslanica akad. društva «Kras»
abiturientom.

slovenskim
Konec.

Naj torej sklenemo 1 Zemljedelske stroke so vse
tri slov. mladini z lepo bodočnostjo na stežaj od
prte. Treba je le, da se jih loti s potrebno res
nostjo in energijo. Svetujemo pa bodočim kolegom,
da si dobro ogledajo program, ki sledi tem
skromnim vrsticam, in da se zavedajo dejstva, da
gredo študirat tehnične stroke.
Pripetilo se je že, da je prišel Slovenec radi
tega študirat zemljedelstvo, ker je čital v programu
«zemljed. vis. šole», da se dobi dosti podpor od
poljedelskega ministrstva. Ljudi, ki ne čutijo po
klica za te stroke, ne vabimo !
S to poslanico pa tudi vabimo slovenske svo
bodomiselne abiturijente v naše društvo «Kras», ki
se kljub temu, da se ga naša domovina zelo po
redkoma spominja, v zadnjem času lepo razvija.
Društvo ima že lepo strokovno knjižnico, kot po
seben napredek pa omenimo, da se je preselilo s
Hrvati in Srbi v skupen lokal, kjer si je ustano
vilo tudi lepo čitalnico. Podajamo tu seznomek
predmetov vseh treh strok.
Gozdarska str o ka,
Višja matematika, fizika in mehanika, splošna
kemija, splošna in špecijelna botanika, mineralogija
geologija, petrografija, nižja geodezija, nacionalna
ekonomija, gozdarsko stavbeno inženirstvo, civilno

Politični odsevi.
* Obitrnkcloniatična Soialaoit je prišla v ve
liko zadrego, v svojem mišljenju neodvisen človek
se pa lahko imenitno zabava, če opazuje, kako
se zvijajo komedianti, ki bi bili radi zvestovdani
črnorumeni podložniki in krvavoradikalni opozicionalci obenem. Na slavnosti ob otvoritvi turške
železnice je dejal cesar v razgovoru z zborničnim
predsednikom Pattaiem, da bi bil škandal, če
bi se z obstrukcijo preprečilo parlamentarno delo.
Naše mnenje se v tem vprašanju popolnem«
strinja z vladarjevim; da, že dosedanja ob
strukcija je nesramen škandal. Toda na naše
mnenje ne vplivajo cesarjeve besede; mi bi srna
trali početjeagrarno-klerikalne klike tudi tedri
za neopravičljiv škandal, če bi bil naš nazor /x>
polnoma osamljen. Drugače je pa z gospodo, ri
glumi vlogo revolucionarnih bojevnikov.^ *
svojem življenj» ni pazila na noben
o?
pozorno kakor na veter, ki piha v visobh JMph’
□eneralissimus obstrukcije je gospod
c
p»

Ivorjanika, kakor da bi bil vzS«1 ffled Mi*^jo
tnstokracijo. In vse njegovo stremljenje gre v
nšave. Vsak otrok ve, da < ministrski sedež
njegov cilj in vsak njegov korak je preracunjen
1 ozirom na ta smoter. A naenkrat pride iz ce
sarjevih ust besedica '.škandal*. Kakor gorka
zaušnica 1 In kakor kamen, ob katerem se clovei
lahko izpodtakne, ko se prsti že skoraj dotikajo
ministrske listnice. Hudo je to. Na svetu m «lepa
dobiti tako «lojalnih* «patriohčnih* ituds kakor
paši klerikal«. Beseda iz cesarskih n»t mor» biti

prłtoja „Rdečemu praporju“ z dne
abSOit“rkaTno°D& ^gleł - ta beseda imeizven šole smo prihajali dannadan v dotiko
nuje
P^etje skandal. Leta in leta se
glasuje za se rekrute, za vse kanone, za vsako s tem militarističnim duhom. Če je prišel domači
£!L^c =
^eia se »*
vpoštevajo
***
visoki državni fant od vojakov na dopust, je vsem posebno
'nw;'i’ ~ u?Uec ie - »škandal!*.. Hudo je; mladini strašno imponirah Pa se je znal po na
apetrt se lahko izgubi ob taki kritiki, vadi tudi postaviti, da je bilo kaj! Poslušati doki zapira sapo monarhistični duši. Toda končno
ostane vendar še tolažba : Če je Košut Ferencz godbe z njegovega vojaškega življenja (ki si jih
je izvržečine izmislil) je bilo nam dečakom prava
tanko postal minister, tedaj...
0&Q0dU»T ogrske krize bi vse madžarske slast In domači nabori, tu je vsak fant, ki je dobil
stranke rade porabile, da bi ž njo nekako dokazale listek, že pravi junak. In te pušeljci in to petje
svojo »zmago*. Toliko je res, da je krona za trenotek in pitje — tolika sleparska poezija ne zgreši
popustila vladi, Gospodje ministri so izjavili da svojega vpliva na male in — velike otročaje.
morejo le redaj voditi vladne posle dalje, če jih
Tretji, glede na važnost prvi činitelj v naši
krona zopet formalno poveri. Logike ni v tem
vzgoji,
t. j. cerkev in duhovčina, vplivata v enakem
sklepu toliko, kolikor je črnega za nohtom, zakaj
zmislu.
Molitve naše, cerkvena azistenca pri naših
Wekerlova vlada je pač vložila demisijo, ni pa
še odstopila. % ekerle. Košut, Andrassy e tutti vojaških slavnostih, to vse daje višjo sankcijo
quanti so še ministri in zahtevati, da se ministri militarizmu, in otročji duh se klanja v prahu pred
imenujejo za ministre, je vendar čudno. V drugem njim . . .
oziru pa ne pomeni zavlačenje krize za nikogar
Ta otročji duh niti ne občuti, niti se prav
dobička, izvzemši ministre, ki bodo še do jeseni
dobival’ popolne gaže. Samo spletkarjenje se bo ne zaveda one propasti, ki zêva med raznimi
nadaljevalo in stroške intrig bo plačevalo ljudstvo. nauki ene in iste edino izveličavne katoliške
* Bkyktfeki poslanec Brasem Barčic, starostni cerkve.
predsednik hrvatskega sabora, ki je bil odgođen,
Ne čudim se svojemu mlademu navdušenju
preden se je moglo izvoliti predsedništvo, je brzoza
vojake,
tudi ne zamerim tega čuvstva še neavno naprosil cesarja za sklicanje hrvatskega saiora, da more sklepati o kršenju imunitete po zavedeni masi. Preklinjam pa tiste, ki maso zava
slanca Novosela.
jajo, ki jo držijo z vso silo v temi in ji nočejo
* Proti sprejema krvavega carja, Hribarje odpreti oči. Kako je pač enostaven le-ta pomislek :
vega vladarskega vzora, je angleška socialno-de
mokratična stranka sprejela sledečo resolucijo: ako nas cerkev uči prav, ko pravi »ljubi svojega
„Socialno-demokratična stranka se odločno izreka bližnjega kakor samega sebe* in dalje „ne ubijaj"
zoper to, da bi se pripravil ruskemu carju ob — tedaj je nemogoče, da bi bilo prav, če nam
njegovem prihodu na Angleško državen sprejem. ista cerkev po drugi strani blagoslavlja smrtono
Kot despot ruskega naroda se je osebno identi sno orožje. Katera je resnica? Česa naj se držimo?
ficiral z najhujšimi hudodelstvi, storjenimi Če bi se priprosti človek z zdravim razumom
nad njegovimi najplemenitejšimi podložniki, a
mučenje ter okrutnosti, ki so se vršile malo več pozastavil ob tem kričečem nasprotju,
pred vsakim usmrčenjem, je dovolil in bi moral priti do spoznanja, da oboje ne more
priporočal. Stranka zahteva, da tisti, ki pripo biti resnica, da je eno ali drugo laž.
ročajo vabilo s krvjo oškropljenega monarha,
Klerikalizem ni sam, ki vzdržuje pri nas mi
vprašajo narod in da skličejo v ta namen shode litarističen duh. Pomaga mu verno tudi naše napo vsem Angleškem, katerim naj se predlože re
solucije o carjevem obisku“. — Dne 25. julija prednjaštvo, naš liberalni svet. Razlikuje se mo
hoče vse politično organizirano delavstvo prirediti goče samo nekoliko v barvi, v bistvu sta enaka.
veliko demonstracijo na Trafalgar Square proti Klerikalec je še bolj pristen in odkrit in kaže od
carjevemu posetu.
krito svoje črnožolto mišljenje, liberalec pa si ga
* V tlUlški guberniji aa Ruakem so nastali je lepo belo-modro-rdeče pobarval. Ti ubogo nakmetski nemiri. Kmetsko prebivalstvo se punta,
ker primanjkuje hrane. Zadnji čas se ponavljajo prednjaštvol Kako je slišimo vpiti proti vladi,
slučaji, da kmetje ubijajo graščake, zlasti v ob birokratizmu, klerikalizmu, militarizmu, a ko pride
mejnih okrožjih. Moskovski namestnik grof V o- prava prilika, da bi pokazalo barvo, pa se lepo
roncev-Daškov je izdelal obsežen program potuhne in skrije svojo zadrego za belo-modroza agrarne reforme na Kavkazu ter ga je predložil rdečo bandero. Izza te bandere pa kaže figo vsem,
ruski vladi. Pravijo, da je vlada vsled nemirov
češ, pa me dajte sedaj, če se me upate. To po
sklenila, izvršiti ta program.
tuhnjenost liberalizma vidimo tudi v njegovem
protifarštvu. Zaničuje klerikalnega farja in pljuje
nanj, a nosi debele sveče za .liberalnim“ farjem...

{

Svoje naročnike pro
simo, da odpošljejo
takoj naročnino za
,,Rdeči Prapor“.
Kako Je lep vojaški stan . . .

Spominjam se na svoja otroška in deška leta,
ko smo se še igrali vojake. Koj po šoli smo
tekali aa igrališče ali iz mesta razdelili se v dva
„sovražna“ tabora, izvolili si vsak svojega po
veljnika, napravili „bojni" načrt in kmalu se je
pričela med nami vojna „na življenje in smrt".
Ko smo se naveličali ali ko je ena stranka »zma
gala«, smo odšli domov. Med potjo smo se nava
dno pričkali radi svojih .»hrabrih* činov, bojnega
poguma i. t. d. Naša mlada srca so gorela za vojake.
Bleščeča uniforma oficirja in njegova »bridka*
sablja nas je vedno navduševala, da ne govorim
o vojaških paradah. Tu smo bili vedno prvi na
mestu, in najbolje se je bahal tisti, ki je največ
videl in največ vedel pripovedovati o — paradi.. .
Otroška in deška leta so davno minula. Na
stopila je mladeniška in za njo moška doba.
Mlađi duh se je razvil in nekega lepega dne se
je v možganih zasvetilo. Tudi oči so se odprle
v onem trenutku, ko so začele gledati izza ozkih
mej naše slovenske zemlje. In sedaj gledam na
zaj in se smehljam svojemu mlademu navdušenju
— za lepi vojaški stan. Tudi razumem popolnoma

tisto navdušenje.
Čisto naravnim potom je prevzela mene in
druge mlade duše. Vsa naša vzgoja in ves milje,
v katerem smo živeli, nam je vcepljal sveto spo
štovanje in neznanski rešpekt pred vojaškim sta
tt®. V šoli so nam naši Lanovci z zanosom
Vlagali dannadan vojaške zgodbe, slavne zmage
» fesbre čine vojskovodij in vojakov, šolske
knjižnice so polne tistih štorij, kar mr-

100 ’ oK vitezovT kraljevičev, vladarjev, rudi I

Sodrugom v Trstu in na Primorškem.
Dogovorno z izvrševalnim odborom je tržaški
politični odbor sklenil, ustaviti izdajanje «Delavskega
Lista» z začetkom drugega polletja. Odjemalci
«Delavskega Lista» dobe namesto tega četrtkovo
številko «Rdečega Prapora», ki se že danes raz
pošlje vsem naročnikom. O posameznostih ima še
sklepati goriška deželna konferenca in izvrševalni
odbor, pa naznanimo cenjenim odjemalcem pri
hodnjič, kar bo še treba.

Domače vesti.

— Naši klerikalci operirajo v politiki v
dvojni smeri: V državnem zboru ovirajo delovanje
parlamenta, doma se pa postavljajo kot velikanski
Slovenci in razkrinkujejo vsakovrstna narodna iz
dajstva. V politični hinavščini so torej dosegli že
najvišjo stopnjo. S frazami ne more biti nihče
bolj «slovanski» kakor Šušteršičevi črnuhi ; v stvari
ne more biti nihče večji izdajalec slovanstva ka
kor črni Šušteršičevci, ki s svojo hudodelsko ob
strukcijo ovirajo vsako Slovanom koristno gospo
darsko politiko. Ce ne bi bile posledice te lumpa
rije tako draga za ljudstvo, bi se bilo treba prav
zaprav od srca veseliti, da se narodnjakarstvo
tako razkrinkuje. Kadar se bodo jezuitski hujskači
zopet zgražali nad zvezami z Nemci pa si trkali na
svoje «slovanske» prsi, se jim bo lahko povedalo,
kako infamno so ovirali sporazum s slovansko
Srbijo in utrjevali germanistično zunanjo politiko,
kako so podraževali slovenskemu ljudstvu kruh,
kako so onemogočali razvoj industrije med Slo
venci, le zato, da si nekoliko brezdušnih oderuhov
lahko zavaruje nekrščanske profite na račun najsiromašnejšega ljudstva. Škoda je Ie, da je ilustra
cija tako draga, predraga zlasti zato, ker nam ne
pove nič novega. V narodnost klerikalne svojati
nismo verjeli nikdar, kakor ne v narodnost libe
ralnih advokatov in drugih kupčevalcev. Ampak
če od tega procesa ne more biti druzega dobička,
bodi vsaj ta, da se strga hinavcem krinka z obraza.
Kdor pomaga, da se to zgodi, stori zaslužno delo.
— Tanko Železnico so v pondeljek izročili
prometu z vsemi slavnostmi, ki so ob takih prili
kah v navadi. Lokomotiva je bila okrašena, videle
so se bleščeče uniforme, korektni fraki, godbe so
igrale, šopki so se izročali in govorili so se slav
nostni govori. Banketiralo se je in pilo — skratka,
bilo je slovesno. In v govorih se je naglašalo vse
kar je bilo zanimivo: Kako visoko se vzpenja že
leznica, koliko ton zemlje in kamenja se je spra
vilo iz tunela, koliko dinamita se je porabilo i. t. d.
i. t. d. Le enega ni omenil živ krst, enega,
brez katerega se ne bi bilo nikdar moglo dovršiti
velikanskega dela, enega, ki je dal svojo varnost,
svoje zdravje, svojo kri, svoje življenje za delo, ki
Napisal sem gornje vrste v spominu na pa bo koristilo vsemu človeštvu, a njemu samemu naj
manj. Za vsakega je bila kakšna beseda, o de
rade od 22. junija. Naše klerikalno in liberalno lavstvu se nihče ni zmenil! Nihče se ni
časopisje je bilo polno poročil o slavnostnih spomnil onih tisoč in tisoč delavcev, ki morajo iti
pripravah in vojaških paradah, ki so se imele zdaj, ko so končali svojo nalogo, s skrbjo in brigo
vršiti tega dne. Pred sto leti je bila namreč bitka s trebuhom za kruhom, nihče ni imel besedice za
pri Aspernu, kjer je avstrijska vojska prvič pre tistih sto in sto delavcev, ki so ostali na tujih
pokopališčih, žrtve nezgod, epidemij, neza
magala Napoleona. In tu so menda tudi mnogi dostnih varstvenih priprav, pomanjkljivih higienič
Slovenci prelili svojo hrabro kri za domovino. nih uredeb, žrtve brezbrižnosti kapitalistične družbe
Vse to je treba pač dostojno počastiti s troboj za blaginjo delavstva. S tem je žalostno, a ka
nico in — sveto mašo. V tem zmislu so pisali rakteristično označena vloga, ki jo ima delavstvo
meščanski časopisi in naša županstva, klerikalna v kapitalistični družbi : Delavstvo vstvarja bogastvo,
pa mora stradati; delavstvo žrtvuje zdravje in
in liberalna, so prav tako apelirala na lojalnost življenje, pa mu nihče ne priznava žrtev. S svojim
zvestih državljanov. Kaka hinavščina — posebno delom pomaga človeštvu navzgor, a v zahvalo ga
na liberalni strani. Pred sto leti pač še ni bilo pehajo navzdol in v temo, Ampak prišel bo dan,
Slovencev v sedanjem pomenu in kakor čitamo ko bo delavstvo samo izpregovorilo----------'
— Olepševalno društvo v Rožni dolini pri
v zgodovini, naši fantje niso nič kaj radi šli pre
Ljubljani priredi vrtno veselico, ki se bo vršila v
livat kri za — domovino. Kar so jih polovili nedeljo, dne 11. julija 1909 v revstaraciji «Rožna
beriči, te so pobrali in vtaknili hočeš nočeš v dolina».
vojaško suknjo. Za to pač ni potreba troboj
nic .. .
Zadnje vešti.
In vendar jih je bilo treba, vendar so pla Državni zbor.
polale po slovenskih trgih in vaseh, dolge in ši
Dunaj, 7. julija. Doslej se nadaljuje obstruk
roke slovenske trobojnice. In svete maše so se cija, dubomorna in duševno prazna, med tem pa
pele tisti dan, velike slavnostne maše. Duhovščina se nadaljuje pogajanje z obstrukcionisti, ne z ve
je molila zahvalne molitve Onemu, kl je dovolil, likim upanjem, ampak že skorej s prepričanjem,
da so tisoči pobijali tisoče, in nam naklonil iz da se jutri zbornica odgodi. Slovenski klerikalci
redno milost, da je padlo nekaj več Francozov igrajo sploh neodkritosrčno igro. Na eni strani se
pogajajo radi opustitve obstrukcije, na drugi pa
nego Avstrijcev. To je dogodek, vreden sijajne spletkarijo in iščejo novih čet za obstrrukcijo. Danes
proslave. Ni je manjkalo. Vojaštvo, uradništvo v se že raznašajo glasovi, da se misli tudi poljska
polni paradi, učiteljstvo s šolskimi otroci, me ljudska stranka, pri kateri agitira zlasti S ta p ins ki
ščanstvo v prazničnih oblekah — vse je hitelo v z velikansko vnemo, pridružiti obstrukciji, češ, da
bi pooblastilni zakon najbolj «škodoval» Galiciji.
božji hram, zahvalit se Najvišjemu za milost, Polagoma se položaj vsaj toliko jasni, da morajo
ono izredno milost... In po končani molitvi se obstrukcionisti priznavati pravi namen svojega protije ta slavnostna družba v slovesnem razpoloženju ljudskega početja; vse fraze o opoziciji proti vladi,
razlila po ulicah, vojaške godbe so zaigrale ko o narodnih interesih i. t. d. padajo v prah, od
račnice, narodni gasilci v svetlih čeladah so tro vsega ne vstaja nič druzega kakor agrarno ode
bentali’za njimi, in cela pisana nenarodna in ruški namen, preprečenje trgovinskih pogodeb, podraževanja kruha in mesa.
narodna družba je pela slavnostno pesem, ah ! :
Včeraj so bila pogajanja pri podpredsedniku
Zazvorki, kjer so od vlade zopst posredovali
. . . kako je lep vojaški stan.
X. Y.
Brâf, Žačekin Weißkirchner. Od čeških
agrarcev so bilj navzoči načelnik Udržal in bivši

minister Prašek ter Stanek, od slovenskih kle
rikalcev Krek in Šušteršič. O rezultatu se ne
„ še nié *u;ęea kakor da s, Mb a8ra
,a‘,h
MÄKJÄ = Sh x »p„
roCali, zahtevajo tudi ustanovitev sam0®1®1“6 ^šJ.e
visoke šole za živin ozdravils
g.
Jutri se ima pogajanje nadaljevati.
Zbornica je imela včeraj dve seji. Prvo je iz
polnila obstrukcija, na drugi so se volili člani

V đeprvaasCejJa°šeja se je pričela oh četrtna enajst
dopoldne. Rusinski poslanci so vložili 6 nujnih
predlogov. Poseben nujni predlog je vložil Kury
ło wicz o državnih podporah za poljedelske or
ganizacije v vzhodni Galiciji. Potem se je nadalje
vala «razprava» o Metelkovem nujnem pred
logu o manjšinskih šolah.
Koroški poslanec Grafenauer, ki je svoj
čas vskočil iz Hribarjevega kluba v Šušteršičev, je
govoril skoraj do pol treh. Kar je govoričil 4 ure,
bi bil lahko vse povedal v petnajstih minutah.
Potem je Hubka govoril češko; tudi njegov edini
namen je bil obstrukcija. Potem se je seja
zaključila.
Druga seja je bila namenjena samo volitvam
v delegacije in se je začela ob 5. popoldne. Izvršila se je brez posebnih intermecov, samo sloyenski klerikalci s Štajerskega so doživeli prese,
nečenje, vsled česar jim je prekipel lonček. Kakor
je znano, se volijo delegati po deželah. Za Šta
jersko so se bili slovenski klerikalci dogovarjali z
nemškimi krščanskimi socialci in z nemškimi libe
ralci, najprej da bi volili Benkoviča, potem pa,
ker ga nihče ne mara, Korošca. Ko je pa prišlo
do volitve, ni bii izvoljen ne prvi, ne drugi, temveč
— Ploj. Slovenski klerikalci so bili besni in so
se šli pritoževat k Lueger ju.
Od socialnih demokratov so bili izvoljeni v
delegacije :
za Niže Avstrijsko Seitz;
za Češko Nemec in dr. Renner;
za Moravsko Tomašek;
za Trst Pittoni.
Torej bo letos pet socialnih demokratov v
delegaciji, dočim so bili lani štirje. Seveda je tudi
to še zelo krivično z ozirom na to, da imajo so
cialni demokratje v zbornici 88 poslancev.
Dnnaj, 8. julija. Na včerajšnji seji se je nada
ljevala debata o nujnem predlogu poslanca Me
telke. Govorili so Korošec, Velich, Gostinčar.
Potem se je debata zaključila in sta bila za gene
ralna govornika izvoljena dr. Kunicki (za),
Hyrš (proti). S tem se je prekinila debata.
Predsednik imunitetnega odseka Slama je
naznanil, da policisti in deželnozborski poslanci, ki
so bili povabljeni, da bi jih odsek zaslišal v imuni
tetni zadevi poslancev Beera in Wutschela
niso prišli, ker je to preprečil minister za
notranje zadeve baron Haerdtl. Poslanec
Slama je pričital dotično Haertlovo pismo, v
katerem zvija stvar tako, kakor bi bili državni
organi, ki so pod službeno prisego izpovedali pred
svojim predpostavljenimi, imeli biti v odseku za
slišani kot obdolženci. To pismo je vzbudilo pri
socialnih demokratih silno ogorčenje. Poslanec
Slama naznanja, da odsek proti temu ravnanju
odločno protestira in vpraša predsednika, kaj misli
ukreniti za varstvo pravic parlamenta in
njegovih odsekov. Slamovemu vprašanju sledi
burno odobravanje ter hrupni, dolgotrajni klici:
Abcug Haerdtl! Ven ž njimi Policajni minister!
Predsednik Pattai odgovarja, da je šel
takoj po sklepu odseka k ministrskemu predsed
niku in k notranjemu ministru, da jima naznani
sklep. Potem razlaga ministrove nazore in opo
zarja, da ima odsek pravico, pozvati ministra na
svojo sejo.
Posl. Seitz: Kaj, gospod predsednik, storite,
da varujete pravico in ugled zbornice ? To je vaša
dolžnost !
Socialni demokratje so nato ogorčeno demon
strirali proti H a e r d 11 u, ki je prišel v tako zadrego,
da je zapustil zbornico. Hrup je trajal še dolgo,
ko so bili ministri že zunaj.
Delegacije. Dunaj, 7. julija, fz posameznih
dežel so bili v avstrijsko delegacijo izvoljeni:
Kranjsko dr. Šušteršič; Štajersko Ploj,
Schoisswohl; Koroško Dobernig; Goriško Bugatto; Trst Pittoni; Istra Laginja; Dalmacija
Baljak; Češko Kramaf, Masaryk, Udržal, Zazvorka, Klofač, Nemec, Pacher, Nitsche, Grössl,
Renner; Galicija German, Glombinski, Kozłowski,
Petelenc, Stapinski, Zygulinski; NižeAvstrijsko
Axmann, Rudolf Grubar, Seitz; Gornje Av
strijsko Schiegal, Waldl; Salcburško Heil
mayer; Bukovina Simionovici; Moravsko
Lecher, Teltschik, Šilinger, Tomašek; Šlezijo
Herzmansky; Tirolsko Delugan, Stumpf; Predarlsko Loser.
Parlamentarni položaj. Dunaj. 8. julija. Jutri
□e ima odločiti usoda parlamenta. Vlada in njene
stranke so izdelale nekako izjavo, ki bi se imela
smatrati za kompromisno formulo. V tei izjavi
jla,da ?obene meščanske
stranke izključiti od sodelovanja pri državnih natogah (torej po priliki toliko,' kžcor djpridejo
tudi sedanje opozicionalne stranke lahko v vladni •
po tem se razglaša narodna nepristranost vlade
»n obljubuje sklicanje češkega deželnega zbora

Ta izjava je zdaj izročena obstrukcionistom, da f veđutta Marina» v ulici deli’ Istri«. Na veselici so
se posvetujejo o njej in se tolmači tako, da deluje tudi pevski zbor «Ljudskega odra» ter godba
se v jeseni rekonstruira vlada ter pridejo tudi Ju tržaške socialistične mladine. Začetek veselice ob
goslovani v ministrstvo. V justicnem odseku je 6. zvečer. Vstopnina 30 vin. za osebo.
§ Društvo «Arto Medena» v Trstu vabi svoje
minister Hochenburger z^°^a
člane na redni občni zbor, k; bo v soboto dne
membe, ki jih je gosposka zbor”c
q
1Ü. t. m. ob 9. zvečer v «Delavskem domu» ut
glede na zakon o izvrševanju kazni (æx u
ner). Odsek je proti Hoch e n b u rgerj u skle Boschetto 5. I. nad. Nihče naj ae manjka.
§ Društvo «Ljudaki Oder» v Trst« poživlja
nil, da se ne sprejmejo te izpremembe.
Imunitetni odsek. Dunaj, 7. julija.
.“1“‘ vse one ki so zaostali s članarino, na poravnajo
tetni odsek, ki ima preiskati, če se je kršila imu v najkrajšem času, sicer bi izgubil« pravico poslu
niteta poslancev Beera in Wutsch la, ko ju je ževati se društvene knjižnice in čitalnice,
policija aretirala, je sklenil zaslišati deželnozborskega poslanca Severa ter dva policijska komi Strokovni pregled.
sarja in pet stražarjev. Vsled tega je nastalo ne
Seja strokovne komisije bo v sredo, 14 ju
soglasje z vlado, ki se postavlja na stališče, da lija zvečer ob 8. uri v strokovnem tajništvu, Ljub
odsek ne more zaslišavati državnih organov. ljana, Šelenburgove ulice 6/11. Prosi se, da pri
Odsek vztraja na svojem stališču.
dejo vsi člarn pravočasno.
Anton Kristan.
Državnozborski odseki. Dunaj, 7. julija.
Seja upravnega odbora ia nadzorstva «Koa«
Narodno-gospodarski odsek je pod pred sumnega društva za Ljubljano in okolico» bo v
sedstvom drja. Ellenbogena sprejel zakon o čitalnični sobi v Seleaburgovi ulici 6/11. v šeMak
delavnem času v trgovinah z izprememdne 15. t. m. ob 6. uri iveier. Pridite v«’
bami, ki jih je bila sklenila gosposka zbornica.
Predsednik.
Schrammel je izjavil, da sprejmo socialni de
Seja odborov strokovnih or^aahtcij v fréta
mokratje izpremembe le zato, da se ne zavleče
reforma, da pa odklanjajo predlog poslanca se je vršila v sredo, dne 30. m. m. Na tej seji.
ki je bila polnoštevilno obiskana, se je soglasno
Czecha, s katerim bi se zakon še poslabšal. Od
sek je potem odklonil Czechov predlog. Nadalje sprejela demisija Silvija Pagninija kot tajnika stro
se je odsek bavil z vladno predlogo o ureditvi kovnih organizacij. Nadalje se je sklenilo sklicati
petrolejske industrije. Sodr. dr. D i am and v teku 2 mesecev deželni kongres strokovnih or
je svaril vlado, naj ne skuša metati petrolejskim ganizacij in sicer zato, da se izvolijo v strokovno
kapitalistom darila na račun prebivalstva v njih komisijo trije odborniki, da se urede razmere v
strokovni komisiji in da se izvoli še 7 namest
bisago.
V poljedelskem odseku je Povše pred nikov v strokovno komisijo. V ta namen se je
ložil nov zakonski načrt, po katerem se ima usta izvolil odsek, sestoječ iz 7 sodrugov.
Slanje strokovnih organizacij v Trate je, po
noviti fond za agrarne namene, v katerega bi se
poročilu
sodruga Kermolj'a sledeče: Železničarjev
od 1. 1910 do 1918 vsako leto vplačalo 6 mili
jonov kron in sicer milijon na leto za porabo je organiziranih 1227, delavcev glavnih skladišč
živine, pet milijonov, ki se imajo razdeliti na po 400, pomorskih natakarjev, kuharjev in shramsamezne dežele, pa za pospeševanje živinoreje in barjev 600, klesarjev 140, krojačev 104, litograiov
110, intermijerjev 120. V vseh teh organizacijah
izvoza živine.
Naitić, Zagreb, 8. julija. Nastič je jutri je število članov narastlo. Znižalo pa se je šte
pozvan pred sodišče. Zaslišavan bo pet do šest dni. vilo organiziranih delavcev v organizacijah lesnih
Perzija. Teheran, 7. julija. V Perziji je od delavcev, pomorskih kurjačev in pomorščakov
dnedodne večja zmeda. Eudžuimen (lokalni parla čevljarjev in slaščičarjev, povsod neznatno. Kljub
ment) zahteva zase pravico, da sme imenovati mi homatijam, ki so dve leti vladale v stranki, je
nistre in guvernerje, da se mu izroče vsi arzenali, treba to konštatirati z zadovoljstvom. Strokovne or
da se razoroži vse razven Fidajisev in da ostane ganizacije se imajo mnogo zahvaliti slovenskim
v Teheranu četa Babtjarov za varstvo konstitucije. sodrugom Jernejčiču, Kermolju in Milostu, ki so
V Teheranu se opaža gibanje proti Armencem; delali z vsemi silami, da homatije v italijanski
armenski nadškof je prosil rusko poslaništvo za soc. stranki niso segle pregloboko v delovanje
varstvo. Finančni minister Kavnan ed D au 1 eh strokovnih organizacij.
Skupina socialističnih tiskarjev v Trstu ima
ter bivši ministrski predsednik Mužir es S ul tan e j
sta razobesila turške zastave in se imenujeta v petek, dne 9. t. m. mesečno zborovanje v »De
turška podanika. Iz dežele prihajaj« nove vesti o lavskem Domu", II. nadstropje. Na dnevnem redu
bojih. Po zadnjem poročilu je 6000 revolucionar so jako važne stvari. Nihče naj torej ne manjka,
Organizacija lesnih delavcev v Trstu na
jev premagalo kozake.
znanja vsem svojim članom, da se občni zbor,
ki je bil sklican za pretečeno soboto, ni mogel
Socialni pregled.
Gibanje tržaških klošarjev. Pretečeni pon vršiti radi .premale udeležbe. Zato se bo vršil
deljek v Delavskem domu v Trstu zbrani tržaški S na drugo sklicanje ob vsakem številu navzočih v
klesarji so sklenili vložiti delodajalcem spomenico j petek, dne 9. t. m. ob pol 9. uri zvečer v »De
s sledečimi zahtevami: Minimalna dnevna plača lavskem Domu“, I. nadstropje.
Čevljarski delavci v Trstu so vabljeni na
naj bo 5 kron, sedanje mezde naj se povišajo za
občni
zbor svoje organizacije, ki bo v nedeljo,
15 odstotkov. — Delo, ki se ima izvršiti za mesto
Trst in okolico, se ne sme v nobenem slučaju in dne 11. t. m. ob 3. popoldne v »Delavskem do
pod nobenimi pogoji daji v izvršitev izven Trsta mu“, I. nadstropje. Dnevni red: Sklepanje o pra
in okolice. To bi se smelo narediti samo potom vilih čevljarske delavske zadruge in slučajnosti.
dogovora z odborom organizacije klesarskih de
lavcev v Trstu. — Pri najemanju delavcev naj se
delovodje prisilijo, da se obračajo samo do posre
dovalnice dela, ki so jo ustanovili klesarski delavci
in ki ima svoj sedež v Delavskem domu. V to
svrho naj se sestavi, dogovorno med delavci in de
ki so vajeni tvorniškega
lodajalci poseben opravilnik. — Dolodajalci naj se
obvežejo, da v svojih delavnicah ne bodo ne na
izdelovanja vsakovrstnih
jemali ne trpeli neorganiziranih delavcev. — Izvoli
naj se izmed delavcev in delodajalcev posebna ko
misija, kateri naj se doda še obrtni nadzornik. Ta
komisija naj ukrene potem vse potrebno, da bo v
sprejme takoj v stalno slnžbo —1
delavnicah zdravje in življenje delavcev zavarovano.
— Delodajalci naj urede posebne prostore, kjer
bodo delavci hranili obleko. —- Delavcem, ki de
lajo izven delavnice, naj se zviša mezda za 20#/o,
— Starim delavcem, ki so prisiljeni delati na akord,
naj se dogovorno med delodajalcem in zaupnikom
delavcev, določi cena tedenskega dela. — Da ne Izvrstne orodjarske In strojne
bo mogoče napačno tolmačiti zahteve v tej spo
menici, naj se izvoli poseben odbor iz delavcev in
delodajalcev, ki bo posloval na podlagi posebnih
določb opravilnika, ki naj se v to svrho sestavi
tudi dogovorno med delavci in delodajalci.
-i
sprejme takoj v stalno slnžbo
Sedanja pogodba med delavci in delodajalci
naj se izpopolni tako : Mezda naj se računa dnevno ;
— delavni čas ne sme prekoračiti 9 ur na dan;
— medtedenski prazniki naj se odpravijo; — iz
redne ure naj se plačajo po 50 "/o in več ; —
delavnik ob nedeljah ne sme prekoračiti 7 ur; —
delodajalci naj plačajo bolniški blagajni ves pri
spevek; — v vsaki delavnici mora biti obešena
ura; — na dan pred božičnimi in velikonočnimi
Zakon nasilja in zakon ljubezni
prazniki se tudi ne sme delati več nego 7 ur.
Spomenica je bila od mnogih navzočih eno Ltv N. Tolstoj.
glasno sprejeta. Opozarjamo zato, da je za klesarje
V Jasni Poljani je S. julija 1908 napisal
tržaški trg zaprt
letni Tolstoj knjigo, protest proti zlorabi krščanstva,
zaključivši ga z besedami: «Te sem hote«. predne
Društvene vesti.
umrjem, reči svojim bratom».
§ Veselica ital. delavskega pevskega zbora
Temeljni
motto mu
v Trstu ki je imela biti v aedeljo, dne 4. t m’
____„________
__je: «Ne bojte se jih, ki
bo v nedeljo dne 11. t. ra, na vrtu gostilne «Alla I «bivajo telo, duše pa ae moreje ubiti, temveč bojta

tvornica železnih izdelkov
v Kamniku na Kranjskem,

ključavničarje

v Kamniku (Kranjsko).

M bolj «««<*- w
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pogubi dušo in telo.» Mat.

. ^*"^"1®®««* isžčanstva je postalo živ-

tM*. > ,
r ®Modov slabše od poganskega,
jbsioje
o življenju u ne more odpraviti dru34®°.. z?iL*r''Uena religiozne laži in zustano2üMri°
•iOiQe resnice v vsakem Človeku po* w
T’te®ja svoj protest t besedami: «Pisem
»» kar pikom, le jaraditega, ker vena, da edino
**'!îe krščanski svet osvoboditi od strašnih teestnh muk in duhovnega razvrata, ki se vanj vedno
i> vedno bo^ pogreza, in ker jaz, stoječ na kraju
groba ae morem molčati. Vzrok bednega položaja
tetčansk. naroaov je pomanjkanje sredstev višjega
razumevanja zmisla življenja, vere in iz njih slede
čega nsčiaa vedenja.
£ao Bijgrobejiih praznoverij je praznoverje
učenih ljudi v tem, da človek lahko živi brez vere.
Prava religija je tako razmerje človeka
z obdajajočim ga brezkončnim življe
njem, katero njegovo življenje veže
s brezkončnostjo ia ga vodi pri nje
govem postopanju. Ako je krščanstvo zašlo,
je krivo krščansko učenje, ki se od psganstva loči
samo po svoji neodaritosrčnosti in umetelnosti.
Večina Ljudi, delavstva, čeravno se po vnanjosti še
drli stare vere, ne veruje več vanjo in se obnaša
v življenju le po navadah in po spodobnosti. Manjlinstvo, takozvani izobraženi razred, ali prav nič
ne veruje in se pretvarja le zaradi političnih idej,
da veruje v cerkveno krščanstvo, ali pa izkuša opra
viäti svojo neskladno vero z zamotanimi zo turni.
Najhujše pri vsem je to, da se ravno vladajoči
razredi na nąjbrezrestnejii način pretvarjajo, kakor
da bi verovali r to, v kar ne morejo verovati,
dočim po drugi strani malo število učenih ljudi
postavlja razvojni zakon in boj za bit kot temeljno
načelo življenja. Zaraditega jih vodi le pohot in
ljudska strast Vsled tega, večina delavstva, ki
nima premoženja, sovraži posestnike in kapitaliste,
ki ga drže v suženjstvu. Posestniki in kapitalisti,
poznavajoč to sovraštvo, pa s pomočjo državne
organizacije in nasilja delavstvo vzdržujejo v su
ženjstvo. la Uko ae redao bolj veča odvisnost
revnih od bogatih ia vedno bolj ae oborožujejo
aarodi proti narodom ter uničujejo delo deiavcevsniojev. Poleg tega tndi ni skoraj nobene večje
države ki bi ne tlačila manjše, od nje narodnosti,
ia tako raste tudi vedno bolj sovraštvo naroda do
naroda, Tako vlada religiozna laž 'm tako vlada
snanstvena laž in vladajo laži, politične, medna
rodne in strankarske, laži umetnosti in laži navade
ia ljudje krščanskega sveta žive kakor zijali, edini
âlj jim postaj* osebni interes in boj enega z drugim.
Od te dobe, ko so prvi členi cerkvenih zborov
»Hi; «Izvolilo se je Nam in sv. Duhu» in
so s tem povzdignili vnanjo avtoriteto nad notraqjo, so primili rezultat slabotne človeške raz
soje po zborih za važnejši in svetejši nad ono edino
•vete resnico, ki je v človeku, t. j. njegova vest
Od te dobe se je začela laž, ki vara duše ljudi,
laž, ki je pognala milione človeških bitij, in nada
ljuje M današnje dobe svoje strašno delo.
Pri tem pije bili nesreči cerkvene vere, da je
poleg qje še vedno ostajalo evangelje, ono, ki so
ga earkvo samo priznale za sveto. En to e vingoijo stavlja cerkveno veto na laž.
Curkov ao jo trudila prilagoditi vero položaju naredov, Katarin je bila prava vera evangelja za te
Binda provsvišena, so jih okradli stare paganske
vese ia so jim dali novo lažnjivo vero vnanjosti in
jin tako vzefi nato spoznavanje nravnega življenja.
Glavni vzrok slaboga življenja je lažnjiva vera.
Krščanski nauk v razmerju z vsemi drugimi
wersüai nauki m poseben, ni nov nauk. Je le
aanejU
točnejši izraz osnove človeškega življenja,
żaka đa krfčansfc nauk o ljubezni ni samo za
poved S delati dobro — marveč je izraz višjega zasoua čloretkega življenja, «kajti ako bodete ljubili
eue, ki W ljubijo, vi, ali je to vaša zasluga? Ali
tudi mitničarji? Ia ako ljubite samo
delajo tega
"eai poaebaega delate? Ali ne delajo
«• H»

bile revolucije in je rutka revolucija brezuspešna.

Zakon nasilja pa podpirajo ljudje sami. Na
silje vladajočih se le drži, kakor se sploh more
vzdržati nasilje manjšin nad ogromno množico le
vsled prevare ljudi, kateri zaradi bližje in očividno
manjše koristi sami sebi in drugim jemljejo velikih
koristi in se ropajo svobode. Kako naravno bi
bilo, da bi delavni ljudje odgovorili svojim tako
zvanim predstojnikom: «Pustite nas pri miru! Ako
so vam imperatorjem, prezidentom, generalom,
škofom, profejorjem, učenjakom potrebne vojske,
brodovja, vseučilišča, sinode, konservatoriji, ječe,
vislice in giljotine, napravite vi vse to sami in
sami med seboj naberite denar za to, sami sodite,
drug drugega posajajte v ječe, režite si glave, koIjite se na vojnah, delajte to sami, nas pa pustite
pri miru, ker vsega tega ne potrebujemo in raditega nočemo biti deležni vseh teh hudodelskih
del !» In če nima nihče poguma govoriti tako, pri
haja to odtod, ker nima nihče več vere v sebe
in ker vsakdo, iskaje malih koristi podpira oblast
nad seboj.
Z bridko satiro slika Tolstoj sceno pred ruskim
vojnim sodiščem.
Stoji miza, nad mizo dvoglavi orel, po mizi
knjige zakonov in skladovi popisanih papirjev.
Sredi za mizo sedi v vojaški uniformi, s trepkami
in s svetinjami na prsih krepak človek z razumnim
obrazom, ki izraža dobrosrčje, sedaj posebno milo,
ker je ravnokar dobro pojužinal in so odhajajočemu
sporočili, da se zdravje manjšega otroka obrača na
bolje. Tik njega sedi drug oficir nemškega rodu,
ki je očitno nezadovoljen s svojim poslom in ki
premišlja ravnokar poročilo, ki ga ima dati svo
jemu načelstvu. Na tretjem mestu sedi še docela
mlad oficir, gizdav in veseljak, ki je ravnokar prišel
od zajtrka pri polkovniku in je tam napravil šalo,
ki je vse razveselila. Pomni to šalo in se zado
voljno sam s seboj smehlja. Strašno rad bi kadil
in komaj pričakuje, da bi že prišel odmor. Za po
sebno mizico sedi sekretar : pred njim kup
papirja in ves je vglobljen v delo, da bi bil gotov
načelstvu izročiti zahtevane spise.
Dva mlada človeka: eden kmet iz penzenske
gubernije, drugi pa meščan iz mesta Ljubima, oba
oblečena v soldaško uniformo, sta pripeljala tretjega
še docela mladega človeka, tudi oblečenega s soldaškim plaščem. Mladi človek je bled. Pogleda
sodnike in strmi predse. Ze tri leta je sedel ta mladi
človek v ječi, ker ni hotel priseči za vojaško
službo. Da bi se ga iznebili, so mu vnovič pred
ložili, naj bi prisegel in bi ga izpustili na svobodo,
kakor da bi že tri leta odslužil vojaško službo. No,
mladi človek je obstajal pri svojem, da on kot
kristjan ne more prisegati in ne biti morilec, in
zato ga sedaj zopet sodijo. Sekretar bere s pa
pirja, ki se imenuje obtožnica. V njej se razlaga,
da je mladi mož odklonil prejemati vojaško mezdo
in da smatra vojno službo za greh. Dobrodušni
predsednik ga vpraša : Ali si kriv ?» Konec prih.

Dopisi.

Podgora pri florlol. Dne 27. junija je imela
tukajšna zveza papirničarjev svoj občni zbor. Ude
ležba ni bila povoljna, kljub temu, da je v tej zvezi
organizirano lepo število papirničarjev. O občnih
zborih in zborovanjih ima naše delavstvo čisto
svoje pojme in malo se zanima za zborovanja.
Vsak pravi: čemu naj pojdem na zborovanje? Saj
bodo tudi brez mene opravili. Vzrok, da je pod
gorske delavec težavno spraviti na zborovanje, je
pomanjkanje izobrazbe. Le malo časa je od tega,
kar je prišel naš delavec potom organizacije do
nekoliko izobraževalnih sredstev. Ampak niti do
teh nima prevelikega veselja. Zakaj ne? Priliko
ima zapiti večkrat ves svoj zaslužek v tovarni,
kjer je ravnatelj papirnice odprl tudi svojo pro
dajalno opojnih pijač. Potem se pa delavci še ob
nedeljah zbirajo v krčmah na kvartanje in po
pivanje. V naših krčmah tudi ni na razpolago
Časnikov. Le par je takih krčem, ki so na zahtevo
nekaterih delavcev uvedle časopise. Tako je delavec,
ki se poda v gostilno, prisiljen ali popivati ali
kvartati. Naša mladina se pa zbira ob večerih na
križadah; tam vpije in uganja raznovrstne ne
umnosti. Da bi iskala duševne hraue v naši či
talnici, kjer imamo na razpolago različne časnike,
knjige in druga izobraževalna sredstva, tega seveda
ne. Žalostno je človeku pri srcu, kadar člta po
j.v.rtTd1:?. »o« o»-“ ••»«■»« narodnjaškem časopisju, da se opeva Podgora kot
skrajni steber slovenskega ozemlja, pa vidi, da je
Podgora v izobraževalnem oziru popolnoma za
nzon človeštvi;
no kakor dražiti divjo nemarjena. Celo vrsto oseb imamo pri nas, ki se
«Delati zlo je Uko opaauo aaa
j
bahajo, češ, mi smo narodnjaki, mi skrbimo za
*'«►» Revolucij v krščanske®
J
narod, mi hočemo, da se naše ljudstvo dvigne
— h Zm notiačili. Tndi zadaja ruska re- kulturno in socialno. Ako jih pa vprašaš, kaj so
ta
**» * *** neki dosedaj pametnega naredili za ljudstvo, pa ti
ne xnajo odgovoriti. In kaj naj odgovore, ko niso
pnn*S*ri OM-ii*. z8t0
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napravili ničesar P In to je resnica, da je prav žš«
radi lenobe naših narodnjakarjev in voditeljev na
rodnih društev, ki so samo na papirju in brez
vsake resne podlage, ostalo naše ljudstvo apatično
do izobrazbe. Nasproti tem, ki venomer vpijejo,
pa nič ne narede, imamo pri nas lepo številce
socialnih demokratov, ki tiho in željno čakajo tre
notka, da se bodo lotili resnega dela. Pri nas pa
vlada tudi strah in bojazen pred napadi in obre
kovanjem po narodnjakarskem časopisju in drugod.
Tega pa med nami ne sme biti. Saj imamo svoje
društvo, ki smo ga ustanovili pred letom. To je
tudi edino društvo, ki pri nas napreduje in dela.
In nas čaka še veliko dela in truda. Pa zato je
nujno potrebno, da se iznebimo strahu in bojazni
ter se takoj polotimo dela. Drugi naj vpijejo, mi
pa delajmo za napredek in bratstvo. Proč tedaj s
strahom in bojaznijo, pa dvignimo visoko zastavo
dela!
vli.

Shodi.
V Trata priredi krajna organizacija jugoslo
vanske socialno-demokratične stranke Ijudlki ahod
v soboto, dne 10. t. m. ob 8. uri zvečer v veliki
dvorani v «Delavskem Domu» ulica Boschetto 5,
II. nadstropje. Dnevni red : 1. Podraženje kruha.
2. Meščanske stranke v parlamentu. Delavstvo je
vabljeno, da se tega shoda udeleži polnoštevilno.
Ljubljana. (Železničarski shod.) V ne
deljo, 20. m., je bil na vrtu «Narodnega Doma»
shod železničarjev, sklican v protest proti name
ravanemu oškodovanju železničarjev v zavaroval
nici proti nezgodam in proti finančnemu načrtu
vlade. Udeležba na shodu je bila prav velika, dasi
je bila ta dan v Ljubljani cela vrsta shodov. Na
vrtu «Nar. D.» se je naštelo okrog 1000 udele
žencev, železničarjev in njihovih žen. — V pred
sedništvo so bili soglasno izvoljeni sodrugi Petrič,
Skorpik in Podobnik. Potem je prvi dobil
besedo sodrug Josip Kopač iz Trsta. Lani, je
dejal govornik, ko je Avstrija stavila 60 letnico ce
sarjevega vladanja, je cesar izrekel željo, naj bi se
jubilej praznoval na ta način, da bi se storilo čim
več dobrega za otroke. Prav v tej dobi pa je av
strijska vlada hotela otrokom železničarjev izkazati
posebno dobroto. Hotela je poseči v pravice po
nesrečenih železničarjev tako, da bi dobili za se
in za svoje otroke manj nego doslej; vzgojevalne
doneske pa je hotela tako urediti, da bi se na
pravila razlika med zakonskimi in nezakonskimi
otroui, seveda na škodo zadnjih, dasi se mora vsaj
toliko priznati, da je otrok nedolžnen, če je prišel
le po naravnih, ne pa tudi po moralnih zakonih
hinavske družbe na svet. Govornik razlaga vladni
načrt starostnega zavarovanja z ozirom na name
ravano poslabšanje zavarovalnih določb v zavaro
valnici zoper nezgode. Takega prikrajšanja ne mo
rejo železničarji trpeti na noben način; preprečiti
se pa da le če imajo železničarji moč. V državnem
zboru se je zanašati edino na socialno-demokratične
poslance; izven parlamenta pa morajo železničarji
vtrditi svojo organizacijo tako, da bo, če treba,
pripravljena za vsak boj, tudi z najostrejšimi sred
stvi. V enakem zmislu je potem govoril sodrug
Brod e cky, urednik češkega strokovnega glasila
«Železnični zrizenec», ki je tudi nekoliko razložil
politične razmere na Češkem in posvetil ondotnim
vzorom naših zizibambul. Bilo je zelo zanimivo in
naši narodnjakovci, ki nam vedno postavljajo češke
socialne demokrate za narodne vzore, bi se bili
tu prav lahko kaj naučili, Ce bi se mogli in hoteli.
Druga točka dnejnega reda je bila «Železničarji in
novi davki.» O tem predmetu je poročal sodrug
Etbin Kristan temeljito. Ker se potem ni nihče
več oglasil za besedo, se je zaključil impozantni
shod, ki je nasprotnikom pokazal, da jim pri že
lezničarjih nikdar več ne bodo cvetele rožice.

Raznoterosti.
f Škandali j madtarikl dekllikl loli. V de
kliški šoli v Körmöczbanya so zasledili velike
nravne škandale. V disciplinarni preiskavi zaradi
nravnih hudodelstev nad šolskimi dekleti so rav
natelj in več učiteljev. Očetje oskrunjenih deklic
so že lani vložili pritožbe pri županu, a on ni nič
ukrenil. Zato je tudi on v preiskavi.
f Poginili od deje. V Maroku je šla četa
francoskih vojakov pod poveljstvom poročnika Beutempsa v nek bolj oddaljen kraj. Bilo jih je vsega
skupaj okrog 50 mož. Hodili so že precej časa,
počivali so tupatam, a vode niso mogli nikjer do
biti, da bi se pokrepčali. Domačini so vse vod
njake in studence zakrili, samo da bi tujci ne mogli
priti do vode. Ubogi vojaki so tavali po pustinji
okoli, dokler niso od žeje poginih'.
t Za zrakoplovitvo. V proračunski debati je
naučni minister grof Stürgkh izjavil, da se osnuje
na dunajski tehniki stolica za zrakoplovstvo ter da
so zato postavljeni v državni proračun potrebni
krediti. Drugod store pa privatniki največ za razvoj
letalne tehnike. Veleindustrijalec Henry Deutsch je
daroval vseučilišču v Parizu 500 tisoč frankov za
osnovanje in vzdrževanje zrakoplovskega inštituta
ter je obljubil plačevati še po 15 tisoč frankov v
ta namen. Isti univerzi je daroval tudi grški in
dustrialec Bazil Cukarov 700 tisoč za osnovanje po
sebne stolice za zrakoplovstvo.

Izhafa v Ljubljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3'50 K, mesečno l‘2O K ;
za Nemčijo za pol leta 7'90, za četrt
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta 4'80 K.
IPeusnEseass 4t«»Itfea 16 «■

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
69. štev.

V Ljubljani, v soboto, dne 10. julija 1909.

N V k L O V A : Za dopise in rokopise sa list : Uredniätvo
«Rûecaga Pripora»s 24ubijana, — Za denarne pošiljatve
oaročila na Ust, reklamacije, inserate i. k d.: Upravništvo
«Xdôèôtf» Prapora», Ljubljana, Šelenburgova ulica 6/n,

Baren Haerdtl.
O Bienerthovi vladi so bili socialni demokratje
od vsega začetka na jasnem. Načelnik sedanje vlade
je prišel na Beckovo mesto, ker se pod prejšnim
režimom niso izpolnile vse srčne želje Gessmannove,
pa je vrhovni agitator krščanskih socialcev hotel
dobiti vlado, ki bi bila ie izvrševalka njegove volje
ter bi plesala, kakor bi žvižgal on. Bienerthova
vlada je pravzaprav Gessnaannov kabinet brez Gessmanna. Zato tudi ni bilo mogoče drugače, kakor
da je bilo od prvega dne razmerje med ustavnostjo
in novo vlado tako nestalno in negotovo kakor le
tošnje vreme, vsled česar se je moralo utrditi pri
socialnih demokratih skrajno nezaupanje do zistema,
ki je več kakor enkrat pokazal, da rešpektira par
lament le iz strahu, nikakor pa ne iz ustavne za
vesti ter da je vsak hip pripravljen, če je mogoče,
vladati brez parlamenta in proti parlamentu.
Socialna demokracija je aajsfarejša in naj»
odločnejša opozicija proti Bienerthovi vladi ; v raz
merama kratkem času pa se je sedanjemu vodi
telju avstrijske usode posrečilo, spraviti v opozicijo
toliko po svoji naravi neopozicionalnih strank, da
že davno ne hi imela večine, če ne bi bila straho
petnost nemško-liberalnih strank omogočila svobodoraiselno-krščansko-socialne zveze in če se ne
bi bili ministri v najkritičnejših trenotkih reševali
s svojimi lastnimi glasovi.
Famozni vladi pa ne zadostuje, da ima v
parlamentu armado načelnih nasprotnikov in no
benih načelnih pristašev, temveč prav v najhujši
«ti«bi gg ji zdi potreben še dokaz, da Avstrija izza
dobe absolutizma še ni imela nercdnejše vlade od
Bienerthove. Z raznimi momenti so že Bienerthovi
ministri ilustrirali to resnico. A kakor da bi se

PODLISTEK.
Ste te pm povest te Boccaccia.
Šla sva iz Gaadena ▼ Heiligenkreuz. Moj prijatelj, arhivar pri knezu K. in j«L Široka lepa
centa drži skozi gozd in hladna senca, nad njo le
žeča, je bržčas osvežila mojega od vročine upeha
nega prijatelja. Začel se je zopet ozirati, vrtil je
palčico, posnemal drozgovo žvižganje in glas ku
kavice — kar je obstal in prešinjen od vnetosti,
lastne strokovnjakom, dejal:
«Strela, niti besede ti še nisem omenil o
idkritju ?»
kritju?
ni naw odkritje, ako človek najde rokolerona ?»
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bali, da bi svet prehitro pozabil na praške vislice,
na predpustno zaključenje državnega zbora, na
aneksijske homatije, aa načrte Bilinskega i. t. d.,
i. t. d., si prizadevajo gospodje, da ne ostane
«nulla dies sine linea», da ne mine dan brez no
vega dokaza skrajne nerodnosti. S posebno vir
tuoznostjo izvršuje to nalogo minister za notranje
zadeve, baron Haerdtl.

Imunitetni odsek avstrijskega državnega zbora
ima rešiti velevažno vprašanje : Ali se je kršila
imuniteta dveh njegovih članov, poslancev Beera
in Wutschela ali ne. Dogodek, o katerem mu je
soditi, ima sledečo podlago : Delavci dunajskega
podjetja Alfa Separator so bili v stavki in kapita
listična družba si je hotela pomagati z znanim
sredstvom; kjer je mogla, je poiskala indiferentne
delavce, da bi jih porabila kot stavkokaze proti
svojim delavcem. Vsled tega je prišlo do raznih
demonstracij, pri katerih je dunajska policija hotela
z «radikalnim» in brutalnim nastopom užugati de
lavce. Da se prepričata, če so tožbe stavkujočih o
pristranosti policije opravičene, sta se jim dne
17. aprila pridružila poslanca Beer in Wutschel, a
pri tej priliki ju je policija aretirala, dasi je mo
rala vedeti za njuno imuniteto.
Naravno je, da mora parlament strogo varo
vati imunitetne pravice svojih članov, umevno je
pa tudi, da napenja policija vse moči ter bi rada
dokazala opravičenost svojega ravnanja. Imunitetni
odsek je ravnal v stvari tako objektivno, da ne
more bolj. Da se čim natančnejše pouči o do
godku, je sklenil zaslišati priče, pa je v ta namen
povabil tudi policijske organe, ki so takrat urado
vali: To zaslišanje pa je preprečil mi
nister za notranje zadeve baron
Haerdtl. Namesto povabljenih policistov je imu
nitetni odsek dobil ministrovo pismo, ki pravi, da
gospod Haerdtl ne soglaša z zaslišanjem policijskih
organov, češ, da so bili že zaslišani pri svoji pred

Reklamacije «o pollaiio preste.
Nahrankirana plana st at spre
jemajo. Mekaplal se ae vračajo,
IksanM. Kaeetepaa petll-vritls*
(tiriez 88 mm) za takrat 10 vla.,
vtikrak pe dogovora.
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postavljeni oblasti, o čemer je odseku predložen
zapisnik ter da je dunajsko deželno nadsodišče za
htevalo izročitev obeh omenjenih poslancev.
Državnozborski opravilnik najjasneje dokazuje,
da je Haerdtlovo stališče popolnoma napačno.
Odsek je tudi sklenil, da porabi vsa sredstva pro
testa in predlaga zbornici, naj pozove vlado, da
izvrši odsekov sklep. Stvar torej še ni končana;
odločilno besedo ima parlament.
A s konstitucionalnega stališča ni le to važno,
če ima odsek formalno prav ali ne. Ampak vpra
šanje je, kakšen duh veje iz ministrovega pisma,
kakšen je odnošaj med gospodom Haerdtlom in
parlamentom, med policijo iu parlamentarizmom.
Gospod Haerdtl hoče postaviti policijo izven
parlamentarne kontrole in nad parlament. Več
kakor štirideset let konšlitucije še ni naučilo go
spoda barona, da je policija le podrejen aparat
države, v kateri ima ljudska volja, izražena v dr
žavnem zboru pravo besedo. To se pravi : Gospod
baron misli še vedHo, da živimo v policajni državi,
da je on — minister policije — gospodar in ne
služabnik prebivalstva, suverenemu državnemu zboru
pa pripisuje približno tako veljavo kakor tretji
ruski dumi. Da se mora v dobi splošne volilne
pravice temeljito obračunati s takimi nazori, je
naravno. Državni zbor pa ima zdaj velevažno na
logo, da pokaže, če je zmožen, varovati svoje pra
vice ali ne. Ge gre ob tem Bienerthova vlada že
zdaj rakom žvižgat, tem bolje!

Zakon nasilja in zakon ljubezni.
Lev N. Tolstoj.

Dalje.

«Vse, kar je v obtožnici, sem res storil in go
voril, no, ne priznavam se krivega», odgovori s
tresočim glasom mladi mož.
Predsednik kima z glavo, češ, kakor da je
odgovor v redu, pogleda zopet v papir in vpraša :
«Kako pa moreš pojasniti to svojo odpoved?»

slogu. Po vsebini bi se tudi preveč ne razlikovala nižal, pobral njegova mesta in jih poglasil za
od prejšnjih sto povesti, toda osupnila me je oko imetje svoje hiše, in ko se je ponižani Odoakar,
liščina: Boccacio ni drugje tako globok. Opisavši dražen še nadalje ne le kot vojvoda, ampak tudi
namreč tragično smrt mladega edinega sina voj- kot človek, dvignil na upor, ga je Rodolfo pre
vodovega, omenja, s čim se je vladarjeva rodbina magal v bitki, kjer je vojvoda izgubil življenje.
pregrešila proti svojemu narodu, citira besede sve Rodolfovo slava in oblast sta vsled tega tako
tega pisma o maščevanju gospodovem, katero zrastli, da ni imel nobenega tekmeca več. Kot do
kaznuje često v tretjem in četrtem kolenu, in na ber oče se je brigal za svoje otroke, ženil in novaja, da so podoben nazor imeli že stari narodi, žil jih je dobro in praktični njegov duh je živel v
pri katerih se je to maščevanje imenovalo sveta in njegovih naslednikih. Bodisi s pogodbami, bodisi
večno živa Nemesis.»
z mečem so dosegli, da je njihov rod postal prvi
«Ali mi ne maraš ob kratkem povedati vsebine ?> med vladarji Italije. Vse nezgode so prestali srečno,
«Krajše se ne da, nego kakor pripoveduje njih moč se je neprestano razmnoževala in na
Boccaccio sam. Njegovo primitivno pripovedovanje raščala, in pri tem so bili šiba in nesreča ne samo
ima namreč v sebi nenavadno enakost. Mi, mo svojemu narodu, ampak celi Italiji. Mračni, fana
derni, je ne dosežemo. Vsebina je približno ta-ie: tični, samosvestni vladarji so se smatrali za na
Vojvoda Giuseppe ima edinega sina Julija. Njihov mestnike božje na zemlji in, karkoli so počeli, so
rod je najstarejši in najbolj čislan izven vseh vla mislili, da počenjajo po božjem navdihnenju in za
dajočih italijanskih rodov. Nekdaj so bili ubogi večjo čast in slavo božjo.
Giusepov sin Julij — se je zdelo — da v
plemiči, ampak njihov prednik, Rodolfo, je poza
bil srečno priliko in položil temelje bogastva in mladosti obeta vse najboljše. Pripovedovale so se
slave svoje hiše. Nesložni knezi namreč niso pri ganljive dogodbice o njegovem dobrem srcu in
voščili nikomur izmed sebe odlične stopinje ia so bistrem duhu. Giuseppe sam ni bil hudoben vla
izvolili ubogega Rodolfa za načelnika lige ; upali dar, pač pa nestalen, nedosleden, trs, majajoč se
so, da bodo v senci njegove oblasti lahko spuščali V vetru. Zato se je narod zanašal na bodočnost
uzdo svoji volji. Toda varal jih je Rodolfo. Ne le in njegovega naslednika. Ko je Julij dorastel, so
senco oblasti je hotei imeti, marveč oblast samo. ga oženili. Našli so mu princezinjo iz starega rodu,
In imel jo je. Najprej se je obrnil do najmočnej stavili so razkošno svatbo, vsa mesta so prinašala
šega izmed knezov, do vojvoda Odoakarja, ki je mladima zakoncema darove in podložno ljudstvo
bil zaradi moči in bogastva nazivan «vojvoda že je vriskalo, kakor je to že njegova navada ob ta
Konec prih,
lezni» ali pa «vojvoda zlati». Tega je Rodolfo po kih prilikah.
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«Odrekel sem se vojaški službi iu se odrekam,
ker smatram to za greh in ker jo smatram za
protivno nauku Krista.»
Predsednik je zopet zadovoljen z odgovorom
in zopet pokima z glave: «Vse je v redu. Imaš
še kaj dostaviti?»
Mladi mož odgovarja s tresočim glasom, da
je v evangelju prepovedano ise le ubojstvo, da,
celo nedobro čuvstvo do brata.
Predsednik odobrava tudi to. Nemec je ne=
zadovoljen. Mladi oficir pa pozorno posluša, ker
mu je to vse novo in zanimivo.
Obtoženec boljinbolj razburjeno govori, kako
je prisega naravnost prepovedana po Krista in
da bi se čutil krivega, ako bi se prisegi ne bil
odrekel, in da je tudi sedaj gotov. . .
Predsednik ga prereče, ker se mu zdi, da je
obtoženec že preveč nepotrebnega povedal.
Pokličejo priče : načelnika polka in feldvebelja. Polkovnik — navadni predsednikov soigralec
pri kvartah in pravi mojster v igri, feldvebelj —
prebrisan, uljuđen Poljak, šlabčič, pa je poseben
ljubitelj čitanja romanov. Vstopi tudi duhovnik, že
postaren človek, očividno slabe volje, ker je bil
ravno spremil zeta in vnuke, ki so bili prišli k
njemu v gosti, ter se radi njih sprl s svojo ženo,
ki je bila nasprotna, da je dal hčeri odejo.
«Potrudite se, batjuška, ter zaprisezite priče
in opominjajte jih na greh pred Bogom, ako bi
nepravilno izpovedali,» se obrne predsednik k du
hovniku.
Duhovni oče sname križ in evangelje, izgo
varja prigodne besede ter sprejme prisego polkov
nikovo. Polkovnik dvigne z naglim gibljajem
kvišku dva čista prsta (katera predsednik tako
dobro pozna, sledeč za nju gibljaju pri igranju na
kvarte), ter izgovarja za duhovnikom prisego in
končno po prisegi cmoknę z glasnim poljubom in
s posebno zadovoljnostjo križ in evangelje. Tako
za polkovnikom vstopi katoliški duhovnik in sprejme
prisego feldvebljevo. Sodniki mirno in resno ča
kajo. Mladi oficir je začasno odšel ter se je vrnil
šele k pričevanju. Priče so potrdile to, kar je go
voril obtoženec. Predsednik odobruje. Nato vstane
oficir, sedeč na posebnem mestu. To je javni obtožitelj. Prelaga liste, ki leže pred njim, in začne
govoriti glasno, lepo zvezano ter razlaga vse, kar
je hudega storil mladi človek, in ponavlja to, kar
sodniki že vse vedo in je mladi človek sam priznal,
ter poudarja, da ne le, da priznava, ampak da
nasprotno celo pretirava to, kar je dalo povod
obtožnici. Tožitelj poudarja, da obtoženec ne pri
pada k nobeni verski sekti in da so njegovi starši
pravoslavni in zaraditega ni vzroka odpovedi nje
gove prisege v drugem nego v upornosti. Taka
upornost pa je morala privesti oblastva do stro
gih kazni in sredstev, ki se morajo uporabljati
tudi v predležečem slučaju.
Za obtožiteljem je govoril zaščitnik nekaj, kar
je bilo brez vsake potrebe.
Potem so vsi šli iz dvorane.
Nato pripeljejo zopet obtoženca in vstopi zo
pet sodišče. Sodniki najprej sedejo, potem zopet
vstanejo in predsednik, ne da bi gledal na obto
ženca, proglaša s pokojnim glasom sodbo. Obto
ženec, človek, ki je že tri leta sedel v ječi radi
tega, ker noče biti vojak, se predvsem izreče za
izpahnjenega iz vojaških vrst ter se ga obsodi na
štiri leta prisilnega dela.
Nato vojaki odvedejo mladega človeka, in
vsi se razidejo po svojih navadnih poslih in za
bavah, kakor da bi se ničesar posebnega ne bilo
pripetilo.
Le mladi oficir čuti neko posebno vznemirja
joče čustvo, katerega ne more odgnati, imajoč v
mislih silne besede obtoženca, katerih se ne more
iznebiti. Pri posvetovanju sodnikov je sprva mladi
oficir mislil ne glasovati, no, končno se je premislil
in je tadi glasoval.
Zvečer pri polkovniku, ko so še vsi igralci za
kvartno igro pri čaju, je zašel razgovor na obso
jenca. Polkovnik je izrekel svoje mnenje, da je
vzrok vsemu temu pomanjkanje omike s ljudje si
naberejo različnih pojmov, katerih ne razumejo in
potem prihajajo na dan take stvari.
«Ne, striček ! Jaz pa ne soglašam z Vami,» se
vmeša zraven študentka-socialna demokratka. Vse«
kako je vredna spoštovanja energija tega človeka,
samo škoda, da je njegova energija tako slabo
uporabljena.» Studentka je namreč mislila, kako
bi bila koristna ta energija, ako bi ne šla za

versko fantazijo, ampak za propagando sociali
stičnih idej.
«No, ti si pa že znana revolucionarka», ji
odgovori striček.
«Meni se pa zdi», pripomni mladi oficir, <da
s stališča krščanskega se mu ne more pravzaprav
ničesar očitati.»
«A meni je vseeno, s katerega stališča», pri
pomni stari general, «jaz samo toliko vem, da naj
bo soldat soldat, pa ne propovednik».
«Meni se pa zdi, da je glavna stvar», dostavi
s smejočimi se očmi predsednik sodišča, <da ne
smemo gubiti zlatega časa, ako hočemo doigrats
kvartno igro.»
«Kdor ni popil čaja, mu ga pristavim k igral
ni mizici», doda gostoljubni hišni gospodar, in
eden izmed igralcev prične nato izvrščati kvarte.
In igralci posedejo za mize ...
V veži ječe, kjer so vojaki čakali z arestantom, pa je bil medtem tale razgovor:
«Kako je to, da gospodje ne znajo evangelja.
Saj ni pomote ali napake v knjigah», pravi eden
stražnikov.
«Ne razumejo,» odgovori obsojenec. «Ako bi
razumeli, ni oni ravnotako sami govorili. Kristus
ni velel ubijati, ampak ljubiti.»
«Tako je, tako. Vse je jako čudno, na vsak
način pa težko.»
«Nič ni težkega. Tri leta sem sedel in še pre
sedim, ali na duši mi je tako blago, da bi naj Bog
dal to vsakemu.»
Pristopi podčastnik, že ne več mlad mož:
«No, Semjonič», se obrne k arestantu, «ali so vas
obsodili?»
«Obsodili.»
Podčastnik zmaje z glavo. «Tako je, tako.
Hudo je trpeti.»
«Tako mora biti», odgovori smehljaje arestant, vidno ganjen od sočustva.
«Tako je. Gospod je trpel in je tudi nam
velel. Težko je.»
Na te besede vstopi z naglim, mladeniškim
korakom lepi Poljak feldvebelj. «Nič razgovorov.
Marš, v novo kajbo!» Feldvebelj je bil posebno
strog, ker se mu je naročilo, gledati na to, da
arestant ne bi občeval s soldati, ker je vsled ob
čevanja ž njimi za dobe zadnjih dveh let že štiri
može pripravil k odpovedi od vojaške službe,
ki so jih že obsodili in sede po raznih ječah.

Politični odsevi.
* OgrBko ministnVro, ki mu ostane We
kerle na čelu, je uradoma ponovno imenovano.
Tako je hotela koalicija, dasi itak ta vlada nik
dar ni prenehala uradovat'. Ministri pa ne bodo
odložili državnozborskih mandatov kakor je navada,
če je kak poslanec imenovan za člana vlade. —
Košut je zopet začel spletkariti proti splošni vo
lilni pravici.

* Frots zagrebškemu «veleizdajniškemu»
procesu, v Parizu je bil 3. t. m. javen shod, ka
terega se je udeležilo nad 200 ljud«, največ dija
kov. Predsedoval je znani zgodovinar sodrug prof.
Denis. Govorili so sodr. D e n i s, novinarja B e r a r d

in Gaulis ter so astro obsojali vedenje pravde.
Na predlog profesorja slavistike Haumonta je bilo
sklenjeno, poslati ogrskemu parlamentu telegrafično
adreso, v kateri se izraža nada, da bode procesu
čimprej napravljen konec in da bodo obtoženci po
stavljeni na svobodo.
* Voliiua obveznost nosi na Nižjem Avstrij
skem denar. Znano je, da je tam za deželni, vsled
tega pa tudi za državni zbor volilna pravica zdru
žena z volilno dolžnostjo. Vendar se pa pri zad
njih deželnozborskih volitvah okrog 20.000 volilcev in dalo spraviti na volišče. Zdaj so se jim
predpisale globe od 1 do 5 kron. Vplačanih je
baje že okrog 10.000 kron.
* Nemški kanceler Bülow je, kakor smo že
poročali, podal svojo demisijo in ostane le še to
liko časa na svojem mestu, da se kakorkoli reši
nemški finančni načrt. Strmoglavila ga je zveza
centruma (klerikalne stranke) s konservativci in
Poljaki, ki je nastopila proti vsem davkom, s ka
terimi bi se kaj obremenili bogatini, pa hoče da
bi se vpeljali sami indirektni davki na račun ljud
skih množic. Lahko si je misliti, da tudi finančni
načrt vlade ni bil kdove kako demokratičen.
Njena davčna reforma je zahtevala 165 milionov
novih direktnih, pa 360 miliouov indirektnih dav
kov. Med predlaganimi indirektnimi davki je bilo
100 mil. novega davka na pivo, 80 mil. na žganje,
45 mil. na tobak in cigarete, 25 mil. na vžigalice,
5 mil. na šumeča vina, 5 mil. na čaj in kavo i, t d.
Med direktnimi davki je bil glavni novi davek na
dedščine v znesku 140 mil. Konservativci so se
temu davku, ki bi bil zadel v prvi vrsti njih žep
odločno uprli. Dejali so, da bi pomenil novi dedni
davek toliko, kolikor ?ksP™P™ija privatne lastnine
Bülow je koj odmaknil, znižal je davek na 55 mil’

ter dejal, da naloži 35 mil. davka na zavarovanje
proti ognju, 20 mil. novih davkov na menice. ',
mil, na vrednostne papirje i. L d. Toda konser
vativci niso hoteli o davku na dedščine sploh nič
slišati in so predlog s pomočjo centruma popol
noma odklonili. Za nas je zanimivo, da se «Slo
venec» baha s centrumovo zmago, noče pa pove
dati, da so k!erika!ci ßülowa te zato vrgli, ker je
hotel, da bi kapitalist? in veleposestniki vsaj neko
liko prispevali za saniranje državnih financ.
* Nemški cesar Viljem se je baje o Poljakih
nenavadno brutalno izrazil. Poljski luti, zlasti
«Gzas» in «gUIyer Warszawski» poročajo 0 tem
™ pravijo, da so vesti popolnoma zanesljive, «K.
W.» javlja, da je bilo to ob priliki sestanka z
ruskim carjem. Dejal pa je baje Stoljipinu: «To
je narod agrofivee, proti kateremu je treba posto
pati cim najokrutneje. Z golo roko se približati
Poljakom, je nevarno. Treba je imeti pripravljen
*’l za nje, sicer takoj zasade vate svoje ostro xobovje.» — Kaj je Stolypm na te cesarjeye besede
odgovoril, list ne pove.
,*
0,1 J® J.a4 ,8e priljubljen vladu. Za
proslavo bitke s Švedi se je odpeljal v Poltavo
A za njegovo potovanje so bile izvršene skrajne
varnostne naredbe. Odpeljale so ge trije vlaki, ne
da bi se vedelo, v katerem je car, Geto progo je
zastrašilo vojaštvo s hrbti proti železniški progi in
z napetim? puškami. Na nogah je bilo 30.000
vojakov.
* V procesu proti českc-socialnim «a&tùaiütaristom» so zaslišali vse obtožence ter začeli zaslišavati priče. Ta radikalni antimilitarizma je bil
pravzaprav zelo pohleven; naperjen je bil proti
nemškemu poveljevanju pil vojakih in zdi se nam,
da je bilo v vsej agitaciji mnogo več otročarije in
mladeniške renomaže nego resnobe.

Dopisi.
Zagorje oh Savi. (Volitve za okrajno
bolniško blagajno.) Kranjska deželna vlada
je razveljavila volitve za okrajno bolniško blagajno
litijsko iu aeki dopisnik v «Slovenskem Narodu»
uka, da je to liberalna zmsga. Nadalje klobasa, da
hoče Čobal zavleči volitve. Ce bi «Narodov» za
upnik povedal resnico, bi seveda liberalna «zmaga»
kmalu skopnela, zakaj deželna vlada, ki pač rada
ustreza nasprotnikom socialne demokracije, ni
mogla ovreči volitev iz tistih razlogov, na katere
so se v svojem obupu opirali vzklicevalei, temveč
je sama iztaknda poseben povod. S tem pa je dala
zaušnico okrajnemu glavarstvu in sebi, ne pa vod
stvu bolniške blagajne. Kakor ni moglo okrajno
glavarstvo najti tistih «gorostasnih nepravilnosti
in krivic», o katerih poje liberalno glasilo, jih tudi
deželna vlada ni mogla izslediti. Ampak v svojem
trudu, da bi napravila delavcem sitnosti, je našla
paragraf v pravilih, ki zahteva, da bodi v vsaki
občini volišče. Povejmo torej, da se to nikdar
ni godilo, temveč že prve volitve, ki jih je vodilo
okrajno glavarstvo v Litiji, so sevršiie tako,
da je po več občin skupaj volilo. In ta praksa ja
ostalaneizpremenjena. Tako 3e je volilo, ko so imeli bla
gajno v rokah naši nasprotniki in sedanje vodstvo je je
enostavno prevzelo, ker je nepretrgana praksa po
stala prava iz navade in ker bi se naprtili bla*
gajni ogromni, nepotrebni stroški, če bi se volilo
drugače. Zaaaj pomisliti je treba, da je v pod
ročju blagajne 42 občin. Ce je vlada odobrila
vsake volitve, ki so izvršile na podlagi sedanje
prakse, če je ta način veljal, ko ga je vpeljalo
okrajno glavarstvo, tedaj ni umevno, zakaj naj bi
se prav sedaj nalagali blagajni ogromni stroiki na
račun njenih članov. Povrh tega je pa še vpra
šanje, zakaj naj bi morah tudi delavci dvakrat vo
liti, če se razveljavljajo volitve v delodajalski ku
riji. Zato bo ne Čobal, ampak vodstvo bolniške bla
gajne rekuriraio proti odloku deželne vlade, ker
hočemo vedeti, ali res za nas ne velja enako pravo
kakor za druge. Rekuriraio se bo, ker sploh ni
treba novih volitev, novega dela in novih stroškov.
Dopisniku se pa blede, če misli, da hoče kdo za
vlačiti volitve. Ako hi se danes razpisale nove vo
litve, nam je zmaga popolnoma gotova, saj so
zadnje volitve dokazale, da nam nasprotniki ne
morejo do živega, sedanjo situacijo poznamo ven
dar bolje kakor tisto, ki nastane pozneje. Cernu
bi nam bilo torej treba kaj zavlačiti? Ampak naši
liberalni nasprotniki so kakor otroci. Kadar se c
dejstvi ne morejo tolažiti pa začno ;antazirafi io
mislijo, da je potem bolje" zanje. Privoščimo jim
to naivno veselje.

Domače vesti.
— Soriški deželni »bor je. kakor poročajo
tržaški listi, razpuščen. Deželni odbor je dobil dne
«. t. m. dopis vlade, ki naznanja razpust,
— V Kočevja se je zadnje čase objestno
razvil nacionalni Sovininizem- Ponavljajo se su*
rovi izgredi z napadi ns osebe in z uničevanjem
tujega imetja. Naslov za te rabuke pa daje znana
nacionalistična fraza: «Varstvo narodnega maraja»
— v Kočevju seveda nemškega. Temu «značaju»
se zdi prenapetežem nevarna vsaka oseba
narodnosti in vsako podjetje, ki je v rokah Ne«
nemca. Tako so svcjčas napaoh tajmk« slovenske
posojilnice Novaka, radi česar « bi « v torek tnje
obtoženci Weinscbrott, Durfeld m Janeschitï on«
sojeni na 10, odnosno 3 m o dni zapora. Ta daa

aa sc « ^e;^eSr napadti Podajalca v neki
rudaria in posestnika J. Moravca
ł’*° , , 3 s” J obijanjem napravili V Idriri^’
okara. Pripoveduje ss, da je bil so Sli
X? le nenavadno dolgo ni bilo domov,
starši gledat na kraj, kjer je navadno prala,
”•??. Q“v ®®vareu osebi prodajplca, da
prćija nikakor ni hotela posredovat' in ni t?! so„ našli le perilo, hčerke in perilnika pa
di ji se.e pozneje žandarmerija prijela krivce, «k •? nik]er- Tak0J’ se je vzbudil sum, da je
ÿjjeren nacranrdizma kaže torej povsod enake . utegnila ponesrečiti. Preiskalo se je vso Idrijco
farane ra njen vrhunec je povsod barabska su- 1 90 grabelj, pa brez vspeha. Šele drugo jutro, ko
^vost» rTB.V nič ne dve mi mo. da smatrajo ko- u J" Idrijca nekoliko upadla, so našli ponesrečeno
eevski razgrajači svoje delo za junaštvo in če so ti deklico utopljeno v strugi Idrijce poleg grabelj.
jih drugi, ko jih je žandai nerija peljala na sod Pri pranju je najbrže zdrsnila in padla v deročo
ne da bi jo kdo zapazil, dasi se je to zgo
nijo, pozdravljali s Heil-klici, so b”.i gotovo pre reko,
dilo skoraj v mestu. Starši so jo svarili, naj gre
pričani, da zaslužijo to slavo, kpkor so lani ljub drugam prat, vendar je šla na Idrijco in tu našla
ljanski napadalci kazine in šparkase smatrali sebe prezgodno smrt.
îa junake. Ce se siovenstf narodnjaki zdaj zgražajo
— Političen umor. Javni notar in odvetnik
nad kočevskim dogodk«, imajo gotovo prav in pri Sv. Ivanu Zelini na Hrvatskem, dr. Marinič,
naravno je. da obsojamo tudi mi kočevski poizkus ljut pristaš dr. Franka, je v prepiru o političnih
pogroma, Ampak če kriče sedaj naši nacionalisti zadevah ustrelil z revolverjem v trebuh ondotnega
po žandarmeriji, po s;,i in strogosti, bi si vendar trgovca. Ljubomira Puceka, ki je v zagrebški bol
dovolil' opommtt, da pogrešamo v metodi dosled nišnici izdihnil. Pucek je bil «pravaš», pristaš drja.
nosti. Zakaj le eno ali drugo more veljati : Ali naj Mile Starčeviča, ki se je pred 2 leti ločil od
se nastopa proti vsakemu takemu izgredu s s:lo, Franka ter osnoval svojo stranko. To je na Hr
aii pa proti nobenemu. Kadar je slučaj akuten, vatskem že drugi slučaj, da je Frankovec ubil po
je že mogoče, da ni druge pomoči kakorbralrialna litičnega nasprotnika.
intervencija.. Ampak č'sto gotovo je, da se ne spra
— Nssrsêa na železnici V četrtek zjutraj
vijo podobni izgredi ne z vojsko, ne z žandai me s^a..Hed postajama Laze in Zalog povozila na
rijo s sveta, zakaj če se potlači simptom, se ne križišču na progi brzovlak, ki prihaja v Ljubljano
odpravi bolezen. Ta pa tiči v nacionalnem so ob 6. 59 min. in ljubljanski poštni vlak delavca
vraštvu, ki ga vzgaja meščansko narodnjaštvo pri Toma Kraljiča, Gregorja Jelačiča in Jurja Brozo
vseh narodih. Proti nacionalističnim barabijam je viča, vsi iz Selc, okraj Crikvenica na Hrvatskem.
ed’uo zdravilo narodni sporazum; tega pa noče Jurij Brozovič je bil takoj mrtev, Tomo Kraljič
nobena narodnjaška stranka, zakaj vsaka živi le je umrl med vožnjo v Ljubljano. Jelačič pa je
od trajnega narionalnega sovraštva.
umrl, ko je vlak pripeljal sem. Lahko telesno
— Vol je probode! žensko v sredo na Do
poškodovan je bil tudi delavec Pavel Lončarič.
lenjski cesti v Ljubljpni. Ušel je s Putrihovega Preslišali so v neprevidnosti prihod prvega vlaka
dvorišča in tekel proti vojaškemu s're!;šču. Neka in zašli obenem, ko so se hoteli v zadnjem času
neznana ženska ga je hotela ustaviti, pa jo je na umakniti, pod druzega, ki ga je v tem trenutku
bodel in telebnil ob tla, da je obležala. Z rešil križal. — Na ljubljanskem državnem kolodvoru
nim vozom so jo odpeljali v deželno bolc'šnico, se je ponesrečil železnični delavec, 201etni Jožef
kjer je umrla.
Avbelj. Dne 28. m. m. okoli pol 2. popoldne so
— Zdravilišča za na pljučih obolele žene delavci razkladali bukove hlode. Da bi dva
ln dekleta. Društvo za odvračanje jetike na Šta sprednja voza nazaj potisnili, so spustili po triu
jerskem je otvorio 8. julija t. 1. zdravilišče za prazen voz. Avbelj je letel po triu pred tem vo
lahko obolele žene in dekleta „vila Barbara“, zom, voz ga pa je dohitel in stisnil med odbi
pošta Neumarkt na Gornjem Štajerskem. Sprejem jače. Strlo mu je prsi. Skočil je iz tira kake tri
je odvisen od preiskave, ki jo v Ljubljani izvršuje korake v stran, zavpil: „a, kaj bo pa sedaj“,
oskrbovalnica deželnega pomožnega društva za nakar se je nezavesten zgrudil in po preteku ene
bolne na pljučih. Oskrbovalnina znaša 4 do 7 ure v deželni bolnici umrl.
kron na dan. Pismena vprašanja nasloviti je na
„društvo za odvračanje jetike na Štajerskem“,
Gradec, Hans Sacbsgasse 1, pojasnila pa daje
tudi deželno pomožno društvo za bolne na pljučih Parlamentarni položaj,,
na Kranjskem.
Dunaj, 7. julija. (Posebno poročilo.) Zmeda
— Umor. Iz Ptuja poročajo: V soboto dne v razmerah med strankami ter med vlado in
26. junija so našli blizu postaje Sternišs (Sternta') strankami je bezraejna. Doslej še ni rešitve in naj
mrtvo žensko truplo na železniškem tiru. Spočetka brže se odloči šele jutri, kaj da bo. Včeraj je
se je mislilo, da si je ženska sama vzela življenje. bilo kakor v aprilu; vsak hip se je zdel položaj
Sedaj je orožništvo dognalo nekaj druzega. Blizu izpremenjen. Pogajalo se je na vseh straneh, tako
mrliča je visel na brzojavnem drogu V stek, na ka da je komaj mogoče pregledati in registrirati vse.
terem je stalo, da se naj ne sumi Antona Kme- Dočim je «Slovanska Enota» še v sredo večer iz
teca iz Sikol, ona da se je sama umorila, ker je javljala, da ostane na svojem stališču, so se ven
sita življenja. — Orožništvo je našlo tam tudi dva dar njeni člani že včeraj dopoldne začeli pagajati.
žreblja s čevljev, ki sta bila — Kmetečeva. Potem Posredovalci so zdaj krščanski socialci. Opoludne
je prišla resnica na dan: Kmetec je zvabil že po še ni bilo nobenega sklepa. Tedaj se je napravil
stavno dek'e, ki je imela postati ž njim mati, na predsednik Pattai, da izvrši neumnost. Pripravil
polje, jo tam ustrelil in potem zvlekel mrliča na je pisma za voditelje obstrukcije, s katerimi jih
železnični tir, da bi se mislilo, da jo je vlak po poziva, da naj do 6. zvečer prekličejo vse nujne
predloge, sicer se zaključi zbornica. Toda ta pisma
vozil. Morilca so zaprli.
— Na železnici ponesrečil. V soboto zjutraj se niso odposlala, temveč ob 2. popoldne so se
ob 3. je našla raznašalka časopisov Dohaj iz Stu pričele nove obravnave, sedaj -direktno med vlado
dencev, ki je hotela iti v Maribor, pri železniškem in obstrukcionisti. Od vlade so bili navzoči min.
prehodu ležati neko truplo, kojega glava je bila preds. baron Bienerth ter ministri Začek,
do nespoznanja stolčena in tudi drugače je bilo Bräf in Weißkirchner, od^obstrukcionistov pa
truplo precej poškodovano. Pri mrtvem niso našli Udržal, Staoék, Zazvorka, Korošec, Šušteršič. Ba
razuu nekaj vinarjev v žepu, beležnice in odpust ron Bienerth je imel dolg govor ter je zagotavljal,
nice iz ljudske šole pri sv. Lovrencu na Koroškem, da je objektiven, da pozna važnost južnih dežel,
ničesar. Po odpustnici je razvidno, da je ponesre da želi sodelovanje vseh državo ohranjujočih strank
čeni Avgust Plattner, rojen leta 1891 v Franzens itd. in nazadnje je vprašal, pod kakšnimi pogoji
feste na Tirolskem. V zadnjem času je najbrže bi se ustavila obstrukcija. Ko se mu je pa reklo,
deij časa bival v Spodnjem Dravogradu, ker se to da bi se morala v proračun postaviti tudi po
mesto večkrat nahaja v beležnici. Voznega listka stavka za češko vseučilišče v Brnu, je dejal, da ni
niso našli pri njem in zato se sklepa, da se je v načelu nasproten ne češki, ne slovenski univerzi,
vtihotapil na tovarni vlak, ko so ga pa izsledili, da pa za odkup obstrukcije ne more dajati no
je pa poskočil doli in se na kameniti plošči po benih političnih koncesij. Tedaj je naenkrat nje
gova uljudnost izginila pa je zahteval od obstruktolkel iu ubiL
— Utopljenca so potegnili iz Save 26. junija cionistov še do večera odgovor, češ, da vlada ne
pri Hrastniku. Spoznali so ga za 25 letnega delavca bi več mogla gledati nevzdržnih razmer v parla
J. Koširja iz Bazovice pri Vrhniki. Delal je v ap mentu. Šušteršič je zahteval do sobote časa, Bie
nenicah Mikoličevih v Zagorju. Ponesrečil se je pri nertb pa je to odklonil.
Zdelo se je, da se je končalo vse pogajanje.
kopanju.
Za
7.
zvečer se je sklical ministrski svet, ki bi bil
vnto atrapnih gob, katerih desedaj
te nismo poznali, so zaledili na Krasu. Največ jih imel skleniti zaključenje zbornica in nekak mani
je T ätanjelski okolici. V teh gobah so dobile ne fest, ki bi ga izdala vlada.
Med tem pa so se pričela zopet posvetovanja
navadnega sovražnika kobilice, katere napravljajo
strank.
V krščaHsko-socialnem in nemško-nacioletos kakor že znano, ondotnim kmetovalcem
ogromno škodo. Ta goba uničuje namreč kobilice nalnem klubu je bilo zelo burno. Posamezni člani
ravno tako, kakor že znana strupena goba «Em- so očitali voditeljem, da so sklepali brez članov
pusa fflusoae» jeseni muhe. Nameravajo jo v odpo in za njih hrbtom in naenkrat so zahtevali, naj se
rno« kmetijstvu umetno razširit! in razmnožiti po izvojuje boj z obstrukcijo. Krščanski socialci so po
slali k Bienerthu deputacijo, da protestira proti
eeiemfoasa,
j v električni tovarni pri zaključenju zbornice. Bienerth ja deputaciji odgo
n; .
?!
se je razletela v ponedeljek voril da je imel namen, zaključiti zbornico, da je
Bis.nci na Koros Močan vodni tok je zadel pa vendar še pripravljen počakati do sobote. Kr
glavna vodovodnai cev.Mg
42,etnega de. ščanski socialci so pa izjavili, da se bodo sami po
321etnega strojnika £■
. :£ v tovarniški odgajali z obstrukcionisti.
iavca Js AnieniČH. V^glo J ^nhjiî gele čez par
V parlamenta se je nato sklicala seja načelrov, v katerem so JJ
° blagoslovljenem nlkov velikih strank, na kateri je vlada zahtevala,
Prvi zapušča vdovo, ki jntrok
da naj se v petek sploh ne vrši seja. Protestiral
drugi* pa 5 nepreskrbljenih °tr°“n }
e. je pa dr. Adler, češ, to vendar ne gre, da bi
— SMrsča V sredo popoldne je prala P
rüo ob 25f%ki Idrijci štirinajstletna Sipina vlada določala, kdaj naj i»a parlament sejo in
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Zadnje vesti.

— Noto

kdaj ne. Bienertova zahteva se je odlonila in
sklenilo se je, da se danes formalno vrši seja.
Videti je, da se pripravljajo krščanski socialci
že za jesen, ko bi se imela sestaviti nova koalicija
s krščanskimi socialci na čelu. — V njej bi bili
zastopani tudi slovenski klerikalci in češki agrarci.
Danes se zopet vrše pogajanja.
Imunitetna zadeva. Dunaj, 9. julija. Pred
sednik imunitetnega odseka, posl. S lam a je poslal
zborničnemu predsedniku P at t a iu sledeče pismo :
Imunitetni odsek je v svoji včerajšni seji so
glasno sklenil, da naj kot načelnik odseka proti
sklepu včerajšne seje energično protestiram
proti dopisu notranjega ministrstva z dne 6. julija
in proti težki kršitvi zakona, ki jo obsega
ta dopis ; da naj glede na to vprašam predsednika
in da naj vrhu tega pismeno protestiram proti
kršitvi zakona, storjeni s tem, da se je preprečilo
zaslišanje policijskih organov v odseku. V tem ko
imam čast obvestiti predsedništvo o tem sklepu,
si dovoljujem še opomniti, da je bilo odseku pred
loženo samo policijsko poročilo, nikakor pa ne
s policijskimi organi sestavljeni zapisniki in odsek
sploh v zadevi Wutschel-Beer ni imel nikakršnih
zapisnikov.
Parlamentarni položaj. Dunaj, 10. julija. Ta
trenotek je položaj tak: Pogajanja se nada
ljujejo.
Včerajšni dan je bil dan pravega mešetarenja
in sejmske sreče: Vsak hip je bil namreč položaj
drugačen. Po dnevu je bilo, kakor da se mora
razbiti vse. Kmalu popoldne se je splošno mislilo,
da se parlament na svak način zaključi. Popoldne
se je pa vendar nadaljevalo posvetovanje posa
meznih klubov, pa pogajanja raznih skupin. Na
bolje pa se je obrnilo, ko so socialni demo
kratje vzeli stvar v roko ter pojasnili, da je
prav zaradi boja proti Bienerthovi vladi
potrebno, da ostane parlament brezpogojno
sposoben za delo. Će se torej zdaj doseže de
lavnost zbornice, se to zgodi z geslom boja
proti Bienerthovi vladi.
V konstelaciji strank je izprememba itak že
gotova in Bienerth je zapuščen. Podlaga novi vladi,
ki je pričakovati najkasneje do jeseni, ho nova
koalicija in tedaj bodo tudi sedanji obstrukcionisti
postali lojalni vladinovci.
«Slovanska Enota» je izdala sledeči komunike :
«Zaupniki slovanskih akcijskih strank so se po seji
zbornice zbrali na dogovor. Pribili po, da je uradni
opis barona Bienertha v včerajšnjih obravnavah z
zaupniki v važnih točkah netočen»
V Šušteršičevem «Slovenskem klubu» je dr. Šuš
teršič poročal o dogovarjanju zaupnikov z mini
strskim predsednikom. V debati se je naglašalo,
da se je kriza za Bienertov kabinet že za
čela, ker so ga v zadnji uri vladne stranke izločile
iz političnih akcij.
Pred sejo načelnikov so bili Hruban, Maštalka, Masaryk in Ploj pri poslancih Stan ek,
Udržal, Zazvorka in Šušteršič ter so jim
ponudili posredovanje med obstrukcionisti in stran
kami večine. Obstrukcionistični poslanci pa so od
govorili, da so v najboljših razmerah s
strankami večine, tako da ni treba posre
dovanja.
Seja aafohfew. Popoldne, ko so se bile iz
vršile vsakovrstne klubske seje, je bila konferenca
načelnikov, na kateri je dr. Adler izjavil: Po
gajanje vlade z obstrukcionisti se je razbilo. Ce
bi mogle priti stranke med sekaj, brez vlade, do
sporazuma, bi bila to zmaga parlamenta nad
vlado in eklatanten poraz Bienerthovega kabineta, s katerim bi bili obstrukcionisti
lahko zadovoljni.
Po tej izjavi se je seja za kratek čas prekinila,
potem se je sklenilo, da se danes snidejo od obstruk
cije trije poslanci, od delavnih strank pa G lo ra
binski, Sylvester in Lueger, da se posve
tujejo o preklicu nujnih predlogov.
Po konferenci načelnikov so imele vse večje
zveze seje. Nemški nacionalci so poslali deputacijo
k Bienerthu, da mu naznani izpremeajeno
situacij o.
Dunaj, 10. julija. Nemški nacionalci trdijo,
da se je položaj pozno zvečer zopet poslabšal, češ,
da so dobili pri ministrskem predsedniku vtisk, da
je Šušteršič nalagal konferenco načel
nikov.
Kazimir Badani. Lvov, 9. julija. Bivši mini
strski predsednik Kazimir Baden! je na poti
iz Lvova na svojo graščino Briesk na postaji
Krasna umrl od kapi.
Perzija. Teheran, 9. julija. Zdi se, da se
približuje boj perzijskih revolucionarjev proti Sabo
vemu absolutizmu in ruski despotični intervenciji
odločilnemu momentu. Ruski kozaški polk Labinskij
je preko Enseli odkorakal proti Kasvinu. Angleški
in ruski diplomatični zastopnik sta sklenila, pre
kiniti zvezo z vojaškimi voditelji revolucionarjev.
Ruski poveljnik Ljakov je pripravljen na naskok
revolucionarjev.
Srbija. Pariz, 8. julija. Srbski državni svetnik
je prišel sem, da najame posojilo v znesku 150
milionov frankov.
Beiolnclja Kolumbiji. Novi Jork, 9. ju
lija. V Bogoti so se čete uprle kolumbijski vladi
in razglasile Gonzaleza Valencio za predsednika.
Policija je izgnana iz mesta.
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Iihaja v Ljnbljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrska kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3'50 E, ineiečno 1*20 K •
za Nemčijo za pol leta 7'90, za četrt
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9'50 K za četrt leta 4*80 K.
Peuntz.a številka 10 ».

Glasilo Jugoslovanske socialne demokracije.
V Ljubljani, v torek, dne 13. julija 1909.

70. štev,
y
«Bdtêega

ćtopise îb rokopise sa list : VîôdBiâtv©
Prapora» 3 Ljubljana. — Za denarne pošiljatve
naročila oa liât, reklamacije, inserate i. t d.: Upravništvo
<Bd$éoga Prapora» 3 Ljubljana, šelenburgova ulica 6/H.
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Delavnemu ljudstvu vseh na
rodov v Avstriji.
Zopet se je zaključilo zasedanje državnega
lbora, ne da bi mogli zastopniki ljudstva prinesti
aajraaajše pridobitve delavskemu ljudstvu.
Ničesar ni storil parlament proti
no za osnemu podraževanju živil; ničesar
za ublaženje gospodarske krize. Ni
kakršnega napredka ne moremo zazna
movati z delavskimi varstvenimi zakoni.
Posvetovanje o socialnem zavarovanju
ni prekoračilo prvega dela.
Navdani z jezo razočaranih upov vam poro
čamo o zadnjem zasedanju parlamenta. Imeli smo
pred seboj vlado, ki je trpela, da je vojna uprava
razmetala 100 milionov kron za bosensko pusto
lovščino, ne da bi vprašala ljudsko zastopstvo;
vlado, ki si je poskrbela sredstva za to z ne
ustavnim rarauyeia z Rotšildovimi ljudmi; vlado,
ki je izročila in prodala uboge bosenske kmete
budimpeštanskim bankovnim kapitalistom ; vlado,
ki prezira pravice ljudskega zastopstva ter je staro
poticajno državo zbudila ua življenje. Stali smo v
hudem boju z vlado in preprečili smo njene najhujše načrte. Ni se ji posrečilo, iztlačiti
predlog, s katerimi bi se bila najrev
nejšim naložila nezaslišana bremena.
Kljub strahopetnemu hlapčevstvu nemških, čeških,
poljskih in italijanskih strank, ki so stale na straži
za vsa sramotna dejstva te birokratske vlade, se
ja «uno z večino petih glasov rešila zaslužene ob
sodbe ljudskega zastopstva.
Toda tudi v boju proti vladi smo se trudili
navsomoč, da bi obranili parlamentu
sposobnost za dalo. Našemu sodelovanju je

PODLISTEK.
St« ta prva povest ts Boccaccia.
Konec.

Gez nekaj lat je Julij zagledal v krogu dvor
nih dam mlado krasotico z modro-črnimi očmi.
Ni ji bilo več nego sedemnajst let. Zagledal jo je
ia mir njegovega srca je izginil in izginila je nje
gove domača meča. Kakor je vzplamtel
mlado
krasotico, tako je začel sovražiti svojo ženo, in
fiaveč je dobival dokazov, da krasotica ni brez
brižna napram njegovi ljubezni, tem težje je preaniai okove zakonskega stanu. Prepir je sledil pre
pira, in niso bile več samo besede, kakor so po
mesto pripovedovali služabniki, priče takšnih pri*

u

serov,
frasotien je o*“ edu10 dete jako plemenite
ln izobražene plemkinje ; njen brat je nekaj let poprej padel v hitlu kot častnik Giuseppove vojske.
Julijevs ljubezen » J® PrfiIBenila ’ »0Ie*> »trast
in ajegovo domače
v pravcati pekel.
Druge pomoči ni ridai, P» j« /tapisal papež«
v katerem ga J® Prow ’
»"®J«®M*Jo

d, » je Wij
ws0, ii
» je lom WP'J‘S
’
,em.
» zavzemal« ljubezen. MJU m«
f
to» * »Tbiln te aduta z do» w » telesom-

Beklamacije zo peltaiae preži».
Mefrankir&na plim» iz »e apreIzBij». Bakeplll z» H vrazaje,
beztepu petlt-vriUza
(tirlaa 88 mm) za »krat 10 rta.,
valknt pe lagever.,

Leto XII.

zahvaliti, da se je proračun ustavno rešil. Zdaj vsako delo v parlamenta. Takrat niso obstrairali,
je imela priti cela vrsta najvažnejših zakonskih na ko so se imeli vladi dovoliti davki in rekruti, ko
črtov na dnevni red. Vlada je predložila zbornici so pa imele priti trgovske pogodbe, odprava žitne
načrt, 3 katerim so se imele rešiti naše trgo carine in zakon o trgovskih pomočnikih na dnevni
vinske razmere z Rumunijo ia z balkan red, so s stotino nujnih predlogov preprečili vsako
skimi državami.
delo v parlamentu.
Z novimi trgovinskimi pogodbami bi se imel
Ne obstrukcija proti vladi, ampak
dovoliti uvoz mesa iz teh dežel in s tem pobijati obstrukcija proti ljudskim zabieram — to je po
draginjo; s trgovinskimi pogodbami se ima naši litika čeških agrarcev in slovenskih klerikalcev. To
industriji olajšati izvoz blaga v te dežele in s tem politiko so podpirali češki radikalci, Slovenski klub
omogočiti delo in zaslužek tisoč in tisoč brezpo in poljska ljudska stranka.
selnim in nezadostno vposlenim delavcem. O teh
Od 3. novembra je zakon o socialnem zava
trgovinskih pogodbah se je imel državni zbor po rovanju v parlamentu. Zahtevali smo, da naj odsek
svetovati po končani proračunski razpravi.
za socialno zavarovanje med letom pridno dela,
Že med posvetovanjem o proračunu smo vložili da more parlament v jeseni dokončati veliko delo,
v parlamentu predlog, ki poziva vlado, naj odpravi a tudi to delo je preprečila agrarno - klerikalna
carino na žito, da se nastopi proti strašnemu obstrukcija.
podraženju žita in krme, moke in kraha. Takrat
Krivdo za te zločine imajo v prvi vrsti agrarci.
je nemško-nacionalni poslanec Sylvester preprečil Kaj jih briga, da ne more tisoč in tisoč delavcev
glasovanje o našem predlogu z zavlačilnim pred več kupovati nedosežno dragih živil, da ne morejo
logom, ki ga je sprejela krščansko - socialna in več dobiti dela v industriji, ki jo omejuje agrarna
agrarna večina. Zdaj bi imel priti tndi ta predlog, zaporna politika! Oni nočejo, da bi se vpeljevalo
katerega niso želeli oderuhi z živili in žitni špeku meso, da ga lahko še bolj podražujejo. Oni nočejo,
lantje, še enkrat na dnevni red.
da se odpravi žitna carina, da lahko še dalje gonijo
Upravno sodišče je mnogo tisoč stavbinskih cene žita in moke navzgor. Zato so preprečili
delavcev izključilo iz zavarovanja za slučaj nezgod. delo
parlamenta. Proti eonenemn kraha ln
Tisoč tesarjev, stavbinskih ključavničarjev, mizarjev mana Je šin obstrukcija.
in kleparjev zadenejo vsak dan nezgode pri delu,
Vlada je začetkoma poizkušala, odkupiti agrarne da bi dobili vinar rente. Predložili smo v parla cem dovoljenje za trgovinske pogodbe. Za naše
mentu, da se vštejejo ti delavci v nezgodbeno za šolske otroke, za bolnišnice, za naše vdove in si
varovanje in narodno-gospodarski odsek je sprejel rote nima denarja. Agrarcem pa se je ponudilo
naš predlog. Tudi ta zakon je zdaj imel rešiti dr za vsakovrstne subvencije in premije 54 milionov
žavni zbor. Zakona za trgovske pomočnike in za kron, da bi milostljivo dovolili, da sme parlament
delavni čas v trgovini je izpremenila gosposka sprejeti trgovinske pogodbe. A tudi to je bilo pre
zbornica. Tudi o teh zakonih bi bil imel še enkrat malo nenasitnim krušnim oderuhom. Z agrarno
razpravljati parlament, da bi mogli postati veljavni. podraževaluo politiko se je združilo
Tako ao čakala na državni zbor važna dela, nekoliko štreberjev, nekoliko gospo
ki bi se bila imela Izvršiti v zadDjem zasedanju. dov, ki ne morejo pričakati ministrskega fraka in
V tem trenotka ao nainll češki agrarci in alo- ministrske plače, pa hočejo ovirati delo parla
vennki klerikalci 1 abstrakcijo in so onemogočili menta, dokler se jim neizpolni hrepenenje. Tr
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I Potem je združeval vze tri osi svojega življenja v
eno: s tovarsi se je odpeljal na lov, po lovu je
pil ž njimi ia po pijači je odhajal v svojo sobo,
kjer ga je pričakovala ljubica, ki jo je bil v tem pri
peljal zanesljiv služabnik. Izbiral si je namreč za
to vselej samotne gradiče v naročja gora in lesov.
Neke zimske noči se je takšno popivanje za
vleklo. Julij je vedel, da ga njegova ljubica pri
čakuje nestrpno, ali tudi te ljubezni vezi so že
začenjale odjenjavati in edina prava njegova lju
bica Je ostajala čaša. Bilo je v gorah, kjer je ležal
sneg. Prijetna toplota je dihala iz peči izbe osa
melega lovskega gradiča in vino je ogrevalo dušo.
Družba ni bila velika, štirje Juliju udani plemiči
so sedeli ž njim. Pili 10 in vino je učinkovalo;
oči so se meglile, kot da postajajo težke. Z ne
kakšnega vzroka te je vnel prepir. Julij, ki je bil
tudi v takem svojem stanju prepričan o vzviše
nosti svoje osebe, je nasprotniku zabrusil nespo
doben izraz. Ta pa je, ne odgovorivši vstal, zgra
bil steklenico za vrat, zavihtel in udrihnil po prin
čevi glavi- Udarec je zadel krepko in dobro, Julij
se je zvalil z razbito glavo. Pivci so se hipoma
iztreznili io razpršiti. Prišel je služabnik, položil
svojega gospoda na blazino, potem je šel in po
trkal na vrata spalnice ... Mlada plemkinja se je
oglasila. Služabnik ji je povedal, kaj se je zgodilo.
Deklica je planila ven, pogledala razbito glavo
svojega ljubega in se navidezno mirna vrnila v
spalnico. Ko pa je za trenotek služabnik iznova
trkal, hoteč krasotici svetovati, naj se urno odpelje,

ni dobil odgovora. Z lastno roko je deklica kon
čala svoje brezutešno življenje ...
Drugega dne zgodaj zjutraj je prišel eden
izmed prinčevih tovaršev k staremu Giuseppu in sporočil, kaj se je zgodilo. Nato je šel
zasledovat morilca, dohitel ga nekje na bregu
morja in ga nbil po kratkem boju.
To je torej vsebina sto in prve novele našega
rokopisa. Na koncu jo, kakor sem že dejal, par
krepkih in iz prepričanja napisanih stavkov o Nemesi, — okolnost, ki je pri tem galantnem in
lascivnom avtorju v resnici najbolj čudna...»
Prijatelj arhivar je obmolknil.
Dospela sva v Heiligenkreuz. To je majhna,
snažna vasica, obkoljena okrog in okrog z lesovitimi vrhovi s staro cisterciansko opatijo, zname
nito samostansko cerkvijo iz 12. stoletja, kjer so
krasno poslikana okna in kjer leži v grobnici tri
najst Babenbergov.
Ko sva korakala z vrha, sva opazila nekoliko
turistov z Badekerji, ki so šli po s peskom po
sutem drevoredu na pokopališče. Tuzemski človek
jih je vodil in čula sva, kako je s ponosom razla
gal, da so Kitajci in celo nekaj Japoncev obiskati
to pokopališče. Pridružila sva se.
Vodnik nas je peljal k grobu, pokritem z
velikim temnim mramorjem, drugi kamen se dviga
v vzglavju iu na njem je napis: «Mary baronesa
Vecserova. * 1871. f 29. januarja 1889.» Seveda
nemški.

dijo, da izvira njihova obstrukcija iz narodnih
razlogov. Šovinistična gonja nacionalistov je omo
gočila, da se sramotni egoizem podraževalnih pa
triotov in najzanikernejše spletke ministrskih štreberjev lahko krepčajo pod pretvezo narodne po
litike.
Spričo te frivolne obstrukcije pa so se poka
zale vlada in meščanske stranke enako nezmožne.
Zahtevali smo, da stopi parlament v boj proti ob
strukciji. Po dolgem obotavljanju in omahovanju,
ko je vlada že žugala z zaključenjem zasedanja, so
se zadnjo uro tudi meščanske stranke pridružile
naši zahtevi. Ker se je vlada pokazala nezmožna,
da bi pospeševala delo parlamenta, je državni
zbor sam vzel svojo stvar v roke. Vse stranke
brez razlike narodnosti in vere so se zdru
žile, da povrnejo ljudskemu zastopstvu njegove
pravice. Spričo te soglasne izjave celega parla
menta se je klerikalna obstrukcija ustrašila svo
jega lastnega dela; iskala je le še pretveze, da bi
preklicala nujne predloge, s katerimi je parla
mentu zastavila pot do dela. Nič več se ni go
vorilo o g o sp o d ar s k ih a 1 i n aci o n aln i h
koncesijah za obstrukcijo. Za nekoliko
besed o bosenski agrarni banki so hoteli obstruk
cionisti prodati svojo obstrukcijo.
Zadnji hip, ko je bil pot iz zagate najden, je
vlada odrekla svoje soglasje, ker
je po pravici mislila, da pride njen konec, če se
ohrabri parlament.
Nič manj kakor obstrukcija je vlada kriva
parlamentovega propada. Ona noče, da bi parla
ment delal; gospodu Bienerthu se zdi ugodneje,
vladati bez kontrole ljudskega zastopstva.
Sokrivi so pa tudi krščanski socialci in nemški
nacionalci. Ze so se bili zedinili z obstruKcionisti.
Potem pa so tekli k Bienerthu in ker ministrski
predsednik ni hotel miru, so strahopetne vladne
stranke preklicale svoj soglas. Tako se je razbil
parlament.
Delavci 1 Volilci!
Socialni demokratje mislimo, da smo izpol
nili svojo dolžnost. Nemci in Cehi, Poljaki in Ru
sini smo bili složni v boju proti sovražnikom na
vladnih klopeh, proti krušnim oderuhom na levi,
proti politikom blaznosti na desni, proti industrialnim hujskačem, kakor proti agrarnim podraževalcem, proti nemškim vladnim mamelukom ka
kor proti slovanski obstrukciji. Toda mi smo samo
šestina parlamenta, naš poiskus, pripraviti parla
ment do plodonosnega dela, se je razbil ob nasprotstvu vlade in ob nezmožnosti meščanskih

In spodaj vrsta iz knjige Jakobove:
«Kakor cvet vzraste človek in se zlomi.»
Dame turistov so trgale bršljinovo listje z
groba, gospodje so se utopili v pogovor, midva
sva šla na grobarjev miglaj v pokopališko ka
pelico.
To kapelico je postavila stara baronica Vecserova v spomin svojih dveh otrok. Njen sin je pa
del kot častnik v drugi bosenski vstaji 1. 1882.,
drugo dete te Niobe je bila hči Mary, pri katere
grobu smo pravkar stali. Prekrasna slika se nam
je pokazala v oknu kapelice. Solnčni žarki so pa
dali naravnost na poslikano steklo in oživili njegovo
barve. V sredi slike sedi Madona, na obeh straneh
klečita dva, «ki sta angelja, a sta bila nekdaj v
življenju človeka», Eden izmed njih, tisti na levi,
z udanim polnim pogledom zre v Madono, je za
dovoljen s svojo usodo, ki mu je bila prisojena
na zemlji; umrl je kot «vojak in poštenjak».
Drugi angel spenja sklenjeni roki k Madoni;
ima črne lase z modrim leskom in azurove oči in
v očeh polno koprnenja in gorja. Koprnenje po
vsem, kar mu je življenje odreklo, gorje iz tega
kar mu je življenje dalo ...
In obraz Madone je strogo, skoro grozeče re
sen in njena roka se preteče dviga nekam tja k
izhodu kapelice, preko pokopališča, preko doline,
v kateri leži vasica, čez lesoviti vrh, na katerega
drugi strani leži lovski gradič . ..
Odšla sva s pokopališča. Bela cesta za vasico
se vzpenja preko vrha proti nam in vodi proti
Mayerlingu.
Nisva šla po tej cesti. Lačna in trudna sva
bila. Sedla sva v senci lip samostanske gostilne,
m prijatelj mi je počel razlagati neke zanimive
stilistične posebnosti iz te sto in prve novele
Boccaccijeve.
(Iz knjige «Hrst belletric 1004-1905.» I g. Machar)

strank. Nezmožne so se pokazale meščansko
stranke, da bi vodile ta parlament. Poizkusile so
se združiti proti socialni demokraciji, toda niso se
mogle zlagati in potem so se začeli vzajemno po
bijati. Ljudstvo zahteva dela in kruha, meščanske
stranke pa tratijo čas z neplodnim prepirom ; sku
paj ne gredo in druga proti drugi ne gredo, da
bi priborile narodne pravice in dosegle narodni
mir in če zahtevamo od njih plodonosnega soci
alnega dela, odgovarjajo z nacionalnimi frazami.
Od njih ne morete pričakovati po
moči; lamo od delavskega ljudstva samega
lahko pride pomoč. Vsak izmed vas mora postati
agitator. Vsak mora poučiti svojega soseda, svo
jega tovariša o razlogih parlamentarnega propada,
jsak mora zahtevati računa od krivcev, vsak
mora pokazati svojemu narodu, da vodi le ena
stranka boj proti agrarnemu krušnemu
oderuštvu, proti razbijalcem parla
menta, proti ljudskim sovražni
kom, proti vladi.
Zberite se pod rdečo zastavo v boj za kruh
in za delo, za pravice naših starcev in pohab
ljencev, za svobodne brate svobodnih narodov !
Živila mednarodna socialna demokracija!

Socialno-demokratična zveza
v državnem zborn.

iz stranke.
Goriška deželna konferenca.
V nedeljo, dne 11. t. m. je bila v Gorici de
želna konferenca, katere se je udeležilo 36 dele
gatov vseh krajnih organizacij ter odposlanci iz
vrševalnega odbora, tržaškega političnega in goriškega italijanskega odbora.
Sodrug dr. T u m a otvori konferenco ob 10.
dopoldne, pozdravi delegate italijanske okrajne
organizacije, izvrševalnega odbora in političnega
odbora tržaškega ter predlaga v predsedništvo
sodruge Cekoviča, Šuligoja in Vdoviča,
ki se volijo soglasno.
Predsednik C e ko vi č naznani dnevni red:
1. Poročilo deželnega odbora in okrajnih
organizacij.
2. Politični položaj v goriški deželi.
3. Organizacija in tisk.
4. Izobraževalno delo.
5. Volitev deželnega odbora.
6. Slučajnosti.
Izvoli se komisija za overovljenje mandatov :
Jos. Petej an, Valentin Kom avli in dr. Tuma;
za redakcijo resolucij: Et. Kristan, dr. Fertolja,
Leopold Petejan, Josip Petejan, dr. Dermota ter
dr. Tuma;
volilna komisija : Gabrijelčič, Komavli, Vrčon
in Prijatelj.
Sodrug Pertot pozdravi konferenco v imenu
italijanske politične organizacije.
Poročilo odbora deželne organizacije podaja
sodrug Josip Petejan.
O položaju na Tolminskem poroča dr. Fer
tolja, za Nabrežino Marica. Iz nekaterih krajev
so pismena poročila. Nabrežinska organizacija.
Poročilo deželnega odbora se izroči komisiji, da
poda konferenci svoje predloge.
O političnem položaju poroča dr. Tuma, o
organizaciji in tisku Josip Petejan, o izobra
ževalnem delu dr. Dermota.
Sprejele so se sledeče resolucije:
I.
Deželna konferenca sklene, da socialno-de
mokratična stranka nastopi samostojno pri bo
dočih deželnozborskih volitvah.
Konferenca vidi načelnega nasprotnika v kle
rikalizmu, ki je vzrok duševne zanemarjenosti na
šega ljudstva, ter se poslužuje demokracije le v
svrho, da zavlada kmečke in fabrične delavske
mase in ž njimi ohrani duhovstvu neomejeno
oblast.
II.
Konferenca vidi druzega načelnega nasprotnika
v liberalizmu, ki je vzrok gospodarske bede de
lavstva in politične neodvisnosti, s tem pa po
sredno pospešuje razvoj klerikalizma, ki je znal
spretno izkoriščati demokratične in proletarske
inštinkte ljudstva.
Konferenca vidi v narodno - napredni stranki
na Goriškem le laži-liberalno stranko, ki izkoriščevaje gospodarske zavode po mali brezobzirni
kliki, sama brez načel, zanaša pod pretvezo na

predka in narodnosti razdvojenost med delavstvo
in je v to svrho ustanovila proti socialno-demckratični stranki N. D. O.
Konferenca vidi v združenem delu in skupni
organizaciji kmečkega in fabriškega delavstva edino
rešitev goriškega ljudstva in gospodarske odvis
nosti, političnega tlačanstva in duševne zane
marjenosti.

ul
Konferenca vidi, da je sedanji sestav dežel
nega zbora vzdrževatelj klerikalizma in liberalizma
in pospeševatelj narodnostnega boja v deželi, da
ta sestav ne odgovarja ne splošnemu napredku
ne interesom goriškega prebivalstva, ki je 90%
kmečki in delavski proletariat, pa zahteva odpravo
zastarelih privilegij veleposestva, trgovstva tn obrt
ništva ter splošno, enako volimo pravico.
IV.
Deželna konferenca jemlje na znanje, da je
deželno glasilo .Delavski List« s preteklim tednom
prenehalo dogovorno z izvrševainim odborom v
svrho koncentracije strankinega časopisja,
V.
Deželna konferenca sprejema za sedaj za svo
je glasilo centralni organ stranke .Rdeči Prapor*,
VI.
Deželna konferenca nalaga političnemu od
boru, da dogovorno z uredništvom in upravnišivom
.Rdečega Praporja“ uredi potrebne stike za za
stopanje razmer socialno-demokratične stranke na
Goriškem in omogoči samostojno, kolporiaio.
Resolucija (Dr. Dermota).
Konferenca vidi, da je vzgojevalno in iz
obraževalno delo v soc.-dem. stranki nujno do
polnilo političnega in gospodarskega dela stranke
in njenih pristašev, konferenca vidi, da mora
soc.-dem. stranka na Goriškem potom samopo
moči delati v ta namen; konferenca izjavlja —
z ozirom na dosedanje vspehe tega stremljenja
— naj se vrši vzgojevalno in izobraževalno delo
še naprej v dosedanjem smislu, samo s pomno
ženimi silami.
V deželni politični odbor so bili voljeni:
dr. Henrik Tuma, Josip Petejan, Anton Poveraj, Franc Batistič, v kontrolo Anton Vrčon
in Josip Prijatelj.
Dalje prih.

Književnost in umetnost.
AndrejRapé: Dane. «Zaveza avstrijskih ju
goslovanskih učiteljskih društev» je izdala kot prvi
zvezek Jan Legove mladinske knjižnice Rapetovo
povest «Dane». Lično vezana knjižnica, ki obsega
71 strani s štirimi čednimi slikami velja 1 K, po
pošti 16 vin. več. To je prava povest za mladino
kakršnih res nimamo preveč v naši literaturi. Pi
sati za mladino je posebna umetnost, ki ni dana
mnogim pisateljem. Râpé pa očitno pozna mla
dinsko dušo in ve, kaj ji tekne. Tista sladkobna
hrana, polna vsiljive iu neprebavljive morale, ki
se navadno prodaja v mladinski literaturi, ne do
sega niti umetniškega, niti vzgojevalnega namena.
Rapètova povest je sicer nekoliko preveč optimi
stična, vendar se pa odlikuje pred drugimi po
dobnimi spisi, da ni pridigarska. Tudi ima čist
jezik in gladko dikcijo pa zasluži zato pripo
ročilo.

Strokovni pregied.
Seja itrokone komiiije ho v arolo, 14. ju
lija zvečer ob 8. uri v strokovnem tajništvu, Ljub
ljana, Šelenburgova ulica 6/IL Prosi se, da pri
dejo vsi člani pravočasno.
Anton Kristan.
Seja uprafnsga odbora la nadzorstva «Kon
sumnega društva za Ljubljano in okolico» bo v
čitalnični sobi v Šelenburgovi ulici 6/U. v četrtek
dne 15. t m. ob 0. uri zvečer. Pridite vsi
Predsednik.

Domače vesti.
- Novi atobri HaUjanatva v Trate. Ne po
znate najnovejših stebrov tržaškega italijanska Pa vam jih pokažemo. Dne 20. m. m. je tud’ rižaška trgovska obrtna zbornica izvolila v deželni
zbor svoje 4 zastopnike, Treba je pri tem tud; po
vedati, kako je 36 gospodov v tej zbornici prišio
do teh 4 zastopnikov. Vladni voiiini načr; sa de
želni, odnosno občinski zbor
določal vsa
kemu izmed 4 mestnih volilnih razredov 17 po
slancev. Na zahtevo tržaške trgovske obrtne zbor
nice je tržaški namestnik podpiral in slovenski in
italijanski deželnozborski zastopniki so sklenili peten»
kompromisa, vzeti
varan mestnemu volilne®razredu po en mandat in dati tako 4 mandate
(kar imamo v mestu 4 volilne razrede» trgovsko“
obrtni zbornici. Pri volitvah teh 4 zastopnikov je
bilo v zbornici navzočih 36 volilcev (dva sta manj
kala). Teh 36 privilegirancev je teaaj iivoWo 4
nove stebre italijanstva Ti so: Peter baron Moj.
purgo, ital. liberalni nacionalec, ta je dobil 3t»

glHCV. ïkd’Èfc
»tal« Nb«*1“
ions«*,ti2*c.'. k Ie àobû 36 glasov ; Friderik 6 re
govu il3‘ nac’.’
glasov in Epsminando
Cîo’:*’’ !*a ’ :
®ac., kije dobil 34 glasov. «Pie
rs.'* <e. Pov®dal," da je Epaminando Ciorzi najplezastopnik grške kolonije v Trstu. Pa je
rUi. iib, nacionalec. Tudi Turek pride lahko v Trst,
pa je labko Mladoturek. V Trstu se prikuni ital.
nacionalni gospodi, pa ga komandirajo ... kot
steber italijanstva. Mi, ki nismo nacionalci, bi bili
v takem slučaju izdajalci naroda.
— It&lisanaki awionaiilti se smatrajo kaj
radi za napredno io moderno misleče politike ia
policija, ki jim je zlasti v preteklosti prav rada
delala sitnosti- jc skrbela z vsakovrstnimi veksacijami, da so se v svobodomiselnih krogih precej
širile simpatije do Italijanov. Kdor je nekoliko na
tančneje poznai razmere, je pač že davno vedel, da
voditelji italijanske meščanske politike kar nič ne
zaslužijo tistih simpatij, kajti kar se je izdajalo za
naprednost m svobodomiselnost, je bil v resnici le
nacionalni šovinizem in egoizem, ki je zatajil vsako
načelo svobode tisti hip, ko ga je reklamiral nemeščanski razred ali pa neitalijanska narodnost.
S svojo zakrknjeno šovinistično taktiko so itali
janski nacionalisti sami največ zakrivili, da se je
ne ie v Trstn, ampak po vsem Primorskem razvil
tisti strupeni narodni boj, ki ovira kulturni in
socialni razvoj obeh narodov. Objektiven človek je
znal seveda ločiti italijanski narod od italijanskih
šovinistov in zato se tudi slovenski socialisti nikdar
niso dali tako zavesti kakor naši nacionalisti, ki
vidijo na italijanski strani same nevarnosti in sama
budodoistva. Nezagrižen in nezaslepljen opazovalec
primorskih razmer se je moral že davno prepri
čati, da je blazni narodni boj tudi v narodnem
oziru na kvar Slovanom in Italijanom v teh de
želah. Pregovor, da «duobus lit’gantibus tertius
gaudet», se tukaj dnevno potrjuje. Ce se ne bi
Slovani in Italijani tako slepo in besno bili, ne bi
mogla germanizacija na Primorskem tako krepko
napredovati kakor faktično napreduje. Prava na
rodna politika bi bila že davno zahtevala sporazum
obeh narodov. Toda doslej so bili slepi oboje in
kakor kaže, hočejo sedaj italijanski nacionalisti do
seči rekord v sleposti. Vseučilišče v Trstu je srčna
želja takorekoč vseh avstrijskih Italijanov. Usta
novitvi fakultete v največjem primorskem mestu se
pa upirajo Slovenci (in Hrvatje). Kakorkoli se
nismo mogli nikdar strinjati z narodnjaškim sta
liščem, da se mora brezpogojno preprečiti italijanska
univerza v Trstu, smo vendar od nekdaj zagovar
jali pravičen kompromis, ki naj bi dal Italijanom
in Slovencem, česar potrebujejo na šolskem polja,
à če so bili doslej Slovenci na potu taki pravični
rešitvi, se kaže, da hočejo sedaj Italijani za vsako
ceno biazniti. Tržaški «Piccolo» je razvil zastavo
brezpogojnega odrekanja in poroča se, da nočejo
tržaški gospodje sploh ničesar slišati o slovenskih
šolah. Ker se stranke še nekaj pogajajo, je mo
goče, da se še spametujejo, dokler je čas. Ce imajo
količkaj zmisla za resnične razmere, bi morali spo
znati, da je kompromis obema potreben. Ce ga pa
sedaj ne dosežejo, je pa naravno, da se moramo
pripraviti ae le na nadaljevanje, temveč tudi na
pooštrenje narodnega boja in na nove škode go
spodarskih in kulturnih interesov obeh narodov.
Mogoče, da bodo potem pripravljeni na sporazum,
kadar ho prepozno.
— Za klerikalno gerenitvo v Idriji ne more
biti nič tako značilnega, kakor poizkus gospođa Zazuie, da bi raztegnil svoj provizorij v neskončnost.
Mož je dobil od kranjskega deželnega odbora, ki
mu je bil aeveda naklonjen, nalog, naj pregleda
občinske račune za več let nazaj. To je sicer stvar,
ki se deželnemu odboru ne more prepovedati,
vendar je pa čudna, ker so se vendar občinski
računi vedno redno pregledovali. Toda to bodi že,
kakor hoče. Zanimivo je pa, da je gospod Zazula
pograbi priliko, ki se mu je ponujala s lem na
logom, pa je pisal okrajnemu glavarstvu v Logatcu
sledeče- «Ker podpisanemu že tekoči posli mnogo
Sasa vzamejo, zato je istemu nemogoče izvršiti
dano nalogo v istem času, ki mu je bil v dekretu
ob času imenovanja gerentom določen, tudi če bi
se volitve raztegnile za nekaj mesecev. Merodajen
za podpisanega gerenta je ukaz deželnega odbora
in ker podpisanec, kakor se bo c. kr. okrajno gla
varstvo samo prepričalo, dane naloge v določenem
času ne more izvršiti, zato prosi, da se blagovoli
na gornji ukaz opozoriti c, kr. deželno vlado, ka
tera oaj dovoii podpisancu gerentske posle toliko
gaaa voditi, da mu bo mogoče natanko ustreči
danemu ukaz«, ker bi v nasprotnem slučaju za
idrijsko občino postavljeni gerent ne imel sploh
nobenega pomena.» — Človeku bi morala pasti že
cela skala oa glavo, da ne bi razumel «duše»
inpnitnegfi dopis» » ,n
,e sPDma, da je bilo
gerentovo glavno stremljenje, ohraniti si službo za
Sn daijlo dobo, « >
X’n*?0 “u
ie morata biti korist občine pri srcu. Nič manj
zanimivo kakor omenjeni dopis sam je pa to, da

se
P,a« "ii laski™. S poročilom
łoj„; . moral obč»181» odbor natančneje baviti in
ïeaaj bomo tudi kaj več poročali.
Brzovlak povozil dečka. — Dne 3. t. m.
OD 7»/* zvečer se je pripetila v Sežani huda ne
sreča. Ekspresni vlak, ki vozi iz Trsta na Dunaj,
je povozij 8letnega dečka. Dečku je odrezalo
nogo in ga vsega zmečkalo. Deček je bil hipoma
mrtev. Komisija je konštatirala le smrt. Ako bi
bile zapore z mrežo obdane, bi se ne pripetila
ta nesreča.
— Nesreča v Trbovljah. Pri snaženju elek
tričnih naprav je ubil električni tok Albina Rupnika.
Zapušča ženo in enega otroka.
— Samoumor radi hišnega prepira. Posestnik
Lozinšek v Tržcu pri Ptuju je izpil četrt litra
kisove kisline s samorilnim namenom. Siromak
se je dva dni grozno mučil, predno je izdihnil.
Domač prepir ga je gnal v smrt.
— V Dravo jo skočil pri Mariboru 27. junija
52 letni delavec Ignacij Krejac iž Št. Petra. Dr. Jurič
iz Studenec in realec Zagoda sta šla sicer takoj s
čolnom po pomoč, toda bilo je prepozno. Vzrok
samomora ni znan.
— Roparski napad pri Reki. Pred par dnevi
so našli na cesti med Opatijo in Reko neznanega
moža. Bil je jako dobro oblečen in spadal brezdvorano v «boljšo» družbo. Poleg njega ste bili
dve steklenici. V eni je bilo rdečo vino, v drugi
pa žveplena kislina. Mož je bil zastrupljen. Preden
je umrl, se je zavedel toliko, da je povedal sle
deče : Seznanil se je v krčmi na Reki z nekim ne
znanim gospodom. Po daljši zabavi sta sklenila iti
peš v Opatijo. Na poti pa ga je tujec, ko sta v
gozdu počivala, nenadoma napadel in mu vlil v
usta žveplene kisline. Pobral mu je 380 K de
narja in zlati uro z verižico. Imena ni povedal,
tako da policija ne pozna niti napadalci niti na
padenega.
— Sodrugi na Greti v Trstu prirede v ne
deljo dne 18. t, m. v «Hotel Olimpia» na Greti
veliko veselico. Cisti dobiček je namenjen polovico
za list «II Lavoratore» in polovico za «Ljudski
Oder». Pri veselici bosta sodelovala pevska zbora
ital. in slovenskih delavcev ter godba tržaške
socialistične mladine. Začetek veselice ob 4. po
poldne. Vstopnina 40 vin za osebo. Sodrugom pri
poročamo, da se že sedaj pripravijo na to lepo
delavsko zabavo.
— Dopusti vojakov. Od vojnega ministrstva
izdane odredbe glede dopustov ob času žetve ve
ljajo v splošnem tudi za domobrance. Kot doba
žetvenih dopustov se je določil za domobranske
pešpolke štev. 3, 4, 26 in 27 čas od 18. julija do
7. avgusta, za domobranski pešpolk štev. 5 pa čas
od 28. junija do 18. julija t. 1. Pojasnila dajejo
vojaški uradi okrajnih glavarstev.
— Samomor. V nedeljo se je ustrelil učiteljiščnik Sonne. Sonne si je najel sobo v hotelu
«Zur alten Bierquelle», kjer se je y postelji ležeč
ustrelil v srce. Vzrok samomora je slab vspeh v
šoli. Sonne je namreč že ponavljal drugi letn;k, pa
je zopet padel.

Zadnje vesti.
Zaključenje državnega zbora.

Dunaj, 12. julija. Včerajšnja «WienerZeitung»
je objavila izjavo Bienerthove vlade, s katero izkuša
opravičiti zaključenje državnega zbora. V svojem
razglasu pravi vlada, da se je parlament zaključil
na podlagi soglasnega sklepa ministrskega sveta.
Gospod Bienerth najbrže misli, da kdove kako im
ponira s svojim soglasnim sklepom ; toda sklicujoč
se na ta ministrski sklep le dokazuje, da je v
ustavi slabo podkovan. Sicer pravi vladni ko
mentar: «Le z notranjim odporom in po dolgem
razraišljevanju (!?) je vlada zaključila parlament.
To je postalo neizogibao, ko je ostal popolnoma
brezvspešen tudi zadnji poskus, h kateremu je dala
inicijativo odlična parlamentarna skupina, da bi se
z mirnim pogajanjem osigurala delavnost parla
menta. Odgovornost za ta nasledek pada izključno
le na one stranke, ki so brez potrebe zaprle pot
dnevnemu redu z velikim številom brezpredmetnih
nujnih predlogov, akoravno je bila na dnevnem
reda cela vrsta splošno koristnih, v resnici ljudstvu
prijaznih predmetov.
Zasigurirati se je imelo boljše materialno stanje
uslužbencev, izdatno se je imela razširiti mreža lo
kalnih železnic vseh dežel, petrolejski industriji se
je imela dati izdatna materialna pomoč in s tem
bi se v okom prišlo grozečemu podraževanju pe
troleja. To vse se je pokopalo in pokopana je tudi
rešitev proračuna melioračnega fonda, kakor tudi
razprava o sredstvih, s katerimi bi se ustavilo podraženje kruha. Predvsem pa se je imel uvesti
red v naše trgovske stike z balkanskimi državami.
Hitra in gladka parlamentarna rešitev bi se morala
izvesti že z ozirom na zunanjo politiko. Na vse to
se niso obstrukcijske stranke nič ozirale, Bilo je
nekaj slovanskih politikov, ki so rabili najskrajnejša
mio ijuDu, z«pua
, .
gjj v svojem poro- sredstva v boju, da bi zabranili trgovsko-politično
pripojitev k našim sosednim slovanskim državam
in s tem so obenem zabranili tem deželam gospo
darski razvoj. Vlada ni opustila ničesar (??), kar
bi moglo preprečiti zmanjšanje avtoritete parla! menta in oškodovanje narodov. Vse stremljenje pa
TŁ Sroäo Hi Mo, d» » “'““a

se je razbilo ob trdovratnem odporu obstukčnih
skupin, ki so zahtevale za samoumevno izpolnje
vanje svojih dolžnosti posebne ugodnosti in so
končno nastopile diktatorsko z zahtevo, ki je v re
snici na to merila, da bi se vsi ustavni faktorji
uklonili volji zbornične manjšine. Vprašanje poobla
stilnega zakona je stopalo bolj in bolj v ozadje in
y ospredje so se postavile politične zahteve, kojih
izpolnitev bi šele povzročila resne zmešnjave».
Politični položaj. Dunaj, 13. julija. V parIamentaričnih krogih se mnogo kombinira, kdaj bo
državni zbor zopet sklican. Sodi se, da seto zgodi
konec septembra ali pa ob začetku oktobra. Vlado
skrbe sedaj najbolj delegacije, ki se baje kmalu
skličejo. Od deželnih zborov bosta meseca sep
tembra sklicana dalmatinski in istrski. Za deželnega
glavarja v Istri bo zopet imenovan dr. Rizzi, za
namestnika pa dr. Laginja.
Dunaj, 12. julija. Cesar je sprejel v posebni
avdijenci ministrskega predsednika barona Bienertha, ki mu je poročal o političnem položaju
in raznih vladnih načrtih. Baron Bienerth bo
koncem tega tedna odšel na letovišče v Kicbihel.
Dunaj, 12. julija. Poslanci Ploj, Laginja
in Tresić-Pavićić so bili daaes pri baronu
Bienerthu. Ministrski predsednik jim je na podlagi
svojeročnih beležk, ki jih je napravil med razgo
vorom z dr. Šušteršičem in dr. Korošcem, doka
zoval, da vladni komunike, ki ga je dr. Šušteršič
obdolžil netočnosti, povsem odgovarja resnici.
«Hrvatska korespondenca» javlja, da so imeno
vani poslanci zadobili vtisk, da je vladni komu
nike slikal dogodke tako, kakor so se v resnici
doigrali.
Deželni zbori. Dunaj, 13. julija. V poliliričnih krogih se govori, da bodo deželni zbori
razven češkega sredi septembra skVcani na za
sedanje.
Ognki državni zbor. Budimpešta, 13. ju
lija. Na včerajšnji seji se je končala debata o po
novnem imenovanju Wekerlovega ministrstva,
ki se je bila začela v soboto. Na to se je državni
zbor odgodil.
Cesar, ki se je mislil v pondeljek odpeljati v
Išl, je ostal v Scbönbrunnu, ker se je v ogrskem
parlamentu začela debata o imenovanju vlade. Ker
se je včeraj ta debata zaključila, odpotuje cesar
jutri v Išl.
Ogreki državni zbor. Budimpešta, 13.
j'ulija. Na včerajšni seji je poslanec šupilo iz
javil vladi nezaupanje hrvatskih poslancev, ker je
z imenovanjem barona Raucha za bana vpeljala
na Hrvatskem nasilno in nepostavno vlado.
Tiskovne in zborovalne svobode ni na Hrvatskem.
Veleizdajniški proces kaže, da vlada na Hrvatskem
samovolja. Ogrska bi morala že v svojem inte
resu misliti na to, da se ne porabi hrvatski pri
mer za prejudic. Ker ministrski predsednik ni
povedal, če hoče izpremeniti sedanjo hrvatsko
politiko, mu Hrvatje ne morejo zaupati.
Nagy (neodvisne levice) vlaga predlog, da
se ima pri jesenskem reševanju krize sedanja
neodvišnjaška stranka smatrati za večino. Če
ministrski predsednik ne more sprejeti tega pred
loga, naj priporoči vladarju, da razpusti zbornico.
Bozoky predlaga, naj se vladi izreče ne
zaupanje. — Wekerle ne odgovarja na noben
govor. Na to se sprejme Apponyjev predlog,
da vzame zbornica ponovno imenovanje vlade na
znanje in da se odgodi do 28. septembra.
V političnih krogih se govori, da pojde We
kerle šele meseca avgusta v Išl na avdienco k
vladarju, ne pa pred cesarjevim odhodom v Išl,
kakor poročajo nekateri dunajski listi,
Cesarjevo potovanje. Dunaj, 13. julija.
Korespondenca Wilhelm poroča, da se odpelje
cesar jutri ob 8. zjutraj v Išl.
Razpuščeno društvo. Trst, 13. julija. Vlada
je razpustila republikansko društvo „Giovani
Bovis“, češ, da je prekoračilo svoja pravila.
Pogreb Badenija. Lvov, 13. julija. Včeraj
opoldne so v Busku pokopali bivšega min. pred
sednika Kazimira Badenija ob veliki udeležbi. Ce
sarja je zastopat grof K o 1 o n i e w s k i, od vlade
so bili Davzoči Biliński, Georgi in Dulemba.
Veljaven duhovniški zakon. Libérée, 13
julija. Sera je došel odlog najvišjega sodišča, da je
zakon starokatoliškega župnika Mertza v Jablonci
kljub pritožbi litomeriškega škofovskega konzistorija veljaven.
Nemčiji. Berlin, 13. julija. Za naslednika
kancelarja Bülow a smatrajo v poučenih krogih
Bethmann Hollwega, ki bo baje že prihodnje
ure imenovan.
Krečanaka vprašanje. Carigrad, 13. ju
lija. Včeraj so imeli zastopniki držav, ki so pre
vzele varstvo na Kreti, sestanek, na katerem so
sestavljali noto, ki se ima izročiti turški vladi. Iz
Soluna se naznanja, da so čete tretjega armad
nega zbora popolnoma pripravljene za boj. Iz Monastira je odkorakala infanterija, kavalerija in ar
tilerija.
Na Kitajskem. Peking, 12. julija. Vladne
čete so ubile kitajskega pretendenta za prestol
princa Chu, njegovo družino in včč sto pristašev.
Prinčevo glavo pošiljajo okrog po provinci za stra
šilo, češ, da je bil umorjeni pristaš revolucio
narjev.
_____

Izhaja v LJnblJanJ vsak
torek, četrtek tn soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3 50 K, mesečno l'2O K ;
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9'50 K za četrt leta 4’80 K.
Pi««n»B« Mavllfea IB v.

-------------

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.

71. štev.

v Ljubljani, v četrtek, dne 15. julija 1909.

NAŠLO V A : Za dopise in rokopise sa list : Uredništvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana, — Za deDarne pošiljatve
naročila na list, reklamacije, inserate i. 1. d.: Upravništvo
«Bdečega Prapora«, Ljubljana, Šelenburgova ulica 6/IL

Drtavni zbor.
Nerodni baron Bienertb, ki je po čudni zme
šnjavi pojmov prepričan, da je pripraven in spo
soben za voditelja usode avstrijskih narodov, je
pognal državni zbor na neprostovoljne počitnice.
Vse, kar je zakrivila brezvestna obstrukcija Sušteršičeve četice, smo označili jasno, kakor je bilo
treba; toda treba je, da se pribije tudi krivda
gospoda barona, ki ni nič manjša od obstrukcionistične. Vlada je v uradni «Wiener Zeitung» ob
javila svoje razloge za zaključenje državnega zbora
ter si umiva roke kakor Pitat, s tem da odbija od
sebe vsako odgovornost in jo odkazuje obstrukcionistom. Toda besede so po ceni in odrekati se
odgovornosti zna vsak slabotnež. Vprašanje pa je,
kakšno nalogo je pa imel baron Bienerth in kako
jo jo izvršil. Njegova naj veča skrb je bila, dobiti
proračun pod streho in ko se je to zgodilo, je
mislil le še nato, kako si ohrani ministrsko list
nico. Vsa njegova politika je šla edino za tem
ciljem in tako je pozabil, da nima kabinet samo
naloge ekzistirati, ampak vladati. V sedanjem tre
notku pa pomeni v Avstriji vladati to, kar rešiti
ona aktualna vprašanja, za katere je bilo vse tako
pripravljeno, da bi bil imel le še državni zbor raz
pravljati in sklepati o njih.
Gospod Bienerth je nekolikokrat povedal, da
želi rešitev teh vprašanj. In sedaj pravi, da jih ni
mogel rešiti, ker mu obstrukcionisti niso pustili.
Resnično in nedvomno je seveda, da je obstruk
cija ovirala delo. A če v politiki ne hi bilo težav,
tedaj sploh ne bi potrebovali drago plačanih mi
nistrov, ampak zadostovalo bi nekoliko navadnih
uradnikov, ki bi objavljali sklepe zakonodajnih zbo
rov in po njih upravljali. Vsak boljši okrajni gla
var bi bil dober za tako naiogo. Od ministrskega
predsednika se sme pač zahtevati nekaj več,
najmanj pa to, da ne ovira državnega zbora in mu
ne omogoča ozdravljenja.
V parlamentu se je pojavila obstrukcija, vred
na najostrejše graje, frivolna in neumna in obe
nem hinavska. To je bila bolezen. Gospod Bie
nerth je bil povsem nesposoben zdravnik. Ampak
če on ni mogel sanirati razmer, še ni rečeno, da
se ne bi bil mogel parlament sam ozdraviti. Ge
že prav nič druzega, bi bil moral baron Bienerth
vsaj pustiti državnemu zboru priliko, da poizkusi
ozdravljenje, Bilo je dvoje sredstev, ki bi se dala
porabiti ; Kompromis ali pa boj. Prvo bi se pri
poročalo, če bi bila obstrucija sama v sebi tako
močna in bi imela viaj tako moralno oporo, da
ae bi bilo protiobstrukdji misliti na zmago. V ta
ke» položaju pa ni bila Sužteršičeva obstrukcija,
rakai slovenski klerikalci so bili, vsaj zadaj! čas,
že popolnoma osamljeni, o moralni vsebini na
gajanja bi Pa biJo smeSno govoriti, ko Sužteršičeva
pada nikdar oi znala jasno povedati, zakaj da ob-

ruira.
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Leto XII.

pravlja, ni pa nepremagljiva in socialni demo je prvi secialno - demokratični shod v Cerknem
kratje so pokazali pot, kako bi se ji prišlo do ži leta 1897, ki ga je nameraval prirediti sodrug
vega. Njeno orožje so bili nujni predlogi ; treba je Etbin Kristan, razbil. Gibanje je ostalo precej in
bilo torej zajeziti tok teh predlogov, kar se je zgo tenzivno, vedno v smeri agitacije in propagande
dilo, ko so socialni demokratje vložili v odsekih in povečem so prirejani shodi merili na organizi
dodelane načrte kot nujne predloge. Bilo bi treba ranje štrajkov. Ustanovile so se nato v raznih
nekaj časa, da bi se končala debata o vloženih presledkih strokovne organizacije kamnosekov v
predlogih; a ta debata bi se lahko skrajšala in Nabrežini, čevljarjev v Mirnu in papirničarjev v
’ mogoče, celo verjetno je, da bi biti obstrukcio Podgori. Prva politična organizacija se je ustano
nisti zaradi smešnosti svojega zapuščenega ravnanja vila v Nabrežini, druga po sodrugu Josipu Peteî sami pred koncem preklicati svoje predloge. In te
janu v Mirnem lota 1905. Vse te organizacije so
daj bi bila zbornica lahko rešila prevažna socialna pa druga za drugo izven kamnoseške v Nabrežini
vprašanja, ki so bila že na dnevnem redu, vpra» zaspale, ker ni bilo nobenega središča, iz katerega
j šanja, ki morda malo skrbe gospoda Bienertha, bi se zdržema in konsekventno ustanavljalo in
1 močno pa delavsko ljudstvo.
vzdrževalo politične in strokovne organizacije in
Baron Bienerth je vzel parlamenta kratko so biti takratni predstavitelji socialno-demokratič
malo priliko za obračun z obstrukcijo. Zaključil ga nega gibanja preobloženi z agitatornim delom na
je in umiva si roke. Ali je kaj mislil, kaj bo zdaj P vseh točkah slovenskih. Spomladi in po leti 1907
V jeseni se mora parlament zopet sklicati in o priliki priprav in volitev v državni zbor po
kakšen načrt ima gospod Bienerth za tedaj? Ali splošni volilni pravici so se jele vprvič na Go
i upa, da se zgodi do septembra čudež in se izpre riškem ustanavljati pravilno politične organizacije.
meni situacija njemu v prid P
Na delu ste bila takrat Fi ip Ropaš in Franc Mi
Z zaključenjem državnega zbora je hotel Bie- lost. Poleg obstoječe politične organizacije v Na
; nerth pomagati sam sebi. Pa si ni nič pomagal, brežini, ki je bila I., sta ustanovila tadva leta 1907
temveč če bi bilo sploh treba še kakšne nerod politične organizacije: II. v Pođgori, III. v Sol
nosti, da si škoduje, je bilo to zaključenje najbolj kanu, IV. v Mirnu, V. v Dolenji Vrtojbi, VI. v
primerno. Da tej vladi ni obstanka, bi bil moral Štandrežu in VII. v Biljah. Vse te organizacije so
Bienerth spoznati takrat, ko so ga rešiti edino izvolile svsje politične odbore, ki so oh priliki vo
ministrski glasovi. Zdaj pa more le otrok misliti, litev v državni zbor tudi storili svojo dolžnost,
da se je njegov položaj izboljšal. V državnem zboru tako, da je socialno-demokratična stranka oddala
bi bili morali obstrukcionisti, osamljeni in brez približno 1000 glasov. Po volitvah so te politične
uspehov, kmalu priznati neplodnost in nezmisel- organizacije izven nabrežinske zopet zaspale. Posle
nost svoje taktike in postati bi biti tako brespo- dice so se pokazale pri deželnozborskih volitvah,
membni, da bi bili še nekaj let obžalovali svojo ko so kljub pridni agitaciji po javnih shodih ven
blazno obstrukcijo. Sedaj jih je Bienerth z zaklju darle pokazale znatno nazadovanje socialno-demo
čenjem parlamenta prisilil, da vztrajajo v svoji kratičnih glasov. Vsled tega je bila spomladi leta
zakrknjenosti, če nočejo izgubiti zadnji ostanek po 1908 nujna potreba organizacijo stranke izvesti v
litičnega ugleda. Kadar se torej državni zbor zo zmislu strankinega statuta. Od maja 1908 pa do
pet snide, bo situacija, če logika količkaj velja, aprila 1909 so se oživile stare organizacije I.—VII.
prav taka kakor sedaj in če Bienerth sedaj ni znal ter se je ustanovilo še nadaljnih 9 organizacij, in
Bič druzega, kakor poslati državni zbor domov, sicer dne 14. aprila 1908 krajna politična organi
zacija VIII. v Gorici, 28. maja 1908 IX Dobravlje,
je res težko uganiti, kaj bo znal v jeseni.
Sebi ni mogel pomagati, ker se taki vladi 27. septembra 1908 X. v Sovodnjem, 1. septembra
kakršna je njegova, sploh ne da pomagati. Kveč 1908 XI. v Sempolaju, 6. decembra 1908 XII. v
jemu si je s pomočjo obstrukcije podaljšal mini Divači, 27. decembra 1908 XIII. v Otaležu, 1. ja
strovanje za par mesecev. Škodo pa ima pre nuarja 1909 XIV. v Prečniku, 28. februarja 1909
bivalstvo, ki je po pravici od državnega zbora XV. v Gorenji Vrtojbi in 4. aprila 1909 XVI, v
smelo pričakovati koristnega deia. To je rezultat Cerknem. Poleg tega se je skušalo pridobiti zaup
nike v onih krajih, kjer ni bilo mogoče ustano
Bienerthove politike.
viti organizacij, ter se je povsod pripravila usta
novitev
novih organizacij. Vkratkem se ustanove
Iz stranke.
v Pevmi in Šempetru. Zaupnike ima straDka v sle
Goriška deželna konferenca.
dečih krajih: Ajdovščina, Brje, Kanal, Kojsko, Ko
Poroöilo deželno organizacije. Konec.
men, Kozana, Opatje selo, Pevma, Renče, RihemLeto je, odkar se je dejansko organizirala berk, Sežana, Slivno, Smasti, Sv. Lucija, Šempas,
socialno-demokratična stranka na Goriškem, in Štverjan, Tolmin, Vrh nad Rubijami in Velike
zato ne bo odveč, ako se na kratko pregleda Zabije. Po ustanovitvi krajne organizacije v Go
zgodovina socialno-demokratičnega gibaDja na Go rici se je pokazala nujna potreba, združiti vso
krajne organizacije pod deželno organizacijo ter se
riškem.
je
dne 11. oktobra 1908 vršila v Gorici prva de
Pričelo se je, lahko rečemo, z ustanovitvijo
strokovne organizacije železničarjev v Nabrežini želna konferenca, ki je sklenila poseben organiza
leta 1894. Nabrežinsko delavstvo je torej ono cijski štatut ter izvolila politični odbor.
Ugodne posledice organizacije so se tekom
jedro, ki je prvo dvignilo zastavo proletarijata, in
Nabrežina je ostala od takrat najzanesljivejša po- zime 1908/9 tudi sijajno izkazale. Strankarsko
ricija socialno-demokratične stranke na Goriškem. življenje in gibanje moremo presojati na podlagi
Čilo delo se je pričelo iz Trsta ven po Go stvarnih podatkov, ki so posebno: odprav
riškem z ustanovitvijo tista «Delavec, leta 1896. ljanje strankarskega davka, kolportaža stran
Prirejali so se takrat prvi »bodi, ki so bili agita- kinih brošur in časopisov in zborovanja. V prvem
tornega pomena, ker je bila ideja, ki se je dona- oziru podatki niso sicer posebno ugodni in to radi
Sala goriškemu delavstvu docela nova in malo pri razvajenosti na Goriškem, kjer nobena stranka ne
stopna. Dočim v goriški okolici in na Krasu ni pozna prispevkov v političko svrho ln so vsi člani
bilo prave reakcije od političnih nasprotnikov, se političnih društev, ati že klerikalnih ali liberalnih.

veSaliraanj na papirju ter je pristaš stra“k® i1®'
kdor gre zanjo sa volišče. Pri imenovani
ve
strankah sploh ni govoriti o kakem delu od sham
članov, ker pri klerikalni stranki vzdržuje vse organizatorno in izobraževalno delo duhovščina m po
njej najeti agitatorji, po drugi strani pa se vse
delo izven volitev izraža v prirejanju veselic s
peljem, dramatičnimi nastopi in s plesi, To je treba
posebno omenjati, ker vpliva neugodno posebno
na socialno-demokratično mladino, ki hoče videti
tudi od svoje strani strankino delo v enakih pri
reditvah. Na drugi strani je pa splošen položaj
goriških deželanov, kolikor se tiče vsakdanje disci
pline, neugodno razvit. Zahteva se živahnega agitatornega dela, kakor je mogoče za časa volitev
ali posebnih dogodkov v deželi, izven tega pa je
težko družiti pri posebnem izobraževalnem delu
pristaše stranke,
Z deželno konferenco od 11. oktobra 1908
se je upeljal strankarski davek po 20 vin. ter so
plačale:
Krajna organizacija v Gorici . K 142-94
Krajna organizacija v Podgori » 36-60
Dobravlje ........ » 20’—
Sempolaj ................................ » 19-17
Ssvodnje.................................... » 14*—
Otalež........................................ »
9*13
Dolenja Vrtojba........................ » 9-—
Štandrež .................................» 8'—
Divača .................................... » 6*16
Nič niso odštele krajne organizacije: Nabrežina,
Solkan, Miren, Bilje, Gorenja Vrtojba, Prečnik,
Cerkno. Dasi je skupna vsota 265 K v razmerju
z organizacijami neznatna, je vendar led prebit in
današnje poročilo ima predvsem namen, pri poli
tičnih odborih krajnih organizacij in sodrugih do
kazati neobhodno potrebo pobiranja strankinega
davka. Bolje se je vršilo delo kolportaże, in na to
delo se deželna organizacija ozira lahko z nekim
ponosom. «Delavskega Lista» se je sprejelo v kolportažo skoraj do 1200 eksemplarjev. Zaradi
nerednpsti pri pošiljanju se je pozneje zani
manje za «Delavski List» ohladilo, tako da
se je končno kolportaža za «Delavski List»
na Goriškem opravljala tako: Gorica in Solkan po 100 iztisov; Dobravlje in okolica
87, Nabrežina 85, Dolenja Vrtojba 60, Go
renja Vrtojba 30, Sovodnje 65, Miren 50, državna
in južna železnica 18, Otalež 30, Cerkno, Divača
in Podgora po 15, Štandrež 20, Tolmin 8, in še
posebni posamezni listi torej okoli 700 listov.
«Rdečega Praporja» se je izpočetka sprejelo v kolportažo okoli 200 eksemplarjev, je pa dodati, kar
se je že na prvi konferenci konštatiralo, da «Rdeči
Prapor» ni priljubljen na Goriškem in tako je kol
portaža «Rdečega Praporja» od meseca do me
seca padala in je menda samo krajna organizacija
goriška opravila vsa plačila za sprejete eksemplarje.
Kolportažo brošur je sprejela deželna organi
zacija vsega skupaj, vštevši majsko število «Rde
čega Praporja», 2525 zvezkov. Od tega ima v za
logi 1208 zvezkov v vrednosti 309 K 99 h, razpečala pa je 1317 zvezkov v vrednosti 314 K 27 h.
To dejstvo razširjanja kolportaże nam menda daje
najboljše poroštvo za to, da se socialno-demokra
tična ideja na Goriškem razširja in da se delavstvo
zaveda pravega socializma. To je treba tembolj
poudarjati, ker niti klerikalna niti liberalna stranka
ne dajeta politične vzgoje in je niti ne zahtevata,
ampak se zadovoljujeta z nabiranjem glasov za
slučaj volitev in za politično strankarsko disci
plino. Socialno-demokratična stranka in deželna
organizacija na Goriškem pa se zavedata, da brez
pospeševanja temeljnih socialističnih idej sloni vsa
stranka in tudi njeno delo na pesku in da more
le izobražen delavec postati in tudi ostati socialist
in trden socialni demokrat.
Javnih shodov se je priredilo od strani de
želne organizacije 19, zaupnih shodov 22. Več za
upnih shodov so priredile tudi posamezne krajne
organizacije, o tem pa ni došlo izven od Šempolaja, kjer se je vršil eden zaupen shod, od no
bene druge organizacije poročilo, dasi so bili vsi
politični odbori pravočasno v to pozvani.
Deželna organizacija je kolportirala poleg na
vedenih listov tudi «Naše Zapiske» ter je stala v
tesni dotiki z uredništvi strankinih glasil «Delavski
List» in «Rdeči Prapor» pa tudi «Železničarja»,
«Lavoratore» in «Arbeiterzeitung». Deželna orga
nizacija je vplivala na to, da se vsi v kolportaži
"eoddani in precitani listi kolikormogoče širijo
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brezplačno v krajih, kjer ni organizirane kolpor- j
Bilanca premoženja kaž':
taže, in tako se je več sto iztisov «Delavskega Na dolgovini........................
. . K 1805 16
Lista» in «Rdečega Praporja» razširilo v Grgar, Na imovini pa . . . .
. . » » 670*70
Kozano, Kojsko, Rihemberk, Ajdovščino in drugod.
Imovina jp :
Deželna organizacija je založila v svoji režiji vse V zalogi brošur........................ ... K 309 29
potrebščine za krajne organizacije, posebno pla Zaloga tiskovin.........................
<7 1 <J/5
kate, vabila, poslovne knjižice, znamke, legitima Predujem «Dela vsi e mu L'slu» v ostacije itd., kar krajne organizacije dobivajo brez
lem znesku..............................
123*87
plačno proti temu, da odračunajo od strankar Dolg za majska znamenja .
895
skega davka sicer pridrževane 3 h od člana.
* za brošure ..........................
84-84
Prvi majnik se je praznoval letos v širšem
» za majski list................. . 0 . » 84*80
obsegu vsled poziva dunajske centrale ter se je
iz tega računa se vidi neobhodna potreba,
nabavilo in prodalo 1250 znamenj v Gorici in go da politične organizacije vrše svoje dolžnosti glede
riški okolici. Javnega obhoda so se korporativno kolportaże, posebno pa glede plačevanja straakar
udeležile krajne organizacije v Pođgori, Vrtojbi, skega davka. Brez izpolnjevanja te dolžnosti je ne
Solkanu, Sovodnjem, v pičlem številu Mren, mogoče vzdržno in vspesno politično delo, k e r 1 e
Štandrež in nič Bilje. Tudi udeležba strokovnih stranka, ki se sama vzdržuje, je
organizacij ni bila razmerna. Strokovna organiza vredna življenja.
cija na Goriškem je pa še tako na slabih nogah,
Politični deželni odbor predlaga, da se vzame
da ni bilo mogoče po intencijah centrale izsiliti od to poročilo na znanje in da dež. odbora o polo
podjetnikov prostega celega dne prvega majnika. ženem računu odvezo.
Zato se je deželna organizacija sporazumno z ita
V formalnem oziru predlagamo, da se odka ,.i
lijansko omejila le na popoldne. Deželna organi račun s prilogami posebni komisiji, ki naj o tem
zacija pa se je obrnila na glavne fabrike v Gorici poroča.
__________
in goriški okolici zaradi splošnega praznovanja
o Vai tržaška sodragi so vabljeni na vazno
prvega majnika popoldne, a je dobila negativen
zborovanje, ki bo v soboto dne 17. L m, ob
odgovor od dveh, ostalim pa se sploh ni zdelo
in pol zvečer v Delavskem domu, ulica Boschetto
vredno odgovarjati. To kaže po eni strani še šib 5, I. nad. Dnevni red : Časopisje ; nov zaupniški
kost naših organizacij, po drugi strani pa potrebo zbor in poslovnik zaupniškega zbora; poslovnik
zbora plačevalcev strankinega davka. Slučajnosti,
strokovnih organizacij.
o Tržaški politični odbor ima vazno sejo v
Kakor je bilo čilo delovanje posameznih or
petek, dne 16. t m. ob 8. in pol zvečer v svojih
ganizacij do spomladi 1909, tako je jelo potem za prostorih. Vse odbornike prosimo, da se te seje
stajati. Po eni strani strupena reakcija napredne gotovo udeleže.
stranke, po drugi strani agitacija krščansko-socialnih organizacij in N. D. O. so temu krive. Po Politični odsevi.
sebno občuti se sedaj, ko je deželni zbor raz
* Tržaški deželni zbor, ki je kakor znane
puščen, nedelavnost posameznih organizacij, ozi obenem občinski svet, je bil pravkar šele izvoljen.
roma političnih odborov, ki so se svoj čas zave A nekateri italijanski časopisi že poročajo, da
zali poiskati zaupnike v sosednjih krajih, kjer bi ga misli vlada razpustiti. Bolj verjetno bi se nam
se z lahka dalo ustanoviti še celo vrsto političnih zdelo, če bi se razveljavile volitve, zakaj povoda
organizacij, tako da bi se za deželnozborske vo za razveljavljenje bi dalo dovolj, kar so počeli ita
lijanski nacionalisti pri teh volitvah.
litve nastopilo prav z lahka s 30 ali 40 organi
* Imuniteta ponlancev. Ker so bile v državni
zacijami. Tako je krajna organizacija v Mirnem zbornici vedne pritožbe radi kršenja imunitete po
obetala pristop na Vrh in Opatje selo, Sovodnje v sodiščih, je izdal justični minister dr. Hochenbur
Zdravščino, Bilje na Bukovico in Renče, Solkan v ger na deželna nadsodišča natančna navodila, kako
Grgar, Tolmin v Sv. Lucijo, Nabrežina na gorenji imajo postopati, da ne bodo sodišča kršila imuni
tete poslancev.
Kras, Devinščino in Devin — ali od vsega tega se
* Avstrijski prestolonaslednik je bil pred
ni ničesar dejansko izvedlo, tako da je organi kratkem v Rumumji, kjer je obiskal kralja, lz časa
zacija stranke po ustanovitvi XVI. krajne orga tega obiska se poroča sledeče iz Bukarešta: «Za
nizacije v Cerknem docela zastala in je prenehalo radi prihoda avstrijskega prestolonaslednika so
tudi zanimanje za kolportažo listov, posebno «De okrasih mnogi hišni posestniki svoje hiše z avstrij
skimi in ogrskimi zastavami. Po ulicah je pa ho
lavskega Lista» in «Rdečega Praporja» in zani
dila truma rumunskih visokošolcev. ki je najprej
manje za zborovanja in predavanja.
zahtevala prostovoljne odstranitev madžarskih za
To nebrižnost in nedelavnost bo stranka vse- stav, ko pa to ni ničesar izdalo, so vdrli dijaki ši
kako težko čutila sedaj, ko je treba stopiti v boj loma v hiše in so sneli ogrske zastave. — Ob
prihodu dvornega vlaka na kolodvoru Sinai je
za deželnozborske volitve.
prišlo do demonstrac j. Bili so namreč navzoči
Kljub temu, da so se pozvale vse krajne or tudi nekateri ogrski Rumuni, kateri niso hoteli
ganizacije, da pošljejo podrobna poročila na de sneti klobuka, ko je godba zasvirala avstrijsko ce
želno konferenco, se je odzvala le krajna organi sarsko himno. Prišlo je do nastopov proti njim.»
* Vsled krečanskega vprašanja je v Turčiji
zacija v Šempolaju in Škrilje-Dobravlje. Organiza
cija v Šempolaju poroča, da je prodala 114 znamk zelo napet položaj. Kakor poroča rimska «Tribuna»
iz Aten, je ukrenila Turčija v Tesaliji čisto izvenstrankinega davka in da ima rednih članov 26 in redne vojaške odredbe. Cela dežela je polna tur
da je priredila 1 zaupen shod, in je imel politični ških čet, rezervisti so poklicani pod orožje, Grška
odbor 3 seje. Politični odbor Škrilje-Dobravlje pa vlada namerava proti temu protestirati. — Abadoporoča, da se je nabralo od novega leta naprej pa turki pravijo, da Kreta ne sme postati grška, tem
več da se kriza mora z ozirom na vrenje v Mali
do sedaj 99 K 66 h in da se je približno toliko tudi
Aziji, ki utegne postati nevarno mladoturškemu
izdalo. Poroča tudi, da se povsod v gorenji vi režimu, rešiti tako, kakor zahteva narodna čast.
pavski dolini med kmeti kaže veselo zanimanje za
socializem in da se naše liste: «Delavski List»,
Domače vesti.
«Rdeči Prapor» in «Naše Zapiske» ter «Naprej»
— Odločne slovanska može imenuje jezu
rado čita tudi med nasprotniki.
tarski »Slovenec* brezvestno Sušteršičevo gard
Račun blagajnice kaže vseh stroškov . K 2553-84 ki je v prvi vrsti provzročila, da je državni zbi
dohodkov pa
........................
» 748*68 razgnan in da je rešitev najbolj perečih ljudsk
vprašanj postala nemogoča. Vajeni smo od naš
torej primankljaja
............................. g 180516
pobožnih, bogaboječih nasprotnikov vsakovrstn
zavijanj in iaži ; ampak da se drzne banda,
Stroški se razdeljujejo tako-le:
ne pozna pod milim nebom drugega cilja kaki
«Delavski List».......... g 75916
Šuštersicevo ministrstvo, tako nesramno zlorablja
Brošure...................................................... 579*78 slovensko ime, je vendar že nekoliko bolj debeli
Stroški tiskovin
....................... » 25980 nego bi človek verjel, da je mogoče. Kaj noč
Deželno tajništvo................................ »
295*__ politično tercialstvo še to, da se slovanstv
Shodi .............. , 151-90 identiiicira z oderuštvom? Ošabni Šušie;
zbada s svojim nosom oblokę, kakor d
Majska znamenja............................... > 140 55 šl.č>
Poštnine..................................................... »
8827 ni bilo in ni in ne bo med Slovenci njemu ena
kega in omnia saecula saeculorum, je sicer zadnji
Pisarniške potrebščine iu rami majhni
čase razmetaval vsakovrstne fraze, da bi z njim.
stroški . .........................
» 127*78 utemeljil svojo noro in hudodelsko obstrukcijo;
Strankarski davek centrali....................»
36 ‘84 prav zato, ker je pobiral vse pretveze., s katerimi
se pri Slovencih navadno lahko inponira, se jc
Med dohodki so:
pa neprenehoma tako lovil v svojin zankan. da
Plačane brošure ....................................... K 190*33 pęt minut ni mogel obstati ob enem argumentu.
Čitajte vsa poročila o državnozborskih sejah, c
Majska znamenja .......
» 131-50
večnem
pogajanju, o konferencah, čitajte zmašent
Strankarski davek na račun deželne ortepčaste dunajske spisarije v »Slovencu*, pokli
gaaizacije . . . .............................
čite na pomoč desei izvedencev o logiki, pt
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vsen ;:.i2yah, debatah, konstelacijah i. t. d. ne I SnT<? pnšh do kruha; amPak — to čudovito
bodete nasu jasnega obrazloženja, zakaj je šla banda
razbij*1 parlament. To je seveda naravno, zakaj lajnost so razkrili zizibambule — «zjasti z usta-,
jar na ysa usta vendar ne more Šušteršičev ženij uovitvijo ces. kr. železniških delavnic» se pripravlja
zatrobili v svet: „Ekscelenca hočem postati!“ To nemštvu — pot. Taka je globokoumna zizibamjt namreč edini Tesnični razlog ce!e komedije, bulska modrost. Podobna je seveda katoliškoklerikalnim modrostim, ki jih normalen človek ne
s katero ni klerikalna štreberija dosegla nič dru more razumpti. Ampak tu se ne da pomagati.
gega. kakoT da je slovensko ime zopet Treba je le, da ostanejo zizibambule konsekventni.
enkrat kompromitirano. Uspeh zabite kle Železniške delavnice pripravljajo nemštvu pot; to
rikalne taktike je uspeh oderuhov; posledica rej jo še bolj pripravljajo železnice sploh, Zizi
trapaste obstrukcije je nadaljevanje carin bambule zagreše torej neodpusten naroden greh
ske vojne z balkanskimi državami, če ne odpravijo s slovenskega sveta vsega, kar
ohranitev carine na žito in krmo, torej more pospešavati nemštvo. Ergo : Proč z južno
na eni strani o hranitev in pospešitev dra železnico! Proč z državno železnico ! Proč z vsemi
ginje, na drugi strani pa zlasti napram Srbiji lokalnimi železnicami! Proga v Trst je nacionalno
in Črnigori razmerje, kt nas mora blamirati spričo nevarna; gorenjska proga je nacionalno nevarna;
vsega civiliziranega sveta. In to je po najnovejši dolenjska proga je nacionalno nevarna; vrhniška
klerikalni frazeologiji „slovenska politika“ ! Po progaje^
itd. Torej: Na delo. pa odpravite vse
litični piatnoprodajalci, ki so dosegli te velikan železnice s slovenskih tal in kadar ste dokončali
ske uspehe, so po „Slovenčevem“ jeziku „odločni delo, odorite na stežaj — vrata na Studencu.
slovenski možje“ ! Ampak ta nesramna bajka ne
Aistrich izključen iz nemškega narodnega
bo obstala pred ljudstvom; za to se bo že po •veta. »Arbeiterwille“ poroča te dni: „Učitelja na
skrbelo.
dež. meščanski šoli v Celju so črtali iz imenika
— N D, 0 w Ljubljani, odnosno njena ši članov nemškega narodnega sveta za Sp. Šta
šenska podružnica razpošilja zopet fehfarske pole, jersko, ker se je drznil trditi, da bi se moral
sedaj po Šiški, kjer se poslužuje še ene fraze, ka celjski deželni poslanec Hans (pl.) Woschnagg
tera v Ljubljani seveda ne bi bila nič zalegla. Da pravilnejše imenovati Ivan Vošnjak kot bivši slo
se bolje spozna iefamija te zalege, naj Davedemo venski sokol in čitalničar ..."
— Nova ladja «Radecky», ki so jo v soboto
besedilo tega beračenja:
Velecenjeni gospod! Kakor Vam je znano, spustili v morje, bo nosila 14.000 tonelat; dolga
ustanovila se je v Spodnji Šiški podružnica je 130 metrov, široka ob vodni črti 24 50 metrov.
«Narodne delavska organizacije». «N. D. O.» Stroja ladije imata 20.000 konjskih moči. Hitrost
je že v kratkem času svojega obstoja pokazala 20 5 morskih milj na uro. Oborožena bo s 4 to
svojo življensko moč ter dokazala, da hoče z povi kalibra 30'5 cm, 28 topovi od 24 cm, 20
vztrajnim in energičnim nastopanjem, na pod od cm, 6 od cm in dvema mitraljezama. — Vse
lagi narodne samopomoči pomagati slovenskemu to je blagoslovila katoliška duhovščina, plačalo
delavstvu bo boljšega položaja. Ker razne inter pa ljudstvo.
— Tolika nesreča se je pripetila na praznik
nacionalne organizacije izrabljajo naše delavske
mase samo kot števni material ob raznih volit sv. Petra in Pavla v Telikovcu. Pripeljal se je v
vah i. L d., je samoumevno, da bode «N. D. mesto posestnik Anton Hermeter p. d. Lavre iz
Šmarjete. V mestu skoči konju neki pes v nozdrvi,
O.», ko iztrga delavstvo iz teh rok, ogromno pri
pomogla k celotnemu narodnemu razvoju. V konj se splaši, voz se prevrne, in posestnik in
Sp. Šiški n. pr. je edino socialnodemokratska hlapec padeta v izložno okno nekega mesarja, raz
stranka tista, ki z otroci svojih pristaSôv polni bijeta veliko šipo ter se silno poškodujeta. Hlapec
šučerajnsko šolo ter na ta način pripravlja je umrl še popoldne; zapušča žeDo in tri nedo
nemštvu pot, da bi se ojačilo, zlasti z ustano rasle otroke. Posestnik Lavre pa je 30, m. m. umrl
vitvijo c. kr. železniških delavne. Poznavajoči v bolnišnici. Lavrejeva hčerka, ki je tudi bila na
Vaše narodno čuvstvo, usojamo si vabiti Vas, vozu, se je po sreči le malo poškovala,
- Ustrelil se je v Gorici četovodja 47. peš
da tudi Vi pristopite kot podporni ali pa usta
novni član ter nas tako moralno utrdite in ma polka Ivan Lautl. Bil je na mestu mrtev.
— Zadeya dr. Povalej. «Marb. Ztg» poroča, da
terialno podprete na potu k našim ciljem. Ustanovnine je enkrat za vselej 50 K. Podporama je disciplinarna preiskava zoper fia. komisarja dr.
6 K na leto. V nadi, da Vas lahko beležimo v Povaleja v Mariboru zaradi nekih kupčijskih zadev
vrste blagohotnih podpornikov «N. D. O.», se končana in da je finančno ravnateljstvo sklenilo
r naprej zahvaljujemo : Julij Cuznar, t. č. bla premeščenje dr. Povaleja.
gajnik, Oto Varaberger, t. č. tajnik, Peter Peharič, t. Ł predsednik. NB. V slučaju, da pristo Strokovni pregied.
pite k «N. D. O.» v gori navedenem zmislu, iz
Vodstva skupin prometnih delavcev v Trstu
volite se poslužiti našega poverjenika, b Vas v
so
vabljena
na važno sejo, ki bo v petek dne 16.
najkrajšem času obišče.
t. m, ob 8. zvečer v Delavskem domu.
Zanima nas nekoliko stavek o šulferajnski
Skupina uslužbencev glavnih skladišč v Trstu
šoli. Trditev, da polni to šolo edino socialno-de
vabi
vse svoje člane na izredni občni zbor, ki bo
mokratična stranka z otroci svojih pristašev, je
nedeljo, dne 18. t. m., ob 10. zjutraj v Delav
navadna narodnjakarska laž, katero seveda le pri vskem
domu. Dnevni red: Izvolitev predsednika;
bijamo, ne da bi se ob njej ogorčali. Zakaj iaž je Eventualije.
Nihče nai ne manjka.
vsakdanji zizibambulovski kruh. Šulferajnska šola
Parketisti na Reki so stopili v stavko. No
v Šiški je, to vedo vsi poznavalci šišenske zgodo
vine zadnjih let, posledica reakcionarne občinske ben parketist ne sme tedaj odpotovati na Reko.
Slikarji V Opatiji so bili primorani stopiti v
politike, ki so jo vodili najbolj zagriženi nasprot stavko,
ker delodajalci niso hoteli mirnim potom
niki napredka is kuture. naj so se tudi odevali s
njihovim opravičenim zahtevam. Opatija je
plaščem naprednjaštva. Tem mračnjaškim magna ugoditi
tedaj za slikarje zaprta.
tom ni bila šola nikdar nič druzega kakor breme,
Občni zbor organizacije zidarjev v Trstu je
ki so ga sovražili iz dna duše. Z zanemarjanjem
bil v nedeljo, dne 14. t. m. v Delavskem domu.
svoje šole so gladili pot šulferajnski. Toda to je Predsedoval je sodr. Žigon. Poročilo odbora je
le ena plat; druga je pa ta, da ne more živ krst,
enoglasno sprejeto. V nov odbor so bili izvo
če ima kaj pravičnosti v sebi, odrekati nemškim bilo
ljeni vsi dosedanji odborniki.
staršem pravice, pošiljati svoje otroke v nemško
zbor slaščičarskih delavce? v Trstu
šolo. kakor zahtevamo povsod tudi za slovenske je bilObčni
v nedeljo, 14. t. m. Iz poročila je razvidno,
otroke priliko, da obiskujejo slovenske šole. Öe so
da je ta organizacija imela leta 1908. 452 76 K
v Šiški pri železnici Nemci, je smrdeče barbarstvo, dohodkov in 369 71 K stroškov. Od teh se je dalo
ato jim kdo to očita. Koliko je slovenskih železni« za podpore 291 K. Poročilo je bilo vzeto soglasno
čarjev aa nemških postajah ! Železničar je — to bi na znanje in se je sklenilo, da ostane stari odbor
tudi visoki duhovi pri N. D. O. lahko vedeli — še nadalje na mestu.
sluga, ki mora slušati, če dobi ukaz, da nastopi
službo tuaiitam. Ko se je izročila nova železnica
prometu, niso bile trume železničarjev premeščene Socialni pregled.
na Jesenice, v Gorico, v Trst, nič vesele in srečne.
$ Kapitalizem in njegovi zakoni. Svojčas smo
Pri vseh mogočih inštancah so prosili, naj jih mi javili, da je amerikanski miljardar Patton izza zadnje
nistrstvo premesti v druge kraje. Ali je njihova slabše letine po svojih agentih dal pokupiti žito,
krivica, da se jim niso izpolnile želje? Družbica, ki kjer je le mogel po Ameriki in s tem silno po
nosi ime N. D. O,, hoče veljati za delavsko} vo* ostril draginjo. Amerikansko časopisje je začelo na
diti ves boj proti delavcem, beračiti za de padati možakarja iu mu očitati grdo oderuštvo. Na
nar pr» uedelavcih, je pa početje, ki za- to je Patton (izgovarja se «Petn») podal v časo
dosfflo karakterizira «delavski» značaj te liberalne pisju sledečo zanimivo izjavo: «Jaz nisem odgo
voren za razmere, ki vladajo danes. Jaz sem jih
zadaje straže*
— Oatanoritev železniških delavnic se je že našel take in izkušam črpati iz njih koristi kakor
leta in leta smatrala za velikansko pridobitev, ki vsak drugi. Če drugi ne dosegajo toliko kolikor jaz,
bi koristila Ljubljani sploh, posebno pa njenim tr nisem kriv tega. Željo imajo vsi. Vsak kapitalist
govcem in obrtoikom. Gospod Hribar se je po- deluje v tem zmislu, na ta ali pa drug način.
nahsi kierkoii ie mogel, da je Ljubljani pridobil Zakaj ne bi jaz ravnal tako ? Če ne bi bil jaz za
delavcein smatral je to za tak vspeh, da je že služil milione ob pšenici, bi jih bil zaslužil drugi.»
govoril o gotovem dejstvu, ko je vsa stvar ie vi —- Ta izjava bi človek dejal — je skrajno brutalna.
sela v zraku. Tse občinstvo se je naučilo sma- Ampak s tem se ne pove nič. Patton ima prav;
>nti te delavnice za veliko korist. Toda tepci smo brutalen ni on, ampak kapitalizem. Izkoriščevalec
M Teč smo bdi norci, tudi Hribar je bd slep. je le orodje kapitalizma in res je, kakor pravi
Patton: Če si on ne napravi profita iz ljudskega
stradanja, pa si ga napravijo drugi. Iz tega pa
Łimi » »e bo sledi jasno kakor beli dan nauk, da delavskega
Mostnja, ne bodo dobili W"J* brij ljudstva ne more rešiti boj proti posameznim iz*
koriščevalcem, temveč edino boj proti celemu ka
**îî» zaslužka, ue bo odprta prilika, da n

pitalističnemu zistemu, ki se mora prejalisiej umak
niti socialističnemu.

Zadnje vešti.
Delegacije in parlament. Dunaj, 14. julija.
Delegacije se imajo sklicati za začetek oktobra in
če bodo kmalu gotove, se snide državni zbor
koncem oktobra.
Predsedništvo državnega zbora. Dunaj,
14. julija. Ker je državni zbor zaključen, bo treba
za novo zasedanje voliti novo predsedništvo. Kr
ščanski socialci baje nočejo več voliti Pattaia za
predsednika. «Prager Tagblatt» poroča, da bodo
na njegovo mesto kandidirali bivšega poljedelskega
ministra Ebenhocha.

Deželni zbori.
Trst, 14. julija. Tržaški deželni zbor je
sklican na 21. t. m. Na tej prvi seji, kateri bo
predsedoval najstarejši izvoljenec, se bo novi de
želni zbor samo konstituiral in izvolila se bo
komisija za pregledovanje volilnih aktov. Takoj
po tej seji je časa osem dni za vložitev rekla
macij proti izvolitvi kakega poslanca. Po osmih
dneh se bo deželni zbor sešel zopet na sejo in
na tej bo volilna komisija poročala o slučajnih
reklamacijah, ali pa predlagala, da se odobri
veljavnost vseh izvoljenih. Ko bo deželni zbor
to uredil, prekinejo deželni poslanci takoj svoje
delovanje kot taki in vse drugo izvrše potem —
na podlagi starega občinskega statuta — kot
občinski svetovalci na sejah mestnega sveta.
Mestni svet bo v kratkem sklican od vladnega
namestnika. S prvo sejo novega mestnega sveta
neha delovanje starega, ravnotako pa neha delo
vanje dosedanjega župana z izvolitvijo novega
občinskega odbora. Člani novega občinskega od
bora bodo — po novem volilnem redu — župan,
dva podpredsednika mestnega sveta ter 15 od
bornikov, ki jih izvolijo mestni svetovalci za
dobo 4 let. Zastopniki vsakega mestnega, odnosno
okoličanskega razreda si izvolijo po enega od
bornika, skupaj torej 6. Potem pa izvoli cela
zbornica še 9 odbornikov. Novi občinski odbor
bo štel tedaj 18 članov. Slovenski narodnjaki
bodo imeli v tem odboru 2 zastopnika, ker so
zastopniki dveh okoličanskih volilnih razredov.
Socialni demokratje pa imajo večino zastopnikov
v 4. volilnem razredu mestnem, in bodo imeli
tedaj v odboru enega zastopnika, 15 pa jib bodo
imeli italijanski nacionalci, ker imajo večino v
treh mestnih volilnih razredih in razpolagajo v
mestnem svetu z dvetretjinsko večino. Naravno
je, da bomo o sejah deželnega zbora in občin
skega sveta natančno poročali.
Trst, 14. julija, lštrski deželni zbor je sklican
v Koper na dan 22. julija.
Češki deželni zbor. Pr a g a, 14. julija. Čuje
se, da misli vlada vendar sklicati deželni zbor in
mu predložiti zakonska načrta o uradni rabi je
zikov in o ustanovitvi okrožij. Obenem se misli
pomnožiti število deželnih odbornikov na deset, ka
terih bi bilo pet Čehov, trije Nemci in dva vele
posestnika. (To je menda posebna narodnost.)
Nemška kriza. Berlin, 14. julija. «Reichs
anzeiger» javlja, da je Bülow na svojo prošnjo
odpuščen in je dobil red črnega orla z briljanti. Za
kancęlarja je imenovan dosedanji državni tajnik
Bethmann Hollweg, ki bo obenem predsednik
državnega ministrstva in minister za zunanje za
deve. Pruski minister Delbrück je pa postal
državm tajnik za notranje zadeve, državni tajnik
Syd o w trgovinski minister, podtajnik Wer mut h
državni tajnik financ, braniborški višji predsednik
Trett zu Solz nastavni minister, podtajnik Loebell pa višji predsednik. Učai minister Holle je
odpuščen in dobiva red rdečega orla s hrastovim
listjem.
Uadžarzka zastava. Dunaj, 15. jujija. Ofi
cielno se trdi, da so neresnične vesti, ki so go
vorile o demonstracijah proti ogrski zastavi na
Rumunskem.
Krečansko vprašanje. Carigrad, 14. julija.
Položaj je napet do skrajnosti. Govori se, da je
veliki vezir izjavil, da bo vojna z Grško skoraj
neizogibna.
Car na Angleškem. London, 15. julija. V
nedeljo bo 10.000 protestnih shodov proti ru
skemu carju.
Perzija. London, 14. julija. Reuterjeva pi
sarna poroča, da so revolucionarji včeraj vdrli v
Teheran in zasedli ves severni del mesta. Kazalci
so bili preslabi, da bi bili odbili naskok. Velik
del šahovih čet je prestopil na stran revolucio
narjev, s katerimi simpatizira prebivalstvo. Ne ve
se, kam je izginil šah, misli se pa, da se skriva
na angleškem poslaništvu. Splošno se sodi, da
bo odstavljen.
London, 15. julija. Včeraj je bil ves dan v
Teheranu besen boj med kazaki in ustaškimi
četami, ki naskakujejo pozicije šahovih čet kakor
levi. Zadnji hip je videti, da se šahovim četam,
ki so v kritih pozicijah bolje godi. Mrtvih je do
100, ranjenih 250 do 300. Trdi se, da je šali še
v svoji palači.

Listnica uredništva.
Trst: Prepozno zn danes. Prihodnjič prida vsa.

ïihaja v Ljubljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnin* za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3'50 K, meiečno V20 K;’
za Nemčijo za pol leta 7'90,za četrt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9'50 K za četrt leta 4 80 K.
Pasa na «sna à«e«36fsa 5© v.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
72. štev.

V Ljubljani, v soboto, dne 17. julija 1909.

NASLOVA: Za dopise in rokopise za list: Uredništvo
•IdečM» Prapora,, Ljubljana. — Za denarne pošiljatve
oročila na Ust, reklamacije, inserate i. t d.: Upravništvo
Ljubü&xiÄ, Šelenburgova ulica 6/U.

larolo.
V severni Afriki se zopet sekaj' smodi. Ni še
davno, da je bil svetovni mir v nevarnosti radi
Maroka, da so m prišle evropske države v lase
radi konkurence in da so se komaj pobotale; ni
še davno, da so se evropski čuvaji svete legi
timnosti blamirali, ker so morali slovesno priznati
za sultana Človeka, katerega so malo prej razgla
šali za roparja in tolovaja. In zopet je Maroko na
dnevnem redu. Da je kaj izpremembe, je prišla
zdaj Španija do prepričanja, da mora poseči v
mvočanske zadeve, seveda <za varstvo svojih in
teresov«.
Španija je bila nekdaj mogočna država, saj so
je Karol V. lahko bahal, da solnce nikdar ne za
ide v njegovi državi. Toda tisti časi so minili in
današnja Španija je komaj žalostna senca nek
danje. Klerikalizen, ki se nikjer, niti v Avstriji, ni
mogel tako vgaezditi in si pridobiti tak vpliv kakor
na Španskem, je spravil deželo na kant. Država je
zadolžena da je strah, med prebivalstvom pa je
revščina brez primere. Nikjer drugje ni toliko me
nihov in — toliko beračev kakor v Španiji. Čez
glavo bi imeli opraviti, če bi hoteli nekoliko povzdiguiti izobrazbo in odpraviti bedo. Toda v ka
pitalističnih državah, če so še tako zanemarjene,
imajo druge skrbi. Namesto doma, hoče Španija
varovati svoje interese v Maroku.
Madridska vlada ima seveda .vzrok» za svoj
nastop. Ampak previdnejši ljudje vedo že davno,
da so taki vzroki navadno pretveze. Po oficielnih
poročilih so krivi domači Kabili, ki so povzročili
nemire ter napadli Evropejce. Toda nihče ne pove,
kdo je dal Kabilom povod za nezadovoljnost In
vendar ni domače prebivalstvo dežele iz samega
veselja do boja nezadovoljno. Kapitalistična kolo

PODLISTEK.
zopet CipifoifnB.
11, S. Matharjeve knjige «Rim».)

Zopet pozdravljam torej z božajočim pogię
ta ■elanhotičoi obraz Marka Avrelija, imperatja. Sam sem. Zjutraj pri zajutrku sta se zgla8 dva gospoda pri Fräulein Anna Huber; Sofija
rtrovna jima je stisnila prisrčno roki, ni niti zaLrkovala in je odšla ž njima «za ves dan».
In meni tako prija prostost. Sofija Petrovna
e sicer nikakor ne ovira na najinih skupnih )Z‘
ih gre kamor hočem, postoji kjer hočem, podfia je popolnoma svojo voljo moji in se drži na
najinega beneškega dogovora — res, vse je res —
pa je tudi, da Dje duša ne vriva v tem mestu tega,
moja. Gleda, res da gleda, vprašuje po tem in
b, razlagam ji, njene misli pa hodijo po drugih
h in jaz čutim, da bi lahko hodila za menoj prat
s udano, pa tndi prav tako brezbrižno po Da«
i sH Berlinu .... Zato pa se čutim svobodI, ker »m naenkrat sam, odrežen vezi, ki me
ere so!j kakor senca, pa vendarle odrešen.
Vstopim v kapitoiinski muzej.
Svojo zgodovino ima. Papež Sikst IV. (1471)
tpmvil iz kapitolija zbirko umetniških spominov
i» m daroval semkaj antike, hranjene doslej v
* Palači. Kakih sto let pozneje je pomnožil
«î V. — sramežljivi mož je poslal semkaj
množico sob, ker niso bile dovolj

Befclamaelje so poälaina prosto.
Moflranktoana pisna es bu rprn|0M«js. Bahuplsl se ne vrzsajn,
|Um& Ssostspso peUl-wsiisa
(łliina 88 mm) z* «tokrat 20 vis.,
«•Skroi ps 4«((v.ra.

Leto XII.

nialna politika prinaša povsod enake sadove; tuji Socialna demokracija t Bosni in Herce
kapitalisti se bogate, domače prebivalstvo pa pro
govini.
pada. In če noče več mirno prenašati gospodar Izvirno poročilo «Rdečega Prapora».
Dalje.
skega izkoriščanja ter političnega zatiranja, se pravi,
V pondeljek 28. in torek 29. junija je imela
da so odporniki hudodelci in da jih treba vgnati socialna demokracija Bosne in Hercegovine svoj
v kozji rog.
prvi redni zbor, katerega se je udeležilo 87 dele
Španske operacije so se že pričele in lahko gatov. Izven Sarajeva je bilo zastopanih 10 krajev.
se zgodi, da se razvije iz tega prava vojna. Treba Prvi dan so ves dopoldne gororili zunanji zastop
se je torej na V3ak način poučiti o dosedanjih do niki, kar je umevno, ker so bosenski sodrugi želeli,
godkih, o katerih se je poročalo sledeče:
da ne bi slišali od njih le navadnih pozdravov,
.Heraldo« javlja iz Melile, da so Mavri dne temveč tudi njih mnenje o raznih aktualnih vpra
9. t m. dopoldne napadli sedem španskih delavcev, šanjih. Tako se razlaga tudi dejstvo, da so zlasti
ki so delali pri mostu čez Sidj Muso, ter so ubili oni tuji sodrugi, ki znajo hrvatsko, oz. srbsko,
štiri delavce, enega pa ranili. Guverner je odšel pozneje posegali v debato o dnevnem redu.
na čelu vojaške čete na mesto dogodka. Iz Melile
Prvi je govoril poslanec in delegat
: se vidijo goreče beduinske vasi in se sliši streljanje
Antonin Nemec:
iz topov in pušk.
Odkar se je Bosna okupirala, se v položaju
h Melile so prišla nadalje sledeča poro kmetov ni nič izboljšalo, prej še poslabšalo. Z usta
čila : Dne 9. t m. ob 5. popoldne so prinesli sem novitvijo agrarne banke bi se imeli izročiti naj
kaj mrtvega častnika in več mrtvih vojakov. V hujšemu oderuštvu. Deželi hočejo dati aristokratičnoboju so bili ranjeni: En stotnik, en poročnik in plutokratično ustavo. Bosna se mora pa pridobiti
več kakor 30 vojakov. Vjeli so 18 Kabilov, ki so demokraciji in v svojem delu se lahko popolnoma
imeli v bitki 4000 mož.
zanašate na nas. Tudi mi smo štirideset let pre
Topništvo je zravnalo z zemljo vasi plemena našali vse brutalnosti, a danes smo vendar naj
Mobnka. Ker se Kabili upirajo in ker so močnejši, močnejša stranka na Češkem. Skupno bomo iz
se je poslala bojnim četam vojaška pomoč. Sodi Avstrije napravili sposoben dom za vse narode.
se, da je bila bitka zelo vroča. Po zadnjih vesteh (Burno odobravanje.)
je general Murina brez velikih težav zavzel Kazbah
Dalje je govoril poslanec
Xador. Kabili, ki so napadli Špance, so bili strogo
Ferdinand Skaret:
kaznovani. Zvečer so prinesli še enega ranje
Kar ima delavstvo v Avstriji politične svobode
nega častnika v Melilo.
in gospodarskega napredka, je morala priboriti so
Poročila iz Madrida naznanjajo sledeče: Mi cialna demokracija. Velike važnosti je bilo, da so
nister za notranje zadeve je dejal, da opravičujejo pri nas stranka in strokovne organizacije vedno
dogodki v Melili varnostne odredbe. Ministrski skupno delovalo. Petnajst let smo se borili za
svet se bo moral posvetovati o resnih korakih. splošno volilno pravico, policijske sablje in konjska
List «Momdo« pravi, da so dobili častniki, ki so kopita smo okusili, a zmagali smo vendar. Naša
na dopustu, ukaz, da naj se takoj vrnejo k svo moč je bila organizacija. To si morate vstvariti
jim četam.
tudi v Bosni in Hercegovini, a kadar boste po
Zadnja vest najbolje dokazuje da bi se na trebovali naše pomoči, jo boste našli. (Glasno
Španskem res radi zaleteli v pustolovščino.
ploskanje.)

oblečene. Sinovec Klementa XI. je zbiral poprsja
rimskih cesarjev, pesnikov in filozofov, ko pa je
bila tako popolna, da si ni bilo želeti bolje — jo
je prodal za 600.000 skudov v tujino in začel
zbirati iznova; kar je dobil v roko, to je danes na
Kapitolu. Benedikt XIV. je kupil od vojvode modenskega najkrasnejše kose iz tivolske vile Hadrianove in je dal tako muzeja današnjo obliko. Na
poleon je odpeljal velik del zbirke v Pariz, restav
racija jih je vrnila Papežu v Rim. Gregor XVI. jih
je proglasil za imetek rimske občine in to so še
danes. Na srečo so imetek mesta — kdor je videl
obupno stanje vatikanskih in lateranskih zbirk, raz
ume, kako milosrčna in skrbna je bila usoda an
tiki, vsaj tu ...
Prehodim dvorišče, stopam po dvoranah v
pritličju, hitim navzgor v prvo nadstropje —
morda niti ne živim, le vidim in gledam in vem,
da bi živel rad še sto let, še sto let lahko tako
gledal in ko bi umiral, bi obžaloval, da ne traja
življenje še sto let, da bi mogel še vedno gle-

I

lagoslavnem, samozavestnem in hladnem
» tu zapuščine prošlih vekov. Sohe, sot poprsja, sarkofagi, reliefi, stebri, orna— in človek gre, nenasičen enega,
drugo, začne ogledavati in se hipoma
,pi korak dalje ia se vrne štiri korake
Sivi ne živi, gleda in ne vidi. Mramorji
, bron, med, železo - vse to žari godbo,
govori tisočletja. Dotaknem se s prstom

nohta na palcu gigantskega Marta in ne čudil bi
se, ko bi se Gradivus zganil in bi začul rožljanje
kovinastih ploščic njegovega oklepa — saj sem
se ga dotaknil le zato, da bi se prepričal, da
živim tudi jaz, da stojim med njimi in dišem zrak,
ki ga dihajo oni 1
Stojim pred grško Afrodito — kapitolinsko
Venero jo imenujejo Rimljani — iz pen rojena je
odvrgla obleko ia stopa v vodo-------in ko bi
ne bil prišel postrežljivi stražnik in obrnil sohe,
opozorivši me na linije njenih ramen — človek bi
videl v resnici tudi zelenkasto morsko vodo v ka
tero se ravnokar pogreza bela noga ...
Ta dedec me je v resnici prepodil od ne
kod ... Nadaljujem svojo pot, sedaj trezno in
nekako kritično. Amor in Psyche ... Leda z la
bodi ... In zdi se mi, da takšen mramor lehko
pove današnjemu človeštvu, kaj mu je bila nekdaj
ljubezen. Knjige ne več, ker jih čita z meglenim in
senzacije željnim očesom današnjih dni. Tann
häuser je ubežal iz Venerine gore, bil v Rimu in
se spokoril, toda ni našel ne miru, ne odpuščanja
in srce ga je gnalo nazaj k Veneri... Najde jo
neizpremenjeno, sam pa se je bil tako izpremenil,
da je ni spoznal več, ne ona njega — bil je v
Rimu...
Amor in Psiche ... propast zija »ad onimi
dnevi in našimi, med ono ljubeznijo in «ljubeznijo«
našega časa. .. Miljoni življenj pogubljenih in iz
gubljenih, histerične žrtve blaznic, samostanov,
bolnišnic in vse to sadovi krive, surove in brez-

Dragiša Lapčeviči

Kakor je kapitalizem našel pot t Bosno in
Hercegovino, jo je moral najti tudi socializem.
Kakor v drugih deželah, bo tudi tukaj socialna
demokracija izvrševala svoje kulturno poslanstvo.
Nikjer se niso tako ohranili fevdalni ostanki kakor
v Bosni. Balkanske dežele so postale predmet
evropske kolonialne politike. Anahronizem je, če
se hoče bodoča bosenska ustava postavljati na
konfesionalno podlago. Okrepčajte svojo organiza
cijo, pa se bodo morala tudi Vam odpreti vrata
parlamenta. Lasalle je imel za svoje društvo v
Berlinu komaj 35 članov, zdaj daje Berlin so
cialni demokraciji nad 400.000 glasov. (Viharno
odobravanje.)
Emanuel Buchinger:
Mi ne pozdravljamo Bošnjakov in Hercegovcev
kot nove sodržavljane, temveč kot proletarce, ki
imajo z nami enake interese. Lahko bi vam dolgo
pripovedal o Kalvariji, na katero je korakalo
ogrsko ljudstvo. Tistim, ki hočejo zdaj «reše
vati» bosenske kmete, imajo ogrski kmetje zahva
liti, če so danes brez strehe in če morajo begati
v Ameriko. (Živahno pritrjevanje.)
Vilim Bukšeg:
Bil je čas, ko smo se bali, da ne boste imeli
dovolj moči za vstrajen boj proti brutalnim na
sprotnikom. A prestali ste krizo in danes vam od
srca čestitamo k ustanovitvi stranke. Avstrija je
napravila v Bosni nekoliko kulturnih oaz, ampak
čim prestopi noga zemljišče Sarajeva ali Ilidža, je
že v kraljestvu brezpravnosti. S klerikalizmom ho
čejo vkoreniniti reakcijo v Bosni, a socialna demo
kracija je poklicana, da premaga ljudske sovraž
nike. (Bumo pritrjevanje.)
Etbin Kristan.
Bosenski silniki so si gotovo domišljali, da so
sila modri, če prepovedujejo socialno-demokratično
ime, misleči, da ni na svetu, kar nima imena. Toda
tudi ta modrost je bila le slaba kopija slabih vzo
rov. Tudi pri nas se je enkrat dekretiralo, da pre
neha socialno vprašanje pri Podmoklih, a kakor
se v Avstriji socialno vprašanje in socializem nista
zmenila za češko-saksonsko mejo, tako ju tudi
Sava ne zadrži. Marsikaj bi bilo bolje, če bi se
gospodje, ki vas «uničujejo», nekoliko učili, da bi
vsaj razumeli, kaj je socializem in kaj hoče so
cialna demokracija. Naš boj je namenjen edino
kapitalizmu. Toda če vidimo, da je država orga
nizacija kapitalizma, da služi militarizem ne do
movini, temveč kapitalizmu, da ni klerikalizem
oskrbnik nebeškega jzveličanja, temveč kapitali-

obzirne krščanske morale — priroda plača člo
veštvu s strašnim denarjem strahoviti strup iz In
dije, ki ji ga je dalo v napoj.
Vstopim v dvorano imperatorjev.
Antični Rim je zavladal svetu in spojil vso
svojo silo v roki enega samega moža. Hotel je ži
veti brez odgovornosti, uživati brez skrbi in ustva
ril si je novo formo države — cesarstvo. Usoda
rimskih imperatorjev pa ni bila nič manj nego
vredna zavisti. Velikanska naloga, silni boji doma,
silni boji na mejah — življenje Avgusta, Tiberija,
Vespazijana, Tita, Trajana, Hadrijana, Marka Au
rela, Severja pričajo o tem. Zraven tega tipa ce
sarjev — državnikov stoji tip cesarjev — blaznikov: Galigula, blazen z bleski genialnosti, Nero,
žrtev umetniških aspiracij in hrepenenja po nesmrt
nosti, Domitian, žrtev strahu in skrbi, Gommodus,
ki se je rodil vsled krute igre usode s cesarskim
sinom, Caracalla, ki bi bil lahko izboren tribun le
gije, Heliogabal, nesrečni hermafrodit in umetnik
uživanja — vsi, povzdignjeni v zavratne višave
moči, so izgubili duševno ravnotežje, uničevali
vse, kar je dosegel njihov pogled, večno žejni krvi
in nikdar nasičeni, dokler niso bili strmoglavljeni
v strašni purpur; prokletstvo je postalo edini epiteton njihovega imena ... Tretji tip so bili cesarji
vojščaki. Malokdaj so prišli v Rim, nekateri niti
enkrat v vsem svojem trudapolnem življenju ; bra
nili so meje imperija proti probujajočim se na
rodom barbarov, od legij izvoljeni, običajno tudi
od njih odstranjeni — vendar je nekoliko postav
med njimi, ki dokazujejo, da bi tudi ta vrsta im
peratorjev lahko zadržala propad starega impe
rija, ako bi ne bila nastala notranja kriza, ne
umrla antika vsled strupa iz vzhoda. Glavdius II.,
Avrelijan, Probus in največji izmed vseh Dio
kletian ...
Dalje prib,

«Hsnih interesov, da je policija, pravosodje, nauk
vse v službi kapitalizma, vse v boju proti osvo
boditvi delavstva, tedaj moramo pač kapitalizem
prijemati za vse rogove in bojevati se moramo na
vsakem polju, kjer srečavamo nasprotnika. Vsako
vprašanje, ki se tiče svobode, čaka na organizirano delavstvo, da ga reši. Tako je tndi « jugodovanskim vprašanjem, ki je za buržoazijo vpra
šanje vlade, za nas pa vprašanje pravice. Mi ho
čemo vedeti, kako pridemo najlažje do višje kul
ture, ki nam je potrebna za osvoboditev in na
tem temelju bomo našli pot iz sedanje zmešnjave
na slovanskem jugu, pot, ki je našim nasprotni
kom nepristopna. (Viharno odobravanje.)
Popoldne se je debata največ bavila s pro
gramom stranke ter se je nadaljevala tudi še
drugi dan. Vodstvo stranke je že lani meseca no
vembra izdelalo načrt programa, ki se je nasla
njal na švicarski vzor. Pokazalo se je pa kmalu,
da je to bilo delo naglice, ki ui moglo zadosto
vati razmeram. Novi program je v načelnem delu
sestavljen po nemškem in se v podrobnostih ozira
na domače potrebe.
O taktiki ae je sprejela sledeča resolucija;
Z aneksijo Bosne in Hercegovine se je ljudstvu
obljubila ustavna svoboda. A vse doslej še ni
ustava uvedena in niti ne ve se še, kakšna da bo.
Po raznih pripravah se pa že lahko sodi, da bo
daleč od zagotovitve ljudske svobode in pravic.
Za deželnozborske volitve so napoveduje kurialni
in konfesionalni zistem, ki je naperjen naravnost
proti interesom delavstva. Socialno-demokratična
stranka kot zastopnica delavskih interesov prote
stira proti takemu volilnemu redu in zahteva
splošno, enako, tajno in direktno volilno pravico.
Zbor sklepa v imenu soc.-dem. stranke, da se hoče
bojevati za to pravico z vsemi močmi, dokler je
ne doseže.»
Z drugo resolucijo se v načelu sklepa, da se
stranka udeleži prihodnjih volitev. Resolucija o
tisku zahteva upeljavo modernega tiskovnega za
kona, v prvi vrsti odpravo časniške kavcije.
Nekateri delegatje poročajo o drznih policijskih
samovoljnostih po deželi ; tako n. pr. nekateri gla
varji in komisarji konfiscirajo nezaplenjene številke
«Glasa Slobode» na svojo pest. Po volitvi izvrše
valnega odbora so se rešile še nekatere notranje
zadeve, zlasti o pripravah za uvedbo zakona o
bolniškem zavarovanju, ki je že sankcioniran.
Sodrugi Ntmec, Skaret, Lapčević in Buchin
ger so se že prej poslovili, ker sicer ne bi bili do
bili železniške zveze. Zdaj se zahvali še sodrug
Bukšeg v svojem in Kristanovem imenu za presrčni sprejem. Burno pozvan izpregovori še sodrug
Kristan nekoliko krepkih besed za slovo, na to
zaključi sodrug Ravšer prvi zbor bosensko-hercegovske socialno-demokratične stranke. Pesem o
delu zadoni do dvorani — zbor je končan.

Politični odsevi.
* 0d poljake Strani je izšla inicijativa, da b
se vlada naprosila, naj skliče državni zbor začet
kom septembra na 14 dni, da bi se konstituira
in izvolil odseke. Sklicanje bi imelo namen, dat
odsekom priložnost, da lahko delujejo tudi me<
zasedanjem delegacij.
* V lagrebikem <volelzda]niàkem> procesi
se sedaj zaslišuje Gjorgje N as tič, pisec Orošnr
«Finale», ki je dala povod procesu in posplošnen
mnenja plačani agent provokater. Zaslišujejo gi
že ves teden, a ta način zaslišavanja priče bi bi
vsaj pri nas nenavaden. Nastić sme čitati celi
strani iz svoje brošure, namesto da bi pripovedo
val, kaj da mu je znano. Včasi mu predsednik ii
državni pravdnik pritrjujeta ter ga imenujeta po
šteuega plemenitega človeka. Zagovornik dr H i n
k o vič je zahteval, naj se proglasi Nastičev» pri
sega v preiskavi za neveljavno, ker so se mu do
kazale laži. Seveda je sodišče odklonilo predlog
zakaj to sodišče odklanja sploh sistematično vse
kar predlagajo zagovorniki. Nastić je potem rekel
da so dokumenti na predsednikovi mizi oni ori
ginali, ki jih omenja v svoji izpovedi. Pripovedo
val je, kako da je prišel do njih. Pravi, da je do
bil revolucionarni štatut od Milana Pibičeviča,
drugi eksemplar pa iz Dubrovnika od nekega Vasiča. Oba eksemplara je imel v letu 1908, ko je
biło živo revolucionarno gibanje v Crnigori. En
eksemplar je poslal zaupniku črnogorskega kneza;
vlada ga je poslala končno v Zagreb, kjer ga jç
Nastić izročil Steinhardu, poročevalcu lista «bic
Zeit». Ta pa ga je izročil Accurtiju. V Belemgrach
je Nastič izdal brošuro «Jezuiti v Bosni», v katet
je nastopil proti Stadlerju. V Srbijo je Sel zate
da objavi neke dokumente, ki jih je dobil od ne
kega uradnika škofa Stadlerja, On ni bü »«.i
provokater. Dr. Hinkovič; Ce pa Vi sploh ni,i

pisali one brošure! Nastit molči, poteča je Stal
iz «Finale» nekaj odlomkov, čemur se je protivi}
dr. Hinkovič. Nastič je.pripovedoval, kako je prišev Belemgradu v družbo «zeotmkov» in v «Slo
venski jug». Srbska vlada da je podpirata klub
«Slov. Jug», ki je baje vodi; srbsko agitacijo v
monarhiji. Seznanil se je z raznimi, oko z Nenc«
dovičem, ki je sorodnik kralja Konference v «Slov
jugu» febr. 1907. se je udeležil tudi Vaterijau Pribjčević ; razpravljali so o eksplozivnem materijalu.
Major Vasic mu je razlagal v Kragujevcu navadne
konstrukcije bomb. (!) Vzel je s seboj v Behgnd
Ib bomb, katere u skrili v «Slov. jugu.» Kome
aprila je bila se ena konferenca, it Zagreba sta
prišla Adam in Val. Pribičević. Govorili so o tero
rističnih akcijah v Crnigori. Nastič je rekel, naj ae
knez ne umori. Tudi Pribičerič. Nenadovič je izjavil, da princ Gjotgje ne more preskrbeti klubu
5000 dinarjev, ker je dal v Makedonije 10.000.
Naredil se je načrt, da bh A. Pribičevič v Ame
riki izdajal hst Ko je prišel v Sarajevo, so nili
obveščeni o njegovem delovanju, pa ga niše za
prli, iz česar se sklepa, da je bil agent provokater
Razprava se nadaljuje.
* Slčlnsil pomUoiČtB Cesar je pomilosti!
dijaka Sičinskega, ki je bil radi umora c«, na
mestnika Potockega obsojen v smrt. Kazen mu je
izpremenjena v 20 letno ječo.
* Nov avstro-tnriki spor. Turški orožniki w
brez pravega vzroka aretirali več avstrijskih delav
cev, ki so doma na Štajerskem, ter jih brez ved
nosti avstrijskega konzulata vrgli v ječo, kjer m
jih neusmiljeno pretepli. Avstro-ogrski poslanik je
za to zvedel in je vložil pri turški vladi euergicen
protest z zahtevo, naj se delavce nemudoma izpusti
iz zapora.
* Car Nikola) ponti sultana. Car Nikniaj j«
naznanil sultanu Mohameda, da ga poseti še ta
jesen v Carigradu.
* Političen atentat v EnsIJf. Poveljnika neke
ruske oklopnice Wemanderja so našli umorje
nega.
* Vojne led)e na veki BojuL Turška vlada
je protestirala na Cetinju proti temu, da vozijo
na reki Bojani, ki teče ob turškem ozemlju, črno
gorske vojne ladje. Ker Crna gora doslej ni imela
vojnih ladij, se domneva, da ji je dala Rusija v
zadnjem času na razpolago več manjših torpodovk.

Shodi.
Goriiko. Shodi so se vršili v petek, dne 2.
t. m. v Dolenji Vrtojbi in v torek, dne 6. t. aa.
v Gorenji Vrtojbi; oba shoda sta bita sklicana
med tednom in ob najvećem kmetskem delu. Na
obeh shodih je govoril sodr. Josip Petejan o da
našnjem političnem položaju v goriški deželi, in v
državi sploh. Bavil se je obširno z goriškimi stran
kami in njih delovanjem glede na deželni zbor,
Na to se je pečal s klerikalno obstrukcijo v dr
žavnem zboru. Razložil je, kako veliko škodo bode
trpelo avstrijsko prebivalstvo vsled te neume in
hudobne obstrukcije. Pojasnil je, kako velikega po
mena je trgovinska pogodba z balkanskimi deže
lami in koliko škode bode trpelo avstrijsko ljud
stvo, ako se ne sklene pooblastilni zakon. Tu je
podal nekoliko statistike, o privažanju in izvaža
nju blaga iz Avstrije in v Avstrijo. Na to je raz
lagal naš program kar se tiče narodnega' vpra
šanja. Razkrinkal je demagogijo slovenskih kleri
kalcev, razložil je, kako velika razlika je med
vero in klerikalizmom kot politično stranke, raz
ložil razliko boja in stališča, katero zavzema naši
stranka glede rešitve narodnega vprašanja. Sta
lišče, katero zavzemajo naše narodne stranke, ka
tere so si vzele rešitev narodnega vprašanja v za
kup. Da je edino upravičeno stališče narodne av
tonomije, je citiral v dokaz pritrditve Kreka in
druzih naših nasprotnikov. Ko je govorilo ie nekaj
sodrugov o domačih razmerah, sta se zaključila ta
volevažna shoda, katera sta pokazala, kako m
naši kmetje in delavci zanimajo za izohvatbo,

Iz stranke.
o Časopisje. Želeč, da se koncentrira stran
kino časopisje kolikor mogoče v glavnem «iasüu
iB
*4® a°*M
na
predku od tednika do tokratne tedenske izdaje,
je izvrševalni odbor stranke že svoičas priporočil
tržaškemu političnemu odboru, naj razmišlja. če
ne bi kazalo, opustiti «Delavski List», na n ni
kah^rinrfiiîreîBMdomesüti 1 *Rdečim Praporom»,
k‘ hu/îSÎŸ1 raoral posUti dnevnik. Ker pa
so bile pred durmi tržaške volitve, ie ortaia stvar
takrat neizpiemenjeQai Sedaj pa je tržaški poli
tični odbor sklenil, da se ustavi «Delavski List»
m nedeljska goriška konferenca je neia skiep aa
znanje. Vsled tega bodo dosedanji odjemalci «De
lavskega Lista» dobivali četrtkovo številko «Rde
čega Prapora». Odbori prizadetih deželnih organi
zacij kakor tudi izvrševalni odbor pa priporočajo
tržaškim in prin.nr.kira sodrugom, naj w ae za
dovolje z eno številko na teden, temveč naj ee
naroča ali pa naj jemljejo pri svojih koiporterjifi
vse tri številke, zakaj izprememba more le tedaj
doseči svoj pravi namen, ako bodo soorugi več
čitali kakor doalej. Obenem se priporoča primor
skim sodrugom, nąj s vso vaemo agitirajo ta ra*

iRđe&g* i rapora«■, m naj omogočijo, d*
—sinoči atevuo njegovih odjemalcev, da
mogoče povečati list, Skupnemu dein
--- *rT-*e ™Ofa ob dobri volji posrečiti,
đa
tudi jugoslovanski socialno-demokratična
Ä»nka «voj dnevnik.
ûâhor gerilke Meine arguais*.
stfo. ki je bil izvoljen na nedeljski konferenci, ima
«vajo pivo sejo v nedeljo, 13. t. m. ob 10. do
poldne v društvenih prostorih v Gorici. Ker je aeja
jako važna, ata «prosena tudi elana kontrole
«odi. Prijatelj ia Arčon, da ae je udeležita.

Domače vesti.
_ ijucfiueit klerikalci ikllcujejo shod v
«Union» «a nedeljo dopoldne, kjer bodo seveda
gorarib o »roji obstrukciji. Dnevnega reda sicer
ne razglatejo, pa tudi ni treba, ker ae lahko ugane
v spanju, Ker sami čutijo, da ni argumentov, ki
bi opravičili, kar so uganjali zadnji čas, hočejo
parafirati a številom govornikov in mobilizirajo
kar sedem svojih poslancev. Govorili bodo na shodu
Šušteršič, Korošec, Roškar, Grafenauer, Brejc, Fon
in Krek, S to gardo hočejo imponirafi, Ampak
komu? Izrečno pravijo vab’la: Shod je pristo
pen samo somišljenikom in somišljc«icia S. L. S. Ta opazka je nadvse zanraiva,
zakaj v njej tiä priznavanje, da se ne upajo
prepričati nikogar in da se boje govoriti o svoji
«slovanski obstrukc ji» komu dragemu kakor svo
jina backom, V čudnem razmerju je ta omejeni
pristop z bahatim pisanjem «Slovenca». Stranka,
ki besediči o slavni zmagi, bi morala vendar imeti
toliko korajže, da bi se upala javno poročati o
»voji «zmagi» ; prav oepriiiršsia bi morala razlo
žiti razloge svoje taktike in če bi mogla, bi mo
rala v se mn naroda dokazati, da je ravnala
prav. Ampak klerikalci se ne upajo dokazovati
tega, Največja slovenska stranka se boji javnosti!
To je slaba vest, to je pa tudi znamenje, da je
konec ponosnega stališča na višavah naroda in
da se, prej nego je bilo pričakovati, nagiba pot
navzdol.
— Sad narodnjakarake kulture je večinoma
barabstvo in v tem so nacionalci čudovito inter
nacionalni. Nemci, Madžari, Italijani, Slovenci —
vsi so enaki; vai menijo, da je v «imenu narod
nosti» dovoljeno vsako, tudi najinfamnejše sred
stvo. Toda vsak meni sam, da je le on opravičen
za barabije, zakaj če se nasprotnik posluži ena
kega sredstva, pove takoj, da je to lumparija.
Takoj zdaj tožijo tržaški narodnjakaiji v «Edinosti»,
kakšni barbari da so italijanski aacionalei, ki So
ob zadnji sokolski slavnosti napadli v gručah po
deset posamezne Slovence, ki so bili tako po
gumni, da so bodili po mestu s sokolskim znakom.
Ni dvoma, da so taki pretepi res barbarski in za
služijo najstrožjo obsodbo. Seveda bi bilo treba
povsod pravičnosti in kdor opaža pezdir v očesu
svojega bližnjega, ne sme pozabiti na to, kar ima
v svojem očesu. Ampak ta objektivnost manjka,
Dokaz temu sledeče: V nedeljo je neki naš
sodrug šel sam iz Rojana domov. Na cesti je sre
čal gručo slov. narodnjakarjev, katerih negotovi
koraki so jasno kazali, da so ga popili več, nege
je bilo potrebno. Seveda se peli (ako se tuljenje
sme imenovati petje) narodne pesmi. Naš sodrug,
ki je med temi enega spoznal, mu je v šaljivem
tonu rekel' Hudirja, zapojte vsaj kako delavsko
pesem — pa je šel naprej. Kmalu pa so ga po
šteni narodnjakoviči zgrabili za vrat, ga naprej
vsega previzitirali kakor banditi potnika, potem ga
pg _ (bilo je teh narodnjakovičev kakih 8) — po
barbarsko vrgli na tla in ga po narodnjaški na
vadi pretepli. F sredstvih niso bili izbirčni. Pesti,
čevlji, kamenje, vse jim je dobro došlo — po tre
buhu, hrbtu, glavi, kjer je le bilo. Ko je prišlo na
pomoč napadenemu sodrugu nekoliko poštenih pasantov. so jo navdušeni narodnjakoviči odkurili.
Te ja goia resnica. Komentar prepuščamo našim
čitateljem Sklepa se pa lahko: Od narodnjakarjev
bodisi '.talijanskih ali slovenskih ne moremo pač
nič drugega pričakovati, nego da bodo prvi in
drugi še nadalje vzgajali pretepače. In ako so do
tični lumpi tudi Slovenci, niso pred našimi očmi
in pred očmib vseh poštenih nič boljši od italijan
skih barab.
— Liberalci ae< utej. V Ljubljani izhaja
«Slovenski Narod», v Kranju pa «Gorenjec», ne
eden no dragi ni oficielno glasilo liberalne stranke, ki
sploh niaa svojega organa, odkar je umrla Hri
barjeva kratkotrajna «Slovenija», vendar pa sta oba
prostovoljno liberalna, ali kakor se oficielno pravi,
aarodno^napradn®
razmere v Ijubeznjivi
ubendni stranki je pa značilno, kako »e podajata
lista. Zadnjič je «Narod» nekaj nahrulil «Gorenjca»,
zdaj ua odgovaija kranjski list takole: «Tisti, kdor
pravi, da ^Gorenjec» dela reklamo za «Orle» je
»vedel obrekovalec ah P» tumpast tepec, ki «lisi
Mb travo Kdor je prečital zadnje novice u Radovi«,' kjer naš dopisnik, o katerem ne moremo
JL;kJ L H ne bil verodoatojea m tudi m kak
: ^j-vek tako-se Me twk0T <Narod>’

doživel v Radovljici pravcati Sasko. Ljudje so zbilal1 ™ najraznovrstnejše šale, katerih pa vseh ni•ma hoteli natisniti. Ravnotako je naš dopisnik v
istih radovljiških novicah poročal o birmi in o sv.
obhajilu, katera bi se imela vršiti ravno na dan
aokolske slavnosti. Notica o obhajilu je pomagala
v toliko, da je kaplan prestavil prvo obhajilo na
drug dan. — Vsega tega bistroumni urednik «Na
rodov» ni kapiral, zaraditega je ustrelil kapital
nega kozla, kakršnih pri njem več najdemo. Sicer
pa pravimo še enkrat: Vsak pometaj pred svojim
pragom 1» Na drugem mestu pa pravi «Gorenj
cev» dopisnik: «Glede «Slov. Naroda» se toliko
ne čudim. Ce sede v uredništvu naprednega lista
ljudje različnega političnega prepričanja, potem ni
čudo, da vsak vleče na syojo. In če «Narod» ravno
tisti dan, ko očita «Gorenjcu» dvomljivi kurz, sam
izpremeni svoj dosedanji kurz ter postane kar čez
noč tako patriotičen, da ga niti njegovi somišljeniki
v Ljubljani ne razumejo, smemo biti uverjeni, da
«Gorenjec» plôve nemoteno od Ljubljane svoj
«samostojni kurz po Gorenjskem». — Zanimivo 1
— Volitev deželnega poelauca. Ker je notar
iv. Plantan odložil deželnozborski mandat iz
skupine dolenjskih mest in trgov, se bo vršila za
omenjeno skupino dne 31. avgusta volitev novega
poslanca.
— Nova akcijska dražba za cementne tovarne
v Istri se je v Trstu konstituirala. Družba bo zgra
dila v istrskem Primorju več velikih tovaren za
izdelavo cementa. Akcijskega kapitala se je do se
daj nabralo blizo tri milijone kron.
— Nesreča v opekarni. V Gameljnih je Kodermanovo dekle, p. d. Fetičarjeva, v opekarni
Mally in drugovi zagrabila za jermen, ki se je
splazil z vrtečega se kolesa, hoteč jermen popra
viti. Roka se je zamotala v jermen in kolo je dekle
zavrtelo na okolu in popolnoma razmesarilo.
— Tovorni tariil na državaih železnicah se
imajo zvišati z novim letom. Tako je v brezparlamentni dobi naznanil železniški minister W r b a v
železniškem svetu.
T Italijanski dijaki, ki so lani ob znanih
izgredih na dunajskem vseučilišču streljali iz samo
kresov, so se morali v torek zagovarjati pred okraj
nim sodiščem in so bili obsojeni na 10 do 40
kron globe.
— Datrelil aa Jo višenjski posestnik Železnik v Primskovem pri Litiji, ko se je vrnil iz
Amerike.
— Na kranjski deželni bolnišnici se ima
osnovati opazovalen oddelek za živčne in duševne
bolezni ter je deželni odbor imenoval drja. R obid o za ordinarja.
— Nn goriikl blaznici, ki je že davno do
zidana in za katero so bila že enkrat razpisana
zdravniška mesta, se na novo razpiše mesto vodje.
Bil je pač že zadnji čas, da se odpre ta blaznica,
zakaj dosedanje ravnanje z umobolnimi na Go
riškem je že kričeč škandal.
— Nesreča. Mlinar Jožef Kleindienst je šel
5. julija ob enajstih zvečer urediti vodo na rakah,
da ustavi mlinska kolesa. Pa spodletelo mu je in
je padel v kamenito globel, kamor je pol ure ve
lik curek mrzle vode nanj tekel, predno so ga
mogli rešiti. Razpočilo mu je tudi hrbtišče. Težko
bo okreval.
— Kolavdacija nova ientjanika železnice

se je pričela ta četrtek, dne 15. t. m. ob 10.
uri dopoldne v Trebnjem in nadaljevala'prihodnje
dni.
— Nedeljski počitek v odvetniških in notarskih pisarnah v Celju je zagotovljen vsled izjave
celjskih odvetnikov in notarjev, da so pripravljeni
dati svojim uradnikom štiri tedne po tozadevni
objavi v časopisju, pri občinskih uradih in cerkvah,
poln nedeljski počitek. Z ozirom na to izjavo so
sklenili odvetniški in notarski uradniki na svojem
posvetovanju dne 10. t. m., da to izjavo šefov

takoj objavijo in odlože napovedano stavko do
dne, ko se ima uvesti popoln nedeljski počitek v
odvetniških in notarskih pisarnah.

Zadnje vesti.
Turčija. Carigrad, 16. julija. Zbornica je
imela drugo čitanje zakona o stavkah. Sprejel
se je predlog, ki v načelu dovoljuje ustanovitev
delavskih strokovnih društev in poziva vlado, da
predloži poseben zakon.
Španske ladje. London, 16.julija. Španska
vlada je sklenila z nekim angleškim podjetjem po
godbo za stavbo španskega ladjevja za sedem mi
lionov funtov (84 mil. kron.)
Angleikl radarji. London, 16. julija. Zveza
angleških rudarjev se posvetuje o generalni
stavki za podporo škotskih rudarjev. Posveto
vanje še ni zaključeno.
Podmorska barka Izgubljena. London, 16.
julija. Včeraj se je pri Lovestoftu zadela velika
ladja ob podmorsko barko «Cjll,» kise je pogrez
nila. Od moštva so rešili tri, pozneje pa še dva;
enajst mož se pogTeša in so nabrže izgub
ljeni. Barki C 16 in C 17, ki sta se hoteli veliki
ladji umakniti, sta zadeli druga ob drugo; C 17
se je tako poškodovala, da so jo morali vleči y
luko.
Berlin, 17. julija. Po najnoyejših vesteh sta
se Anglija in Rusija sporazumeli o odstavi j enju šaha. Anglija želi, da pride stric sedanjega
šaha, Zill es Sultaneh kot regent za mlado
letnega Mohamed Alijevega sina na vlado. Z i 11 je
sedaj na Dunaja.
Potres na Grškem. Atene, 16. julija. Ob 2.
zjutraj je potres blizu Olimpa popolnoma uničil
nekoliko vasi. V Havarisoseporušilevse hiše; iz
razvalin so potegnili 26 mrtvih in 100 ranjenih.
Stavka. Pitts b ur g, 16. julija. Pri večerajuih stavkarskih nemirih so vojaki ostro streljali.
250 ljudi je bilo ranjenih, šest pa ubitih.
Perzija. Teheran, 16. julija. Šah je sklenil
premirje z ustaši; šahove čete so se potegnili v
Sultanabad. — Duhovščina razglaša sveto vojno
proti Rusiji in priporoča bojkot ruskega blaga. —
Sodi se, da je šahova stvar izgubljena in da zbeži
v kakšno evropsko poslaništvo.
Penija. Teheran, 17. julija. Teheran jc po
polnoma v rokah revolucionarjev. Vsi častniki ša
hovih čet in kozakov, izvzemši ruskega polkovnika
Ljakova in dva druga oficirja, so se vdali revolu
cionarjem, ki so vsem prizanesli življenje. Bazarji
se odpirajo. Šah Mohamed Ali bo s svojimi
ženami pod ruskim varstvom odpravljen do Kazvina, kjer ga sprejme ondotni kozaški polk in ga
odpravi v Enseli.
Kazina toži. Odvetnik dr. Eger je v imenu
nemške kazine proti onim, ki so bili obsojeni radi
septemberskih dogodkov, vložil tožbo za ru
bežem Škoda v kazini se je cenila na 2830 K;
2140 K je prevzela zavarovalna družba, za 1689 K
so toženi obsojenci.

Preklic.
Jaz obžalujem in preklicujem s tem vse ža
ljive besede, katere sem govoril o g. Matiju
Sedlarju ter se mu zahvaljujem za odpuščeno
I kazen.
V ZAGORJU, dne 14. julija 1909.

Martin Kolenc

!
j
(

kovač na Toplicah pri
Zagorja.

Razglas.
MESTNA HRANILniCA
LJUBLJdnSKd
naznanja, da je zuišala obrestno mere pri useh ule
gali za 1 »°o, t. j.od 4° o na

»° o, inslcernd dne

t julija letos naprej. Rentni dauek plačuje hranilnica

sama«
V LJUBLJANI, dne 15. julija 1909,

?ärto., tor je P«’ f”1 li

1

Raunatelistue mestne hranilnice ljubljanske.

Izhaja ▼ Ljubljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina ta avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K
za četrt leta 3’50 K, meiečno V20 K;
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta 4 80 K.
Posamezna àiewllte» 8S3 w.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
73. štev.

V Ljubljani, v torek, dne 20. julija 1909.

doPi8e ia rokopise za list: Uredništvo
sttaececB Rfcpora», ljnbljana. — Za denarne pošiljatve
reklamacije, inserate i. t d. : Upravništvo
fcKaooega Bnpora>, Ljubljana, Šelenburgova ulica 6/II.

Revolucija

t

PenijL

Saba Mohamed Alija je doletela enaka usoda
kakor sultana Abdul Hamida, le da ni mogel per
ujski despot tako dolgo uživati sadov svoje brezob
zirnosti kakor turški tiraD. To ni bila šahova krivica,
zakaj če bi bilo odvisno od njega, bi se bil držal
z enako brezvestnimi, krvoločnimi in sleparskimi
sredstvi do konca dni na prestolu, kakor se je
držal Abdul Hamid, ki je bii Mohamed Aliju vzor.
Toda v Perziji jo bilo že prepozno za metode, ka
terih se je posluževal krvnik na prestolu ; revolu
cijski duh je bil v narodu ne ie bolj razširjen,
temveč tudi bolj poglobljen, nego je mislil tehe
ranski krivoprisežuik in njegovi oprode. Glavni
pogoj za zmago revolucije je bil, da se ne ustraši
šibove nasilnosti, ker se puntarji niso ustrašili, so
morali zmagati. Mohamed Ali pa mora do ko
molca hvaliti boga, da ni s prestolom izgubil tudi
življenja iu da ni z njegovo osebo strmoglavljena
pjegova družina.
V marsičem je aajnovejša perzijska zgodovina
podobna turški. Tndi v Aziji imajo evropske države svoje egoistične špekulacije. Anglija in Rusija,
M sta se dolgo z vsemi diplomatičnimi zvijačami
bojevali za odločilni vpliv v Perziji, sta se končao
pogodili tako, da bi prejalislej vtaknila vsaka svoj
kos dežele v malho, dotlej pa da bi bil šah le
njen figurant na prestolu. Vse to je bilo zelo po
dobno glasoviti evropski kontroli v Macedoniji. Po
dobna je tudi igra z ustavnostjo. Perzija je dobila
konstitucijo, volilno pravico, parlament, a šah je
hotel biti absoluten vladar, in ko ni mogel napra
viti iz parlamenta svojega slepega orodja, ga je
kratkomaio odstranil, kakor ga je v Carigradu pred
tridesetimi ieti odstranil Abdul Hamid prvič in
kakor ga je letos hotel s pomočjo nasprotne zarote

PODLISTEK.
ta lopet Capitolin»
(Ia J. S. Maeharjeve knjige «Rim».)

Dalje.

Stopam po dvorani. Imperatorji si siede v
kronoiogičnem redu, začenši z rodom Julijev, Julski
rod se odlikuje v ostalem tudi z glavami, r resnici
krasnimi. Angustus sam, Tiberius, Druzi, Germa
nins, Caligula, celo Nero. Tiberins je bil sploh
aajknsnejši mož svoje dobe v Rimu. Poleg Ne
rona stoji njegova ponosna žena Poppaea Sabina
• svojo karakteristično frizuro. Z Othonovega
obraza čitaš njega dušo — zbabneli nasladnež, pa
ob srojera času junak. Vudi Vitellins pove vsebino
iega življenja: užival je in drugega nič. Suhi
eak Fezpwjan, kruni Titus. Premišljeni Nerva,
I in natančni Trajao, večni popotnik
ge=
i arhitekt, pm cesar s polno brado. Dobri
nimm Pins. Marcus Avrelina kot mladenič, poaoz — obe oprsji z enako žalostnimi očmi in
entra izrazom r licu. Zraven stoji Faustina,
nerazumljiva žena, Commodus, Pertina — _
ceia historija imperija govori s teh oprsij,
imperator je bii v imperiju vse: najvišji du, nsjvitji vojskovodja ia voditelj notranje in
» politike, varuh običajev, zakonodajec —
jegoya usoda. Z oprsjem Jaiijaoa Apostate,
1« vse drugo prej kakor podoba njegovega
* strne ciklus. Mramorna soha sedeče
** (starejše) stoji aa sredi.

Reklamacije «o peJtsia« preit«.
Mefranklrana plaças ao n« «pi»|«aaaje. Sekepi«! » n» vraiaja,
l&a«ratt. BaeiUpa* patlt-vistia»
(älriaa 88 acta) za «škrat 80 vin.,
vtikrat p« «togtvors.

Leto XII.

odstraniti drugič. Način je bil popolnoma orientalno
brutalen; topovi so razstrelili poslopje, rabelj je
pobešal poslance. Navsezadnje je bil krivoprisežni
šah še tako premeten, da je vprizoril «Ljudsko
gibanje», ki je izražalo, da «narod ne mara parla
mentarizma». Povsem novo seveda tudi to ni bilo;
skoraj vsak tiran se je skliceval na narodovo voljo,
kadar je narodu jemal svobodo. Ce je narod mo
gel pokazati svojo pravo voljo, se je pa vselej
izkazalo, da se je lagal tiran.
>
Tako je bilo tudi v Perziji. Uničenje mlade
ustavnosti, brezprimerna šahova krvoločnost, pre
ganjanje vsega, kar se ai z dlako vdalo reakciji —
vse to je porodilo velikanski odpor med ljudstvom,
ki se je še povečal radi naraščajočega tujega vpliva
v deželi, zlasti radi prodiranja ruske moči. Med
Perzijo in Rosijo so bili že dlje tesni stiski ne le
diplomatičnega, temveč tudi demokratičnega zna
čaja. Mnogo Perzijancev je prihajalo v Rusijo,
zlasti na Kavkaz, kjer so spoznavali pritisk ruskega
carizma, pa tudi nauke in boje socializma. Izkušnje
ruske revolucije so prišle perzijski v prid. Ko so
se začeli prvi boji proti šahu in njegovim četam,
je bilo pač malo upanja na zmago. Mladoturška
revolucija se je biia opirala na vojsko ; saj je bila
pravzaprav oficirska revolta, ki je imela v rokah
čete in orožje. Kako naj bi perzijski ustaši, o ka
terih se je vedelo, da so večinoma reveži, opravili
kaj resnega proti šahovi moči, ki se pač ne da
primerjati z evropskimi vojskami, ki pa je končno
vendarle vojska.
Skeptiki so se zmotili; tudi pomoč ruskega
polkovnika Lijakova in njegovih kozakov ni mogla
rešiti despotizma. Po dolgotrajnih bojih so ustaši
vdrli v Teheran ter ga zavzeli in v soboto je
šah odstopil ter zbežal v rusko poslaništvo. Njegov
enajstletni sin mu je naslednik.
Zmaga revolucionarjev pomeni, da je Perzija
zopet ustavna država in težko se bo kdo drznil,
razgnati parlament zopet na tak ničin, kakor ga

V soboto so sledeča poročila naznanila zmago
revolucije :
»
Velika narodna skupščina, obstojajoča iz čla
nov parlamenta, visokih dostojanstvenikov in vodij
revolucionarjev, je razglasila pred parlamentnim
poslopjem v navzočnosti ogromne množice šahovega sina Ahmed Mirco za Saba, najstarejšega
člana dinastije Azad el Milka za regenta in
Sipahdarja (vodjo revolucionarjev) za vojnega
ministra in guvernerja v Teheranu.
Ruski in angleški poslanik sta, ko je bil Te
heran v rokah revolucionarjev in je njihova zastava
vihrala nad parlamentom, pozvala šaha Mohamed
Alija, naj odstopi. Šah se je branil. Na to je ruski
poslanik povedal, da rusko vojaštvo nikakor ne bi
moglo pravočasno dospeti za njegovo varstvo v
Teheran. Šah se je tedaj zbal za svoje življenje ter

Oprsja pesnikov, filozofov in uglednejših mož
drugih otrok stoje v drugi dvorani. Sokrata na
hajaš tu parkrat s tipično glavo fauna, Sophokles,
Aischylos, Homer, vojskovodja Corbulo, Cicero, AIkibiades, Euripides, Asklepiades itd. Belo oprsje staršega Scipiona afrikanskega, zmagovalca nad Haniba
lom, prisili človeka, da se ustavi. Črepinja, gola kakor
koleno, junaške, samozavestne oč<, stisnjene debele
ustnice, ponos v celem obličju — da, tak mora
biti ta Wellington Rima, ki je imel več sreče ka
kor genialnosti, tipična slika onih kamnitih ljudi,
ki jih vrže usoda naposled vsakemu geniju pred
noge, da se mora ob njih izpotakniti. Na goli čre
pinji ima brazgotino vsled rane, ki jo je dobil se
demnajstleten mladenič v bitki nad Ticinom, kjer
je rešil življenje konzulu, svojemu očetu. Ena iz
med onih glav, ki jo človek mora videti, ako boče
razumeti tek dotičnega življenja.
Sprehajam se dalje po dvoranah... Sohe
bogov . .. satirov . .. herojev... sarkofag s slavno
bitko z Amazonkami... Silen ... z gosjo se bo
reči deček in umirajoä gladiator ... oni gladiator,
ki ga opera Byron v Child Haroldu... Da bi bil
kipar in bi uzrl te stvari, bi si rajši odsekal roko,
nego da bi se dotaknil še kdaj pozneje ila ali
dleta, vsaj kaj večjega ne najdeš na vsem svetu...
Praxitelov Satir stoji tu in snežnobeli Narcis, zvan
Antinous, Hadrianov ljubljenec. Tako so stali morda
kje v Heladi, tako jib je pripeljal mogoče Aemilius
Paulus ati Mummius, oziroma Sulla v Rim, tako so
stali vekove v Rimu, preživeli generacije, preživeli

bogove, preživeli svet vladajoči imperium in danes
zro v našo dobo — edini neizpremenjeni, edini
nesmrtni, dišejo vedno s svojim mirnim duhom,
kakor da bi znali, da prežive nove ljudi, nove dr
žave, nove bogove, kajti nesmrtna je edino le kra
sota in to imajo . ..
Izstopim ... Kolorirano oprsje M. Junija Bruta
me ustavi pri izhodu ... Da, tako je moral izgle
dati. Obraz ne ravno simpatičen, tudi ne breziz
razen ; premišljen ošabnež, ki pa lahko vzplamti
tako, da mori za idejo. Le da potem takoj zopet
ugasne in motri svet in ljudi s svojim normalnim
pogledom — in pride seveda k Filipom.---------Solnce, žgoče solnce je zunaj ... Speta okoli
Marka Avrelija do nasproti ležeče palače Konserva
torijev. Prehodim dvorane, koridorje, ogledujem si
reliefe, urne, sarkofage, sohe, sošice, table, na ka
terih so bili zaznamovani konzuli, diktatorji, cen
zorji in poveljniki konjenice republikanskega Rima.
Mozaiki, denarne zbirke, stara grobišča, dvorana
slik iz renaissance, vrsta imen najslavnejših moj
strov in spet antična lepotičja, toaletne potrebščine,
nosila, voz, bronaste sohe, sošice, vaze, oprsja
slavnih modernih Italjanov, med katere je prišel
bogzna po kakem naključju Mickiewicz, kamenje,
brušeni dragulji, gobelini — —- moral bi bil morda
prej semkaj kakor v kapitolinski muzeji Moti me
nekoliko ta nestiiizirnost in utrujen sem .,. Hodim,
gledam, duh se končno vendarle vzdrami, kakor
bi zažvižgal bič po njem, kadar se ustaviš pred
takim antičnim dečkom, izdirajočim si trn, ali p»

je razgnal Mohamed Ali. Ampak politični razvoj
Perzije ni zaključen z njegovim odstopom, temveč
se šele začenja. Resnični prijatelji svobode bodo
morali premagati še razne težave. Perzija je v
gospodarskem oziru zelo zaostala, dasi ima mnogo
pogojev za razvoj. Industrija je še prav v povojih,
prometnih sredstev nedostaje, še cest ni dovolj,
ogromno prirodno bogatstvo je še mrtvo. Glaso
vite perzijske preproge 3e izdelujejo skrajno primi
tivno in delavci so strahovito izkoriščani. Dasi
Evropi mnogo bližja, je prišla Perzija z zapadno
kulturo mnogo manj v dotiko kakor Japonska,
Kitajska in Indija. Velika ovira napredku je pa tudi
vera. V Perziji vlada islam, toda ne sunitski kakor
n. pr. na Turškem, temveč šijitski, nekako pro
testantovski, moderniziranju nekoliko bolj ugoden,
če se le posreči, premagati odpor duhovščine. Po
znavalci razmer trdijo, da je perzijski narod v
splošnem inteligenten, pa se sme upati, da bo
premagal reakcionarne predsodke in si zagotovil
svobodo, za katero se je bojevala revolucija.
•

je izjavil, da odstopa na korist svojemu starejšemu
sinu Ahmed Mirci.
Bivši šah Mohamed Ali je v soboto zbežal
s svojo ženo in z otroci v rusko poslaništvo ter je
brzojavil carju, da se podaje v rusko zaščito.
*
Prva dragomana ruskega in angleškega posla
ništva sta bila v parlamentu vprašat Sipah darja in
Sardar Asada, kaj se zgodi s kozaško brigado.
Vodje revolucionarjev so odgovorili, da brigada
lahko obdrži orožje in ostane pod poveljništvom
Ljakovega, ki pa bo neposredno podrejen novemu
vojnemu ministru. Kozaki se bodo združili z revo
lucijskimi četami in bodo morali skrbeti za red in
mir, ker so šahove čete začele pleniti po mestu in
okolici.
*
Mohamed Ali.

Dosedanji šah Mohamed Ali je prevzel vlado L
1907. po smrti svojega očeta ; dne 8. oktobra 1907.
je potrdil ustavo, dne 12. novembra je v parla
mentu prisegel, da jo bo varoval. Njegova prisega
ni bila nič vredna. Mohamed Ali je od prvega dne
sovražil ustavo in je neprenehoma premišljeval,
kako bi osvojil absolutno oblast. Volitve za par
lament niso bile ob koncu leta 1907. še popolnoma
končane; za senat se sploh še niso bile izvršile.
Dne 23. junija 1908. je Mohamed Ali razpustil
prvi parlament. Ustajo, ki je vsled tega izbruhnila,
je potlačil z oboroženo silo; odločili so kozaki, ki
so jih vodili ruski častniki pod poveljništvom pol
kovnika Ljakovega. Parlamentno poslopje se je s
topovi popolnoma razrušilo; poslance so vojaki
razgnali, mnogo so jih pozneje polovili in na šahovo
povelje obesili. Od tega časa je bila Perzija brez
parlamenta. Nekolikokrat je šah obljubil, da se re
formira in na novo skliče, a to so bile prazne
besede.
Nezadovoljnost se je kazala po vsej deželi, a
najmočnejše je bilo revolucionarno gibanje v Tebrisu; to je za Teheranom največje mesto v Per
ziji in je Rusiji najbližje. Šah je poslal svoje čete
na ustaše, toda njegovi vojaki so bili večkrat te
meljito tepeni. Pozneje je poslala Rusija brigado
svojih vojakov v Perzijo in v Tebrisu se je za
nekaj časa napravil <mir>. Zato pa je izbruhnil
upor na drugih krajih; najbolj je odločala ustaja
Bahtjarov v zapadni deželi. Z razmeroma velikimi
četami so zavzeli Ispahan, potem so se združili z
ustaši pod Satar Kanom ter so marširali proti Te
heranu. Ko so zavzeli glavno mesto, je bila odlo
čena usoda Mohamed Alija.
«

Bahtjari.
Bahtjari, ki so igrali v sedanji ustaji zname
nito vlogo, so narod pastirjev, živeč v luristanskih
gorah ob turški meji. Njih vodja Sardar Asad je
evropsko izobražen. Preložil je več francoskih spi
sov in je ustanovil nekoliko šol po francoskem
vzoru. Sardari so v sorodu s starimi kurdskimi ple
meni, ki so prišli iz Sirije in Arabije ter osvojili
Perzijo. Asadov oče, Husejin Goli kan, je bil leta
1882. umorjen, ko je prišel v Ispahan kot guver-

pred urno, v kateri je počival prah Agrippine,
Caligulove matere — takoj pa spet omahne ...
utrujen sem ...
Še v to dvorano, kjer se shaja k sejam rimski
mestni svet, kjer se sklepajo civilne poroke in kjer
stoji slavna volkulja kapitolinska, ki je stala nekdaj
pri ruminatskem figovem drevesu na Palatinu .. ,
za trenutek se zatopiš v rdeči fotelj modernega
senatorja, opazuješ zeleni bron klasične živali------ ,
in odideš z obljubo, da se vrneš zopet in zopet.
Solnčna svetloba žge v oči... v ušesih ti
šumi... kakor brez duha se porničem k Vicolo
Alibert...
Sofija Petrovna koraka razburjeno po veži.
Zgrabi me za roko in me pelje v čitalnico.
Trepova ni večl — mi žašepeče zmago
slavno.
— Katerega Trepova P —
Našega Trepova. Krvavega psa petrograjskega. Umrl je, jaz pa sem prepričana, da je bil
drugače odstranjen ... —
— Ah, tako. Sofija Petrovna, veste li, kaj si
mislim jaz P Jaz mislim, da ne prenesem za Kapi
tolem sploh nobenega muzeja na svetu več. —
Zre name in me ne razume, kakor je tudi
jaz nisem razumel..,
R

nerju ZU es Sultanu. Njegov najstarejši sin Asad zadnji vsako olajšavo, da lahko nadzorujejo mlade
je bil od leta 1882. do 1888. v Ispahanu v ječi. Ruse, ki študirajo v Parizu. To se ne more več
Ko je bil izpuščen, se je leta 1889. odpeljal v trpeti. Storiti se mora kaj.»
Ministrski predsednik Clemenceau zakliče
Pariz. Sardar je skoraj neodvisen poglavar svojega
«Se je že zgodilo!»
plemena, ki sme celo obsojati na smrt, kar se pa.
redkokdaj zgodi. Do leta 1850. so bili Bahtjari
Jaurès: «Tuji policisti morajo izginiti iz
popolnoma neodvisni in niso priznavali sploh no naše dežele!»
Clemenceau pritrjuje s kimanjem.
bene vlade razven svojega Sardarja. Po imenu ima
Jaurès; «Vašo obljubo, gospod ministrski
šah pravico, imenovati Sardarja, v resnici pa nima
predsednik,
jemljem na znanje, od zbornice pa
nobene oblasti nad bahtjarskim plemenom. Sedanji
glavar Asad se menda ni bojeval iz čiste ljubezni zahtevamo primeren sklep».
Ko se je glasovalo, je zbornica z ogromno
do konstitucije proti šahu, temveč je najbrže upal,
večino
sklenila dnevni red, ki izraža, da se ima
da se mu posreči, priti mesto njega na prestol.
z
atreti
vsaka
tuja policija M Francoskem.
Toda tega nikakor nočejo dopustiti konstitucionalni
listi.

Politični odsevi.

Carjeva policija.
Francoska zbornica je' s 345 glasovi
proti 90 sprejela dnevni red, ki . . . odo
brava sklep, da se odpravi policija tujili
držav iz Francije . . .

Ruski carizem je strahovit v dvoji deželi.
Vsak svobodni gibljaj je na Ruskem hudodelstvo
in se kaznuje s pregnanstvom, s katorgo, s smrtjo.
Tisoč in tisoč najplemenitejših sinov Rusije je izgu
bilo svoje življenje, ker jim je bil jarem izkorišča
jočega, kulturi in izobrazbi sovražnega, vsako svo
bodo uničujočega carizma neznosen. Toda pro
kleti zistem, ki mori otroke svojega naroda, je ne
varen vsej Evropi. Vsa reakcija upira svoje po
glede v Rusijo in pričakuje od ondotnega abso
lutizma uničenje ustavnosti in politične svobode
sploh. Posebna vrsta nevarnosti pa je ruska po
licija. Ona ne deluje ie doma, temveč ima svoje
služabnike po vsem svetu ; posebno mnogo jih ima
na Francoskem, kamor hodi mnogo Rusov štu
dirat.
Način ruskega policijskega delovanja je nad
vse gnusen. Poslužuje se namreč ne Is špionov,
temveč tudi agent provocateurjev, ki pripravljajo
zločine, zato da potem policija lahko zapira «za
rotnike», atentatorje i. t. d. Taka lepa duša je bil
Azev, ki ga je razkrinkal Burcev. Drug tak plemenitnik pa je neki H ökelmann-HartingLandesen. Vsa tri imena so njegova. Höckel
mann se je imenoval po svojem očetu. To ime je
zatajil, ko se je dal krstiti. Tedaj je postal «revolucinonarec» Landesen. Znal je najti pot med
revolucionarje. Izvedel je načrte za razne manjše,
večje in zelo velike atentate ; aranžiral je vse, kar
se mu je zdelo potrebno. In ko je bil čas, je po
licija vselej prijela zarotnike, sodišča so jih obso
dila, tega na dosmrtno ječo, onega na smrt. Le
Landezenu se ni nikoli nič zgodilo. Enkrat je bil
pač obsojen na mnogo let, odsedel pa niti ure ni.
Pred kratkim je Burcev razkril dejstvo, da
načelnik ruske tajne policije v Parizu ter državni
svetnik pl. Harting ni nihče drugi nego Lan
desen, oziroma Höckelmann. Lahko si je misliti,
da je ta vest povzročila velikansko senzacijo. Har
ting je izginil iz Pariza; zapustil je kmalu tudi
Bruselj ter se odpeljal najbrže na Angleško. Ruska
policija se ni upala niti z besedico zanikati Barčeve trditve, tudi tedaj ne, ko je Burcev pisal
justičnemu ministru, kaj in kako. A začetkoma
je molčala tudi francoska vlada. Nji je končno
vodja francoskih socialistov, poslanec Jaurès odprl
usta. V svojem zadnjem govoru v zbornici je
dejal :
«Ruska vlada ni ovrgla pisma, ki ga je Bur
cev pisal justičnemu ministru. Tudi Harting ni ve
del kaj povedati, zapustil je Bruselj takoj po raz
kritju. Dunajski in nemški časopisi naznanjajo, da
se je Hartingova roka lahko opažala v mnogih
atentatih. Berlinski dopisnik «N. F. Presse» javlja
v svojem listu, da je ob carjevem obisku v Srinemunde Hartinger, njegov tovariš, pod pretvezo
velike ljubeznivosti strogo opazoval, ker se je
nemška policija bolj bala Hartingovih homatij
nego atentata ruskih teroristov. Cas je, da nam
vlada naznani, kaj misli storiti in če misli še dalje
trpeti tuje policiste na francoskih tleh. Včeraj je
bivši ruski policijski šef v Parizu Ratajev v ne
kem časopisu javno priznal, da je petnajst let
rabil agentprovokaterja Azeva ter da je dobro
poznal njegovo početje. In policijski šef Ratajev se
podpisuje «državni svetnik ruskega carstva in čast
nik francoske častne legije !»
Jaurès je dejal ministrskemu predsedniku
naravnost ;
«Ponujajo se Vam dokazi, da deluje francoska
policija skupno z ruskimi policisti iu da dobivajo

* Original irbakeganvoinebMraega

Poslanec dr. Mitrovič «znova zatrjuje, da je bil
rokopis revolucionarnega Statuta, t je bil najden
pri bivšem prokuristu podružnice «Ljubljanske kre
ditne banke» v Splitu Vrdoljaku, original revolu
cionarnega Statuta, ki ga je Nasbć prevede; na
srbski jezik in ga obelodanil v svoji bnstari « inale». Dr. Mitrovič zatrjuje, da ima a to „ojo
trditev dokaze v rokah ter poživlja zadarsko so
dišče, naj izroči zaplenjeni Statut kompetentni
oblasti.
. „ .
....
* Aretirani maka ogleduha. Listi poročajo,
da sta bila aretirana varšavska časnikarja Bronislav Dekiert in Marian Kozłowski vsled suma- da
izvršujeta ogleduštvo na korist Rusije. Pri hišni
preiskavi so našli mnogo obtežilnega materiais. is
točili so ju deželnemu sodišču.
* Kralj AUonz je odvzel princu Alfonzu Or
leanskemu naslov španskega infanta, ker se je
brez njegovega dovoljenja poročil s princeztnjo
Beatrico Koburško. Reveži
* Boji v Perziji se nađaljuljejo. Šahovi ko
zaki streljaljo s topovi na vstaše. Nekaj krogelj
je zadelo hiše Evropejcev. Šahove čete bombardi
rajo parlament. Pri parlamentu se je pojavil ruski
odposlanec, ki je posredoval, a vstaši hočejo, naj
se jim izroči šahove kozake. V mestu so se pričela
že plenjenja. Evropskih zastav nihče več ne upo
števa. Nemška šola je v resm nevarnosti. «Köl
nische Zeitung» javlja iz Teherana: šahovi vojaki
so vdrli iz Sultanabada pred parlament in ga jeli
nastreljavati. Karteče lete na poslopje. Boj že
traja ves dan. Poulična sodrga pleni po mestu.
Več armenskih in evropskih hiš je popolnoma oro
panih. V boju pred parlamentom je padlo več
ruskih častnikov in podčastnikov, ki so bili kot
inštruktorji nastavljeni v perzijski armadi — Iz
Peterburga se poroča: Revolucionarji, ki so že
vdrli v Teheran, so proglasili svojega voditelja
Sipahdarja za šaha. Odstavljeni šah se je umaknil
v Sultanabad, kjer ga ščitijo ruski kozaki pod po
veljstvom polkovnika Ljakova in stotnika Perepinosava. Princa Naibes-Sultane in Ized-Dauie sta
zbežala v rusko poslanstvo. Revolucionarji so na
poslopju državnega zbora izvesili narodno zastavo
ter ukazali, da morajo trgovci nemudoma odpreti
svoje prodajalne. Mesto je docela mirno.
* V demona v Arabiji je zopet izbruhnila
vstaja. Vojno ministrstvo je odposlalo tjakaj več
polkov, opremljenih z mitrelejzami.
* Napetoit med Grčijo in Turčijo zaradi
kretskega vprašanja se je po poročilih iz Cari
grada tako poostrila, da je vojna vsak hip mo
goča. Mladoturki hočejo na vsak način z zmago
vito vojno dvigniti v reakcionarnem mohamedan
skem svetu svoj ugled. Tnrčija se z mrzhčno hi
trostjo pripravlja na eventualno vojsko z Grško
radi Krete. V Epiru je zbranih 24 baterij, Tesalija pa kar mrgoli vojaških čet. V obeh provincah
so vpoklicali vse rezerviste. Grška viada izjavlja,
da zaupa velevlastim. Od turške strani se pa iz
javlja, da zahtevajo Mladoturki z ozirom na ne
varno gibanje proti sedanjemu gospostvu v Mali
Aziji takoj rešitev krečanskega vprašanja, ki bi po
vzdignila narodni ugled. — Grška vlada je po avojera carigrajskem poslaniku Juriju Vparizu vložila
pri porti pritožbo radi sovražnega postopanja tur
ških vojakov napram grškemu prebivalstvu na otoku
Mitilene. —- Štiri obrambne velesile so izročili Vi
soki porti noto, v kateri pravijo, da umaknejo
svoje čete dne 26. L m. Vsaka teh velesil od
pošlje tja stacijsko vojno ladijo v obrambo oto
manske zastave in mohamedanskih Krečanov. Iz
dana bode proklamacija na prebivalstvo, katerega
prepis pošiljajo obenem turški vladi Sedanji
stanje ne smatrajo velesile za definitivno; o nadaljni usodi Krete se bodo pa tudi v bodoče še s
Porto pogajale. Končno svetujejo velesile Krečanom in kretskim oblastvom, naj bodo modri in
previdni ter naj pazijo, da se vzdrži red in mir
in da se ne krši varnost mohamedancev. —Turška vlada je odredila najstrožjo cenzuro prot;
grškim listom. Policija je te dni izvršila hišno
preiskavo v raznih grških kavarnah. Pri preiskav*
je našla mnogo orožja; aretirala je 20 cMnzrnAj«0"
cev. Iz Carigrada javljajo, da je vlada odknia ne
varno grško zaroto,
__
i«
* Proti stavka® m Tank««.
„J®
v drugem čitanju sprejela zakon o
poveduje ustanovitev de:avsk:h strokovnih
organizacij.

_____ _
‘Štampa* poroča, da je do
bila državni hipotekarna banka obvestilo iz Pa
riza, da «e *-=đ»,' ,J® 3»ore skleniti tridesetmilionsko
poaciils, kar posredovalec (Paču) ai našel aakloaienstó ?r; uobens banki. Baje agitira otomanska
pgoka naiboij proti .aketnu posojilu.
• ftaiMika ïboratca je z veiiko večino sprei, zakon, da se vpelje v parlamentu prezenčni
japoki : poslanec, ki na šestih sejah ne vpiše svoig* imena v prezančno listo, se smatra, da je bii
bres dopusta odsoten.
*
Grške® se gode reči, ki nekoliko spo
minjajo na mladoturške revolucijo. Med mlajšimi
Lastniki se je odkrila zarot 3, ki gre za tem, da
•e odpravi protekcionizem iz vojske. O tena
gibanju se poroča; Predvëeranjem zvečer je bilo
sklicanih vet’ kakor 16G mladih častnikov v hišo
nadporočnika Kadiimihalisa, tjer so sklenili, da
nastopijo aktivno, ker so postale razmere v deželi
do skrajnosti neznosne. Naenkrat se je prikazal
med njimi častnik od mestne komande, Zbrani
oiicirji so dobili nalog, oditi domov in ostati v
hišnem zapora. Mestni poveljnik je takoj poiskal
princa naslednika v gledališču, Drugi dan so bile
povsod vojaške konference. Nadporočnika Hadžimihalisa in sedem častnikov so zaprli; uvedla se
je preiskava. Zarotniki štejejo v Atenah 350 mlajših
častnikov in imajo po deželi mnogo pristašev.
Sklenili so, da se bodo zbirali odslej v manjših
skupinah, da ne vzbude suma. Njihov program
je sledeči: 1. Kraljestvo in ustava naj ostaneta ne
dotaknjena. 2. Vsi princi naj se odstranijo iz vojske
in mornarice. 2. Generalno zapo vodništvo, ki ga
ima v rokah princ naslednik, naj se odpravi.
4. Pokliče naj se iz tujine reorganizator za vojsko.
5. Za izobrazbo mlajših častnikov naj se pokličejo
polkovniki iz inozemstva. 6. Vsi višji častniki, ki so
nerabni, naj se odstranijo. — Zaroteni častniki
hočejo mirno nastopati; če se pa ne dobi vlada,
ki bi hotela z njimi delovati in sprejeti njihov
program, nastopijo tudi s silo. Proti mlajšim čast
nikom je med starejšimi nastala reakcija, ki hoče
nastopiti za dvor in prince. Na čelu je polkovnik
D a gl is, ki je že pred 4 meseci zbral zaroto za
ckrepčanje kronskih privilegij. Daglis je
povabil starejše oficirje v svojo hišo aa dogovor.
Drugi dan je dobil 15 dni zapora, mlade častnike
so pa izpustiti. Med ljudstvom je živo zanimanje
za te dogodke. Vlada hoče baje dem ist
onir atL
* Bolko pollcijako ipionitvo rodi včasi sa
dove, ki postanejo tudi njihovim patronom včasi

neprijetne. V pariških parlamentarnih krogih se
govori, da je negotovo, če pride sedaj ruski car
na Francosko ali ne, ker je Hartingova afera ruski
vladi sila neprijetna. Ruski revolucijonarec Burcev,
kateri je letos po zimi razkrinkal plačanega vohuna
ruske vlade «revolucijonarca» Azeva, je poslal fran
coskemu pravosodnemu ministru Briandu pismo, v
katerem mu naznanja, da sedanji šef ruske tajne
policije v Parizu Arkadije Harting ni nihče drugi,
ko bivši ruski revolucijonarec Landesen alias Heckelmanu, kateri je napravil 1. 1890 atentat na carja
Aleksandra 111. v Parizu in bil obsojen na 5 let
ječe, seveda in contumaciam, ker Landesen ušel. Bur
cev je zahteval, naj se Hartinga zapre, da kazen odslužil. — Rusko poslaništvo v Parizu je izjavilo, da
je treba za identiteto H&rting-Landesenovo teht
nejših dokazov, vendar da pa hoče vse storiti, da
ae stvar razkrije. Medtem nadaljuje Burcev svoja
nrtkritja o organizaciji ruske tajne polirije v «Matinu», ki vzbujajo veliko senzacijo,
* 0 oarjeveæ potovanju v Poltavo se po
roča : Iz Kijeva prihaja poročilo o velikanskem zaatrnpljenjn vojakov, ki so stražili poltavsko želez
nica. ko «e je vozil car po njej. Skazało se je, da
je bilo meso, katero so dobili vojaki, zastrupljeno
s strihninom. 2 tisoč vojakov je zbolelo, med temi
te 500 umito. Vršijo se stroge preiskave.

Domače vesti.

°°go- ln liberalci 30 se res zvrnili, kakor so bili
dolgi m široki. Kregar jih je «vlekel», da so se
smditi človeku. Vložil je sledeči zabavljivi
predlog; «Trgovinska zbornica izreče svojima poalancema v deželnem zboru dr. Novaku in Supančiču svoje ogorčenje nad njunim nekorektnim po
stopanjem in nedelovanjem ter nezaupanje, kar se
iaa sporočiti tako deželnemu glavarju kakor njima
samima*. Liberalci so strmeli, zijali, potem so
odšli na «posvetovanje» in konec dumanja je bil,
da so jo — popihali. Opravili pa niso s tem nič
druzega, nego da so klerikalci in Nemci brez njih
sklenili nezaupnico. Sklep pač ne bo imel praktič
nega pomena, a veseliti se liberalci vendarle ne
morejo svoje blamaže, saj jim jo je priredila obi
čajna lenoba. Pa — tavati od blamaže do bla
maže — to je itak še zadnja naloga liberalne
stranke.
— Slovanstvo 10 vzšli v zakup slovenski
klerikalci. Kdor ne trobi v Šušteršičev rog in ne
odobrava klerikalne blaznosti, ni več Slovan. Kle
rikalno glasilo pisari o «slovanski obstrukciji»,
kakor da so stali za Šušteršičem vsi Slovani ali
pa vsaj njih večina. Predrznost je našim političnim
katoličanom prirojena in malokdo jim je kos, ka
dar gre za bahanje. Ampak to razmetavanje s slo
vanstvom je vendar že presmešno. Od vseh Slo
vanov v državnem zbora se namreč nihče ni ude
leževal obstrukcije razven Šušteršičevih sedemnajst
apostelnov in čeških agrarcev, a še ti so se že tako
majali, da je bila zadnje dni pravzaprav le še
Šušteršičeva garda v obstrukciji. Nasprotno pa je
ogromna večina slovanskih strank in poslancev ho
tela resno opozicijo, obsojala je pa obstrukcijo, ki
□i mogla škodovati nikomur drugemu kakor ljud
stvu. «Slovenec» bo seveda dejal, da socialni de
mokratje sploh niso Slovani. Le mimogrede naj
opomnimo, da je med vsemi češkimi strankami
socialna demokracija najmočnejša. Razume se, da
tudi poljski in rusinski socialisti niso odobravati
obstrukcije. Toda klerikalci tudi med meščanskimi
strankami niso imele pristašev, temveč so bili tako
osamljeni, da je njihovo število izginilo med šte
vilom neobstrukcionističnih Slovanov. Treba jo to
rej res tiste impertinence, ki je samo našim kleri
kalcem lastna, da si izdajajo po svoji moči patent
na slovanstvo. No, pritlikavec, ki zleze na kup
gnoja, da bi ga svet imel za velikega, ni važen,
ampak — smešen.
— Za trimesečno odpravo Sitne carine je v
petek glasovala ljubljanska trgovsko-obrtna zbor
nica. Stvar saraaposebi bi bila seveda nujno
potrebna. Ampak v tem glasovanju tiči taka v nebo
vpijoča hinavščina, da celo v naši domači politiki
izkušen človek obstrmi. Za odpravo carine je treba
skupnega sklepa avstrijske in ogrske vlade ; pred
tem pa mora avstrijska vlada dobiti nalog cd av
strijskega parlamenta, brez katerega se ne more
nič napraviti. In ta parlament so klerikale! razbili ;
zdaj pa glasujejo (!) za predlog, ki so ga v držav
nem zboru preprečiti in ki ostane vsled tega na
papirju, pa če bi bilo sto glasov v trgovski zbor
nici zanj. To je pač že mojstrstvo jezuitizmal
— Ljubljanski občinski svat ima dane3 —
v torek, 20. julija — ob 6. zvečer izredno sejo.
Ce se dnevni red ne izčrpa, se nadaljuje seja
jutri, v sredo ob 6. zvečer.
— Otvorjena jj® zopet ljudska šola vSkomra
pri Vitanju. Bila je zaradi Škrlatice 3 mesece za
prta. Iz istega vzroka je že od 15. ra. m. zaprta
šola v Rakovcu pri Vitauju.
— Nesreča na jnžnem kolodvora. Ko je
v petek proti poldnevu hotel Töuniesov hlapec in
posestnik Jožef Jakopin iz Bizovika pri skladišču
na južnem kolodvora nalagati ua voz, sta konja
voz potegnila naprej, nakar je Jakopin izgubil
ravnotežje in padel pod kolo, katero mu je šlo
čez nogi in ga tako poškodovalo, da so ga morali
prepeljati z rešilnim vozom v deželno bolnišnico.

Iz stranke.

-7 Lihertiia-klerlkafn! boj» ki se je temeljito

o Ëaika socialno demokratična stranka ima

poostril, odkar se je razbila lanska «harmonija», letos dne 5., 6., 7. in 8. septembra svoj IX. redni
bi lahko premotil naivnega opazovalca, da bi iskal zbor stranke v „Narodnem Domu* na Sinichovu
v njem globoko resnobo. Toda tako delo bi bilo s sledečim dnevnim redom : 1. Otvoritev in usta
zelo neplodno, zakaj kljub vsemu «rditemu zmer novitev zbora. 2. Poročila. 3. Delovanje socialnih
janju na obeh straneh je vsa borba sila površna demokratov v parlamentu. 4. Organizacija: a)
in kdor misti, da gre za velika načela, se mora organizacija in nje bodoče delovanje; b) mla
kmalu prepričati, da gre edino le za osebe in ose dinska agitacija. 5. Narodno vprašanje in
bice. Vsled tega postane ta boj včasi strahovito socialna demokracija. 6. Splošna vo
oduren, včasi pa brez primera smešen. Nad vse lilna pravica za deželne zbore. 8. Časo
smešna je bila situacija n. pr, v petek v kranjski
pisje. 9- Volitve. 10. Raznoterosti.
trgovsko-obrtni zbornici. Liberalci so veliki lenuhi ;
o Internacionalna konferenca. Z ozirom na
to ie nekako njih podedovani greh, ki se ga ne vedno naraščajoče oboroževanje v Avstriji in v
morejo otresti nikdar m nikjer. V trgovsko-obrtni Italiji in na vojno ščuvanje, ki se je začelo v
zbornici imajo vedno, ki ni sicer bogve kako velika, obeh državah zopet buditi, se skliče proti jeseni
ampak za silo je že in toliko še zaleže, kolikor italijansko ■ avstrijska socialno - demokratična kon
vladna večina v državnem zboru. Seveda morajo ferenca v enakem zmislu, kakor je zborovala o
biti gospodje skupaj, če hočejo. da kaj velja ta binkoštih 1905 v Trstu. Italijanski sodrugi žele,
vedaÏDobro morejo tudi.vedeti, da kukale, ne- da bi bila konferenca v Bolonji, čas pa še ni de
»Tered seveda6 vedno °pripravljeni, pomagati kle- finitivno določen. Najbrže bo koncem septembra
» Nemci «"^«^^l^eTjasprotnikein nekdanje ali pa začetkom oktobra.

u, vedali bi vsaj morali ve.

ÏÏX

Zadnje vesti.
■r? "M

b,

•t uroti zanikaraini liberalcem, P.otd« w nasUviH
•PWfitelieni

F’otl draginjlki obstrukciji Praga, 19. ju
lija. Včeraj je bil ttlkaj na «Trgu za seno» velikan«ki shod, katerega «e je udeležilo več kakor

20.000 ljudi. Delavske organizacije so prišle s svo
jimi zastavami in z napisi, ki obsojajo obstrukcijo,
Na shodu je poročal poslanec, sodrug dr. S o u k u p,
ki je strastno kritiziral brezvestno početje agrarcev
in slovenskih klerikalcev ter nesposobnost Biener
thove vlade. Po shodu je bil velik sprevod po
mestu. Pred hotelom pri «Zlati gosi», ki je Ktofačeva lait, je stalo par sto narodnih radikalcev,
ki so izzivali socialne demokrate, vsled česar je
prišlo do spopada. Delavstvo je viharno demon
striralo pred «Narodno Politiko» in pred deželnim
kulturnim svetom. Pred muzejem je govoril še po
slanec, sodrug Svöceny, potem se je pa množica
mirno razšla.
Don Karloa. Komo, 19. julija. Španski pre
tendent don Kariös je snoči ob pol 6. v Varesu
u m r L Don K a rl o s je bil rojen 30. marca 1848
in se je smatral opravičenega za vladarstvo, ker
se je bil njegov oče odpovedal španskemu prestolu.
Dne 2. maja 1872 je udrl na Špansko, njegove
čete pa so bile poražene in on je moral bežati na
Francosko.
Kožni bacil. Rio de Janeiro, 18. julija.
Generalni ravnatelj zdravstvenega urada Osvald
Cruz je naznanil v akademiji, da se je zdravni
kom Provazek, Beaurepaire in Aragon
posrečilo odkriti bacila, kipovzročujekoze. Dr.Pro
vazek je Ceh, rojen y Pragi, kjer je tudi študiral.
V Istri je znan, ker je v Rovinju preučeval maarijo.

Podnačelnik pariške policije umorjen. Par i z, 19. julija. Podnačelnik policije, B1 o t, je že
dolgo iskal tatu, ki je kradel po muzejih. Včeraj
ga je zalotil ter ga je hotel prijeti. Tisti hip je
tat ustrelil iz revolverja in ga ubil. Potem je
ustrelil še Blotovega spremljevalca polic, inšpek
torja Na g ata in končno samega sebe.
Perzija. Teheran, 19. julija. Bivši šah Mo
hamed Ali pojde najbrže na Rusko. Ker se stari
parlament ne more na novo konstituirati se raz
pišejo nove volitve.
Teheran, 19. julija. Ahmed Mirca je prišel,
spremljen od svojega vzgojitelja Smirnova, v Sultananad, kjer ga je pozdravilo odposlanstvo na
rodnega sveta. Tukaj ostane do kronanja, za ka
tero se delajo že vse priprave.
Zjutraj je bil mladi šah še zelo boječ in se
je jokal.
Peterburg, 19. julija. Ruska vlada je iz
dala sledečo noto : «Včeraj zjutraj je šah Moha
med Ati z družino iu s spremstvom poiskal zaščito
v letni rezidenci carskega poslaništva. Po šegi, ki
vlada v Perziji, se je šahu izkazalo gostoljubje s
primerno častjo. Po našem sporazumu z london
skim kabinetom bodo šahovo osebo čuvale zdru
žene čete ruskega in angleškega poslaništva in nad
prostori, kjer stanuje, vihra ruska in angleška
zastava. S tem, da je šahu vdeljena zaščita, se nič
ne menja glede na načelo, izraženo v naši
okrožnici z dne 3. julija, da se ne vmešavamo v
notranje zadeve in v političsi boj Perzije.»
Berlin, 19. julija. «Vossische Zeitung» javlja
iz Peterburga: «Ruska vlada je sklenila, da ne
pošlje vojske v Teheran. Ruskemu zastopniku v
Teheranu se je naložilo, naj pripravi novo vlado,
da dovoli šahu primerno rento, za katero
prevzamete Rilsija in Anglija jamstvo».
Teheran, 19. julija. V Karamdušabu je
velik nemir. Prebivalstvo je razdeljeno v dve
stranki. V mestu se mnogo strelja. — H a m a dan
je v rokah revolucionarjev. Zgrajene so barikade.
Mir se ni kalil. — V Ardebilu je prišlo do boja
med šahovimi pristaši in do plenjenja. Ruski konzul
je pozval svoje rojake, naj prineso svoje vred
nosti v konzulat in naj ua hišah razobesijo rusko
zastavo.
Grška. Ateno, 19. julija. Vlada je demisionirala. Rallis je izjavil kralju, da prevzame
vlado, če se takoj razpusti zbornica. Kralj se je
izgovarjal, češ, zbornica uaj bi se radi krečansk:h
horaatij razpustila pozneje. Rallis bo jutri na
znanil, če sestavi vlado.
Krečanake vprašanje. Carigrad, 19. julija.
Veliki vezir H il mi paša je naznanil zastopnikom
krečanskih sil, da ne more Turčija vzeti njih zadnje
note na znanje, ker se v nji ne izraža brezpogojno
turška suverenost na Kreti.
Turčija. Carigrad, 19. julija. Danes zjutraj
so v Stambułu obesili 13 oseb, med njimi divizij
skega generala Cerkeš Mehmeda, Abdul Hamidovega adjutanta iu šefa tajne policije Ju zu f a,
bivšega vojnega poveljnika v Erzerumu Derv š
Vahdet'ja, dva polkovnika, dva poročnika, tri vojaka
in enega vladnega uradnika.
Carigrad, 19. julija. Ministrski svet je de
finitivno sklenil, da se Abdul Hamid ue postavi
pred sodišče. — Dne 23. julija se razpusti dvoje
vojnih sodišč in ostane le še eno.
Maroko. Madrid, 19. julija. Včeraj se je v
Melili razvila bitka, ki š9 ni končana. Spanci imajo
precejšne izgube.
Meli la, 19. julija. V včerajšnem boju so imoli
Španci 1& mrtvih in 22 ranjenih.
Srbija- Belgrad, 19. julija. Po dežoli se
močno razvija hajduštvo. Hajduk Milovanovič
ima dobro organizirano četo in strahuje vse pre
bivalstvo. Zadnji čas je umoril več oseb, med njimi
dva orožnika. Vlada je imenovala posebnega ko
mis? "ja, da zatre hajduštvo.

Izhaja t Ljubljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina ra avstro-ogrske kraje
ra celo leto 14 K,ra pol leta 7 K
ra četrt leta 3'50 K, mesečno V2O K ;
za Nemčijo za pol leta 7'90, za četrt
leta 4 K; za Ameriko zapo! leta
9-50 K za četrt leta 4'80 K.
PsaanacsK* JMmSUsjs
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Beklamaolje ro poilcir<a prnte.
Mefranklrana plenna s« bo »prs-

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
74. štev.

Leto XII.

V Ljubljani, v četrtek, dne 22. julija 1909.

dopise in rokopise za list: Uredništvo
«Beeeag» Prapora», Ljnbljana, — Za denarne pošiljatve
naročHa na list, reklamacije, inserate i. L d. : Upravništvo
-Bdečega Prapora«, Ljnbljana, šelenburgova ulica 6/n.

Geriile volitve.
V uradnem listu so razpisane nove volitve za
gorički deželni zbor. Voliti bi se imelo :
V splošni kuriji dne 26. septembra;
v kmetskih občinah dne 10. oktobra;
v trgovinski zbornici dne 20. oktobra;
▼ mestih in trgih dne 22. oktobra;
▼ veleposestvo dne 30. oktobra.
Dva momenta učinkujeta nad vse (udno v
razpisu. Za tako majhen parlamentek, kakršen je
goriški deželni zbor, se razvlaCijo volitve tako, da
trajajo nad mesec dni (od 26. septembra do
30. oktobra). In volitve v splošni kuriji bi imele
biti v dobi, ki je za to najmanj primerna, ko je
namreč največ kmetskega dela in ko je največ de
lavcev, zlasti zidarjev in sploh stavbinskih delavcev
po svetu. Zaradi tega je sklenil politični odbor
socialno-demokratične stranke, vložiti proti temu
razpisu pri ces. kr. namestništvu v Trstu odločen
ugovor z neovržnimi dokazi, da je čas za volitev
popolnoma neprimeren.
Ne oziraje se na to delo, pa pozivamo vse
zaupnike in organizacije po deželi, naj se brez za
mude pripravijo na volilni boj. Utrditi se morajo
vse obstoječe organizacije in ustanoviti nove, da se
stranka lahko z vso močjo udeleži volilnega boja.
Posebno priporočamo zaupnikom že danes,
naj dobro pazijo na volilne imenike. Zaup
niki se morajo vestno brigati za to, kdaj se vo
lilni imeniki razpolože. Marsikatera občina ne skrbi
niš, da bi volilci izvedeli, kdaj so imeniki raz
grajeni. Ce je razglas pribit na občinski deski
mislijo, da so storile dovolj in včasi jim je še
ljubo, če volilci ne vedo, kaj se godi. Zaupniki se
torej ne smejo zanašati na nič druzega, nego na
svojo paznost.

PODLISTEK.
I«vo let«.
Škandal je bil, škandali Po vsem mestu se
je razneslo.
— Aha, zato. Ako ne bi bil izvedel nihče —
— Eh, že vem, kaj misliš. Vzvišen si nad
menoj kakor balon med gorami. Starokopitnem
sem, filister, lesnoprsen. Toda govori, kar hočeš.
Človek ni žival. Marsičesa, kar ona javno stori,
brez stramu, ne opravlja človek pred drugimi.
To zahteva človeška narava. In s tem je že do
kazano, da ima družba pravico, zahtevati neki
rešpekt —
— Hinavščino.
— Seveda imaš pripravljeno besedo za vse.
lli falro je in tako ostane. Da žena greši — no,
iretiran nisem in če prav je razlika med možem
n med ženo — je razlika, je, veš - čeprav je
orej razlika, vendar odpuščam. Toda ako pridejo
Tebi v javnost, jih družba lahko sodi in jaz sem
«ndar tudi član družbe. Kdor se pa s svojim
ehom še takorekoč baha, zasluži, da ga prenjo. Cinizem je vedno surov. In kdor ga za”^veda'“”/'vendar mi velja Minka ved,
taJÄcn se WWeÄ a ia slabosti Pojena nedolžnost Ljubim tako nemoralnost, pa
■ idrav mi bodi.

irmrj«. Kekepiilt as se rr.e&j»,
[BimH. £aoit»psa pttll-vrrti*«
(ilriaa 83 MB) z* ««krat SR rta.,
refkrat pa fagviiMra.

Potem pa je treba skrbno pregledati imenike,
če so vpisani vsi naši volilci in če niso
vpisani taki, ki nimajo volilne pravice. Skrbeti je
treba, da vsak volilec, ki ne bi bil vpisan, pravo
časno reklamira.
Vsa potrebna pojasnila se dobe pri deželnem
tajništvu jugoslovanske socialno - demokratične
stranke, Gorica, Via Teatro 20.
Obenem opozarjamo že danes, da se mora
volilni boj združiti z bojem za splošno in
enako volilno pravico. Delavstvo ne more
mirno gledati, da se radi predpotopnih volilnih
privilegij, v deželi nič ne dela in da ostane de
lavno ljudstvo, ki nosi največja bremena, brez
pravice v deželi. Treba bo mnogo boja, zatorej :
Na delo!
«
Opozarjamo še enkrat na resolucije, ki jih
je goriška deželna konferenca sprejela o taktiki.
Te resolucije se glase ;
I.

Deželna konferenca selene, da socialno-demokratična stranka samostojno nastopi pri bodočih
deželnozborskih volitvah.
II.
Konferenca vidi načelnega nasprotnika v kle
rikalizmu, ki je vzrok duševne zanemarjenosti na
šega ljudstva, ter se poslužuje demokracije le v
svrho, da zavlada kmečke in fabrične delavske
mase in ž njimi obrani duhovstvu neomejeno
oblast.
Konferenca vidi druzega načelnega nasprot
nika v liberalizmu, ki je vzrok gospodarske bede
delavstva in politične odvisnosti, s tem pa po
sredno pospešuje razvoj klerikalizma, ki je znal
spretno izkoriščati demokratične in proletarske in
stinkte ljudstva.
Konferenca vidi v narodno-napredni stranki
na Goriškem le laži-liberalno stranko, ki izkoriščevaje gospodarske zavode po mali brezobzirni kliki,
Silvestrov večer.
Gorjačevi so šli v restavracijo pri »Božji
1 kapljici“, kjer je pelo pevsko društvo »Harmo
nija* letos kakor vsako leto. O polnoči je bila
tombola — vsako leto — in potem v dvorani
ples, v postranskih prostorih pa popivanje, smeh,
igre, burke. Bilo je veselo in Gorjančevi so bili
vsako leto tam, kajti »Harmonija* seje še vedno
najbolj distingirano društvo in »Božji kapljici* so
ostali zvesti najodličnejši krogi, čeprav se je bila
družba razcepila tekom let in se je v mestu osno
valo še drugo pevsko društvo, ki prireja svoje
veselice pri »Medvedu* ali pa pri »Travnarju*.
Da gredo Gorjačevi k »Božji kapljici“, je bilo
kakor v koledarju. Za to ni bilo treba posveto
vanja; saj je bilo že najmanj petnajst let tako.
Mamica se je torej čudila, ko Minka ob sedmih
že ni bila napravljena.
— Kaj pa je? je vprašala in oči so ae ji
nenaravno povečale. Kaj ne misliš nič? Kdaj pa
pridemo na soarejo?
Ni ji šlo v glavo, da more mlado dekle po
zabiti kaj takega. Pa Minka ni pozabila.
— Mama, pojdite nacoj brez mene, je pro
sila. Vsa razbita sem. Nič me ne veseli, pa ne
bodete imeli zabave z menoj.
Mati se je razsrdila. Imela je že plesno obleko
na sebi, tako tesno, da jo je morala tiščati in
tudi frizirana je bila že. Prišla je jako dobre
volje, misleča da se bo Minka kar topila od ve
selja, ko jo vidi že pripravljeno. Lice se ji je kar

sama brez načel, zanaša pod pretvezo napredka
in narodnosti razdvojenost med delavstvo in je v
to svrho ustanovila proti socialno-demokratičn
stranki N. D. O.
Konferenca vidi v združenem delu in skupni
organizaciji kmečkega in fabriškega delavstva edino
rešitev goriškega ljudstva iz gospodarske odvis
nosti, političnega tlačanstva in duševne zanemar
jenosti.
III.
Konferenca vidi, da je sedanji sestav deželnega
zbora vzdrževalelj klerikalizma in liberalizma in pospeševatelj narodnostnega boja v deželi, da ta se
stav ne odgovarja ne splošnemu napredku, ne in
teresom goriškega prebivalstva, ki je 90% kmečki
in delavski proletariat, pa zahteva odpravo zastare
lih privilegij veleposestva, trgovstva in obrtništva
ter splošno, enako volilno pravico.
*
Vse sodruge in zlasti zaupnike prosimo, naj
dobro prečitajo resolucije zadnje deželno konfe
rence in jih pojasnijo pristašem ter ljudstvu sploh,
ne bodo lahko zavrnili nesramne laži, ki jih tro
sijo nasprotniki, češ da smo sklenili kompromis s
klerikalci ali pa z liberalci.
Konferenca je sklenila, da, nastopi stranka s am o stoj no in ta sklep je za nas merodajen. V
boj gremo sami in proti vsem. To je odgovor
vsem obrekovalcem.

Politični odsevi.
* 0 zasedanju delagaclj se bosta avstrijska
in ogrska vlada posvetovali meseca septembra, ko
bosta imeli pogajanje o skupnem proračunu. Ta
krat se tudi določi, kdaj se skličeta delegaciji.
* Za ileakl deželni zbor bodo nove volitve
meseca septembra in sicer v kmetskih občinah dne
20., v mestih in v trgovski zbornici 22., v vele
posestvu 24. septembra. Karikaturna volilna re
forma, ki jo je bil sklenil zadnji deželni zbor, ni
sankcionirana.

svetilo; dejal bi, namazala ga je z mastjo. In v
njenih malih rjavih očeh se je celo nekaj bliščalo.
A takoj je izpuhtela vsa njena dobra volja, kajti
bila je užaljena. Namenila se je bila, razveseliti
hčer z zabavo ; in Minki to ni veselje ? Kako da
ne? . . . Po obrazu se ji je razlila rdečica in
v očeh ji je odsevala jeza.
— Kakšna neumnost ti je šinila v glavo, to
je vse! je skoraj kričeče zagodrnjala. Dobro ti je
znano, da je to takorekoč moja edina zabava ...
Hotela je reči to bolj žalostno, pa se ji ni
obneslo. Minka je molčala, kajti nasprotovati ni
hotela, pritrditi pa ni mogla. Saj je zahajala mama
na vsak venček, ples, koncert, jour fixe . . .
Gospa Gorjačeva je vložila v svoj glas pol
eneržije in pol sentimentalnosti, pa je nadaljevala :
— Da gremo na veselico, si tudi vedela.
Morala si vedeti. Saj gremo vsako leto. In največ
radi tebe. Kaj misliš morda, da radi mene? Za
kaj si torej nacoj taka?
Kadar mami ni bilo kaj všeč, je izlila skoraj
vso jezo v vprašanja, ki nanja navadno nihče ni
odgovarjal. Minka pa je vendar rekla:
— Vedeti ne pomaga nič. Saj nisem kriva,
da se prav nocoj ne počutim dobro.
— To je tudi taka beseda. Ne počutim
dobro, ne počutim dobro. To si je izmislila da
našnja mladina. Človek je zdrav ali pa bolan.
Bolna nisi. Kaj hočeš torej? Nagajala bi rada,
najbrže, ln prav danes 1 Prav danes!
,

Dalje sledi

nost da bi vrgli nesramno pisarijo v peč ah v Koš.
Toda «Primorski List» je «katoliško» glasilo, to
Domače
se ne sme pozabiti. In dopis denuncira učitelja.
— Voliko narado so uprizorili v nedeljo kranj Primszati učitelju krepko zaušnico je pa pravemu
ski klerikalci s svojim shodom v «Unionu», jer; so klerikalcu vedno slast, in če je vmes denuncijacija,
prali obstrukcijo, tolažili sami sebe in «etah ‘J““- ob kateri se obrne drugemu človeku želodec, se
stvu pesek v oči. Naš strah za bodočnost sloven tolaži klerikalna duša, da denuncira za «ve j
skega gledališča se je nekoliko zmanjšal izza te slavo božjo». Kaj bi šele počeli, če bi res dob
vprizoritve, zakaj pokazalo se je, da se dobe vsaj šolo popolnoma v svoje kremplje, kakor di rau r
dobri režiserji pri klerikalcih m treba bo le skrbet., č
— Vsem organizacijam se naznanja, da se
da jih ne ugrabi kak Gabor Steiner za svoje .Be i priredi v nedeljo, dne 25. t. m. dopoldne skupen
netke na Dunaju». Zares, aranžirali so komedijo obisk razstave umetniških slik. Zbirališče v dru
imenitno. Ampak aražma je tud. očividno pokazal, štvenih prostorih, Šelenburgova ul. 6, II. nadstr.
da — je bila komedija. Pevsko društvo «Ljub in sicer ob 9. dopoldne. Vstopnice se dobe istoljana» ki je popolnoma splavalo po klerikalnih tam po znižani ceni.
vodah’, je zapelo «Lepa naša domovina
— V Ameriko petnjočim naj služi v vednost,
čudno je bilo, da se niso ljudje prijeli za trebuhe,
zakaj če ta himna povsod lahko navdušuje, mora da je izdal naselaiški komisar jako stroge naredbe.
na klerikalnem shodu učinkovati kakor smešnost Pred vsem mora imeti vsak potnik, predno izstopi
prvega reda. Cisto lepo je, če se na shodu kaj na suho, najmanj 125 kron denarja v gotovini, če
zapoje; ampak razumeli bi, če bi klerikalci zažin- tega zneäka nima ter tudi nima nikakega sorod
gali «Pred tabo na kolenih» in če bi res popadali nika ali znanca, kateri bi založil zanj to svoto, ga
na kolena pred — Šušteršičem, toda «Lepa naša» komisija enostavno vrne v domovino. Celo potopri klerikalcih je kakor sedlo za svinjo. In potem valci It. razreda morajo deloma pred izselniškega
so obsuli Šušteršiča s cvetjem. Morali so imeti komisarja, koder morejo pokazati omenjeno svoto
dosti dela, da so svoje ljudi tako dobro naučili, denarja. Kako stroge se sedaj v New-Yorku po
kdaj da naj začno metati cvetlice ; bogve če je bil stopa s potniki, naj še razvidi iz slučaja, da je
Šušteršič sam pri «probah», ali če so njegov pro- samo na parobrodu «Hamburške družbe Präsident
stor le markirali s stolom? Včasi so bili klerikalci Lincoln» bilo vrnjenih 220 potnikov. Samo en dan
veliki sovražniki takih parad in če se zdaj zatekajo je bilo vrnjenih 700 potnikov, kateri so skoro
k takim sredstvom, jim že močno prede za dru vprizorili revolto. Kdor nima dosti denarja, naj
torej rajši ostane doma.
gačne argumente.
— Proti plesu. Občinski zastop v Preddvorju
— Udeležba m nedeljikens klerikalnem
Shodu je bila, če bi se smelo verjeti klerikalcem, pri Kranju je sklenil, da več ne bo dajal krčmar
ogromna. Ce se pa vprašajo ljudje, ki so bolj jem licenc za ples.
— Podpore obrtnim stanovskim zadrugam.
objektivni od «Slovenčevega» poročevalca, skopni
precej tista ogromna množica in mesto 3000 udele Kranjski deželni odbor je sprejel glede podpor
žencev jih ostane komaj približno 800. Seveda so obrt. stanovskim zadrugam sledeča «načela»; 1.
pa prireditelji tudi strogo nadzorovali pristop. Po Zadruga mora biti zasnovana na podlagi obrt
jezuitovski metodi sicer zdaj delajo, kakor da so nega reda (ne društvenega zakona), kar pa velja
imeli javen shod; v resnici je bil pristop, kakor samo za nove zadruge: 2. mora izkazati že dovr
smo povedali že v soboto, dovoljen le pristašem šeno stvarno delo (?), ne samo politično-agitatoS. L. S. Popolnoma so jim kontrola ni posrečila; ričao delovanje; 3. mora izkazati urejeno poslo
opazili smo na shodu dosti svojih pristašev, pa vanje, čigar troške morajo pokrivati doneski čla
tudi liberalcev. A kdor jim je bil «temeljito sum nov; 4. uporabo subvencije za določene svrhe,
ljiv», se je moral vrniti brez pardona. Tako so zlasti dogovorno z deželnim obrtno-pospeševalnim
zabranili vhod celo časnikarju, ki je imel poro zavodom; 5. prošnje morajo biti opremljene z ra
čati za klerikalizmu ia obstrukciji prijazen list, čunskim zaključkom za preteklo in eventualno s
namreč za praško «Union», dasi se mu je menda proračunom za bodoče leto ; 6. predložiti je s
dva ali tri dni prej zagotovilo, da bo časniškim potrdili opremljen izkaz, kako se je uporabila
poročevalcem sploh dovoljen vstop. Klerikalci se podpora. — Deželni odbor bo v vsakem slučaju
torej boje javnosti. Kje so časi, ko so se rogali rekviriral izjavo zadružnega inštruktorja, ako ne
liberalcem, če so hoteli zborovati brez nasprotni bo že priložena prošnji. Posamezne zadruge redno
kov? Zdaj se sami ae upajo pred ljudstvo. Ba ne dobivajo podpor, temveč samo izredne pri
hati so se hoteli s svojo obstrukcijo, a ljudstvu, spevke ustanovnim troškom, za posamezne prire
kateremu bi radi imponirali, zapirajo vrata. To je ditve i. t. d.
klaverna baharija.
— ŠukljetoT stolček t deželnem dvorca se
maje. Tako trdijo ljudje, ki vedo, kar se godi za Dopisi»
kulisami. Sliši se že tudi, da mu bo Pogačnik na
slednik. Ze davno je javna tajnost, da je Suklje le
Trst. (Fantazijeinrealnost.) Brez strahu
provizoričen deželni glavar, a sedaj baje ni več le lahko stavimo, da je «Slovenski Narod» zopet en
kandidat za penzijo, temveč za nekaj višjega. Od krat sedel tržaškim narodnjakarjem na limanice.
kar jo je Šušteršič tako zavozil, da se mu je nje Včeraj modruje liberalno glasilo v neki notici, da
gov zaželjeni cilj odmaknil za nekoliko dolgih ki je «Delavski List» prenehal radi — Tumovih član
lometrov, potrebuje klerikalna stranka ministr kov. S tako vsegavednostjo bi tudi lahko povedal,
skega kandidata, ki ni «kompromitiran». Tak bi da smo ga ustavili radi revolucije v Perziji ali
bil Suklje, ki je nedolžen, kar se tiče obstrukcije; pa radi meteorjev, ki so napovedani za december.
zanj bi torej tudi cesarjeva beseda o «škandalu» Narcdnjakariji sploh ne da miru, da imamo neko
ne veljala. Če bo iz te moke kaj pogače, se bo liko akademikov v stranki in to je čudno, ker jih
že videlo; precej gotovo pa je, da bi bilo tudi sami gotovo ne marajo, sicer ne bi toliko zabav
Šukljetovo ministrstvo le provizorično, za toliko ljali. Ampak naš namen ni, prepirati se z nasprot
časa, da se pozabi Šušteršičeva obstrukcijska ne niki, ki imajo toliko skrbi za našo blaginjo, tem
rodnost. Kakor da bi bil Šukljetu povsod usojen več povedati moramo nekoliko besed svojim tu
provizorij !
kajšnjim sodrugom. «Delavski List» je prenehal po
— Klerikalno dennnclanstvo gre v klasje na sklepu tržaškega političnega odbora in zaupnikov
Goriškem. Ondotnim klerikalcem sicer ne bi bilo in sicer sporazumno z izvrševalnim odborom stranke,
treba, priprayljati se še bolj ob ljudske simpatije, oziraje se zlasti na to, da se je «Rdeči Prapor»
ki so že precej splavale po vodi; toda prav vsled zadnja leta razvil do trikrat na teden izhajajočega
te ga so menda že tako zaslepljeni, da ne znajo več lista in da je čas, resno misliti na to, kako pride
presoditi skrajne umazanosti in hudobnosti, ki tiči jugoslovanska socialno - demokratična stranka d o
v denunciranju. V zadnjem «Primorskem Listu», dnevnika. Će hočemo doseči ta cilj, je potrebna
ki je «katoliško» glasilo, čitamo sledeča liguorijan- čim tesnejša koncentracija našega časopisja, zataj
ska vprašanja;
med potrebami tednika in dnevnika, posebno dnev
«S hribov. Vprašanje ces. kr. šolskemu svetu. nika, ki mora živeti z lastno močjo, je
1. Sme li kak učitelj pred učenci govoriti y šoli ogromna razlika. Žrtve naših tržaških sodru
a) proti cesarju, b) proti papežu, c) proti cerkvi, gov za lastni list so najboljši dokaz, da jim je ča
č) hvaliti anarhizem, d) ščuvati proti drugim na sopisje stranke pri srcu in zato bodo tudi znali
rodnostim, e) hvaliti socialno-demokratična na ceniti stremljenje po dnevniku. Prvi pogoj, da se
čela ? — 2. More li kak učitelj vzgajati versko- nam uresniči ta srčna želja vseh sodrugov, je utr
nravno, ki sam nima vere, ki je moralno umazan, ditev «Rdečega Prapora» v sedanji obliki. Ni
ki ne gre nikdar k sv, maši, k spovedi, ki pre dvoma, da bodo vsi sodrugi, ki so doslej jemali
poveduje v šoli krščanski pozdray ter pred šolo «Delavski List», zanaprej jemali «Rdeči Prapor»;
in po šoli ae moli? — 3. Sme li kak učitelj toda treba je, da jemljejo vse tri številke na te
med procesijo sv. Rešnjega Telesa šolske otroke den, kajti le tako jim bo list mogel dajati dovolj
javno zmerjati, prepovedati jim peti nabožne potrebnega berila in le tako se ustyari podlaga,
pesmi ter priporočati jim narodne, sme li da se razvije list še dalje.
učitelj odpirati odraslim mladeničem med po
«Rdeči Prapor» izhaja v torek, Četrtek in
poldansko službo božjo šolske prostore, da ne soboto. Urejeno je tako, da ga sodrugi v Trstu
gredo v cerkev ? 4. Morejo li krščanski starši dobe v tobakarnah in pri filialni ekspediciji v Trstu
z mirno vestjo izročati svoje otroke na vzgojo v Delavskem domu (prostor upravništva D. L.) ž e
takim učiteljem ? — Blagohotnega odgovora pro zvečer tistega ane, ko izide. «Rdeči Pra
sijo krščanski starši.»
por» se razprodaja v vseh tobakarnah, kjer se je
Najbrže se ne bo motil, kdor bo iskal te prej prodajal «Delavski List», in sicer vse tri šte
«krščanske starše» v kakšnem farovžu, ali pa je vsaj vilke. Na delo tedaj, sodrugi 1 In ako bodeta vsi
inicijativa za to čedno denuncijacijo prišla iz take izvršili svojo dolžnost napram «Rdečemu Pra
hiše. «Krščanskim staršem» navadno ne nrihaiaio por ju», bodete lahko rekli, da ste napravili delo
take špicelske misli kar same v glavo. Pa ee bi ss za katero vam bo stranka in vam bododnnri d«’
tudi res kakšni «hribovci» tako spozabili da hi venski sodrugi vedno hvaležni. Nasprotniki mû
nastopih s tako umazanimi sredstvi, bi morali v,ai fantazirajo, kakor hočejo, nas pa ne bodo moffi
v uredništvu imeti toliko »»suma in čuta za dostoj njihova čenčarije, temveč dalje pojdemo woj? pS

vesti.

do zadnjih ciljev. Kaj je bila jugoslovanski at
rialna demokracija pred 10, 15 ieti in kaj je zdaj
Kako je bilo takrat z našim časopisjem in kako je
danes Î Kar imamo, smo dosegli s svojim delo®
in to nas bo vodilo tudi dalje, od boja do boja,
od zmage do zmageI
Gorica, Z ozirom na članek «Pomote in potvare za razne potrebe», spisan v slogu in tonu
żurnalista «Seče», podpisan pa od predsednika goriške H, O, konstatiramo, da je podpisatelj tega
članka ob čtsu ustasovljenjfi goričke H2 O xatrje»
val, da hoče s to organizacijo reorgani
zirati takozvano napredno stranko in
jo demokratizirati. Seveda tekrat še ni vedel,
ali bo H„ O politična ali strokovna organizacja.
Sedaj, ko se bližajo volitve, je vendar tudi on za
slutil namen in pomen svoje organizacije; loviti
delavske glasove za propali liberalizem «Soče». In
če bi tega namena ne bilo, bi gotovo «Soča» ne
dajala na razpolago toliko prostora konfuzijam
predsednika goriške H, O, ki je tako ubog na duha,
da si mora cele naslove svojih člankov izposojati
— od socialistov . ..
GoriGa (Goriški Bernstein.) V Gorič
imamo mladega junaka, ki si pridobiva velikanske
zasluge za — humor. Ime mu je Vladinu Knall ič,
vodja goriških zizibambul in strahom uničevalec
socialne demokracije. V prah je poteptal že vse
slovenske socialistične voditelje, odgnal vse goriško
delavstvo od «puhlo frazastih revolucionarjev » m
kmalu bo nadkrilil Herkula. No, brez Sate : Giovefc
nam je na Goriškem potreben, zlasti zdaj v vroči
dobi, ko nam pripravi vsak čas zabavo s tem ali
onim «pomanbnim» člankom v veleučeni «Soči».
Tak kos modrosti je dal zopet v soboto od sebe,
V zadnjem članku se jezi nad resolucijami, ki so
bile sprejete na naši deželni koferenci. Tuli nj gj
se jeziti nad njegovimi neumnostmi, če ne bi bile
— neumnosti. Pa si torej oglejmo njegovo jezo.
Najprej noče ali pa ne more razumeti, dajeN.D.O.
hči liberalne stranke in da je njen namen, slepiti
delavstvo. Drugič mu ne gre v glavo naša resolu
cija o liberalizmu. Človeku, ki tako težko razume,
je sploh težko pomagati; pa tudi ni naša naloga,
da bi poučevali mladeniče, ki še nič ne znajo, pa
bi že radi prodajah vsakovrstno modrost Kakor se
vidi, ostane mlademu srboritežu socialno vprašanje
sploh zapečatena knjiga. On pa si domišlja, da
upravi vse, če udari po — dr. Tumi in dr. Der
moti. Ta dva sta — po njegovem evangeliju —
vsa nesreča socialno-demokratične stranke na Go
riškem. Dokler ni bila «v njunih rokah», je biia
«vsem simpatična stranka», ker je «stremila po
resnobi in pozitivnem delu». Ko so jo pa začeli zlo
rabljati literarni hujskači in malkontent!», je po
stala N. D. O. «potrebna». — Ce bi mlada gla
vica vsaj nekoliko premislila, predno kaj zapiše, ae
ne bi tako blamirala. Modrijanček iz J utrove de
žele je vendar takorekoč vodja N. D. O. Pa ne ve,
da je bila ta karikatura v Trstu že porojena, ko
je dr. Tuma vstopil v socialno-demokratično stranke
in da je imela v programu že takrat namen, raz
širiti se po Goriškem, čeprav je bila socialna de
mokracija «vsem simpatična?» Politiko hoče delati,
pa nič ne ve, kako je «Soča» napadala socialnodemokratično organizacijo v času stavke strojarjev
v Mirnu in klesarjev v Nabrežini, pa v začetku
delavskega gibanja v Ajdovščini, kjer ne bi bilo treba
danes težke štavke, če bi se bili delavci takrat
organizirali ? Pa kaj ! Narodnjakarskemu Bernsteina
ni treba vedeti reci, o katerih bi moral razmišljali.
In ne pojmi zveze med N. D. O. in liberalno stranko;
pa glej! — za glasilo si je izbral — liboraine
«Sočo». N. D. O. berači podpore pri liberalnih
trgovcih in kapitalistih, Knaflič sam roti liberalne
gospodarje v Solkanu, naj mu pomagajo, ustanoviti
tam N. D. O. Pa bo še marsikaj, česar mlada
prevzetnost ne razume. A če so mu take navadne
reči pretežke, kako bi zahtevali, da naj razume, da
je socialno vprašaaje našega časa rezultat nujnih
razrednih nasprotij 1 Predrzno je le, da hoče t»h»
V nebo vpijoča ignoranca, ki bi morala šele vzeti
abecednik v roke, poučevati delavce. Le to je treba
povedati.

V nedeljo, 25. t. n. se priredi v Tržiču (Mc
falcone) velika delavska slavnost y prid ustanovil
delavskega doma. Radi tega prirede gori
sofcug. izlet v Tržič. Odpeljejo ae iz Gonci
vlakom ob 2‘/. popoldne. Vse. slovenske
vabimo, da se udeleže te slavnosti.

Zahtevajte
po vseh aostlinah .
kavarnah U • •
brivnicah
])J

pri Gorici. V soboto, dne - J, T
er priredi organizacija lesnih ?»
uh prostorih shod^
Vri sol
at pomen strokovne organu« ,
sodrugi so vabljeni »W ,c

Zadnje

vešti.

draginji,
r a 2 ai 20. juVja. Veliki neieiàfc *e3, na ^a^erem je bilo tndi po priznanju
aMp’0*3’ vei
30.000 oseb, je sprejel reKJ.’OC’)'0'
1- protestira proti večnemu podraževanju živil ;
2. protestira proti vladi barona Bienertha;
3. protestira preti agrarni politiki izstradaranja ;
4. zahteva, da se «itn prej ffeliče državni zbor
za rešitev nujnih gospodarskih vprašani ;
5. zahteva, da se takoj skliče češki deželni
tboi in da se mu predloži volilna rtfnrma na pod
lagi splošne in oaaie volilne pravice;
6. zahteva splošao in enako volilno pravico
ise$ts in občin® ?
7. irreka, da bo delavstvo solidarno in z vso
odločnostjo nadaljevalo boj proti vsem sovražnikom
in izsesoraicem ljudstva v interesu proletariata,
nega siromašnega, izstradanega ljudstva, v interesu
občin, v interesu industrialnega in poljedelskega
dela ter v interesu naroda, njegovega zdravja, nje
gove bodočnosti in njegove kulture.
lančan mizarski bej. Dunaj, 21. julija,
hprtje dunajskih mizarjev je končano s pogodbo,
ki je sklenjena med centralnim odborom organi
zacij industrialcev in avstrijsko strokovno komisijo.
Velikanski shod mizarskih pomočnikov, ki je bil
sinoči v «Zveznem Domu», je sprejel pogodbo na
znanje in jo odobriL Velikanski boj je trajal 24
tednov, za podporo stavkojočib, oziroma izprtih
mizarjev je bilo treba nad milion kron. Mizarji
so dosegli ureditev plače, ureditev nadurnega in
prazniškega dela, završeDje akordnih tarifov, ob so
botah konec dela ob 4. popoldne, ureditev odmo
rov i. t. d. Pogodba velja do konca marca 1913
in se mora tri mesece prej odpovedati, sicer velja
tndi za naprej.
Prottmilitariatičai proces, Praga, 22.; ju
lija. Proces proti obtoženim narodnim radikalcem
radi protivojaške propagande se je včeraj zaklju
čil. Sodba se razglasi 31. b m.
Vaieizdajaiiki proces. Budimpešta, 22.
julija. Ministrski predsednik Wekerle je imel
včeraj konferenco z Rauchom in s podbanom
C o vaj e m radi zadnjih dogodkov v zagrebškem
veleizdajniškem procesu.

Zaključenje

nemikega

državnega

zbora.

Berlin, 22. julija. Vsled zaključenja zbornice je
padlo deset zakonskih načrtov in parlamentarnih
predlog ter več kakor 130 iniciativnih predlogov
pod mizo. Med njimi je tudi zakon o pomožnih
blagajnah ter novi kazenski red.

Cleatencean deaiiioniral. Pariz, 21. julija.
Pri razpravi o gospodarstvu v vojni mornarici, o

dejal, da je spravila vlada le zato krešansko vprašanje
?a /t?evni red, da bi zasejala razdor. Članek, ki
p'ot’ "T mPrav‘’ se ie ® P r e j ® 1 s 90 glasovi

Čari grad, 21. julija Šejh ul Islam je iz
dal vsemu duhovstva okrožnico, kjer dokazuje
s stavki iz korana, da različnost vere ne ovira
enakopravnosti, ter poziva đuhovstvo, naj uči pre
bivalstvo sloge z drugoverci.
Solun, 21. julija. Mladoturški glavni
odbor je poslal aDgleški, francoski, italijanski in
ruski vladi pismo s zahtevo, da izremo priznajo
turško suverenost nad Kreto.
Saiija. Peterburg, 21. julija. Izjemno
stanje v Peterburgu se je podaljšalo do 20. ja
nuarja 1910. (Ruskim mogotcem se menda še pre
malo obeša.)
Nesreča T jami. Langendreer, 21. julija.
Včeraj ob 8. zjutraj se je pri streljanju v rovu
«Urbanbank» primerila eksplozija. Tri rudarje je
ubilo, pet jih je ranilo težko, dva pa lahko.
V jami je bilo 400 rudarjev. Mrliče in ranjence so
spravili na dan.

j Svoje naročnike pro
simo, da odpošljejo
; takoj naročnino za
,,Rdeči Prapor“.
Umetnost in književnost.
«Naši zapiski» (dvojna štovilka) za julij in
avgust izidejo še ta teden. Vsebino priobčimo
prihodnjič.

Raznoterosti.
t Borba med delavci. Pettisoč stavkujočih
delavcev je v bližini Pittsburga napadlo stavko
kaze. Prišlo je do krvavega boja, v katerem je
ji bilo ranjenih več sto delavcev. Policija je bila brez
j moči. Med težko ranjenimi se nahaja tudi načelnik
policije.
t Napad aa ruskega generala. Ruski general
Sitin se je vračal s svojo rodbino na dveh vozovih
z Buska v Kiece. Na potu sta Jjih napadla dva
neznana dečka s samokresi. Izstrelila sta več strelov.
161etna hčerka Lydia je bila na mestu mrtva, ge
neral je dobil težko rano v ramo, ostali pa so
bili le lahko poškodovani. Nato sta napadalca zbe
žala. Ko so jih hoteli v bližini Kielce prijeti, sta
ustrelila dva orožnika in pobegnila. Sumijo, da sta
bila najeta.
t V blaznosti je hotel na grozen način umo
riti 441etni ključavničar v Atenah svojo ženo in
otioke. Sel je ponoči v ženino spalnico, polil
opravo s petrolejem in jo zažgal. Nato je pozval
ženo, naj umrje ž njim v ognju. Ker se je branila,
jo je začel daviti in jo privezal k postelji. Odtr
gala pa je v obupu vrv ln poklicala sosede. Z njih
pomočjo je rešila na to otroke, moža pa so dobili
v njegovi sobi med silnimi plameni pod stropom
obešenega.
j* Beg is ječe. Iz moskovske ječe je pobeg
nilo 12 političnih kaznjenk in ena nadzornica.
f Nesreča na morju. Trčila sta radi goste
megle iz Amerike prihajajoči avstrijski parnik «Fe
derico» in španski parnik «Tintore». Oba sta do
bila občutne poškodbe in sta morala odjadrati v
pristanišče v Barceloni. «Federico» je bil še isti
dan popravljeo, «Tintore» pa je dobil težje po
škodbe.
t Vlomilec — preoblečen v nuno. K bogati
vdovi Damek v Kromefižu na Moravskem je prišla
v četrtek zvečer neka nuna in poprosila za pre
nočišče. Pobožna gospa jo je spoštljivo sprejela,
pogostila in ji odkażała spalnico. Mimogrede pa je
zapazila hišna v zavoju, katerega je nosila nuna s
seboj staro moško obleko. Naznanila je to policiji.
Obiskali so dozdevno nuno in razkrinkali v njej ne
varnega vlomilca Srauteka, katerega zasledujejo
oblasti že delj čaša radi raznih vlomov in tatvin.
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katerem pravi poročilo zborničnega odseka, da se
je cela miliarda izdala za nabave, ki so brez vsake
vrednosti, je Clemenceau zahteval, da se v pr vi
vrsti glasuje o predlogu, ki izreka vladi zaupanje.
Zbornica je to odklonila z 212 glasovi proti 176.
Na to je Clemenceau vstal ter z vsemi ministri
zapustil zbornico. Kmalu na to je predsedniku re
publike Fallièresu naznanil demisijo vlade, ki
je bila sprejeta.
Pariz, 21. julija. V poučenih krogih se gogori, da se značaj vlade ne izpremeni. Tudi novi
kabinet bo radikalen.
Pariz, 21. julija. «Humanité» piše.” Vče
rajšnja seja pomeni, da hoče zbornica v medna
rodnem pogledu pametno in miroljubno poli
tiko. Ce hoče nova vlada odgovarjati željam de
žele. mora biti taka, da pomeni na zunaj pošteno,
modro in ponosno mirovno politiko.
Irečaaue vpraiasje. Atene, 21. julija.
Nova vlada pod Rallisevim predsedstvom želi ohra
niti odkritosrčne dobre zveze s Turčijo in hoče sto
riti vse, da se odpravi vsak nesporazum ter da
dokaže sosedni deželi, da hoče živeti v najboljših
razmerah ž njo.
Turčija, Carigrad, 21. julija. Zbornica je
po žirzhm razpravi sprejela zakon, da se takoj
rekrutira šesi razredov nemohamedancev in
takih mohamedancev, ki so bili doslej izvzeti iz
vojaške službe, Število teh rekrutov bo okrog
150.000 mož.
Vojae priprava aa Qriken. Berolin, 21.
julija «Tägliche Rundschau» javlja, da je grška
vlada pozvala razne nemške, francoske, angleške,
belgijske in avstrijske tvornice orožja, naj nemu
doma predlože svoje ponudbe glede dobave orožja.
Penija. Teheran, 21. julija. Nova vlada je
o Oorlika deželna konferenca je sprejela
sestavljena. Ministrstvo za zunanje zadeve prevzame sledeči
Natr el Milk. Regent Azad Milk, ministrski
opravilnik.
predsednik Sardar A s a d in vojni minister S i*
A,
Za
deželno
organizacijo:
pahdar so evropsko izobraženi; živeli so v Pa
1.
Deželno
organizacijo
jugoslovanske socialnorizu Londona in na Dunaju.
atamirko, Madrid, 21. julija. Vlada je pre demokratične stranke na Goriškem tvorijo vse
povedat« razglašanje vesb o vojaškem gibanju in krajne in okrajne organizacije v deželi.
2. Na čelu deželne organizacije stoji deželni
• dogodkih f Marokku. Socialistično in republi
kańsko časopisje protestira proti vojni pustolov- odbor, sestoječ iz peterih članov in dveh nadzor
nikov.
....
, ,
„ . .
3. Deželna organizacija ima sedež v Gorici.
o*aw« krist, Atene, 21. julija. Rallis je
mrmldkraliev nalog, da sestavi bovo ministrstvo. Člani odbora morajo stanovati v Gorici ali v bližnji
n« Carifî’d, 21. julija. Včeraj je okolici, nadzornika se lahko volita iz oddaljenejših
bil.
burna seja.
« j5’*; krajev.
4. Deželna konferenca mora hm redno vsako
Reneja
‘ P,ap v
leto. Izredna se skliče, ako jo zahteva tret
jina krajnih organizacij, deželni odbor ali pa iz
»*«JbVožd Ali to e-* s»»’»"1'- T* ‘‘ vrševalni odbor stranke.

Iz stranke.

5. Na deželno konferenco imajo pravico po
slati :
a) krajevne organizacije, ako niso zaostale z
odračunanjem strankinega davka nad tri mesece,
do 50 članov po dva, za vsakih nadaljnih 20 ela
nov po enega zastopnika;
b) vsaka delavska stroka v deželi po dva za
stopnika ;
c) v izobraževalne namene organizirani sodrugi
dva zastopnika.
6. Deželna konferenca se mora v strankinem
glasilu naznaniti vsaj 4 tedne, preden se vrši.
7. V področje deželne konference sodi :
a) Poročila deželnega političnega odbora in
krajevnih, oziroma okrajnih organizacij;
b) organizacijska, taktična in politična vpra
šanja goriške dežele;
c) zvišanje ali znižanje strankinih prispevkov;
d) predlaganje, oziroma imenovanje kandidatov
za državni in deželni zbor ;
e) volitev deželnega političnega odbora in kon
trole za eno leto.
8. V področje deželnega političnega odbora
sodi :
a) Izvrševanje sklepov in odredeb strankinega
zbora in izvrševalnega odbora ter deželne kouference ;
b) ustanavljanje političnih organizacij v deželi
in nadzorstvo nad njimi; neposredno pobiranje
strankinega davka od njih in odračunavanje deleža
(5 vin. za vsakega člana) izvrševalnemu odboru ;
naročanje legitimacij, znamk itd. pri izvrševalnem
odboru ;
c) imenovanje zastopnikov za strankin zbor;
d) imenovanje nadomestnikov za člane, izstopivše iz odbora, o čemur je poročati dežolui kon
ferenci ;
e) imenovanje uslužbencev pri deželnem taj
ništvu in pri drugih strankinih inštitucijah v deželi.
B. Za krajevne organizacije.
1. Krajevna organizacija se sestavlja iz vseh
sodrugov kraja (mesta, občine), ki plačujejo stran
kin davek (najmanje 20 vin. na mesec).
2. Obsežne krajevne organizacije se lahko raz
dele v odseke (mestne oddelke), za katere imenu
jejo svoje zaupnike.
3. Ako zahtevajo razmere, se lahko združijo
člani iz dveh ali več občin v eno krajevno orga
nizacijo.
4. Ustanovi se krajevna organizacija lahko
povsod, kjer je najmanj 10 članov.
5. Na čelu krajevni organizaciji stoji krajni
odbor, ki šteje 5 članov, med njimi predsednika,
tajnika in blagajnika. Krajni odbor lahko imenuje
zaupnike po potrebi.
6. Krajni odbor ima:
a) Izvrševati sklepe iu odredbe deželnega in
izvrševalnega odbora;
b) organizirati sodruge, pobirati strankin davek
in druge prispevke, voditi agitacije ter redno poro
čati o položaju, o boju in o važnih dogodkih de
želnemu, na zahtevo tudi izvrševalnemu odboru;
c) sprejemati nove člane in voditi nataučen
seznam sodrugov v svojem kraju;
d) organizirati in izvrševati kolportažo stranki
nega tiska, naročati potrebne legitimacije, znamke
itd. pri deželnem odboru.
7. Blagajnik krajnega odbora mora zaključiti
mesečni račun vsak mesec prvo nedeljo ter odračunati prejete prispevke najkasneje do 15. vsakega
meseca deželnemu blagajniku v Gorico po odbitku
opravičenih troškov, ki so morajo izkazati s potr
dilom.
Vsakemu članu mora izdati legitimacijo tor
potrditi vsak mesečni prispevek z znamko.
8. Clan, ki zaostane po lastni krivdi s tremi
mesečnimi prispevki, izgubi vsako pravico, ki mu
gre po strankinem Statutu.
9. Krajevni odbor mora imeti sejo vsaj enkrat
□a mesec.
10. Krajna konferenca se vrši po potrebi,
vsekakor pa po deželni konferenci, nadalje če za
hteva tretjina članov ali pa deželni odbor.
11. Vsaka krajna konferenca se mora nazna
niti v strankinem glasilu vsaj 7 dni prej.
12. V področje krajne konference sodi:
a) Poročila krajevnega odbora;
b) organizacijska in taktična vprašanja kraja ;
c) imenovanje kandidatov v občinski zastop
in v mestne delavske institucije;
d) zvišanje strankinih prispevkov za lokalne
potrebe;
e) volitev zastopnikov na strankin zbor in de
želno konferenco;
f) volitev krajnega odbora za eno leto.
o Zbor avatri)ako nemÉke socialne demo
kracije. Letošnji redni zbor nemške socialno-de
mokratične stranke v Avstriji je sklican v Liberce
na Češkem; snide se dne 19. septembra in bo
trajal najbrže do vštetega 24. septembra. Predla
gan je sledeči dnevni red: 1. Ustanovitev zbora:
a) Volitev predsedništva; b) Določitev dnevnega
reda in opravilnika ; c) Volitev komisije za pre
gledovanja mandatov. 2. Poročila: a) strankinega
vodstva; poročevalca F. Skaret in dr. Ellen
bogen ; b) kontrole ; c) parlamentarnega kluba,
poročevalec K. Seitz; d) socialnih demokratov
v deželnih zborih, poročevalec H. Resel; e) so1 dalnih demokratov v občinskih zastopih, poroča-

Izhaja v LJnbljani vsa&
torek, četrtek ln soboto.
NMOČnin» za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K
za četrt leta 3’50 S, mesečno l’2O K ;
za Nemčijo za pol leta 7'9U, za četrt
leta 4 K ; za Ameriko za pel leta
9'50 K za četrt leta 4 80 K.

Pimhk.1

—----------- Glasilo Jugoslovanske socialne demokracije.
75. štev.

v Ljubljani, v śoboto, dne 24. julija 1909.

RASLO V A: Za dopise in rokopise sa list: Uredništvo
Bdečega Prapora*, Idubllaaa, — Za denarne pošiljatve
naročila na lisi, reklamacije, Inserate i. ti: Upravništvo
«Bdečega Prapora., LlublSaaa, šelenburgova ulica 6/H.

Žitna carina.
Re je bila v državne» zboru proračunska raz
prava, so socialno-demokratični poslanci vložili
predlog, ki poziva vlado, naj odpravi do 30. julija
1910. žitno carino. Ker je draginja žita in moke
dosegla nezaslišano višino io se je v javnosti o
nje? razpravljalo na vseh koncih in krajih, se je
moralo misliti, d* so gospodje poslanci dovolj po
učeni o visokih cenah in njih razlogih; saj je dolž
nost poslancev, baviti se s tako važnimi vprašanji
tudi če jih ne bi nihče silil na to. Vendar pa je
proračunski poročevalec, nemško-nacionalni po
slanec dr. Steinwender priporočal, naj se predlog
odkaže odseka, in večina je res glasovala za to
uvlačenje. Med tistimi, ki so glasovali za Stsinwenderjev predlog, so bili tudi «opozicionalni»
slovenski klerikalci. Vsled zaključenja državnega
zbora je socialno-demokratični predlog takorekoč
uničen, zakaj niti narodnogospodarski odsek, niti
zbornica se ne moreta baviti s njim.
Vprašanje pa je, če je bil predlog socialnih
demokratov opravičen in potreben. Ako se po
učimo o tem, bomo tndi razumeli, če so imeli kle
rikalci s svojo obstrukcijo prav ali ne in če je
Bienerth prav ravnal, ko je zaključil državni zbor.
Sedanje cene žita, moke in kruha so tako vi
soke, da že 40 let nismo imeli takih. Pšenica, ki
se ima takoj dodati, velja 31 do 34 kron za 100
kilogramov; to je ceua, ob kateri je beseda o dra
ginji že več kakor opravičena. Toda lahko bi se
reklo, da je prišlo podraženje le mimogrede. V
dveh do treh tednih bo končana žetev in tedaj se
mora pokazati, če smemo vsaj za pol leta pri
čakovati brez ozira na špekulacijo, cenejši kruh.
Po dosedanjih poročilih in po splošni cenitvi
bo letošnja žetev srednje vrste. Taka je bila baje

PODL/STEK.
Itn

let«.

Dalje

Minka je premagala vzdih, ki ji je silil
dušnik. Vstala je, pa šla uredit toaleto. Udala s
je, prepričana, da njen odpor itak ne zmaga. Bil
je pa žaiostna, ker je vedela, da ji bode ves ve
čer hudo ----------Dolgočasila se je na zabavi. Govorili so t
rečeh, ki ji niso mogle izbaviti zanimanja ne is
srca, ne iz giave. Društvo je pelo, a njena ušesa
so slišala samo nejasen šum. Prve ure je pretr
pela — človek je močnejši nego misli sam —
potem pa ji Ie
hujàe od minute do minute.
Po dvorani je šumela veselost glasneje in glas
neje mi nekaterih mizah se je že prelevila v
razoosaienost, ki je bila nalezljiva, pa je prijela
sedaj tukaj, sedaj tamkaj nekoliko sosedov. Mar„kdo «ta osmelii, P« Ie 8laan0 P0’?’1 dovtiP.
ki K drugače kolportirs samo v najoejem tog«
Mrkega omikja Teda/ » « P°!l“äata 8'““
ak-omlÂ Tudi ta najbo/jäa dražba vsega mesta
»Ptobila za nekaj časa na
*£
‘«uti» in šege in skozi otrpnjene oblike kon
ta “bijało kar je najbol, iloveofta bito osamljena, kakor sed. y
takUii Ako bi bila doma v svoji
X «S okoli nje, bi bila imela
dražbo

b}lagjh ali trpkih, tolažilnih

tudi lanska; zato je malo upanja, da bi se cene
brez druge pomoči izdatno znižale. Toda vpoštevati moramo še druge važne pojave. Draginja ima
že razne slabe posledice, med njimi tudi to, da
ne more delavno ljudstvo kupovati toliko kruha,
kolikor bi ga potrebovalo. Z drugimi besedami;
Delavno ljudstvo mora že v mnogih krajih stra
dati. Kapitalistični svet izraža to na drug način.
Dunajska «Neue Freie Presse», velekapitalističen
list, piše, da se pokazuje važno dejstvo, da se
zvišanje žitnih cen ne more več popolnoma pre
valiti na konzura. To se pravi: Konzum žita, od
nosno moke in kruha se je močno znižal. Av
strijsko prebivalstvo ne more več prenašati vse
draginje in si mora pomagati na ta način, da ku
puje roaDj kruha kakor prej. Ker pa je ljudstvo
v Avstriji že prej, v takozvane» normalnem času,
porabilo splošno manj hrane, nego ljudstvo v
Nemčiji, v Ameriki ali na Angleškem, mera biti
sedanja ljudska hrana v splošnem absolutno ne
zadostna. Temu se pravi po domače stra
danja.
To se lahko razume. Meseca januarja 1907.,
ko se nova žitna carina še ni mogla izražati v
žitni ceni, je veljal metriški cent pšenice na Dunaju
16 kron 70 vinarjev, metriški cent pšenične moke
štev. 1 pa 28 kron 60 vinarjev. Danes se plača za
metriški cent pšenice skoraj 34, za metriški cent
moke pa 50 kron. Cena moke se je zvišala torej
skoraj za 80 odstotkov, kapitalistična glasila pa
napovedujejo, da bo še poskočila, češ zato, ker
mlinska industrija ne more trajno delati z izgubo.
Cena na svetovnem trgu je seveda v prvi vr
sti merodajna za ceno v Avstriji in ta je močno
odvisna od špekulacije. Da igra tukaj brezvestno
prof.tarstvo veliko vlogo, je znano; to oderuštvo
se pa v kapitalistični družbi sploh ne da odpraviti ;
samo če pade kapitalizem, izgine tudi to brez
dušno izkoriščanje. Toda poleg svetovne cene pri
deta za avstrijski trg v poštev še dva faktorja;

ali žalostnih, a vsekakor svojih, nepretrganih, v
neizmernost se razlivajočih misli. Zazdelo se ji
je, da je bolna. A bolnika spravijo v posteljo,
ona je pa morala sedeti tukaj, kjer ji je bilo že
bivanje neznosno, grozno. Z vso večjo silo se ji
je dvigal v prsih obupni odpor. Zdajpazdaj je mi
slila, da mora poskočiti pa zakričati : Dosti je :
Čemu me trpinčite? Nočem, nočem, nočem I

Slišala je že svoj krik, zopern in hreščeč,
videla je svoje lice, pretirano rdeče, nagubano,
nelepo. Videla je celo družbo, mahoma onemelo,
začudeno, vprašujočo, kaj se je zgodilo, konsternirano, da je mogoče kaj takega.
A bilo ji je vseeno. Hotela je odtod, kjer
ji je bilo hujše kakor v ječi. Kdo ima pravico,
da jo zadržuje? Čemu so jo privlekli sem ? Srečna
hoče biti in lahko bi bila srečna. Kdo jim dovo
ljuje, da ji branijo? Dosti je, dosti. Noče več.
Odtod 1 Za vsako ceno odtod 1 . . .
Toda to je bilo samo v njenih mislih. V
resnici je pa ostala na svojem stolu, izmučena,
trudna, brez energije. Prepuščena je bila sama
sebi. Vsi, ki so se hoteli zabaviti ž njo, so je po
lagoma zapustili, češ : Predolgočasno je. Mamica
se je živahno razgovarjala z nekaterimi damami,
oče je našel prijatelje, s katerimi je najprvo pre
biral konservativno politiko, potem so se pa vdali
taroku, ne da bi jih motil glasni šum. Zabava se
je razvijala deloma po programu, deloma kakor

je

že prišlo,

OtavlBIka t® v.

Bekl&maeija so poiiai»« prost«.
HsftaaWsaaa plnu s« ne «pwjsmaja. Sckaplll st na vraaajn,
llMnH. latslapan ptUl-mtiak
(Ital« 88 hm) m «Urat 80 tIk,,
ttiknt p. iapvara.

Leto XII.

pšenica iz inozemstva se poviša s tovornimi ta
rifi in s carino. Za sto kilogramov moke se plača
6 kron 30 vin. do 7 kron 50 vinarjev, za 100
kilogramov rži pa 5 kron 80 vin. do 7 Kron ca
rine. Razume se, da se tudi domače žito, ki ne
plačuje dolge vožnje po železnici ali po morju in
tudi ne carine, podražaje za te zneske, ker se pri
dela v Avstriji premalo žita, pa se vsled tega lahko
prodaja za enako ceno kakor inozemsko. Za to
liko, kolikor znaša carina, bi se torej cena moke
— lahko znižala, če se odpravi carina.
Po starem tarifu je znašala carina za pšenico
in rž 3 krone za 100 kilogramov. Ko je bil leta
1904. novi carinski tarif v državnem zboru na
dnevnem redu, so se socialni demokratje navsomoč upirali zvišanju, toda bili so osamljeni.
Agrarci so takrat trdili, da se izplača avstrijsko
poljedelstvo šele tedaj, če doseže cena pšenice
26 do 27 kron za 100 kilogramov. S to trditvijo
so tako imponirali meščanskim strankam, da so
popolnoma pozabile na interese mestnega in industrialnega prebivalstva ter so dovolile vse, kar
so zahtevali agrarci. Sedaj je cena, ki jo baje
poljedelstvo potrebuje, že močno prekoračena in
po sedanjih glasovih se je bati, da ostane tudi po
žetvi na sedanji višini. Tudi če odpade carina,
je cena žita še višja nego so agrarci trdili, da
mora biti.
Agrarci se torej sedaj ne morejo izgovarjati,
da je carina za njihov obstanek potrebna. Pač pa
je od znižanja žitne in krušne cene odvisno vpra
šanje zadostne hrane za tisoč in tisoč delavcev.
Da je agrarno-klerikalna obstrukcija preprečila
razpravo o socialno-demokratičnem predlogu, je
torej aeodpusten zločin. Od vlado se pa sme
zahtevati, da si sedaj, ko je poslala parlament
domov, sama razbija glavo, kako doseže odpravo
carine.

(

Ura je bila polnoči. Glasno, kajti važni skok
časa iz starega leta v novo je bilo treba primerno
markirati. Seveda so ugasnile vse luči. Pa kmalu
so jih zopet prižgali. Godba je zaigrala nekaj
patriotičnega, po dvorani so zažvenketali kozarci ;
vse je bilo na nogah, od mize do mize so hiteli
možki in ženske, največ mladi, pa semtertja tudi
kdo izmed starejših, trkali so, nekateri so se poljubovali, drugi so samo stiskali roke, vsi pa so
čestitali v vseh mogočih modulacijah ; Srečno, ve
selo novo leto.
Tudi k Minki so prihajali, veseli, razgreti,
na pol pijani, vsakršni. In Minka je poslušala
čestitke in britko ji je bilo v srcu kakor še ni
koli ne. VeseloI Ha! Novo leto? Kaj naj bi bilo
novega . . .
Tombola, ki je potrgala zadnje vezi stroge
etikete, je bila kmalu končana. Tedaj je začel
ples v salonu. Mama je vstala, pa je odpeljala
Minko seboj. Dekle se je hotelo braniti. Plesala
naj bi ! Kakor da naj bi se norčevala sama iz
sebe. In vendar je šla z materjo, pohlevno, kakor
brez lastne volje. Prihajali so gospodje, pokla
njali so se ji in Minka je plesala. In postalo ji
je čudno. Slišala je godbo, ne da bi točno razlo
čevala glasove, ali nekaj opojnega so vlivali zvoki
v njeno dušo in v svoji slabosti se je popolnoma
prepuščala prijetni hipnozi. Polagoma je izginilo
vse, kar je bilo realnega, in naenkrat je bila v
drugem svetu. To ni bil raj, ne deveta dežela.
Pod častitljivim starim drevjem ob skrivnostnih

časopis «Reč», id pravi, da je pomanjkanje pro
stora v ječah neverjetno. Po dvakrat in trikrat
Batjuška Nikolaj se hoče čzreti po Ë»ropi ter toliko je jetnikov kolikor prostora. Ker se boje,
obiskati razne vladarje. Seveda bo na tisoče špie- da bi jim kdo ušel, se celice skoraj nikdar ne zra
lov mobiliziranih, da varujejo dragoceno življenje čijo. Po cele tedne, včasi po cele mesece ne pride
moža, ki vživa po vsem svetu tako ljubezen, da se jetnik iz celice. Zdravniška pomoč je predpotopna.
ne upa napraviti koraka, če ne štrli okrog njega Ge se kdo oglasi, da je bolan, se mu navadno ne
gozd bajonetov. Oficielni krogi bodo seveda na verjame. Težko bolne vlačijo pred sodišče, bolniki
vdušenj ali pa se bodo vsaj tako kazali. Poglejmo, leže z zdravimi skupaj. V Nikolajevu se je zgodilo,
koliko razloga imamo, navduševati se za «slovan da so si bolniki iztaknili oči, ker si niso mogli
skega» carja.
drugače pomagati, da bi prišli v bolnišnico.
O grozotah carjeve justice, ki deluje največ
Kdaj bo konec teh grozot? Dokler vlada na
z vislicami, so objavili že mnogo statističnih po Ruskem zistem, ki pomeče sto in sto tisoč ljudi,
datkov, takih, da se strne človeku kri v žilah. Da med njimi največ nedolžnih v ječe, ni upanja. Na
nes poglejmo drugo poglavje.
vsakih 5000 prebivalcev pride dandanes na Ruskem
Jekaterinoslavski gubernator Klingenberg je jetnik ; poprečno odpadeta na tri osebe dva dneva
ogledoval gubernijsko ječo in naenkrat je umrl. V zapora. Ves civilizirani svet bi moral nastopiti zo
ječi se je namreč nalezel legarja. Vladni krogi so per to brezvestno ubijanje, nihče ne bi smel ob
se silno razburili. Ko so umirali le jetniki, je bilo čevati z oficielnimi krogi v Rusiji, ampak če se
vse v redu. Ge jih je vzela smrt, vsaj ni bilo celo svobodni ljudje valjajo v prahu pred okrvavlje
treba več skrbeti zanje. Socialni demokratje so v nim carjem, se daje samo potuha kronanemu hu
dumi večkrat opisali grozne razmere in zahtevali
dodelstvu,
pomoči. A vse je bilo zastonj. Gubernatorjeva
smrt je pa vendar nekaj druzega kakor socialnoPolitični odsevi.
demokratična interpelacija in zdaj se je zazdelo
* Militaristični apetit raste zadnje čase zlasti
glavni upravi jetnišnic potrebno, izdati obširen
na
morju.
Avstrijska vojna uprava namerava pri
komunike, s katerim bi se rada oprala in doka
hodnja leta zgraditi sledeče barčice: 4 bojne ladje
zala, da ni kriva tifusa. Pravi, da je izdala več po 19.000 do 20.000 tonelat za 220 milionov kron,
okrožnic ter ukazala večkrat mestnim oblastvom, 3 križarke po tipu «Admiral Spaun», vsaka po
naj kaj ukrenejo zoper epidemijo, a vse je bilo 3500 tonelat, za 26‘/4 miliona kron, dva donavska
baje zaman, ker se število jetnikov silno množi in monitorja po 450 tonelat za 4 miliona; eno torker nedostaje ječ. Dne 1. svečana 1909 je bilo v pedovsko matico, 4000 tonelat, za 21/, miliona;
več torpedovk za odprto morje za 11 do 20 miruskih ječah 181,437 jetnikov, to je dvakrat to liosov; 4 podmorska čolna za 6 milionov. To bi
liko kakor v začetku leta 1906. Zlasti od novega bilo torej 270 milionov izven navadnega mornaleta 1907. je naraščalo število jetnikov in od tistega ričnega proračuna. Avstrijska polovica bi imela na
časa se tudi širi legar. Na vrhuncu je bila epi ta način plačati 174, Ogrska pa 96 milionov. To
demija julija 1908., ko je bilo 1284 bolnih na lo so sadovi glasovite aneksijske politike, radostni
zlasti v času, ko ljudstvo radi draginje že ne ve,
garju. V jeseni je bolezen nekoliko odjenjala, po kaj naj počne. Da bodo naši patriotje z navdu
zimi je pa zopet zbesnela ; meseca januarja 1909. šenjem glasovali za vse militaristične zahteve, se
je obolelo 923, svečana 2134, marca celo 2958 pa razume.
* Letošnji avctrijakl «katolički» shod, vsako
jetnikov. Ob koncu aprila so jih našteli 2334,
letna parada klerikalcev, so bo vrš>l od 5. do 8.
sredi maja 2108, na koncu maja še nad 2000.
Te številke kažejo grozne razmere. Nikjer ni septembra.
* Borovska poizkusila samomor. V zaporu
več dežele, kjer bi divjal tifus epidemično. Mogoče si je radi umora odvetnika Levickega zaprta Boje to le v državi, kjer so, kakor na Ruskem, ječe rovska poizkušala z iglo za lase odpreti žile, a je
leglo legarja. V vlažnih, nečistih prostorih stisnjeni, bila zasačena. S silo so jo morali obvezati.
* Nemški miniti 1er dr. Schreiner je te dni
brez zraka, brez svetlobe, brez zadostne hrane, so
potoval
po vzhodni Štajerski in zasliševal ondotne
carjevi jetniki najpripravnejši objekti za grozno bo
Nemce po njihovih željah.
lezen. Nehote priznava poročilo jetniške uprave, da
* Srbsko posojilo. «Temps» javlja, da se je
se ui Btorilo prav nič resnega zoper epidemijo in doseglo med srnskirai delegati in zastopniki fran
nič za olajšanja usode jetnikov. Uprava se tolaži, coskih bank popolno sporazumljenje glede poso
da je umrlo le 8 odstotkov bolnikov v Peterburgu, jila. Srbija dobi 110 milijonov frankov posojila.
kakor da ne bi bilo že to dovolj grozno; molči Posojilo se najame šele na jesen, vendar pa dado
banke srbski finančni upravi že sedaj primeren
pa o tem, koliko stotin jih je umrlo po ječah iz predujem. Pri denarni transakciji bodo vdeležene
ven Peterburga.
tudi petrogradske in druge ruske banke. Od naje
Socialni demokratje so v dumi podali pravo tega posojila od 110 milionov bo Srbija porabila
sliko jetnišničnih razmer. Podoben opis ima tudi 70 milionov za zgradbo železnic.
trancoiko mfnlatratvo, Predsednik
potokih niso plesale vile. A bilo je krasno. Bla francoske republike bo poveril sestavo novega fran
coskega ministrstva Leonu Bourgeoisu, ako ta ne
žen mir jo je objemal in čutila je bližino nečesa bo prevzel, bo šef ministrstva Briand.
ljubega in dobrega. Plesala je kakor v sanjah in
* Saborske volitve na Hrvatskem so, kakor
do zavednosti ji je prodiralo samo mehko pre iz baje dobro informiranega vira poroča «Hrvat
pričanje, da je človek lahko srečen. Menda je ska», na vidiku. Morda se vrše že prihodnji mesec.
plesala z zatisnjenimi očmi in nič ni vedela, kdo Priprave so pri vladi v polnem teku. Vsekakor bi
bile volitve pred jesensko rešitvijo ogrske krize.
je vodi skozi mešanico vrtečih se parov.
Na Ogrskem se pripravljajo za jesen usodepolni
Godba je končala valček, voditelj je napove dogodki, in Madžari bi rabili v ogrskem parla
doval četvorko in njen zadnji plesalec jo je mentu 40 sigurnih hrvatskih glasov, kar pa je pri
uljudno odpeljal k mami. Kakor v omotici je koaliciji izključeno. Pri volitvah bi vlada v zvezi s
sedla pa ni niti opazila, da stoji mladi konci- Frankovci uporabila vsa sredstva sleparije, prevare
in terorizma, da dobi večino.
pient dr. Golob v živahnem razgovoru pri materi.
* Ruski car ne pride k avstrijskim cesarskim
Komaj da se je malce osvestila, ko ji ga je mama vajam. «Prager Abendblattu» poročajo z Dunaja,
predstavila. Dr. Golob je izpregovoril par fraz in da v merodajnih krogih ni nič znanega, da bi se
potem je takoj prosil za četvorko. Mama ji je letošnjih cesarskih vaj v Vel. Mezeriču udeležil
namignila, naj mu dovoli ples, kakor bi se bila tudi ruski car. Pač pa so priprave za prisostvo
vanje cesarja Viljema v potnem tiru.
zbala, da Minka odkloni.
* Proti obisku ruskega carja na Angielkom
To je osupnilo dekle. Nejasen, a močan sum je občinski svet v Portsmouthu ponovil demonstra
ji je napolnil dušo. Reditelj je že postavljal pare cijo. Seja je bila silno burna, Končno pa je bil
v vrste. Tudi Golobu in Minki je odkazal mesto. spored za sprejem sprejet
* položaj kralja Petra postaja baje nevzdržljiv.
Dekle se je moralo še enkrat vrniti po pahljačo,
Armada
in velik del prebivalstva zahteva, saj se
ki jo je bila pozabila na stolu. Tedaj ji je mati
odstranijo morilci iz državne službe. Vedno bolj se
hitro pošepetala: .Bodi prijazna in pametna. boje novega krvoprelitja. Trdi se celo, da je kralj
Letos odpre svojo pisarno in po očetu dobi dve iz strahu pred protizarotniki pobegnil v Riliarsko
hiši.“
banjo. Nasprotno pa groze zarotniki, da hočejo
Minki je bilo, kakor da jo je kdo s polenom dokazati, da je kralj Peter se podrobno dogovoril
udaril po glavi. Zato so jo pripeljali seml . . . s polkovnikom Mišičem o umoru Aleksandra tu
Mehanično je plesala brez napake, kakor se de» Drage in da je v Genfu dobil vsote, da so podku
pili vojake in sluge.
klamira pred učiteljem na pamet naučeno nalogo.
* Maroko. Uradno se poroča iz Madrida, da
Slišala je vse Golobove besede, prijazne, spoštljive, se je vršil resen boj pri Melili in da so imeli
pa vendar po njenem mnenju predrzne in vsiljive. Španci izdatne izgube.
* Novi periijoki iah je ukazal regentu, naj
Da, vsiliti ji hočejo tega človeka in sam se ji
hoče vsiliti. Vse skupaj je grda, pripravljena igra. se hitro skliče državni zbor in senat. Novi šah se
je kronal 22. L m. Zunanje zadeve je prevzel
in človek bi bil vendar lahko srečen iia Svetu !... Nassr el Milk. — Stari šah se poda najbrže
Koöec prih,
na Krim»

Legar

v

carjevih ječali.

* Noto

Svoje naročnike pro
simo, da odpošljejo
takoj naročnino za
„Rdeči Prapor“.
Dopisi,

Trak (Naro dno sovraštvo nad vse!)
Pretečeno nedeljo se je vršila mednarodnak®lesarska dirka za tržaški «kanapijonat». Dirko j«
VP?!ZO. 0 . trtsSko italijansko kolesarsko društvo
«Liberi e forti». Pot, katero so morali dirkači pre
voziti, je bila z Grete pri Trstu na Konto velj,
Prosek. Nabrežine do Koralna in spet od ia»
mimo Nabrežine, Proseka, Opčin io po novi ob
činski cesti do Trsta. Dirka K je začela na rse
zgodaj. Pn dirki se je pripetilo — kakor navadno
ob takih prilikah — nekoliko nezgod. Zlasti ena
velika. Italijanski kolesar Marchelti je po peti 'fc
vodi z Opčin v Trst, zadel v mali dvosolesui vo
ziček, s katerim se je vračala pridna Kraševka do
mov iz Trsta, kamor je bila pripeljala mleko. Ita
lijanski listi so pripovedovali, da so siovenuà na
rodnjaki nalašč poslali nekoliko Kraševcev < takimi,
vozički na pot, da so tako ovirali kolesarjem dirko,
Nam se zdi to seveda nemogoče, zlasti še, kes t«
bila dirka mednarodna in so se je udeležili tudi slo
venski kolesarji. Sicer je pa navadno ob časa; ko
se je nesreča pripetila, vsak dan na tisti poti vse
polno Kraševcev in Kraševk, ki se z vončki vra
čajo domov. Bolj verjetno je, da se je žena i vo
zičkom držala desne strani ceste, kakor je u Go
riškem za cestno policijo predpisano in da w je
držal Marchelti, doma iz Vidma, leve strani, kakor
je navada v Italiji, ker ni poznal avstrijske navade.
A ko sta se hotela drug drugemu izogniti, je nieć
konfuzije nastala nesreča, ki bo stala kolesarja
Marcheltija zelo drago. Drugo pa je, da so nalil
pot z Nabrežine na Prosek posuto z neštevilnins
žeblji, ki so se zadirali v obroče ia so kolesarji
padali. Da je bila pot kar nasnta z žeblji, je za
enkrat dokazano. Vprašanje je sedaj, kdo jih je na
trosil. Italijanski nacionalni listi pravijo, da so na
redili to slovenski narodni kolesarji in sicer uto,
da se maščujejo nad Italijani, ki so par nedelj
prej tepli posamezne Sokoice. «Edinost* pa trdi,
da so naredili to Italijani in aicer zato, da bi
imeli potem priliko pripovedovati o barbarstvu
Slovencev ter ščuvati proti njim Italijane, — Mi
ne bomo reševali vprašanja, kdo je trosil žeblje.
Stvar je samanasebi tako perfidna, da sl je ne
upamo naložiti pristašem ne ene, ne druge narodne
stranke. Ampak ta perfidija je vendar jasen do
kaz, kako da se posega z narodnim sovraštvom
tudi v najmanj politične prireditve, kako se hoče
na vsak način kovati kapital za narodno sovraštvo,
kako da se ne izpusti niti najmanjše in najmanj
prilične prilike, da se neti že itak do vrhunca do
spelo barbarsko sovraštvo med tržaškim sloven
skim in italijanskim elementom. Kako težavno je
bilo delo, predno se je posrečilo socialni demo
kraciji zatreti med delavstvom nekdanje nad vse
ostudno narodno sovraštvo, predno se ji je po
srečilo ublažiti odnošaje med tržaškim slovenskim
in italijanskim ljudstvom, ki je vsled razmer pri
siljeno skupaj in drugo od druzega živeti, Sedaj
pa napenjajo narodnjakarji obeh narodov vse moči
vse sile, da bi porušili plemenito deio acciuoe de
mokracije ter da bi pahnili Trst za par desetletij nazaj,
ko se v mestu sploh ni smelo govoriti slovensko
in ko meščan ni smel v okolico. Najžalorinejše je
pri tem, da ne čutijo ne eni, ne drugi hujskači
barbarizma svojega početja in da še lepo število
prebivalstva, ki se naslaja ob takih tolovajskih iabruhib narodqjakarske politike.

Domače vesti.
—- Dr. BihsL ki v državnem zbora zuitopa
tržaško okolico, je kar na mah prišel ob spomin.
Na shodu, ki ga je bil sklical pretečno nedeljo t
tržaški «Narodni dom», je govoril tudi c bivšem
ministrskem predsedniku Becku. O njem je po
vedal, da se še ne ve pravzaprav, zaka ie odsto
pil od vlade -ito bo treba seveda poslanca
R y baru ob priliki povedati — da je bil a«, fc
ie uvideval, da se ne sme samo obliubifati ampak
:udi kaj storiti ter da se moramo tržaški
ilovenci zahvaliti Becku, "are «mo na šolikem polju dobili mrvico prevics. Nckdij je By*)af.na shodih pripovedoval, da je le on vse naredil, da smo dobili tržaški Slovenci aa šolskem
?olju nekoliko pravice. Takrat je bilo zavlada«
aačelo, da moramo biti hvaležni Ryba?o. M»
shodih je pripovedoval gospod dr. Rvbaf, da a**
Beck pasti, da je sovražen Slovanom, da nia•»
beseda, ker vedno obljublja, ne d« bi
'
storil itd. In «doli s Baskom», «preč «J»*0“
ni bilo ne konca ne kr^a M
Rybar imenitno Muvati juasïvo p.o
•
,
pa, k. Bed» d «e,
m razume« ter pra* n.,
u,.«.
mino vrAče, Pac tiavroa us imssaa je
politika velikih narodnih psiitä»» a la di. Rjroa,-

svoji»
lahko

ne vedo kam in kaj bi s
njegovih poslušalcih bi se
beneškim Goldonijem : «Povera
B* gcvemnda, mal imparada, ben imPovera gente .. .»

— ittea shod je sklical dr. Otokar Rybaf

Kočevfu

Se naznani okrajnemu glavarstvu v

.. «T- Poa*wečil se je due 16. t m. v Kumenu
na ötajetskem pri streljanju neke pečine delavec
Andrej Vurz. Užgal se mu je smodnik in pri tem
je bil na obeh očesih tako ranjen, da bo bržčas
izgubil vid.
— Ljubljanski vodovod se podaljša do novih

..Vredni dom» v Trstu, da tam poroča o parjj^garnem položaju. Tam je dr. Rybaf predj® sho(l sprejel sledečo resolucijo:
ik
P.łnilr
vil nk
«Volilci zbrani na zadnjem shodu dne 18. ju— Kapelica na Friikovcu se prenese na
iiia » «Narod, domu» v Trato, jemljejo poročile Hafnerjev
svet. Zgradi se kakor sedaj ali pa v
drz, posl. dra. Rybara na snaoje;
renesančnem slogu. Tako je sklenil pobožni mestni
obžaljujejo. da e radi obstrukcije v državnem svet ljubljanski, da si pridobi kaj zaslug v ne
iboru prišlo po zaključku istega do nesrečne in besih.
narodnim interesom škodljive polemike med neka
— Mestnega inženirja nastavi ljubljanska ob
terimi slovenskim; posianci in glasili domačih strank
čina. Natečaj se razpiše v 14 dneh.
na očevidno veselje ia korist vlade ia Nemcev;
— Za odpravo «modniinic z Ijubljanikega
izražajo željo,, da vsi jugoslovanski poslanci polja je mestni svet sprejel resolucijo, ki opo
ostanejo združeni v «Naredni zvezi» in da v tem
zarja na nevarnost, pretečo mestu od smodnišnic
velevažnem momentu nastopajo složno in even- v taki bližini. Dr. Oražen je predlagal resolucijo
aielno s najostrejimi sredstvi proti sedanjemu ger- v jako ostri obliki, po županovi zahtevi se je pa
manizatoričnemu vladnemu sistemu, podrejajoč ublažila.
svoje strankarske interese boju za narodno in po
— Mladiki je ljubljanska občina zagotovila
litično enakopravnost vseh v Avstriji tlačenih in učne prostore za njeno zasebno ljudsko šolo.
zanemarjenih narodov;
Telovadba na pedagoškem tečaju višje dekliške
prepuščajo naposled držav, poslancu dru. Ry s°te — ki ni za proletarske hčere — se razširi
bafu, da ▼ slučaju razdružitve «Narodne zveze» iz na 1 do 2 uri na teden.
vaja tiste posledice, ki jih zahtevajo oziri na na
— Dijaiki in ijndaki kuhinji v Ljubljani je
rodne .nterese tržaškega Slovenstva».
dovolil občinski svet 1. 1908 podporo 100 K, ki
Obračajte to resolucijo kamor jo hočete, pa je zapadla, ker se ni dvignila pravočasno. Predostane konfuzna. In kaj pove? — Prišlo je do po stojništvo dijaške in ljudske kuhinje je vložilo
lemike med liberalci in klerikalci in to boli Ry
prošnjo, naj se kljub temu podpora izplača. Ob
baka. Razumemo. Kadar ni take polemike, ni treba činski svet je sklenil, da se podpora ne izplača.
pokazati barve, človekfje lahko tukaj in tam, lahko
— Razširjenj® podzemeljskega elektrovodje liberalec in klerikalec obenem in politično se ta nega omrežja. Od Marijinega trga do Gradišča
«sloga» v Trstu imenitno rentira. Ampak od reso se položi nov kabel, napravi se v Gradišču novo
lucije bi se smelo vendar zshtevati, da bi pove električno napajališče. Stroški bodo znašali 17
dala, kaj sodi o obstrukciji in kaj sodi o zaklju tisoč kron.
čenju parlamenta. Ljudstvo, tudi tisto, ki ga za
— Mestna zastavljalnica se napravi v Ljub
stopa dr. Ryba
ima menda še druge interese ljani, ker je vlada pritrdila ustanovitvi.
kakor polemiko med «Narodom» in «Slovencem».
— Nove poštno filia^ko zahteva ljubljanska
Kaj misli dr. Rybar n. pr. o trgovinskih po občina ob križišču Tržaške, Rimske in Bleiweigodbah ? Kaj se mu zdi o socialnih zakonih, ki so sove ceste.
bili na dnevnem redu, pajso všled obstrukcije, ozi
— Nesreča s pnlko. Neki deček je v šali
roma vsled zaključenja parlamenta podli pod mizo ? meril s puško na dvanajstletno Jožefo Primožič
in kaj bi znal dr. Rybaf povedati o vladi? Ali je v Trstu, puška se je sprožila in puškina zrna so
imel Bienerth prav, da je zaključil državni zbor zadela deklico, katero so z rešilnim vozom pre
ali ne? Ali je bila njegova taktika napram obstruk- peljali v bolnišnico.
rionistom prava ali ne? To so le tako nekatera
— Umor kočljaža. V nedeljo sta najela brata
vprašanja, ki zahtevajo jasen odgovor, resolucija Janez in Franc Vene iz Litije kočijaža Andreja
pa kar molči o njih. Dr. Rybsf bi rad bil diplomat Zupančiča, da ju pelje v Radohovovas. Takoj v
in rad bi sedel na dveh stolčkih pa se ne zameril začetku sta mu dala 14 kron za vožnjo. Ko sta
nikomur. No, nekajftasa zaleže taka taktika, ampak se peljala pri gradu Selo do gozda, sta napadla

Se Se razmakneta stolčka... ?
— Slovenski Unb so ustanovili slovenski na

rodni poslanci v tržaškem deželnem zboru. Pred
sednik je Rybaf, podpredsednik Sl a vik, tajnik
pa Wilfan.

— V tižaakl municipalni odbor kandidirajo
slovenski narodnjaki Gorjupa in dr. Slavi k a.

— Nove podzemeljske jame na Dolenjskem.

kočijaža Zupančiča, streljala na njega in ga oro
pala, nakar sta zbežala v gozd. Orožniki iz Zatičine so ju pa kmalu izsledili in sta napadalca
sedaj že v zaporih v Višnji gori.
— Utonil je v Čatežu ob Savi pri kopanju
Josip Hlaušer, 19 letni zidarski pomočnik z Dunaja.
Vse se je tako hitro zgodilo, da mu tovariši niso
mogli priskočiti na pomoč. — V Ižici je pa utonil
19 letni mizarski pomočnik Lovro Zajec iz Ilovice.
V vodi ga je prijel krč kar nenadoma. Njegov
prijatelj Fran Kramar ga je hotel rešiti, pa se ga
je Zajec tako oklenil, da bi oba postala kmalo
žrtev vode. Le z veliko silo se je Kramar rešil
gotove smrti, ter se oprostil iz rok se potaplja
jočega.

Večja družba izLjubljane jenašla, kakor poroča praška
«Union», v Mali gori med Dobrepoljem in Laščami
7 doslej še nepreiskanih podzemeljskih jam. 4 so
bile vobče še neznane. Te jame spadajo k glo
bokim predorom. V nekem takem predoru (za
Celom) so našli v globočini 20 m več parov je
lenjih rogov, katerih starost se ceni na 200 let.
Pri tej priliki so si raziskovalci teh jam tudi ne
koliko natančneje ogledali podzemeljsko jezero,
katero je odkril časnikar Pirc 3. L m. v Fmkovi
Tržaikl deželni zbor.
jami pod Stenami. Dosedanja raziskavanja, ki se
bodo pa nadaljevala, kažejo, da leži pod Malo goro
Trst, 23. julija. Včeraj je imel novo izvo
col relik sistem različnih jam.
ljeni tržaški deželni zbor prvo sejo in prvi škandal.
— PeoesredM« turista us Triglava. V to Otvorii je sejo namestnik princ Hohenlohe,
rek dne 20. L m. ob 5. popoldne sta v hudi ne ki je povabil poslanca pl. Budini ch a, da pre
vihti plezala turista Karel Plachinger in Viljem vzame starostno predsedništvo ter drja. Orio in
Las», učitelja na Dunaju, po severni steni na dr. Wilfan a, da nastopita kot perovodje. Bu
Trigliv. Navezana sta bila z vrvjo drug na dru ri i n i c h se je v svojem pozdravnem govoru spo
gega. Med plezanjem je spodrsnilo Lassu in je z minjal bivšega župana in glavarja Sandrinnelija
višim 25 m padel v globočino. Nekaj časa je še ter je izrazil upanje, da bo delovanje deželnega
klical na pomoč, kmalu pa je utihnil in izdihnil. zbora plodonosno. Po volitvi dveh verifikacijskih
Plachinger je nevarno poškodovan, vendar pa je odsekov je vložil dr. Rybar interpelacijo radi
dogodkov ob nedeljski kolesarski dirki. Interpe
še upanje, d» bo okreval.
— Dr Slajnmneva vila v Vratih je po po lacija protestira proti obdolžitvam italijanskih na
ročilih znanega župnika Aljaža dodelana in letos cionalnih časopisov ter zahteva strogo preiskavo.
vsem turistom odprta. — svet za nov Aljašev Ko se je čitala resolucija, je bilo na galeriji
dom aa griču proti Triglavu, je že planiran (zrav žvižganje in tuljenje, ki se je pozneje nadaljevalo
nan), delajo betonske stene itd. Dolg bo 16 me še na ulici.
trov, širok 10 metrov, pritličje zidano, prvo nad
Istrski deželni zbor.
stropja leseno z 10 sobami, podstrešje tudi leseno
Koper, 23. julija. Namestnik princ QHos skupnimi iežišfi in shrambami. Dom bo letos henlohe je včeraj ob 11. dopoldne otvorii
že pod streho. Tudi povečanje Triglavske hiše istrski deželni zbor, ki se je sešel v gledališki
dobro napreduje.
in redutnl dvorani v Kopru. Zborovalo je 43 po

Zadnje vesti.

— Ketreča n» želesnici, Pred železniškimi
prečnicatni na Lavi ob progi Celje—Petrovče se
ie spia'il nred mr/novozečim vlakom konj Franca
Jagra. ki je vozil domov svojega strica A. Ahaca
in neko 201etno deklico domačinko Vrgel je voz
čez prednice, pri čemur te padel Ahac pod vlak
m dobil iako hude poškodbe, da je v kratkem

slancev. Princ Hohenlohe je pozdravil zbor
italijansko in hrvatsko ter naznanil, da je cesar
imenoval dr. Rizzi j a za glavarja in dr. Lagi njj o
za njegovega namestnika. Govoril je potem o
novem volilnem zakonu, ki ima baje nalogo,
napraviti narodni mir in vstvariti podlago za re
šitev narodnega vprašanja v deželi. Potem je
»mri. Jager in deklica sta ostak«nepokodovana govoril o slabi letini fzadnjih let ter o vinski
«■rial padec. Fra”cr.^°^e p’del med krizi, izražajoč nado, da bo skujmo delo prema
Divame Dreher v Trstu, je paaei mea galo gospodarske težave. Ko je še predstavil
» tovornega avtomobila, zadel z glavo ob dvornega svetnika Fabijani j a, sta govorila
glavar dr. Rizzi in namestnik dr. Laginja.
ter obležal mrtev na tleL
o utopljenko, staro okoli 26 let, Potem so poslanci storili obljubo. Za zapisnikarja
sta bila izvoljena poslanca Pesti in dr. Pe
brvi v Celju iz Savinje.
, se od 4. t m. umobolna Fran* sante. Volilni spisi o volitvah, proti katerim so
iz Maigema pri Kočevju. Njeno vloženi protesti, so se izročili verifikacijskemu

odboru, ki šteje 7 članov. Seja se je zaključila
ob 12. opoldne. Prihodnja se naznani pismeno.

Bosenski železničarji. Sarajevo, 23. julija.
Pri skupnem finančnem ministru, baronu Bu
rianu, je bila včeraj deputacija bosenskih že
lezničarjev, ki mu je vročila spomenico radi vra
čuna službenih doklad v penzijo. Burian je od
govoril, da bo čim prej in ugodno rešil stvar.
Potok poniknil. Višnica, ki teče mimo Zatičine čez Mrzlo Polje v Krko, je propadla v pod
zemeljski jami. Če ne bi bil ostal drugi rokav,
bi bila to velikanska katastrofa za ves kraj, ki
nima druge vode ne za pijačo, ne za gospo
darstvo. Višnica žene sedem mlinov, ki si sedaj
z drugim rokavom le deloma malo pomagajo.
Kolikor se more presoditi, je pod zemljo zelo
velika jama. Opomniti je treba, da se je to zgo
dilo že dne 8. t. m. in sicer ponoči, a komisija
pojde šele v pondeljek, 26. t. m. da dožene, kaj
je in kaj bo treba storiti.
Ljubljeni car. London, 23. julija. V zbor
nici je zahteval nacionalist Dillon, naj vlada po
pelje ruskega carja po londonskih ulicah, potem
se bo ruski car prepričal, kako ga spoštuje an
gleški narod. Predlog socialistov, naj se v zna
menje protesta proti obisku ruskega carja zavrže
proračun, je bil odklonjen s 187 proti 79 gla
sovom.
Krnčanriko vprašanje. Carigrad, 23. julija.
Odgovor Turčije na noto zaščitnih držav, se je
sinoči izročil poslaništvom. Turčija izjavlja v
svojem odgovoru, da jemlje zagotovila vlad o
varstvu sultanovih suverenitetnih pravic na znanje
in izreka svoje prepričanje, da se mislijo s tem
tudi meščanske pravice mohamedancev. Turčija
vidi edino rešitev vprašanja in težav v tem, da
se napravi za otok nekaka avtonomija, toda
s sedanjim položajem se kršijo sultanove vla
darske ter mednarodne pravice. Ne more se več
trpeti, da bi se tretja država vmešavala v upravo
otoka. Le če se to preneha, se Turčija lahko
ogreje za àvtonomij'o na podlagi svoje suverenitete.
Solnn, 23. julija. Krešanski odbor za svobodo
in neodvisnost se je podal v pogajanje z Mlado
turki, da se doseže mirna sprava. Krečani zahte
vajo brezpogojno avtonomijo za to da ostanejo v
turški državni zvezi.
Turška «lavno«!. Carigrad, 23. julija. Da
našnja prva obletnica ustave v Turčiji se je nad
vse slovesne praznovala. Ves Carigrad je v za
stavah. V sultanovi navzočnosti se je položil te
meljni kamen za spomenik svobode. Mladoturški
odbor je izdal oklic, v katerem omenja dogodke
z dne 13. aprila, ter obžaluje poboje v Adani,
potem pa poziva vse prebivalstvo, naj pozabi na
preteklost ter naj v slogi deluje v prid domovini.
— Sultan je ogledal veliko vojaško parado, pri
kateri je bilo tudi 72 bolgarskih častnikov navzočih.
Marokko. Barcelona, 23. julija. Moštvo infanterijskoga prapora, ki je imelo oditi v Melilo,
je žugalo polkovniku in drugim častnikom z bajo
netom. Končno se je posrečilo napraviti red. Vo
jakom so se vzeli vsi naboji.
Madrid, 23. julija. Ko se je imel vo
jaški vlak odpeljati na Malago, so družine vo
jakov poizkusile, zadržati vlak. V nastali rabuki je
bilo več oseb ranjenih; 18 so jih aretirali.
Kralj Peter. Belgrad, 23. julija. Na poti v
Ribarsko Banjo je kralj Peter dvakrat omedlel.
Sploh je Petrovo zdravje omajano, ni pa nevar
nosti.
Tnrčija. Carigrad, 23. julija. S e f k e t paša
ima postati vojni minister. — Vlada je odpoklicala
iz Perzije vse vojaštvo, izvzemši oddelek, ki ima
varovati konzulate.
Maroko. Pariz, 23. julija. Iz San Sebastiana
se poroča: Boji v Melili in revolucionarni pojavi
v deželi so silno učinkovali na španski dvor. Kralju
Alfonzu se ni moglo več zatajevati, da se je Ma
ročanom posrečilo, vzeti Špancem dva topa.
Španske izgube še niso točno znane. Ministrski
svet je sklenil, da pošlje 40.000 mož v Melilo.
Vpeljala se je sila stroga časniška cenzura.
Uredniku Imparcialu je pripovedoval neki ge
neral, da so Maročani mnogo izgubili od španskih
topov, toda tudi Španci so imeli velikanske izgube.
Maročani, ki so imeli nemara 10.000 mož, so ne
prenehoma dobivali pojačanje. Vse kaže, da je po
ložaj mnogo slabši, nego se je začetkoma mislilo.
Za vojaške transporte bodo poslej zapirali kolo
dvore. Kralj je odložil potovanje na Angleško.

Umetnost in književnost
: «Naši Zapiski». Socialna revija. Dvojuata šte
vilka 7, in 8. ima sledečo vsebino: Dr. Ivan
Prijatelj : Govor o Župančiču. — Dr. Fr. Kidrič :
Epilog k Trubarjevemu zborniku. — Pregled. —
Zadružništvo. — Tehnika. — Biologija.

Proda se posestvo
v Zagorja ob Savi

a-i

blizu farne cerkve in pet minut od rudnika od
daljeno, ki obstoji iz dveh hiš, enim hlevom in
lepim vrtom okrog hiš. V hišah stanovanje za štiri
družine. Proda se po nizki ceni. Več se ižve pri

M. Čobaln v kons. društvu v Zagorju.

Iihaja v Ljubljani vsak
torek, četrtek tn soboto.
Naročnin* za avstro-ogrske kraje
za celo leto 11 K, za pol leta 7 K
za četrt leta 3 50 K, meiečno 1*20 K;
za Nemčijo za pol leta 7*90, za četrt
leta 1 K ; za Ameriko za pol leta
9-60 K za četrt leta 480 K.
P.UKiMR. Mavlika IB v.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
76. štev.

V Ljubljani, v torek, dne 27. julija 1909.

NASLOVA: Za dopise in rokopise za list: Uredništvo
.MM Prapora», Ljuhfiana.Z» denarne posdjaUe
na list, reklamacije, inserate i. t. d.: Upr*
!aaročila
m«M Prapora», Lipljana, Šelenburgova ulica b,U.

Ka« «eri Bienerth?
Državni zbor je baron Bienerth zaključil. Kakor
je pred pustom udaril po parlamentu baje radi
te&oradikaine obstrukcije, tako sedaj radi agrarnokierikalne. Vmes pa je pripovedoval, da želi de
laven in močaa parlament. Kakor se vidi, se be
sede slabo strinjajo z dejanji. Za to tudi razlogi,
ki jib navaja baron Bienerth za svoja dejanja, niso
prepričevalni. Ko je letos prvič zaključil parlament,
se je hitro pokazalo, da mu je bila odsotnost dr
žavnega zbora zelo prijetna, ker mu je olajšala
izdajo zakladnih listov in ker ni bilo treba ljud
skemu zastopn odgovarjati o diplomatičnih in vo
jaških korakih v aneksijski zadevi. Sedaj pa je
poslal poslance domov tisti hip, ko je bilo največ
upanja, da se poravnajo težave in da postane dr
žavni zbor delaven. Pogajanje med obstrukcijo in
tistim odborom, ki je bil voljen na konferenci
klubskih načelnikov po Adlerjevem govora, je bilo
v najboljšem tiru in če bi ne bil Bienerth posegel
nerodno roko vmes, bi se bil najbrže dosegel
sporazum. Nemški zaupniki so se začeli obotavljati,
ko to prišli od Bienertha, ki se jim je kazal tako
užaljenega, da so se ustrašili ter sklenili, napraviti
rajši vsako neumnost kakor pa dovoliti, da bi bil
njih ljubljenec nevoljen.
Bienerth se je postavil na stališče, da bi bila '
v obliki, po kateri se je imela doseči delavnost
parlamenta, nezaupnica vladi. To je seveda precej
resnično. Bienerth ni znal premagati obstrukcije in
se ni znal pogoditi ž njo. Ce bi bil parlament
sam napravil red v svoji hiši, bi bil pokazal, da
mu je mogoče, kar je bilo nemogoče vladi. To je
povdarjal že dr. Adler nemškim nacionalcem, ozi
roma krščanskim socialcem, torej ni bilo to nič no
vega. A šele, ko jim je Bienerth povedal, da ga
to res žali, so se skujali in vlada je zaključila
parlament.
Ce imamo to pred očmi, nam mora biti jasno,
da je mislil Bienerth edino na svoj položaj. Parla
menta ni zaprl radi njegove nedelavnosti ali ne
sposobnosti, temveč radi svojega portfelja. Prav

t

PODLISTEK.
Novo let«

Konec.

Tudi četvorke je bil konec. Golob je spremil
tko k materi in ko je zaplesala mazurko z
jfim plesalcem, jc dejal ; „Ne vem, morda se
jodična slabo počuti. Kaj vedno iako malo
Gospa Gorjačeva pa je hitela: „Oh, ne, ne,
je trudna; sama sem že opazila. Sicer je
av zgovorna in vesela. No, ako ste se slabo
ali, moramo to popraviti. Povabim vas priič na dom, pa bodete videli, kako je lju/a. Veste, domače dekle; ni za take velike
e, ker jo izmuči šum. A doma vam je zlato."
u je bilo to prav všeč.
,
b dveh je prišel gospod Gorjač povedat,
čas". Odpeljali so se domov m Minki je
o. Vsi so šli takoj spat. Oče je še enkrat

hčerki veselo novo leto . . •
se ni slekla. Odložila je samo plašč,
*** ua posteljo, lzprva je bila brez misli.

* P i*, da ima svinec v glavi. Potem so

zato, da se ne pokaže zmožnost državnega zbora,
s čimer bi se bila pokazala Bienerthova nezmožnost,
je moral oditi na počitnice.
Konštitucionalno mišljenje sedanjega načelnika
vlade je bilo vsaj v opozicionalnih krogih vedno
dvomljivo; zlasti socialni demokratje mu niso ni
koli zaupali, pa so mu to tudi večkrat povedali.
Sedaj se pa sploh ne more več govoriti o dvomu,
temveč popolnoma jasno je, da ima gospod baron
o ustavnih načelih čudne pojme. Konferenca klubskih
načelnikov in njen sklep, ki se išče sporazuma, sta
ga prepričala, da parlament ne odobrava njegove
metode. Zares ustavno misleč minister bi moral
iz tega izvajati posledice. Zakaj tak položaj je brez
suma kriza in v ustavni državi se morajo krize re
ševati.
Lahko pa bi se to zgodilo na dvojen način.
Viada lahko razpusti državni zbor in razpiše nove
volitve. S tem vpraša volilce, če se strinjajo z njeno
politiko ali ne. Vlada, ki se čuti močno, bi to sto
rila. Drugi način pa je ta, da se vlada sama
odstrani in napravi prestor kabinetu, ki se lahko
oslanja na parlament.
Bienerth ni storil ne prvega, ne drugega. Demisiouiral ni, ker preveč ljubi svoje mesto; parla
menta ni razpustil, ker se boji novih volitev. S tem
kar je steril, namreč z zaključitvijo parlamenta pa
ni dosegel nič druzega, kakor da se zavlači kriza
in da se zavlači delo. Za nekoliko mesecev si je
rešil portfelj in zato sms biti hvaležen Šušteršiču
in Udržalu. Toda kaj bo, kadar se bo moral dr
žavni zbor vendar zopet sklicati ? Zakaj tako kakor
na Hrvatskem, kjer se vlada kar po dve leti brez
parlamenta, vendar ne gre v Avstriji. Na čudeže
se menda ne zanaša. In če teh ne bo, ostane po
ložaj v jeseni tak, kakršen je sedaj. Ali bo Bienerth
takrat razpustil parlament? Ali bo takrat demisioniral?
Govorilo se je o rekonstrukciji kabineta za
jesen. A sedaj je tudi to otežčano, zakaj če Bienerth
ne kapitulira pred obstrukcijo in če ne imenuje
tistih ministrov, ki jih bosta zahtevala Šušteršič in
Udržal, si ne bo uič pomagal. Obstrukcionisti pa
menda ne bodo zadovoljni, če se zamenja le ne
koliko ministrov, temveč bodo hoteli, da izroči pred
vsem Bienerth svojo listnico drugemu. Tedaj bomo

Boklamaelje so paitalaa praata.
Naftrankliaaa plama s. ns apr»l»maj». Bekaplll aa aa nanje,
{Marati. laastapaa patit-vntle«
(Skisa 81 Maa) aa »iakrat IU »ia.,
večkrat pa dagakara.

Leto XII.

v oktobru tam, kjer smo bili v juliju in ves uspeh
Bienerthove taktike bo ta, da se je ubil dragocen
čas. In čas — je denar.

Bosenska uprava.
Ko sta bili Bosna in Hercegovina še okupi
rani deželi, so se včasi čule o ondotni upravi reči,
ki so močno uničevale mnenje, da so se turške
razmere pod avstrijskim zistemom obrnile na bolje.
Sedaj sta deželi anektirani in pričakovati bi bilo,
da se vsaj zdaj vpeljejo moderne razmere. Toda
sliši se pač, da hočejo reformirati vojno upravo,
ustanoviti dvoje kornih poveljništev, imenovati ge
nerala Verešanina za guvernerja, nič pa še ne
kaže, da bi prišli v splošni upravi evropski nazori
do veljave. Poročajo se namreč čudne reči o
zemljiških transakcijah, o katerih bo na vsak način
treba v delegacijah temeljito govoriti.
Zadeva ima dve strani, ki sta si popolnoma
nasprotni. Ena je ta, da se naenkrat jemlje ma
lim kmetom pravica, obdelovati in vživati
zemljo, ki so jo obdelovali, kar se spominjajo;
to se utemeljuje s trditvijo, da je dotična zemlja
državna last. Takih slučajev je bilo že več v raz
nih krajih dežele. Kjer so prej kmetje delali v potu
svojega obraza, se jim to kar hipoma prepove pa
se sadi želod. Sodeč po tem bi moral človek misliti,
da poje državi huda za zemljo.
Toda če se ozremo na drugo stran, bi mo
rali priti prav do nasprotnega zaključka. Bosenska
vlada je darovala Husejn begu Biščeviču velik gozd
in ker je bilo o stvari veliko govora, je prosila
avstrijska vlada skupnega finančnega ministra Bu
riana za pojasnilo. To je dobila, ko je preteklo
nekoliko tedoov. Ampak nikakor se ne more reči,
da to pojasnilo res pojasnuje zadevo. Burianova
nota, poslana avstrijski vladi, priznava, da so bili
gozdovi v občinah Gorinja, Bizovac in Japra
Mackić vknjiženi kot deželna last. Začetkom
leta 1908 pa je poročnik Husejn beg Biščevič y
imenu svojega očeta Derviš beg Biščevič a zahteval,
da se prepiše 2700 hektarjev teh gozdov nanj,
češ, da so bili pred okupacijo omenjeni gozdovi
njegovi in da jih rabijo tudi sedaj izključno nje
govi kmetje.

ji zašumele misli in melodije v možganih, brez Oh, v ušesih so ji zašumeli mili akordi — pred
reda in jasnosti. Počasi se ji je začelo bistriti.
zatisnjenimi očmi se je polagoma zavrtelo, sama
Da, človek bi bil lahko srečen, četudi življe se je vrtela in srce se ji je topilo v blaženosti in
nje ne bi bilo valček, in opojna, hipnotizujoča Dragotin jo je nežno prižemal ... in tako srečna,
godba. Ali kdaj bode ona srečna? . . Novo srečna . . !
leto ... ?
Ne, to so sanje! Pa — kaj naj pogine v
Bilo ji je, kakor da pleše z Dragotinom; sanjah, ne da bi enkrat prijela svojo srečo z
čutila je bila njegovo roko okoli svojega pasu in močno roko ? Ves svet ji ne da sreče, ako ne
godba ji je pela njegovo ljubezen, žarko in ven pride iz edinega viral In lahko bi bila srečna.
dar plašno, toda edino iskreno — in to je bila Lahko bi doživela novo leto. Ako sama hoče...
sreča. Tako velika sreča je bila, da je lahko po Ako . . .
zabila na vso muko zoprnega večera, tega sim
Seveda . . . Poseči je treba po sreči . . .
Že je bila na nogah. Še enkrat so naskočile
bola njenega življenja v zadnjih dveh letih, ln
sedaj ji pripeljejo Goloba!
misli : Svet, ljudje, govorice ... Ali to je bil že
Srečal Nikjer- je ne bo brez Dragotina; ni nejasen kolobar motnih barv, med katerimi pa je
koli je ne bo, kajti kako naj bi ubogi odvetniški zmagovala rdeča ognjena boja: Moja srečal Moje
pisar premagal voljo njenih staršev? Nikogar ni, novo letol
ki bi pomagal dvojici mladih, po enem cilju, po
Ogrnila je plašč, vzela je svečo in ključ in
eni, po edini sreči koprnečih ljudi. Ni, ne v ne kakor tatica se je potihoma odplazila iz hiše, po
mrtvih, temnih ulicah in tam zunaj v predmestju
besih, ne na zemlji . . .
Nikogar !... In novega leta ne bode. Stara je trkala na okno, dokler ji ni Dragotin ves v
brezupnost, stara sužnost, staro umiranje ... A čudu, a nem v neizmejni sreči odprl . . . Ostala
človek bi bil vendar lahko srečen, godba bi lahko je pri njem.
V dveh dneh je vedelo vse mesto za škandal.
igrala marsikak valček, poln hrepenjenja, poln
ljubezni, poln mirno, blago izpolnjenih želja . . .

Bosenske deželna vlada je ukazala preiskavo,
da se dožene, če je Biščevićeva zahteva opravi
čena. Zaslišali so se prebivalci dotičnih vasi kot
spominske priče. Nekateri so potrdili Biščevicevo
trditev, drugi pa so jo odlečno zanikali. Brez
dvoma se je pa pokazalo, da druga Biščev ćeva
trditev, češ, da rabijo one gozdove samo njegovi
kmetje, ni resnična. Ves čas so namreč imeli tudi
drugi prebivalci imenovanih občin pravico do lesa
in paše ter so jo tudi rabili.
Ko je vlada zaključila poizvedovanja, je skle
nila, oddati begu Biščev!ću 1150 hektarjev gozda,
vrednega mili on kron. Burianova nota zago
tavlja, da se bodo ostalim kmetom in Občinarjem
ohranile njihove pravice. To zagotovilo pa ne iz
podbije dejstva, da je celo darilo zelo sumljivo.
Ce bi bilo res, da so bili gozdovi pred okupacijo
Biščev'ćeva last, bi bilo vendar čudno, da je tri
deset let ni zahteval, ampak šele zdaj, ko so vsi
dokazi otežčani, prihaja s tako terjatvijo. Trideset
let zadostuje celo za privatnega človeka, da ob
velja njegova last, če je ves čas posedoval pred
met. Tukaj je dokazano, da so gozdovi vknjiženi
na deželo in da jih je posedovala trideset let.
Napram državi pa izgine sicer že v treh letih vsaka
pravica, če je njena last vknjižena.
Na eni strani se torej mali kmetje preganjajo
s svoje posesti brez milosti in ozira, na drugi se
pa begom izročajo zemljišča, vredna milione.
Takšne so bile navade, ko je bila Bosna turška
in so vladali paše. Zdaj pa je baje avstrijska in
vendar se gode take reči!

Strokovni pregled.
Zborovanje rudarske unije.
Po sklepu delegacijske seje, ki je b la dne
28. in 29. maja 1909., bo v galerijski dvorani
«Delavskega Doma» na Dunaju, XVI., Kreitnergasse 31—33 v dneh 4., 5., 6. in 7., po potrebi
tudi 8. oktobra 1909
III. zbor «Unije rudarjev».
Provizorično se je dnevni red določil tako:
1. Otvoritev zbora:
a) Določilo dnevnega reda in opravilnika;
b) Volitev komisije za pregledovanje pred
logov ;
2. Poročila;
a) Za predstojništvo Unije poroča Anton J arolim;
b) Za unijsko blagajno poroča Em. Kratochwil ;
c) Za redakcijo časopisa «Glück auf» Franc
Ebert;
d) Za redakcijo časopisa «Gornik» Jan
Pytlik;
e) Za redakcijo časopisa «Na zdar» František
Riegel.
f) Poročila revizorjev.
3. Organizacija, poročevalec Anton Jarolim.
4. Stanje rudarskega zakonodajstva; poroče
valec Fraut. Ebert.
5. Volitev uuijskega tajništva.
6. Predlogi, ki se niso rešili v razpravi dnev
nega reda.
Predlogi za zbor Unije se morajo po g 12,
točka 6 unijskih pravil vložiti osem tednov pred
zborom pri predstojništvu Unije, ki jih mora šest
tednov pred zborom objaviti.
Predlogi, ki jih nameravajo vložiti krajne sku
pine in vplačevalnice, morajo biti najpozneje do
8. avgusta pri centrali Unije.
Razdelitev za volitve delegatov se razglasi
pravočasno.
Predstojništvo Unije.
*

sprejel resolucijo, ki načeloma obsoja vstop
cialista v buržoazno vlado. Ta resolucij»
p
pozneje na kongresu v Amsterdamu potrdila.
Millerand pa vendar ni izvajal posledic, temveč je
ostal minister ceio tedaj, ko se je moral udeležiti
sprejema carja Nikolaja. Tako se je mm spravil
iz stranke. Vse njegove želje so fie porzną je «
tem, da pride zopet na vlado.
* VIvlani je v zadnjem minalrstru upravhai
dela in socialne naprave; ta portfelj au ostane
mdi v sedanjem kabinetu. Tudi on
«neodvisen socialist», vendar je med Djùa æ
Briandom razlika. Briand hoče vladati in v a
namen je postsd renegat, Viviani bi rad kaj dsspgel za delavstvo in v ta namen je postal
ster. Seveda je njegova želja utopična. Ne da ue
bi imel dobrih namenov in načrtov; toda izvršiti
jih ne more, ker ne odločuje sam, ministrstvo, r ka
terem sedi, je pa meščansko in večina parlamenta
kateremu je odgovoren, ja protidelavska. V sbaati
bi delavstvu lahko mnogo več koristil kakor na
vladi.
Barthou, ki je v Briandovem kabinetu prevzel pravosodno ministrstvo, je bil v starem k*,
binetu minister za pošto in brzolav Prej je že oii
poljedelski minister v Malinovem kabinetu. O njen.
ni povedati nič druzega, kakor da j6 rad minister,
* Finančni mlniater v novi francoski vladi
je postal Cochery. To ministrstvo je posebno
važno, ker je že davno na dnevnem redu davčna
reforma. Prejšni finančni minister Caillaui je
imel v tem oziru simpatične načrte; hote! ja vpe
ljati progresivni (naraščajoči) dohodninski davek,
Sploh je v davčnem zakonodajstvu vpošievai so
cialne razmere. Razume se, da je imel vsled tega
v meščanskih strankah mnogo sovražnikov. Co
chery, ki mu zdaj sledi, je jako «zmeren» in ra
dikalnih davčnih reform ni pričakovati od njega,
* Radikalni poslanec Laffarre, načelnik iz
vrševalnega odbora radikalne stranke, bo v torek
v francoski zbornici interpeliral novo vlado o s>
uem stališču. Pokazalo se bo torej prav kmalu,
če se je Briandov eksperiment posrečil ali ne,
* Dalmatinski deželni zbor bo sklican dne
17. septembra.
* Rasli vajni material s« Črno goro. Iz
Odese poročajo : Ruski pomožni križar «Peterburg»
je zapustil tukajšnje pristanišče z biagoa, ki je,
kakor se govori, namenjeno v Bar ter ima ua krovu
okoli 7000 tonelet vojnega materiala, in sicer
poljske topove, mitraljeze, municije, velike množine
razstrelivih snovi za mine itd., kar je vse podaril
car Nikolaj črnogorskemu knezu. Že v januarju L L
I
je nameravala ruska ladja «Cherson» enak tovor, a
je bila preprečena po avstrijskih vojnih laijjah. Ker
je pa sedaj vsied avstrijsko-črnogorske pogodbe
barska luka prosta, se bode tovor križarja lahko
izkrcal.
* Rutka vlada je prepovedala «Sokolsko zve
zo» v veliko radost naših Rusomanov.
* Atentat na revolucionarja Borami Listi
javljajo, da so voditelji «pravih ruskih ljudi» sklo
nili dati Burceva umoriti, ker jim je neprijeten
radi njegovih razkritij o policiji. Jaurès je na to
opozoril francosko vlado.
* Car v inozematvn. Hesenski veliki vojvoda
je odpotoval s soprogo iu z otroci v Kiel, kjer
pozdravi s pruskim priucem Henrikom 1. avgusta
carja, ruskega prestolonaslednika in štiri carjeve
hčerke. Poroča se, da prideta car in carica »redi
avgusta v hesenski grad Wolfsgaden, kjer ostaneta
dva meseca, Zdravstveno stanje carice Aleksandre
se je zadnji čas zdatuo izboljšalo.
* Rutki car na Francoskem, Kombiniranih
vaj severnega in sredozemskega francoskega brodovja ob obisku ruskega brodorja v Gherhourgu 'so
udeleži deset podmorskb čolnov. Na slavnostnem
sporedu je tudi polk z Wilbur Wrigthoven» aero
planom iu se izpusti v morje velika potapljalna
ladja «Franklin».

stopijo iz nižjega razreda V višji, dosežejo pove
čane pravice v višjem razredu šele tedaj, ko so
vplačali v tem razredu 52 tedenskih prispevkov.
Dokler se ne doseže ta čakalna doba, veljajo za
podpore postavke prejšnjega razreda. Ce prestopi
kdo iz višjega v nižji razred, se zmanjšajo pravice
tisti dan, ko se vpiše prestop.»
K točki «Vplačevanje doneskov» : «Ustanavljajo
se trije razredi po doneskih. Članarina znaša na
teden :
za I. razred 50 vin.,
» II. » 40 vin.,
» III. » 20 vin.,
Prvi razred ni splošno obvezen in se vpeljuje
le za take člane, ki si hočejo z vplačevanjem 50
vinarskega tedenskega doneska zagotoviti večje
pravice.
Drugi razred se splošno vpeljuje in vsak nad
20 let stari član, izvzemši provizioniste, je obve
zan, plačevati donesek II. razreda, t. j. 40 vinar
jev na teden.
j
V tretji razred spadajo člani v starosti izpod j
20 let in vsi provizionisti.
Razdelitev doneskov (k točki 3). Krajne
skupine in vplačevalnice obdrže v vseh treh raz j
redih od vsakega dobljenega doneska 11 vinarjev.
Centrali Unije se oddaja:
od vsakega y 1. razredu dobljenega 50 vinar
skega prispevka 39 vinarjev;
od vsakega v drugem razredu dobljenega 40
vinarskega prispevka po 29 vinarjev;
od vsakega v tretjem razredu dobljenega 20
vinarskega doneska po 9 vinarjev.
Zadnji odstavek tretje točke se ima glasiti:
«Vpisnina in cena za izdane duplikate se mora v
celoti oddati centrali Unije.»
Prekinjeno vplačevanje doneskov.
(Peta točka):
a) Člani po več kakor 10 tednov trajajoči bo
lezni ali brezposelnosti, dokler traja;
b) člani, ki so bili poklicani na vojaško službo,
dokler jo opravljajo.
Ciani tretjega razreda se ne morejo nikakor !
oprostiti plačevanja doneskov.
Dalje prih. v torek,

Politični odsevi.
* Novo francosko vlado je sestavil Aristid
Briand, justični minister Clemenceauvega kabi
neta in bivši socialist. Sploh so v novem mini
strstvu kar trije nekdanji socialisti: Poleg Brianda še splošno znani Miller and, ki je bil
trgovinski minister v kabinetu Waldeck-Rousseau,
ter Vi via ni, ki je imel v zadnjem ministrstvu
listnico javnih del. Motil bi se pa, kdar bi misiii,
da je vsled tega nova vlada radikalnejša od zadnje
ali pa celo da bi bila socialistična. Narobe. Bri
andov kabinet se tako približuje desnici kakor no
beden izza Melinovega. Člani vlade so sledeči;
Predsedstvo, notranje zadeve ter bogočastje Bri
and; pravosodje Louis Barthou; zunanje za
deve Pichon; finance Cochery; pouk in umet
nost Do umerque; trgovina is industrija Jean
Dupuy; poljedelstvo Ruau; kolonije Trouil
lot; delo in socialne naprave Viviaai; morna
rica admiral Boue de Lapeyère; vojna gene
ral Brun. Od teh so bili v prejšnem kabinetu.
Briaud, Barthou, Pichon, Ruau, Viviani.
* Aristide Briand, ki je postal načelnik nove
francoske vlade, se imenuje «neodvisen socialist».
Clau zedinjene socialistične stranke ni. Bil je pa
nekdaj eden najradikalnejših socialistov,
ki je smatral generalno stavko za najvažnejše
orožje delavskega boja. Generalna stavka je
po njegovem tedanjem mnenju prava oblika de
lavske revolucije; na strokovnem kongresu
v Marzilji leta 1892 je naravnost dejal: «Čvrsto
verujem, da bo generalna stavka revolucija . .. Ce
ima revolucija izraziti razredni boj, ne more biti
nič druzega kakor generalna stavka.» Zagovarjal
je tudi vojaško stavko. Vse to je bilo. Danes je
Briaud načelnik buržoazne vlade v buržoazni dr
žavi kakor je nekdaj strogo obsojal pregajanje de
lavcev, tako bo sedaj sam preganjal državne de
lavce in uslužbence, če si bodo hoteli z bojem
izboljšati položaj. Ministrski predsednik in izda

Za letošnji zbor objavlja predstojništvo Unije
sledeče predloge za pravila:
Splošne določbe. Za sprejemanje članov
naj se dostavi v prvi točki, prvi odstavek: «Ru
darji, ki že vživajo provizijo, se ne morejo spre jalec.
jeti za člane Unije.»
* Millerand se, odkar mu je stranka posta
Drugi odstavek naj se glasi: «Moški iu ženski vila stolček pred vrata, ne imenuje več socialista,
člani od 16. do 20. leta ter provizionisti, ki so že temveč je popolnoma prestopil k takozvanim so
bili polnopravni člani, so člani tesnejših pravic cialnim radikalcem. Ko je prvič vstopil v vlado,
(III. razred), vsi drugi so v II. in I. razredu pol je bil še socialist in se je dolgo boril, da bi ga
stranka priznavala za člana. V mednarodni sonopravni elani.»
cialni demokraciji je izzvalo njegov vstop v me
Na četrti strani v prvem odstavku naj se v ščansko vlado zelo živahno debate in na pariškem
drugi vrsti za besedo «prvega» doda «ali druzega mednarodnem kongresu leta 1900. se ni o nobeni
stvari toliko debatiralo, kolikor o njegovem mini,
razreda».
Na četrti strani v drugem odstavku za be strstvu. Jauièj ga je tam še živo zagovarjal, do
kazujoč, da je Millerand z najboljšimi nameni spre
sedo «Prispevki» naj se dostavi; «Člani, ki pre jel ministrstvo. Kongres p» je s ogromno vedno
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Dopisi.
Zagorje ob Savi. Seja občinskega od
bora dne 22. julije 1909. ob 3. popoldne.
Zapisnik zadnje seje se je prečita! in vzel na sname.
Potem predlaga g. Wake (klerikalec), da se ne
prepusti več virilnega glasu «Občnemu konsumnemu
društvu», posojilnici, rudniškemu konsumnemu
društvu, južni železnici, nasproti da se imajo pre
pustiti virilne glasove samo samostojnim poo>tnikom, ne pa korporacijam. Župnik Roth pa pred
laga, da naj se za časa obravnave te točke odiinf
nita virilista posojilnice in konsumuega dru««C°ha* se izjavi proti predlogu župaita i predlogu
g. Waketa pa dokaže v smislu § i iu U. občmske£a volilnega reda za Kranjska, ds 3e Predloi
g. Waketa smešen, citira razsodbo viijega sodišča
z dne 6. februarja 1890, na kar » predlog g. Wa
keta z 10. glasovi proti b klerikalnim odkloni.
Potem se priznajo virilni glasovi posojilnici, rud
niškemu konsumnemu društvu, nasproti si ol 
jijo virilni glasovi Joap Swaigerju in Aotoau
Omerzu ; o zadDjem se bo šele prepričalo, če r -us
nici plača toliko davka. Potom se izreče občhur.
odbor za razširjenje ljudske Jole j Zagorju ii pet*
na šestrazreduico in za ustanovitev paralelke na
topliški šoli. Samostojni lov južne železnice as
odkloni. V občinsko zvezo n se sprejeli iosp ierošec, Pavel Fritsch, Marija Sirmelj, Peršiča pa a»

je obijofc*-0’ & doseže avstrijsko državljanstvo, da
te fprej®e se da Jeri Guggenbichler
;L) î mesečno, Mariji Smrekar 6 K, Marji Dornik
v £ iapetem otrokom Ado fa Kopriva 20 K me**?? ; ?
ie^’
zadnji točki za podporo so
Uerikaici pozabili na bs3edo «ljubi svojega bliž□sega». ker so se posebno brandi dati podporo ne
dolžnim obrokom.
Opozooiti se mora, da je bila seja še s starim
odborom, dasi je b la njegova doba že 19. ma;a
Ł t potekla; ker pa so klerikalci vložili pritožbo
proti volitvam, ki pa še ni rešena, je bila torej še
seja starega odbora, kateremu pripada od naše
stranke samo sodrug čobal.
Sv. Ivan pri Trite. Pri nas je že od nekdaj
zelo ugoden teden za socialno demokracijo. Zato
pa šaš kraj ni brez socialnih demokratov, temveč
jib šteje prav lepo število. Pri minulih volitvah
v deželni zbor odnosno v mestni svet tržaški je
dobil socialno-demokratični kandidat Fran Milost
236 glasov. To število je zelo častno, ako pomi
slimo, da je dobil slovenrko-narodni kandidat ne
koliko nad 500. Tržaška «Edinost» bo seveda tr
dila, da so za Milosta glasovali italijanski delavci,
« š, đa med slovenskimi delavci z okolico socialna
demokracija aima pristašev. Mi pa vemo seveda,
da so glasovali socialno-demokratično, če že ne
izključno, pa vsaj večinoma pristni slovenski de
lavci in volile«, ki ne mislijo z možgani gospode,
sedeče v «Narodnem domu». Pred kratkim se je
osnoval pri nas odbor z namenom, da uredi vse
potrebno za ustanovitev delavskega izobraževalnega
društva. Ta odbor je povab'1 socialistično misleče
delavce pretečeni pondeijek na zaupno posvetovanje
▼ prostore gostilne «Cec», da se tam pogovore o
ustanovitvi izobraževalnega društva. Vabilu se je
odzvalo 128 delavcev, ki so popolnoma zasedli
veliko sobo v omenjeni gostilni. Na posvetovanju
je poročal sodrug Regent iz Trsta o velikem po
menu izobrazbe in o nalogi, ki jo morajo vršiti de
lavska izobraževalna društva. V lepem govoru je
tudi raztolmačil, kako in zakaj se mora delavstvo
organizirati strokovno, politično, gospodarsko in v
izobraževalnih društvih. V poslednjih mora delavec
imeti priliko, da se tudi resnično naobrazi, da ne
bo samo čutil, temveč tudi razumel potrebo orga
nizacije, razumel, da je njegov prostor v vrstah
delavstva, razumel, kaj je socializem in kaj socia
lizem boče in kako je treba delati, da se preuredi
današnja kapitalistična družba v socialistično, v
pravično družbo. Po lepem govoru so navzoči izvo
lili novi odbor, ki ima nalogo urediti vse potrebno,
da bomo imeli v kratkem tudi pri nas svoje de

pnsednikov in 8 namestnikov za obrtno ter 4
pnsednika za prizivno sodišče, V drugi skupini
so vsi mali obrati izvzemši trgovino; ta voli
20 prisednikov in 12 namestnikov za obrtno ter
4 prisednike za prizivno sodišče. Tretja skupina

za trgovinska podjetja voli 12 prisednikov
in 8 namestnikov za obrtno ter 4 prisednika za
prizivno sodišče. Prisedniki, odnosno namestniki
dobe za ves dan 5 kron, za pol dneva 2 K
50 vin. diet.
— Ljudje še lanjajo s skupnem gospodarskem
delu s klarikalci — se jeri «Slovenski Narod».
Takole razlaga svojo jezo: ««S kolom po bratu,
sovražnika pa boža!» «Slovenec» se je z vso
srditostjo zagnal v «Mestno hranilnica ljubljansko»
zaradi zvišanja obrestne mere, istočasno pa po
božal nemško «Kranjsko šparkaso» kot dobrotnico
dežele! Še večl «Slovenec» napoveduje «Mestni
hranilnici ljubljanski» boj, ki se baje začne že te
dai. Pa ljudje še sanjajo o skupnem gospodarskem
delu s klerikalci ! Boleti mora človeka srce pri takih
razmerah, ki jih ustvarja taka slovenska (!) stranka!»
«Narod» je torej hud in kdor sanja v teh razmerah
o skupnem gospodarskem delu s klerikalci, ne more
uživati ajegove milosti. Toda čudno! Ni še davno,
ko je «Slov. Narod» udrihal z loparjem po nas,
ko smo enostavno konštatirali liberalnc-klerikalno
zvezo. Tako kratkega spomina menda vendar ni
majo pri «Narodu», da ne bi prav nič vedeli, kaj
in kako so sami pisali, kako so priporočali slogo
in dokazovali njeno potrebo Š8 meseca decembra.
In ko smo se pošalili ter dejali, da se je slovenska
liberalna stranka zaročila z rimljansko klerikalno
je vstal sam glavar dr. Tavčar za zagovor kleri
kalnega slovenstva. Kako hitro se izpreminjajo časi !
Tako hitro, da danes živ krst ne verjame liberal
nemu protiklerikalizmu. Čez noč so se pobratili,
čez noč so se skregali in čez noč bi se zopet začeli
objemati, če bi le Šušteršič hotel.

— 0 zgradbi dveh novih Ijudikih šol v Ljub
ljani je sklenil mestni svet: Zgradi se poslopje

petrazredne III. mestne deške ljudske šole na Pru
lah in poslopje II. mestne dekliške šole na Ledini.
Parcelira naj se mestno posestvo na Poljanah na
osem parcel, opusti Kapiteljska ulica in otvori
nova začasna ulica. Na Prulah Daj so parcelira
Koslerjev svet, kolikor ga bo ostalo od stavbišča
za novo šolo. — Likozar predlaga, naj bi se se
danji VL, VIL in Vili. razred II. mestne ljudske in
osemrazredne dekliške šole preustrojili v II. meččanski šoli. Povišek plač učiteljev naj bi pre
vzela občina. Naj se v tej zadevi občinski svet
obrne na deželni odbor. Obveljali so vsi predlogi
lavsko izobraževalno društvo, odnosno podružnico poročevalca Dimnika in Likozarjev predlog se je
dobro znanega tržaškega «Ljudskega odra». V izpremenil v toliko, da ne napravi načrta za III.
odbor ao bili izvoljeni sledeči sodrugi: Košuta mestno deško ljudsko šolo nadinženir Hanuš, mar
Anton, Šivic Ivan, Karban Fran, Dubas več mestni arhitekt Koch. Odobrilo se je poročilo
Josip, Bizjak Anton in Trento Ivan. Sedaj pa občinskega svetnika Mallyja, da se zgradi potreben
aodrugi, na delo! V izgled pa naj nam bodo so prizidek k mestnemu liceju. Stroški bodo 70.000 K.
drugi v Sv. Križu, katere hočemo in moramo po Stavba bo že letos pod streho.
— 0 zgradbi obrtne Sole v Ljubljani je
snemati, ako hočemo doseči svoj cilj.
skleni mestni svet: Od nemške komande se na
kupi 14.260 ms sveta, ako ga ta proda, kakor je
bilo prvotno dogovorjeno, za 44.527 K; ako bi
— Socialna strsoka — pravi dr. Krek, da je komenda zahtevala večjo svoto za svet, se zgradi
kler. S. L. S. To je povedal predzadnjo nedeljo v obrtna šola na 19.791 m’ obsegajočem mestnem
»Unionu*, ln potem je začel dokazovati, da ni stavbišču za državno železnico. Imenuje se stalna
obstrukcija v socialnem oziru nič škodovala, češ, stavbna komisija, v katero se izvolijo: Förster,
socialno zavarovanje se itak ne bi bilo rešilo v Hanuš, dr. Krajc, dr. Oražen, Pavlin, Šubic, Turk.
sedanjem zasedanju, zakon o trgovinskih usluž Za stavbnega voditelja se določi mestni stavbni
bencih je vlada zavlačevala i. L d. Lepo. Ampak svetnik Jan Dt-ffj in se mu določi za ča9 zgradbe
dr. Krek vendar ne more utajiti, da je bil zdaj mesečna doklada 200 K. Na deželni odbor se
zakon o trgovskih uslužbencih gotov in da bi ga vloži prošnja za deželno podporo, na Mirju sa pa
bila zbornica lahko rešila v petnajstih minutah. napravi nova cešta, če se kupi svet nemške kö
In Krek vendar ve, da je vse dosedanje delo o rnende, kar je verjetno.

Domače vesti.

socialnem zavarovanju padlo pod mizo in da je
na vsak način izguba, če ne more odsek nada
ljevati dela. Dr. Krek morda želi, da bi njegova
stranka biia socialna in demokratična, a to mu
ne daje pravice trditi, da je. Dr. Krek ni neumen
človek. Med svojimi strankimi tovariši ve in zna
naiveč. Prav zato je pa njegov greh mnogo večji,
zakaj njemu mora biti jasno, da vsa obstrukcija
ni bDa nič drugega kakor Sušteršičevo maslo.
Dr. Krek naj prečita svoje zadnje govore v parla
mentu, potem pa svojo neslano zofistično čenčarijo z nedeljskega shoda, pa naj vpraša samega
sebe, če se sme ponašati z lakajsko službo, ki
jo je izkazal svojemu zaletelemu oberbogu. Krek
je govoril v Unionu tudi nekaj o varstvu vere.
Kadar ni storil nič druzega, nego da je branil
svojo vero, ga še noben socialni demokrat ni na
padel, še celo hvalili so ga; če je n. pr. kaj
pametnega povedal o odnošajih cerkve in države.
Sedaj ae klerikalci pač napadajo. Toda če pravi
Krek, da se to godi radi vere, tedaj se dr. Janez
Evangelist enostavno laže. Krek prav dobro ve,
da lete napadi na herostratstvo te trapaste in kri
minalne obstrukcije m če je že žalostno, da
ni imel dovolj poguma, da bi bil svojim ljudem
povedal, kakšno tepečasto hudobijo mislijo ugan
iti ie še boli žalostno, da zdaj zavija in žagoft. A <■
* ilak ne “°re ’Mc"

dJW9 dobi Ljubljana s L denaredbe justičnega mimstrambrom na podlagi na
> Sodišče bo me«va. Cas je že, da
kakor ljubljanska okrajna
» za enak obseg kakor iju J
sam0.
»Æ Ä vsi veliki

»triniab,

avzemif trgovino i to tkUpiM 'O

— Poizkušaš samomor vojaka. V Trstu je
skočil 23 let stari infanterist 97. pešpolka Anton
Kočevar »radi nesrečne ljubezni* iz transportne
hiše v ulici Belvedere na cesto in se nevarno
poškodov B.
— Otrok utonil. V četrtek popoldne se je na
barkovljanskem morskem obrežju kot po navadi
vsak dan — kopalo več otrok, med temi tudi
91etni Mario Spanger z Grete pri Trstu. Ko so bili
drugi otroci že vsi iz vode, so zapazili, da je
ŠpaDger izginil pod vodo. — Drznejši so plavali
takoj tja, kjer se je kopal in ga po mnogem trudu
spravili na kopno. Ali siromak je bil že mrtev.
— Nenraven napad na ladji. Iz Trsta se po
roča : Pretekli teden je potoval neki profesor iz
Gorice s svojo soprogo na parniku iz Kotora v
Hvar. Po noči je kapitan po svojem slugu dal
narkotizirati profesorja. Sluga mu je namreč prilil
v vino narkozno tekočino, da je trdo zaspal. Med
tem je kapitan vdrl v kabino prefasorjeve soproge
ter jo hotel posiliti. Gospa se je s težkim trudom
ubranila pohotniku, kličoča na pomoč svoje sopot
nike, ki so vlomili v kabino ter rešili gospo. Uve
dena je o tej aferi, ki vzbuja veliko senzacijo, naj
strožja preiskava.
...........

Zahtevajte
»s vaeh goalllnah,
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Zadnje vesti.
Po traka Set ssorje.
Kar se zadnjic ni posrečilo aviatičarju Lathamu,
je dosegel zrakoplovec Blériot : S svojim aeropla*

nom je preletel morski kanal med Francijo ,in
Anglijo, ki je na onem mesta 33 kilometrov ši
rok, v 23 minutah. Angleški časopis «Daily Mail»
je razpisal ceno za tistega, ki preleti po zraku
morski rokav. Prvi se je za to ceno potegoval
Latham, ki je pa vsled aekega kvara na motorju
padel v morje in ga je morala rešiti ladja, ki ga
je spremljevala. Latham | je že takrat napovedal,
da misli ponoviti eksperiment, čim so mu po
pravi zrakoplov. Med tem sta prišla v Calais še
dva aviatičarja Blériot in grof Lambert. Prvi se je
dvignil B'ériot v zrak in poizkus se mu je sijajno
posrečil. O tem so došla sledeča poročila:
Dover, 25. julija. Blériot, ki se je ob 4. in
30 minut v Calais dvignil v zrak, se je ob 4. in
53 minut pri Dover Castleu spustil na angleško
zemljo. Francoska torpedovka «Escopette», ki ga
je spremljevala, je došla ob 6. in 40 minut. B'é
riot, ki je bolan na nogi, se je moral takoj od
peljati v hotel. Sam pripoveduje, da mu je po 10
minutah izginilo francosko obrežje izpred oči. Ne
kaj časa ni videl nič druzega kakor vodo in zrak,
a kmalu se je prikazala doverska luka. S svojim
zrakoplovom je preletel angleške bojne ladje, ki so
bile v luki, napravil je v zraku dva kroga in po
tem se je spustil na tla.
Pariz, 25. julija. Blériot je Sklenil tekmovati
tudi za ceno, ki je razpisana za let iz Londona v
Manschester in iznaša 25.000 frankov.
London, 26. julija. Angleški Aero-klub je
sklenil postaviti spomenik na mestu, kjer se je
Blériot spustil na angleška tla.

Od «Dalmaiije». Trst, 26. julija. Cimadori,
ki je imel postati generalni ravnatelj novega pa
robrodnega društva «Dalmatia», ni potrjen.
Baje bo imenovan veleposestnik Josip pl. Vida.
Ogrsko. Budimpešta, 26. julija. Socialni
demokratje so sklenili, nastopiti vnovič za splošno
in enako volilno pravico ter prirede v ta
namen po vseh mestih agitacijske shod. Prvi teh
shodov bo v Požunu.
Krščansko vprašanje. London, 26. julija.
«Times» imajo iz Kandije poročilo, da so takoj po
odhodu angleških čet na trdnjavicah okrog luke
z vojaško slovesnostjo razvili grške zastave.
Konflikti na Turškem. Carigrad, 26, julija.
Pri včerajšni vojaški paradi je občinstvo tako sililo
v sultanovo bližino, da je moral policijski minister
sam s sabljo goniti ljudi nazaj (?). Angleški po
slanik je izrazil velikemu vezirju svoje ogorčenje (!)
radi nereda ter je zapustil prostor.

Srbska dinastija. Berlin, 26.julija. «Zeit
am Mittag» poroča iz Belega grada: Princ Jurij
je dobil v roke Pašćevo pismo, namenjeno biv
šemu ministru G en Čiču, vodji zarotnikov, v ka
terem se pravi : Staroradikalna stranka se zaveda,
da je izprememba dinastije za Srbijo ne
izogibna. Najbolje pa bi bilo, izvoliti kakega an
gleškega princa za kralja, Petru pa iz zadnjega
posojila izplačati pet milionov.
Francoska kriza. Pariz, 26. julija. Novo mi
nistrstvo je na svoji prvi reji sestayilo vladno
izjavo, ki se jutri prečita v parlamentu. Pred vsem
hoče Briand z Millerandom izdelati uradniško prag
matike. Za volilno reformo ne bo dovolj časa
pred novimi volitvami.
Zarota na Grškem. Atena, 26. julija. Vlada
je prišla na sled pro ti di nast i čni zaroti.
Mlajši častniki v Atenah imajo zvezo z enako mi
slečimi častniki s drugih mestih. Mnogo častnikov
so zaprli.
Atena, 26. julija. Vlada demontira vse vesti
o vojaški zaroti.
Grška vojna reforma. Atena, 27. julija.
Vojni minister je predložil kralju sledeči načrt, ki
je že potrjen: 1. Kraljevski princi opuste vsa po
veljništva v armadi ia dobe častna mesta. 2. Za
vrhovnega poveljnika se imenuje general kakšne
inozemske armade. 3. Trije častniki tujh armad
dobe inspekcijska poveljništva. 4. Mornarica se re
organizira po enakih načelih.
Boj pri Selili. Madrid, 26. julija, O zadnji
bitki pri Melili so naznanjajo grozne posameznosti.
Podpolkovnik Marin je bil dvakrat iz puške zadet
in je padel. Špancem prijazni Maročani so prišli z
ženami in otroci v španski tabor prosit zaščite.
Bitke se je udeležilo 16 000 Kabilov. Maročanski
pogum je vse presenetil. Spancem so vzeli top v
najhujšem ognju.
Madrid, 26. julija. Maročansko poslaništvo je
zapustilo mesto.
Madrid, 26. julija. Ministrski svet je sklenil,
poslati 30.000 mož v Maroko.
Barcelona, 26. julija. Vprotestproti ma
ročanski vojni se je razglasila gene
ralna stavka. Tudi v pokrajini je izbruhnila ge
neralna stavka. V Barceloni je razglašeno obsedno
stanje.
Madrid, 26. julija. V Sabadelu so stavkujoči
delavci prerezali brzojavne žice in preprečili odhod
vojaškega vlaka,
Proti Tolstemu. Krakov, 26. julija. Iz Peter
burga se javlja, da bo v kratkem proti Tolstemu
proces radi njegove knjige «Božje kraljestvo v nas».
Tolstoj ima dva glasovita odvetnika.

Ustnica uredništva.
Spodnja Šiška: Dopis o šolskem vprašanju prihodnjič,

lihafa v Lfnbljaal vuk
tenk, četrtek te soboto.
Vančala* n »ntro-oenke kraja
M celo leto 14 K,ia pol Irta 7 E
ta četrt leta 3'50 K, aietočnol-20 K;
u Nemčijo a pol leta 7'9O, a četrt
teta 4 K ; a Ameriko u pol leta
950 K a četrt leta 4 80 K.
PaaaHUi* Alavllka IO «.
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Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
V Ljubljani, v četrtek, dne 29. julija 1909.

77. štev.

NASLOVA: Za, dopiae in rokopise a list : Urednlitro
sBdočSt* Prapora.; Dobijana. — Za denarne pošiljatve
naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d.: VprsTnlitTO
«Bdečega Prapora», Dobijana, šelenburgova ulica 6/11.

Nekoliko jasnosti.
S svojo nesmiselno in brezvestno obstrukcijo
so se pripravili klerikalci v zagato, iz katere jih ne
sefiio v« sonatiski iz duševno sorodnih klerikalnih
in agrarnih klepetulj, objavljenih v «Slovencu».
Seveda se razume, da ne morejo Šušteršič in nje«
gove oprode stopiti pred narod ter si potrkati na
prai in «klina» <mea culpa». Svoje početje hočejo
opravičiti, pa se poslužujejo barnnmske metode.
Veliki bobni done, narodnost in domovina dajeta
snov za reklamo in sploh se dela tako, kakor da
ao klerikalci doživeli velikanski triumf in da jim ga
priznava res svet.
Toda kaj je v resnici s tistim velikanskim
uspehom?
Spomnimo se pred vsem, kako se je pričela
klerikalna opozicija. Po rimi še ni bilo ničesar opasiti o nji. Saj je umevno. Bienerthovo vlado je
vstvaril Gessmann in do tistega časa je bilo našim
klerikalcem vse sveto, kar ao počeli dunajski
irski gasisici, Torej jitn je bilo tudi Bienerthovo
ministrstvo ljubo. Še prvo zaključite« državnega
zbora so odobravali, Bienerthu pa so izrekli
zaupnico, ko so mu poverili nalogo, pokrbeti za
delavnost državnega zbora.
Vse to je büo tudi v «Slovencu» črno na be
lem ter se ne da vtajiti. Kaj se je, odnosno kaj
se ni zgodilo, ko se je Bienerthova vlada hipoma
izpremenila v «predpustno» ? Katoliški element se
ni skrčil v prenovljenem kabineta ; sedanje Biener
thovo ministrstvo ni nič manj klerikalno od prvega,
]e pa bolj klerikalne od Backovega; sicer ne hi
bili ž njim zadovoljni Gessmanovci. In doslej se
nam je vendar dopovedovalo, da igrajo v politiki
S. L S, «krščanska» načela prvo vlogo. Tu se
torej ne morejo iskati razlogi. Sploh je brezvspešno

PODLISTEK.
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Saj pač ni treba, da bi vam razkladal, kaj
avtomat? Dandanes ve to vsakdo. Nekdaj pa
inče ni vedel, kaj je avtomat A če pravim, da
e io dandanes vsakdo, se mora tudi to relativno
maVaù kajti zelo mogoče, da bi zamorci ali
>a Malaja v marsikakšnem avtomatu spoznali
takšnega boga. S čimer še nikakor m rečeno,
la smo mi večji modrijani od zamorcev in Malaj»v. Tudi mi častimo mnogo bogov, ki niso bo
govi in nihče ne more povedati, kdo ima za
svoje bogočastje boljše razloge.
Manica morda ni vedela, kaj je avtomat ln
iz se ne bi čudil temu. Avtomat ne ve sam, kaj

V našem času je dobiti še jako mnogovrstnih,
korekoč inteligentnih avtomatov. Spominjam
mo na tiste lutke, ki so iz lesa, ali bogve iz
zO8jo ne le hoditi in plesati, temveč celo
vnriri- oapaaa, mamaaa... I Nekoč sem videl
■n* Id ie znala dva cela stavki.
t0 Manira pa ni nikdar toliko govorila, vsaj jaz

Manica P« we bU kd0 vpraäal> ali je Manica
’
?’
m hil mogel mirne duše odgovoriti ;

omat, ne bi bil mog?
da je
Bolj verjetno aem^^
je 51a
Pogostoma sem
se je vra.
tiaj v tovarno, èeste}e f k jti k(jOr hoče videti
» domov. To je umevTl0’^ zgodaj vstajati.
idoče v tvarno, mo a^ g £
** u je tema pnvadtlt,
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Leto XII.

stikati po načelnih razlogih nenadne klerikalne Računati pa saorams is s dejstvom, da klerikalci
opozicije. Pač pa je jasen negativni razlog. Ko Šu niso imeli takega vspsha v misli. Tedaj ja pa stvu ie
šteršič ni postal minister, je postal opozicionalec. bolj žalostna, kar bi bilo tedaj june, da je naj
Seveda ne zamerimo slovenskim poslancem, močnejša slovenska stranka nezmožna preračunati
če so v opoziciji proti Bienerthovi vladi. Po našem posledice svojega ravnanja. Tndi v tem slučaju je
prepričanju sploh ne more biti njih prostor nikjer za slovenski narod važno, da m iznebi vodstva, ki
drugje. Toda koliko je vredna taka opozicija, katere ga goii v pogin.
ne M bilo, če bi bil Šušteršič minister? Koliko
tehta opozicija, ki je porojena edino iz osebnih Goriške Tolltre.
interesov?
Nove volitve sa goriški deželni zbor so raz
Ampak dobro. Opozicija je nastopila, pripra pisane, ker je hil položaj v starem deželnem riboni
vila je Bienerthu mnogo težav in nič ni bolj na tak, da se cele leto ni mogel konititninti deželni
ravnega, kakor da je hotela zrušiti Bienertha. Toda odbor. Znano je, kako čudne tveze m nastala v
kaj se je zgodilo? Ko je imel Bienerth rekrute in goriškem pulamentičn ; slovenska liberalna stranka
proračun, torej vse, kar je nujno potreboval, so jo bila združena z italijansko klerikalne, slovenske
klerikalci izjavili, da je parlament izčrpal svoje po klerikalna pa z italijansko liberalne. Bilo je ku
letno delo. In da izsilijo priznanje tega mnenja, so za opereto. In nad vse veselo je bilo, ko je go
vložili svoj cent nepotrebnih nujnih predlogov.
riški nadškof ožigosal zvezo katoličanov s «frama«
Stvarno je že to logika, ki se kar klofuta. soni» in «brezverci», pa so slovenski klerikald s
Kako se more od parlamenta, ki je baje izčrpal najkomičnejšo rtsnobo trdili, da so to ae tiče njih
svojo nalogo, zahtevati, da naj reši osemdeset nuj ampak — italijanskih klerikalcev.
nih predlogov? če nima nič več delati, tudi nima
Gotovo — goriški deželni zbor je bil karika
reševati novih predlogov. Seveda ni šlo klerikal tura. Vlada ga je razpustila ia če bi bile storila
cem za logiko. Danes pravijo, da jim je šlo za boj to že prej, bi bila ravnala pametnejše. Vendu pa
proti Bienerthu. Toda takrat, ko je bil rešen pro je vprašanje, kaj ee bo doseglo z razpustom.
račun, niso rekli besedice o Bienerthu, temvefi so Upanje, da se razmerje strank z novimi volitvami
le deklamirali, da je parlament izčrpal temeljito predrugači, jo skoraj povsem ilusosvojo nalogo. Njih priznani namer torej ni ričao. En mandat goralidol ne pemeni nič. Ce
bil, delati Bienerthu težave, temveč preprečiti delo pa ostane pri starem, je pričakovati, da se ponovi
parlamenta, preprečiti torej tudi opozicionalno čedna igra «dgn—miga» tndi v novem deželnem
delo, preprečiti v zadnji vrsti tudi Bienerthov zboru in potem gre lahko vse po sunem vzoren
padec. Zakaj o tem je bil izključen vsak dvom : Ce sine graria — v neskončnosti
bi bil parlament ostal skupaj, bi ie bilo lahko zgo
Da je tak položaj trajno nevzdržen, ni treba
dilo, da bi bil Bienerth ostal brez večine in se dokazovati. Vladi je morda ljubo, da nima nadleg
spravil v tako stisko, da bi bil moral izvajati po z deželnim zborom in rajši gospodari brez njega
sledice; čim je bila izsiljena zaključite« državnega kakor ž njim. Toda ljudstvo ima pravico zahte
zbora, je bil Bienertha zavaroven obsta vati, da pride do besede, dokler so sedanje de
želne meje, v deželnem zbora.
nek vsaj za dobo počitnic.
Tedaj pa vlada ni dopolnila svoje naloge, Ce
To je vse tako enostavno, da razume norma
len otrok lahko nezmiselnost klerikalne politike. je razpustila deželni zbor, temveč ima tndi skrkdaj kakšno drugo navado, jaz bi pa gotovo na<
redil kakšno norost ali pa kakšen obupen čin,
ako bi moral vsako jutro ob četrti, ali recimo ob
peti, ali dajmo celo ob šesti uri vstati. Včasih
sem se čudil, da niso ljudje naredili še nobene
revolucije, ker se morajo zjutraj ob zgodnji uri
dvigati iz postelje. Manici pa to ni bilo nič. Naj
je bilo lepo ali slabo vreme, svetlo ali temno
jutro, vroče ali mraz — ona je vstajala ob svoji
navadni uri, kakor bi jo bil kdo vsak večer navil
liki budilnik. Včasih sem premišljeval, ali se mar
nikdar ne jezi, če je še trudna, pa mora zlesti
iz tople, čeprav ne premehke postelje. Ali ni njen
spanec nikdar bolj trden? In če še mora trudna
vstati v mrazu, se menda vsaj neprijetno počuti.
Ali izvedel sem, da se ni nikdar kaj enakega
pripetilo. Avtomat je bil navit, pa vstajal je brez
mislij in brez občutkov. Iz ne popolnoma zane
sljivih virov sem zajel pripovest, katero ponavljam
z največjo reservo, da je Manica v prejšnjih letih
— a tega je menda že dolgo — včasih vendar
nekaj mislila. Seveda to ni bila nikakršna kom
plicirana misel. Izrazi se jo lahko z eno samo,
kratko besedo: Morami
Kolikor Manica ni bila avtomat, je bila sama
vtelešena dolžnost. Toda tudi prepričanje, iz ka
terega je to čuvstvo dolžnosti izviralo, je bilo do
cela enostavno. .Živeti, jesti treba, torej treba
zaslužiti*.
V tem je imela Manica pač prav. Tudi p«
avtomatih »e mora kaj storiti, da delujejo.

Toda (lave si ni razbija’a o dilemi: Ali treba
jesti, da se dela? Ali treba delati, da se jé? Z
mislimi se sploh ni ukvarjala. Morda zato, ker
jo je vsaka misel bolela, ker je bila vuka težka
in neprijetna... Prav tako ni imela nobenih želja,
nobenih ciljev, nobenega upanja... Take reči
imajo avtomati samo v pravljicah.
Nekdaj je bilo pač nekoliko drugače; pred
petnajstimi leti, petnajstimi, šestnajstimi — kali?
Takrat ni bila avtomat, ampak mlado dekle. V
prsih ji je nekaj ropotalo, ščipalo jo je pod rebri,
oči so se ji včasih raztegnile in pogledale v svet,
kakor bi nekaj iskale. Saj veste, kako je to pri
mladih dekletih. Sama želja jih je, samo priča
kovanje. Nekaterim se želje izpolnijo, nekatera
kaj učaka ... ne vsaka.
Manica je bila izmed slednjih. Pa to je sedaj
minilo. Nikdar ne misli več na to, ne tožuje, ne
koprni, ne žaluje.
Kadar umrje, pa jo bodo morda razudili, tedaj
bodo našli med rebri kamen čudne oblike, po
doben človeškemu sren. Samo neka mala izdolbina
bo v njem, drugače vse navaden kamen. Tam,
ker je tista luknjica, je nekdaj nekaj bilo, kar je
minilo.
Čudno! Nocoj nekaj manjka avtomatu. Spati
ne more, da si je že pozno. Ob tej url sicer
vedno spi. Vrag ve, kako je tu prišlo nocoj.
........... ..
Dalj« prih,

beti, da pride v deželo ustavno delo. To se
pa da zagotoviti le z enim sredstvom.
Vir vseh homatij v deželnem zboru je njegov
sestav. Goriški parlamentiö je pravi simbol av
strijske površnosti in brezbrižnosti, tiste avstrijske
lastnosti sploh, ki se ji po nemško pravi šlendrian.
Šele pred dvema letoma se je izdelala volilna re
forma za ta deželni zbor in že se kaže, da ni
ničesar izboljšala, temveč je še poslabšala položaj.
To pa seveda ni čudno, če se spomnimo, da po
slanci sami'niso prav vedeli, kakšen je načrt, ki
so ga imeli v roki, pa so šele par mesecev pozneje
spoznali, za kakšno pokveko so glasovali. V Av
striji je dosti slabih volilnih redov; ampak take
kolobocije ni nikjer kakor na Goriškem. Jasen je
bil v celi reformi le en namen: Preprečiti socialni
demokraciji vstop za vsako ceno. Zaradi tega se
volijo v splošni kuriji 0vsi trije poslanci za vse
okraje skupaj, kar je popolnoma nasprotno vsem
določbam za ostale razrede.
Ge bi imela vlada količkaj jasnega vida, bi
morala spoznati, da je sedanji volilni red glavni
vzrok vseh nepriltk. Iu sama bi morala napeti vse
moči, da bi dosegla resnično demokratičen
in pravičen volilni red. Kako se bo vlada
zavedala te svoje naloge, ne moremo vedeti. Prav
nič pa ne dvomimo, da bo moralo ljudstvo
samo prav energično pokazati svojo
voljo ter prisiliti vlado in deželni zbor, da
pogledata pameti v obraz.
Volilna borba na Goriškem bo torej za so
cialno demokracijo morala v prvi vrsti imeti zna
čaj borbe za volilno pravico. Ge more
stranka doseči kak mandat, je gotovo dobro, a
seveda le tedaj, če ga more doseči s svojo močjo,
brez koncesij in kompromisov. Najvažnejše pa to
sploh ni. Glavna naloga socialne demokracije v
deželi je organizirati agitacijo za splošno in
enako volilno pravico ter jo spraviti na
tako višino, da jo bodo vlada in meščanske stranke
morale vpoštevati.
Splošna in enaka volilna pravica je geslo, ki
mora v sedanjem boju na Goriškem zadoneti od
enega konca do druzega. In ta klic ne sme
utihniti, dokler se opravičena terjatev ne uresniči.

Politični položaj na Goriškem.
(Poročilo sodruga dr. Tutae na goriški deželni konferenci.)

Ge hočemo razumeti naš politični položaj, se
moramo nakratko ozreti na splošni položaj, ker v
njem vidimo pota, katera moramo hoditi tudi mi.
Ozirajoč se na podrobnosti domačega boja, vidimo
stremljenje posameznih oseb, a nikake načelnosti.
Socializem je danes široko razpletena, od učenja
kov priznana veda, nov svetovni nazor, nova, lahko
rečemo boljša vera, ki se oznanja trpečemu člo
veštvu. V delavskih srcih in iz delavskega instinkta
se je socializem zaredil, po veščakih izvedel svoj
sistem, tako da stoji danes poleg krščanskega kot
drug svetovni nazor, ki je zmožen izboljšati raz
mere delavskega ljudstva. V tem vidi tudi goriška
socialno-demokratična organizacija svojo bodočnost,
ve, da je mogoče slediti edino tej novi ideji, tem
bolj, ker je naša zanemarjena in zapeljana go
riška dežola v celi Avstriji najbolj proletarska po
ekonomičnem sestavu in, lahko bi rekli, tudi po
isštinktu prebivalstva.
Na Angleškem je socializem celo od starih
zgodovinskih strank fevdalnih in liberalnih, danes
docela priznan, tako da so te mogočne stranke
delavstvu in Bocializmu dale zastopnika v mini
strstvu.
Na Francoskem vidimo, da socialni demo
kratje niso v parlamentarni večini, yendar njih
stranka odločuje usodo francosko države. Stare
mogočne stranke so se morale demokratizirati,
ako niso hotele izginiti.
Na Nemškem je od 9 milionov volilcev 3l/i
miliona socialno-demokratičnih, tako da je socialna
demokracija numerično najmočnejša stranka in so
vladni krogi odvisni od tega, kako se vede ona
kot predstaviteljica delavskega ljudstva.
V Avstriji imamo v parlamentu 88 zastopni
kov, ki s svojo, četudi negatiyno pozicijo, odločajo
in lahko rečemo, da preko volje socialnih demo
kratov ne more nobeno ministrstvo in nobena
vlada več obstajati.
Dotakniti se hočem Se točke, ki je za nas jäko
pouSijiva, namreč položaja aocialno-demokratične
stranke na Ogrskem, kjer se najbolj teroristično
zatira. Vlada ni razpustila le železničarskih, mar
več čelo vrsto strokovnih organizacij, stavlja za

preke njih ustanavljanju, ovira delo političnih or
ganizacij in združevanje. In kaj je rezultat? Da se
delavstvo organizira v socialno-demokratični stranki
boljinbolj ter da prodira socialno-demokratična
ideja v vse sloje prebivalstva, tuđi kmečkega
ljudstva, tako da je menda v celi Evropi med
kmečkim ljudstvom na Ogrskem največ pristašev
socialno-demokratične stranke. Zlasti med rumuń
skim in slovaškim narodom zatira vlada vsako
prosto gibanje, merilo za vpliv socialno-denaokratične stranke je, da je med temi narodi celo
nižje duhovstvo začelo klicati: «Proč cerkve od
države, delimo si delavci-duhovniki bogate do
hodke škofov in vladnih zastopnikov!» V tisti dr
žavi, kjer se torej socializem najbolj zatira in za
sleduje, prihaja tudi do najvehementnejšega iz
bruha.
Hote! sem dvigniti pogled na to svetlo stran
socializma, predno preidemo na malenkostne, skoro
obupne domače stvari.
Zanima nas posebno letošnji položaj, ko je
deželni zbor po kratkem obstanku zopet razpuščen.
Naš deželni zbor nima sicer na sebi bogve kake
važnosti, ali volitve so poučne, ker kažejo moč
naše in ostalih političnih strank. Vse delo našega
deželnega zbora je bilo pravzaprav izkoriščanje
po posameznih osebah. Boj med strankami se nam
predstavlja v osebnem prepiru med dr. Pajerjem,
Faidutijem, Gregorčičem in Gabrščkom. Odloče
valo ni politično mneDje ne gospodarsko stremlje
nje, ampak boj je šel le med posameznimi ose
bami za odločilna politična mesta, brez ozira na
načela in ljudske interese.
Dalje prih.

Ravnatelj strella na ielavce.

V Ajdovščini stavkajo delavci že osem tednov.
Stavko je vprizorila N. D. O., ker ao v Ajdovščini
take razmere, da je boj med delavci in podjetjem
obenem boj med Slovenci in Nealovenci, Tam, kjer
odira delavce al o ve n s ki izkoriščevalec, seveda
ue ime nastopiti komedijantska N. D. O. Uprizo
ritev te atavke je biia tako brezvestna, cato vse
kolobocije te klike konfuznih nepridiprav. Pogan,: delavce, ki ao se sinoči «organizirali», danes v
stavko, je ueodpuatna lahkoumnosL Seveda niso
ženialni vodje N, D. O. niti v sanjah premislili, da
je treba proučiti konjunkturo in vse razmere, preden
se skiene stavka. Qa se delavcem v Ajdovščini zelo
slabo godi, je stara resnica, in če bi se bili orga
nizirali takrat, ko jim je socialna demokracija da
jala priliko, bi se jim danes że drugače godilo. A
slab položaj še ne zagotavlja zmage. Ajdovskim
delavcem želimo iskreno, da bi ai izboljšali peložaj,
toda v njihovem intereau se mora ie povedati, da
se tako no začenjajo stavke.
No, v nedeljo se je zgodilo v Ajdovščini nekaj,
kar je sicer le še v najzapukCenejših krajih Galicije
in na Ruskem mogoče. Ves dogodek pač še ns po
polnoma dognan, a to, kar se ve, je dovolj razbur
ljivo. Ravnatelj A mann je s svojimsinom
streljal na delavce ter je enega ranil.
Najprej je bil shod, potem pa so šli vsi delavci
pred tovarno — čemu, se ne da točno konstatirati
iz poročil. Tudi še ni dognano, kdo je prvi začel.
Ravnatelj prikazuje stvar tako, da so deiavci na
padli, on pa da se je le branil; nasprotao se pa
trdi, da je streljal na delavce, ko so priši; do to
varne, a to jih je tako razkačilo, da so začeli po
Dopisi.
bijati šipe in so celo demonstrirali nekoliko ob
Solkan pri Gorici. Mladi gospod Vladimir jektov.
Knaflič, ki prodaja svojo modrost v zakotnem
Ko dobimo natančnejša poročila, jih objavimo.
„Narodnem Delavcu*, namesto da bi si je sam
izkušal kaj pridobiti, je v omenjenem lističu dejal,
da .so mu solkanski socialisti žugali, da ga na
padejo, če pride sem. Gospod Knaflič, ki mu
Sodruge in prijatelje vabimo na novo na
nedostaja marsikaj druzega, ima vsaj bujno fanta
zijo. Bodi mu torej povedano, da ni prišlo sol ročbo, dosedanje naročnike pa, katerim je potekla
kanskim socialistom niti v sanjah kaj takega na naročnina koncem meseca julija, da jo zopet
misel, ker nimajo toliko straha pred gospodkom, obnove.
da bi se ga morali braniti s takimi sredstvi.
Narobe. Že večkrat smo rekli, da naj pride k nam.
Da pa ne bo izgovora, ga tukaj javno pozivamo,
naj pride v Solkan in naj napravi javen shod.
izhaja trikrat na teden ter velja
Ne las na glavi se mu ne bo skrivil, če si ga ne
skrivi sam. Le pride naj že enkrat, pa naj nam
Za Avstro-Ogrske deželo*.
razloži svojo modrost.

Vabilo na naročbo.

»Rdeči Prapor
za celo leto
za pol leta
za četrt leta
na mesec

Iz stranke.
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o Člane deželnega političnega odbora vabim,
,, 3*50
da se zanesljivo udeleže seje, ki se vrši v petek
ss 1*20
zvečer ob 6. uri v prostorih strokovnega tajništva.
Anton Kristan.
Za Nemčijo:
o Zbor atranklnih pristašev v Trstu se vrši
za
pol
leta
K 7-90
v petek, dne 30. t. m. v „Delavskem domu* I.
za četrt leta
nad. ob 8. in pol zvečer. Sodrugi so naprošeni,
ss 4*da se tega zborovanja udeleže polnoštevilno ter
o
Za Ameriko e
da prinesejo s seboj strankino izkaznico.
o Okrajna organizacija
Trsta je imela v
za pol leta
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petek, 23. t. m. ob pol deveti uri zvečer sestanek
za četrt leta
ss 4*80
članov v „Delavskem Domu*. Predsednik je po
Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri
ročal, da je sodrug Milost odložil predsedništvo
in izstopil iz političnega odbora ter da je politični poročajo naš list svojim sodrugom, prijateljem in
odbor sprejel odstop na znanje, ker pojde sodrug znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah ir. ka
Milost s 1. avgustom za organizacijskega tajnika varnah, v katere zahajajo in naj nam pošijejo
na Predarlberško, vsled česar seveda ne more
ostati član tržaškega političnega odbora. To se naslove takih znancev, ki bi ga naročili, če jim
ga pošljemo na ogled.
vzame na znanje.
Potem prečita tajnik pismo sodruga Šolarja,
Upravništvo „Rdečega Prapora“.
ki naznanja, da odloži mesto v nadzorovalnem
odseku pol. odbora v Trstu. Ker je pismo na
slovljeno na politični odbor, ki pa ni kompetenten
sprejemati demisije nadzorovalcev, se predlaga Shodi.
Na GlJncah pri Ljnbljani v petek, 30. L m.
članom okrajne organizacije. Navzoči vzamejo
soglasno demisijo Šolarja na znanje ter sklenejo, ob pol 8. žvečit v gostilni «Amerika* ; poročevalec
‘
povabiti ga na zborovanje, ki bo v petek dne sodrug Etbin Kristan,
30. L m., da raztolmači svoje razloge. Nato pre
Na Moalabi oa. Sela v petek, 30. t. m. ob pol
čita predsednik nov poslovnik zaupniškega zbora, 8. zvefiex t gostilni pti Zakotniku ; poroča sodftitf
ki ga navzoči po kratki debati enoglasno odobre. Iv. Kocmur.
Nato naznani predsednik, da se začno na podlagi
V Ljubljani v nedeljo, 1, avgusta ob pol id.
novega zaupniškega poslovnika s prihodnjim ted dopoldne
nom volitve v zaupniški zbor ter naprosi sodruge,
na vrtu «Narodnega Doma?
da bi pri tem kolikor mogoče olajšali delo po
povsod
z
dnevnim redom:
litičnemu odboru s svojim sodelovanjem. Naznanil
je tudi, da ostanejo sedanji člani političnega od
Zaključite? (blatnega aha«
bora na svojem mestu do končanih volitev v
Sodragil
zaupniški zbor, da bodo vodili volitve. Po volit
Udeležite se vseh teh shodov ▼ polnem Ste
vah oddajo takoj svoja mesta in bo dolžnost no
vega zaupniškega zbora, da preskrbi sestavo no Viiul Agitirajte in pripeljite svoje žene š seboj"
vega političnega odbora, ki ne bo sestajal več iz
5, marveč iz 13 članov, ako bodo zaupniki odo
brili organizatorični načrt, ki jim ga bo sedanji
Okrajša odbora
pol. odbor predložil na prvi seji. Sklenilo se je
za
Ljubljano
ia ljubljansko okolic«
objaviti poslovnik zaupniškega zbora v „Rdečem
Shod ? Trličn. v nedeljo, 1. avginia se vrši
Praporu“ ter ponatisniti ga v posebni brošurici. t
I v Tržiču pri Felarju jan-n ljudski shod z da-ivnim
j redom • <N a m e n i n c o - • o - ’ c « o !? s r r c
j drt zboru.» Začetek točuo ob 3. uri pozidne
t Govoril bo sodrug Ivan Teksu iz Ljubljane.
So' drugo opozarjamo ua obilno udeicžbo.

t
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nedeljo, i. avgusta

te* na ...Meweaa,

31 Sa” PJ1 Selenu javen shod. Začetek ob
3 on popoldne- Dnevni red: «Namen in posledice
obstrukoj® vlïzaynem zboru». Poročevalec, sodr.
AjWD »J^an a Ljubljane. Sodrugi, agitirajte za
aijsww naelezbo, -— Dopoldne se vrši istotam ustanonit shod «Konsumnega društva za Jesenice in
okouco». Prosi »e, da pridejo vsi tisti, ki so že
rp:san!, Mitoma Vi se nameravajo vpisati.
”0- Durikkom so bili zanpoi shodi krajnih or
ganizacij v soboto, 17. Ł m. v Solkanu, v nedeljo,
la. v Gorenji Vrtojbi, v torek 20. v Podgori, v
sredo 21. v Dolenji Vrtojbi. Na vseh shodih je po
ročal sodrug Petejan o razpravah in sklepih de
ttes organizacije, o pripravah za deželnozborske
volitve, o koJportaži «Rdečega Prapora» i. t d. Na
vseh shodih sc «® volili novi krajni odbori, ki nam
dajejo garancijo, da se izvrše sklepi deželne konfarence, slasti se morajo krajni odbori z vso vnemo
oprijeti kolportaże «Rdečega Prapora». Načelo
aora hiti: Na noriškem ne sme biti sodruga, ki
bi ae jemai «Rdečega Prapora». Zlasti pa priporočamo krajnim odborom in nabiralcem naročnikov
ter raznašalcem, naj delujejo na to, da bodo sodrugi jemali vse tri številke na teden, zakaj le
ïedaj bodo mogli redno in pazno zasledovati po
litično in strokovno gibanje in se poučevati o naj
važnejšem, kar mora delavec vedeti. Sodrugom je
treba povedati, da je najboljše orožje v poli
tičnem boju dober strankin list in najboljši agi
tator je zopet dober strankin lisk Posebno po
trebno je, da se razširi «Rdeči Prapor» sedaj, ko
se prične voiilni boj. Svoje nasprotnike poznamo
ter vemo, da bo treba mnogo boja, ki ga nikakor
ne bi mogli opraviti brez dobrega glasila. Pozi
vamo torej vse sodruge na neumorno delo za
«Rdeči Prapor».
s tt£

Domače vesti.

— Kranjski klerikalci so se lani strahovito
razjezili, da jih ijudje imenujejo klerikalce. «Slo
venec» bi bil radi tega skoraj iz kože skočil. Zato
je zanimiv uvod, ki ga je napisala mariborska
«Straža» svojemu poročilu o klerikalni paradi v
ljubljanskem «Uniona». Takole začenja: «Neprestan
stik z ljudstvom je naredil naše slovenske kato
liške stranke tako močne kakor so ...» Ker je
cirkus v Unionu priredila kranjska S. L. S., se
mora torej po zatrdilu «Straže», ki pač ve to,
smatrati za katoliško. No, in katoliško v politiki,
to je pač menda klerikalno?
— «Slovanski Narod» se je še te dni rogal
ljudem, ki sanjajo o skupnem gospodarskem delu
s klerikalci. In v ponedeljak je že začel tarnati,

S®1* «tirokovne knmlaije t Trsta dne 22. L
“i. Navzoči so vsi člani. Predseduje sod. Jernejčič F. Sodrug Panek odlaga mesto podtaj
nika strokovnih organizacij in odstopi iz strokovne
komisije. Imenuje se sod. C o v i t z za blagajni
čarja ter se sklene, naprositi poslanca, sod.
Olivo, da sprejme mesto predsednika strokovne
komisije. Nato se prečita pismo skrajne skupine
privatnih uradnikov in trgovskih uslužbencev, da
bi strokovna komisija imenovala mesto odstopivšega Pagninija novega zastopnika, ki ima nalogo
posredovati pri Lloydovem vodstvu zaradi spo
menice, ki so jo vložili Lloydovi pisarji. Izvoljen
je sod. Oliva. Vzame se na znanje poročilo
sodruga Zolije, da se jc na seji vodstva glavnih
skladišč v Trstu sklenilo, sezidati začasno v
prosti luki kopelj za težake in premogarje. Ko
pelj bo sezidana ob hangarju šL 5 in bo merila
230 ms.
Seja odborov atrokovaih organizacij v Trzin
dne 24. t. m. Navedeni sklepi strokovne ko
misije so vzeti na znanje. Z veseljem se vzame na
znanje, da sprejme sodrug Oliva mesto predsednika
strokovne komisije. Na to se sprejme soglasno sle
deča resolucija: «Strokovna komisija, vodstva
strokovnih organizacij ter stranka izjavljajo, da
ne prevzamejo nobene odgovornosti za nastope
tistih oseb, ki kljub temu, da niso več člani ne
stranke, ne strokovnih organizacij še vedno zasedajo
zaupna mesta, na katera so bili izvoljeni v imenu
stranke in strokovnih organizacij ter izrekajo dotičaikom nezaupnico». Ta resolucija zadene bivše
sodruge Faina, Golombina in Pechiarja, ki so bili v
imenu stranke izvoljeni v vodstvo bolniške blagajne,
Gorrieria, ki je bil izvoljen v podpredsedniško za
varovalnice za nezgode ter Schneiderja in Cacicha,
ki sta bila izvoljena kot pnsednika v obrtno so
dišče v Trstu. Pričakovati je tedaj, da omenjene
osebe odlože po tej resoluciji mesta, ker ne pripa
dajo več stranki, v imenu katere so bili izvoljeni.
Na tej seji so se razpravljale nadalje zaupne za
deve in stvari, tičoče se nadaljnega agitačnega in
organizatoričnega dela.
Kieaarji v Pulju so predložili delodajalcem
spomenico za izboljšanje plače in delovnega časa.
Klesarji ae zato prosijo, da ne prihajajo v Pulj
iskat dela.

KlMarjî stavkajo v Trstu. Natančnejše poro-

čilo sledi v soboto.

Zadnje vesti.

Za trgovinaks pogodbo. Dunaj, 28. julija.
Več štajerskih občinskih zastopov je zadnji
da klerikalci ne marajo sloge. Kako se norčuje čas vposlalo vladi resolucije, ki zahtevajo uredi
sam iz sebe J
te v trg o vin skih in prometnih razmer z
— Strašac neurja je bilo v soboto na šta balkanskimi državami v zmislu potreb in
jerskem. Toča je popolnoma uničila polja in vi dustrije in obrti. V enakem zmislu so prišle tudi
nograde, a napravila je tudi na hišah grozno škodo. vloge od mnogih obrtnih zadrug, ki izražajo upanje,
Najhujše je bilo v ormoškem kraju. Nekaj časa je da se čim prej uvede pogajanje z balkanskimi dr
bil tako strahovit vihar, da je letela opeka kakor žavami.
listje po zraku. Drevje je golo, mestoma je silni
Briandov kabinet Pariz, 28. julija. Včeraj
veter izruval stara, močna drevesa, koruza je se je Briandova vlada predstavila zbornici z vladno
kratkomalo uničena, vinogradi so opustošeni. Toča izjavo, ki pravi, da bo novi kabinet nadaljeval
kakor pest debela je pobila v smeri od Zerkovc politiko miru in napredka. Kabinet polaga
pri Sv. Petru nižje Maribora čez Jerčovo, Metavo, važnost na to, da se varujejo ugled in pravice
Jablance, Sv. Rupert, Sv. Lenart, Sv. Trojico, or Francije ter bo varoval alianco Francije in njena
moški, svetinjski in ljutomerski okraj in tudi Ha prijateljstva z vso zvestobo. Vlada bo pred zakljulozam ni prizanesla. Potrla je vse pridelke, ki čitvijo zakonodajne dobe zahtevala od zbornice
so ostali na njivi. Kmetje obupavajo; ne vedo, sta rostno za varo v anj e delavcev, nadalje
sako bodo prehranili sebe in živino. Koruza, oves bo skrbela za orgsnično reformo mornarice.
in del pšenice je uničen, da ubogi kmet ne more Tudi naraščajoči dohodninski davek ter
dobiti niti enega zrna. Raziične živali, kakor zajce, uradniško pragmatiko ima v programu. Na
perutnino i. dr. je pobila toča po polju. Hiše, ki so dalje napoveduje vlada volilno reformo na pod
z opeko krite, so vse razkrite, ker vsa opeka je lagi proporčnega zistema, izboljšanje pro
potrta popadala na Ua. Sadja ni ostalo niti enega metnih razmer in poljedelskega obrata m carinsko
aa drevesu. Gorica je za par let uničena ; grozdje reformo v zmislu prejšnega kabineta. Poslanca
plava po potokih. Ta toča se je usipala brez vsa- L affere (socialni radikalec) in Lauraine (ra
zega dežja. Kaj takega tudi najstarejši ljudje ne dikalec) iuterpelirata Brianda, če bo novi kabinet
pomrów. — Tudi po Gorenjem Štajerskem je toča vladal s socialnimi radikalci, oziroma z radikalci.
v par minutah vse pobila. Vse je golo. Tudi okna Bnand izjavlja, da se predstavlja zbornici tak ka
sc razbita. Na stotine rodbin obupuje. — Škoda kršen je bil vedno tekom sedmih let sodelovanja
M ceni aa več milionov.
z radikalci. Red in mir na zunaj in na znotraj
— Ka Oreto v nedeljo v hotel «Olimpia», kjor piirede je program vlade, ki bo v najširši meri varovala
endemi sodrogi veliko vrtno veselico v korist «ljudskega
svobodo in skrbela le za to, da se izogne kr
odra» in lista «11 bivoraUore». Peli bodo delavci slovenskega
in italijanskega jævskega zbora izbrane pevske točke. Svirala
vavim in usodepolnim nemirom. Ministrski pred
pa bo dobro znana nabrežinska godba pod vodstvom kapel sednik zahteva od zbornice, naj mu zaupa z ozi
nika Mojeena. Vmes bo posloval čudežni srečolov. Zvečer
rom na politiko brez nasilja in brez slabosti. Zbor
ples na posebnem prostoru. Vrt bo krasno odičen s cvetjem ;
nica sprejme dnevni red, ki izreka vladi zau
zvečer beneška razsvetljava. Vstopnina 40 vin. za osebo. Za
četek ob 4. popoldne. Sodrugi, udeležite se te veselice v najpanje s 306 proti 46 glasovom.
večjem številu.
Krvavi car na pota. Kiel, 27. julija. Ruska
jahta «Sjevernaja zvjezda», na kateri je minister
Izvoljskij in nokaj carjevega spremstva, je
telaicev t Mnbl|ail ima v došla v luko.
Kiel, 27, julija. Rusko carsko brodovje, ki
aedeiio, dne 1. avgusta 1909 ob 9. uri dopoldne
v «ionu gostilne «pri Levu» polletni občni zbor. 1 Šteje jahto «Štandart» s carsko družino, križarko
«Rjurik» in tri torpedovke, se je zasidrala v eckernDnevni red : X Po™010 funkcionarjev. 2. Nado
/Orderški luki. Car Nikolaj se je s carico in z
mestne volitve v odbor. 3. Soj mizarjev na Du
otroci ter s princesinjo Heinrich in z velikim voj
aito. 4 Raznoterosti. Mizarji se vabijo, da «
vodom hesenskim odpeljal v grad Hemmelmark.
zborovanja polnoštevilno udeleže,_____________

Strokovni pregled.

fr—

KraSaiaka vpraiaafa. Pariz, 28. julij«.
Agence Havas ne ve ničesar o tem. da bi ae bila
na Kreti razvila grška zaataTi.
Obiodba dijaka Dhtagn. London, 28. julija.
Indski dijak Dhingra, ki je iz političnih razlogov
ustrelil angleškega podpolkovnika Curzana, je
bil obsojen na smrt. Njegova kazen se izpremeni
v dosmrtno ječe, ker se boje, da bi se punt v
Indiji silovito dvignil, če bi res izvršili smrtno ob
sodbo.
Ponemčen let čez kanat Dover,28. julija.
Včeraj je La tka m vnovič skušal preleteti kanal
med Francijo in Anglijo, toda dva kilometra pred
angleškim obrežjem je zopet padel v morje. Rešila
ga je torpedovka, ki ga je spremljevala. Lathara jo
na glavi nekoliko ranjen, tudi njegov letalni stroj
se je nekaj poškodoval. V kratkem pa namerava
Latbam, ki se je že vrnil v Calais, ponoviti svoj let.
Novi Jork, 28. julija. Orville Wright je bil s
svojim zrakoplovom včeraj 72 •/« minute v zraku
ter je preletel 40 milj na uro.
Crn« gora pampa, Cetinje, 28. jnlija. Črno
gorska vlada misli najeti 6 milonov frankov poso
jila. Finančni minister je odpotoval v inozemstvo.
Francoske in aDgleške banke so baje pripravljene,
posoditi denar ob ugodnih pogojih. Za jamstvo bi
imeli služiti carinski dohodki in solni monopol. Iz
novega posojila se ima poplačati tekoči dolg, ki
znaša 1,380.339 kron.
Maroko. Barcelona, 28. julija. Vsled ge
neralne stavke so bili včeraj tukaj hudi nomiri. Orožniški stotnik, trije orožniki in osem de
monstrantov je ubitih, 20 ošeb pa je ranjenih.
Železniška zveza « Tarraso je pretrgana.
Madrid, 28. julija. Vse privatne vesti iz
Maroka javljajo, da so bile španske izgube v
bitki pri Mélili večje, nego javljajo oficijozna po
ročila. Ranjenih je bilo 400 Špancev, padel je ge
neral Vint o v in več častnikov.
Madrid, 28. julija. Z dežele prihajajo nove
vesti o upornem gibanju. Vlada hoče odstopiti in
zameniti jo ima vojaška diktatura.
Pariz, 28. jnlija. Vse vesti iz Melile so zelo
resne. General Marins zapoveduje baje 14 000
možem, vendar se bo moral omejiti na obrambo.
Tukaj živeč Španec sodi, da je treba za premaganje ustaje najmanj 100.000 mož; dotični pozna
dobro Kabile. Neka stotnija se je baje branila iti
v boj.
Pariz, 28. julija. Tukajšni časopisi dobivajo
vesti iz Madrida in Barcelone, da so bile španske
čete pri Melili poražene ter da so izgubile
600 do 800 mož.
Dunaj, 28. julija. Vesti iz Madrida pripove
dujejo, da sodelavci naskočili policijo in po
rušili vse železniške, brzojavne in tele
fonske zveze z mestom. Pri Harazi so užgali
železniške vagone ter leseni most, drug most so pa
razdejali z dinamitom. V Pueblo Novo je mno
žica naskočila samostan, ubila enega meniha in ra
nila več drugih. V Barceloni pa so bili ubiti
troje stavkujoči delavci in 45 je ranjenih.
Madrid, 28. julija. Ministrstvo za notranje
zadeve naznanja: Včeraj popeldne je bila zveza
z Barcelono popolnoma pretrgana. V Teragoni so ustaši zažgali vagone in ustavili vsak
vlak. V Barceloni so ae zgradile barikade, Žan
darmerija in policija je morala večkrat rabiti
orožje. Na generalnega guvernerja se je na cesti
streljalo.
Barcelona, 28. julija. Socialisti so imeli
tajen shod, kjer so sklenili, delati vladi na vsakem
polju težave. Policija je zaprla dva nevarna
anarhista.
Balija ln Perzija. Teheran, 28. jnlija. Zdi se,
da išče Rusija povsod povod za konflikt s Per
zijo. Topove kozaške brigade si je Rusija prisvo
jila in jih noče izročiti, vsled česar je nova vlada
v težkemu položaju, ker ne bi mogla nastopiti z
zadostno močjo, če bi se uprle reakcionarne čete.
Baje hoče Rusija poslati še 20.000 mož v Perzijo.
Peterburg, 28. julija. Tukajšni listi prina
šajo razburjajoče vesti, da se pripravlja bombardma na Teheran. .Iz mnogih mest se
javlja o gibanju v prid odstavljenemu šahu. Zdi
se, da je to pretveza, da ostanejo ruske čete v
deželi.
Teheran, 28. julija. Perzijska vlada je na
znanila Rusiji, da ne more na noben način pla
čevati apanaže šahu, ki ni odstopil, temveč se je
moral naravnost kot izdajalec ustave odstaviti.
Tudi takozvano privatno premoženje Mohamed
Alijevo ni njegovo, temveč je kronska last in
pripada novemu Šahu. Ta pa ima pravico, skrbeti
za svojega očeta. Končno zahteva nota, naj ruske
čete v primernem času zapuste deželo.
Teheran, 28. julija. Baje je 1200 ruskih
vojakov zapustilo Kazvin, pa marširajo proti
Teheranu.

ZaOTObŠkcl tovarna, tvrdke Xenr^ Francka sinov, v vsakem ozi™ novodobno urejen«,
iZdelllje «voje proizvode izključno le iz H&jboljših SiPOVSn.
V Vaš

prid bode> bodete « Pri nakupovanju dajali prednost temu izvrstnemu proizvodu

pravemu .'Franckovem: kavnem pridatku x mlinčkom,
02 zagrebške tovarne.
h a»rn». tri«, »t» L V

tsvsmiika iwstt,

Iihaja v LJnblJanl vsak
torek, četrtek in soboto.
Nuočnlsa za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K
za četrt leta 3*50 E, meiečno 1*20 E ;
za Nemčijo za pol leta 7-90, ia četrt
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9’50 K za četrt leta 4'80 K.
Panami Mavllka IB «.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
78. štev.

V Ljubljani, v soboto, dne 31. julija 1909.

S À S La O V Ä s Za dopise in rokopise sa list : üfödsSitvo
cïdeàega ?xapor&»s Ljubjj&saÖ — Za denarne pošiljatve
aaročila aa list, ?ekla»aeije, inserate i. L du UpïÂTOÎâftv©
cBâeèsga Prapora», Izubijana, Šelenburgova ulica 6/n.

Španske skrbi.
Strato je Španija sedla t koprive. Nepri
čakovani dogodki so presenetili vlado ia ustrašili
kralja; v Maroku je vojna akcija aesrečua, v dé
lai ae razhija revolucija, v Madridu so pa izgu
bili glave. Blazna misel imperializma, ki straši v
vladajočih krogih velikih držav, se je bila polastila
tudi španskih mogotcev. Dasi bi bilo doma polne
roke dela, ker ai skoraj nikjer na svetu toliko
bede, kolikor v klerikalni Španiji, je hotela vlada
postati slavna, pa se je podala v pustolovščino, ki
jo že danes drago plačuje.
Španija je imela v Maroku že mnogo opravka.
Kmalu po odkritju Amerike je osvojila Melito, a
neprenehoma se je morala bojevati za to posest
in veliko krvi se je prelilo zanjo. Še se spominja
ljudstvo na Španskem na vojno iz leta 1859. Ko
lonisti so pretrpeli mnogo škode od maročanskih
domačinov in Španija je zahtevala od sultana Sidi
Mohameda odškodnino in zadoščenje. Ker ni dosegla, kar je zahteraia, je napovedala yojno; po
dveh krvavih, a zmagovitih bitkah se je sklenil
mir, po katerem je Španija dobila nekaj zemlje
okrog Cente in 20 milionov piastrov odškodnine.
Sidi Mohamed, naslednik Mulej Hasana, je dosegel
prijateljstvo raznih evropskih dvorov; leta 1880 je
bila v Madridu prva marečanska konferenca, na
kateri se je sklenilo, da bodo vse velesile smatrale
maročanske podanike za svoje varovance. Toda že
leta 1893 je prišla Španija zopet v konflikt z Ma
rekom, ker so domačini napadli trdnjavico pri
Meliti. Šele, ko je sultan poslal svojega brata h
Kabilom z ukazom, da odlože orožje, je nastal
mir. Leta 1894 se je sklenila s sultanom po
godba, pe kateri se je moralo Maroko zavezati,
da plača Španiji 20 milionov pezet in da zago
tovi mir med Kabili. Med Marokom in Melilo se je
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Konec.

Ali ste že videli avtomat, ki ima muhe?
N p. na železniških kolodvorih tisti avtomati za
slaščice, čokolado, užigalice, kolonjsko vodo i. t d. ?
Vi vriete deset ali dvajset vinarjev vanj, kakor
vas poučuje napis, potegnete za držalo, kakor je
predpisano, in sedaj bi morali pasti vaši bonboni
ven. A nič ne pade, čeprav vidite, da so bonboni
notri. Kaj se je zgodilo? — Avtomat ima muhe,
kdove odkod in zakaj?
Nekaj takega je bilo nocoj z Manico. Spati
nf mogla in muhe so ji brenčale po glavi.
Zunaj je sijal mesec in ker na oknu ni bilo
nobenega zastora, je kukal povsem predrzno v
njeno malo sobico. Morda je bil on tega kriv?
Ljudje pripovedujejo Čudne reči o mesecu.
Morda je bilo pa kaj druzega. Taka preisko
vanja so dokaj težavna in navadno ne privedejo
do zaželjenega cilja. Glavno je pač to, da Manica
m mogla spati. In da so ji muhe letale po glavi.
Fo ie čudno, kajne? Kako bi prišle muhe v njeno
io je cuano, «j
Morda njso
flavo? P, vento e
bIentalo
”Ï’ a"oAe Mo -a, t«, ?sar
možgan n, a

Morda v prešnjlh

^rÄdasoK-nopreWa lete

določil pas zemlje kot nevtralno zemljišče, kjer je
bil sultan dolžan imeti stalno posadko za varstvo
proti napadom. Od vseh teh bojev ni imel španski
narod nič koristi, prelil je pa toliko krvi, da ga
razburja vsaka misel na Maroko.
Povedali smo že, kako so nastali sedanji ne
miri. Španija je začela graditi železnico, da bi
dvignila svojo trgovino. Kabile je ta stavba silno
razdražila, ker jo smatrajo za sredstvo, s katerim
bi Španija razširila svojo moč v deželi in si osvo
jila nove kraje. Kabili so divje, nad vse svobodo
ljubeče pleme, ki ne priznava nobenega gospodarja
in posebno sovraži Špance. Pozvali so najprej de
lavce, naj opuste delo pri stavbi železnice in ko
je poziv ostal brez vspeha, so jih napadli, nekatere
ubili, nekatere ranili, nekaj jih je pa zbežalo. Ko
je vlada dobila poročilo o dogodku, je brez pomi
sleka in brez prevdarka sklenila, poslati «kazensko
ekspedicijo», da se maščuje nad Kabili.
Politično je bil ta korak skrajno nezmiseln.
Ali tudi z vojaškega stališča je bil naravnost
blazen. Iz Mehike imajo Španci toliko knpčijskih
zvez s Kabili, da bi bili morali poznati njih moč,
njih razpoloženje, orodje i. t d. Iu to znanje bi
jim bilo moralo povedati, da je treba za premaganje Kabilov velike vojaške moči, katero cenijo
veščaki na 100.000 mož. Španci pa so začeli boj
s tako nezadostnimi močmi, da je bil poraz ne
izogiben. Sanjalo se jim je o vojaškem izprehodu,
naenkrat jih je resnost položaja presenetila tako,
da so kar hiteli v zagato.

Ko so prišle vesti o prvih porazih in izgubah
na Špansko, je vlada sklenila, poslati nove čete
v Maroko. Naenkrat se je pojavila nova težava,
strašnejša od boja v Maroku. Ljudstvo je obsodilo
vojno, vojaki so poteptali disciplino, na deželi pa
je izbruhnila nezadovoljnost v pravi revolucionarni
obliki. Ljudstvo ne mara te vojne, vojaki se upirajo, nemiri se pojavljajo na vseh koncih in krajih ;
v Barceloni je prišlo do prave bitke, v kateri so

Baklamadje io paltaiai presto.
Mafnskiru» plnaa za ae «pralemale. Mnplll «e ae eraeaje,
|UmH. Saeztepaa petit-vritlea
(Mriaa 81 mm) za eakrat 10 eia.,
velkrzt p e iegevera.
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grmeli tudi topovi. Razglašeno je obsedno stanje,
a če bo to pomagalo kaj vladi, je veliko vprašanje.
*
Novejše vesti poročajo o položaju;
Madrid, 29. julija. Kralja so pri včerajšnjem
dohodu v Madrid izžvižgali. Položaj v Kataloniji
je jako resen. Kolodvor v Barceloni je odrezan od
sveta in vojaško zaseden. Tudi promet s Francijo
je ustavljen. Vsem časopisom je prepovedano izha
jati. Na barikadah so bili krvavi boji. Civilni gu
verner je odstopil. Vojaki so se opetovano upirali
streljati na množico. Trgovina je popolnoma ustav
ljena. Vsa Katalonija se je uprla. V Barceloni je
pri nemirih streljala tudi artiljerija, posredovala je
tudi mornariška iafaaterija. V drugih španskih
okrąjih je razmeroma mirno. Vlada uradno poroča,
da je španske poraze s Kabili popravila najnovejša
sijajna zmaga španskega orožja.
Madrid, 29. julija. Mnogo požigalcev je bilo
vsled obsednega stanja danes zjutraj ustreljenih.
Barcelona, 29. julija. Demonstranti so na
skočili samostan siromašnih redovnic. S kraljevim
dekretom so suspendirane za vso Špansko ustavne
garancije.
Madrid, 29. julija. (Uradno.) Po celi Španski
izjemši Barcelono je mir. V Barceloni strelja arti
ljerija na barikade.
Meli la, 29. julija. Takoj po izkrcanju enega
oddelka čet, ki so prišle in Barcelone, so bili ustre
ljeni en korporał in devet vojakov, ker so pometali
med vožnjo v morje orožje in grdili svoje pred
postavljene. Tudi v Malagi je bil ustreljen en vojak,
ker je dal zaušnico nekemu častniku.
Madrid, 29. julija. Vlada uradno razglaša,
da je v včerajšnji bitki s Kabili padlo 200 španskih
vojakov, a je skoro gotovo, da je še enkrat to
liko Žrtvev.
Dalje glej «Zadnje vesti«.

Naročajte, in širite naš list!

Prejšnja leta!
kamen je začel vpraševati: Čemu utripam? Čemu
A kako bi bilo to mogoče ? Saj so izginila kakor opravljam svoje delo? Mar nimam nobene pra
bi bila umrla in mrliči se ne vračajo. Čemu torej vice na svetu? Ali nisem žensko srce, kakor
to? Ona bi rada spala ... nei Ni res 1 Spala ... vsako drugo? ...
Ne, ona bi rada nekaj druzega. Kaj? Tega ne ve.
Tam v mesečini, ki se je razlivala na podu,
Toda gotovo nekaj druzega. N. pr. kopati se v se je pojavila senca. Njeno srce je zakričalo:
tisti mesečini. To bi bilo nekaj nenavadnega. In
Kje je moja mladost? Zakaj je izgubljena?
vsekakor bi rada nekaj nenavadnega. Zdajle, po Kdo mi jo povrne? ...
noči. Kajti podnevi ni časa. Po dnevi mora
Povejte mi, ljudje, kako je to prišlo?
delati, ker drugače ne bi bilo kruha in tedaj bi
Manica ima sedaj okroglih trideset let in to
morala umreti.
ki je že štirinajst ali petnajst let molčalo,
srce,
A zakaj ne umreti? To bi bilo vsaj nekaj,
se
oglaša
in tirja nekakšne pravice. Sedaj I Do
kajti drugače itak vse skupaj ni nič. Ali je pra
povejte
mu
vendar, da je to prepozno. Morda je
vično, da mora tako živeti? Kaj pa ima od življe
srce
še
kaj
vredno,
to se mu lahko prizna. Saj
nja in od sveta? Kaj je življenje in svet? Ali je
ni
imelo
niti
priložnosti,
da bi bilo postalo slabo.
njen vsakdanji pot v tovarno in iz tovarne, delo
Toda
pojasniti
se
mu
mora,
da pride srce v
podnevi in spanje ponoči, življenje? Čemu vse
zadnji
vrsti
v
poštev.
Če
bi
bilo
lice. To še, še.
to, čemu?
A
še
prej
se
treba
ozirati
po
drugih
rečeh, ki
Za boga, povejte mi, odkod so prišle te misli
niso
v
nikakršni
zvezi
s
srcem
in
obrazom.
v njego glavo, zlasti tisto zadnje vprašanje?
Lice je bilo nekdaj lepo. A sedaj ima Manica
Čemu ?
Ali so je prinesla prejšnja leta ? In odkod so J okroglih trideset let in več kot polovico te dobe
prišla tista mlada, mrtva leta v tej mesečni noči ? je preživela v tovarni. Saj se nihče ne čudi, da
Avtomat se je nekako instinktivno jel zave so rože pobledele, da je koža pormenela in po
dati, da ni avtomat, da je živo bitje, da je žen stala ohlapna. To se navadno zgodi.
A kako to dopovedati srcu, ki noče poslu
ska. In Manici je zarojila misel po glavi, da bi
šati? Zbudilo se je in sedaj sanja o nekakšnih
moralo življenje biti drugačno.
svojih pravicah. Tiste muhe v glavi mu pa seČemu je sploh na svetu?
Pa te vražje misli niso ropotale samo po kundirajo: Čemu to življenje, ta praznota, ta
glavi. Tudi njenega srca so se polotile. Tudi tisti puščoba ?

Politični položaj na Goriškem.
(Poročilo sodruga dr. Tume na goriški deželni konferenci.)
Dalje.

Pred seboj imamo štiri stranke : Klerikalno,
narodno-napređno, agrarno in socialno-demokra=
kiatično stranko. Naša kronovina kaže v celi
Avstriji najmanj politične zgodovine, kajti do leta
1896 se ne kmečko, ne delavsko ljudstvo ni za
vedalo političnega življenja. Morda je bil prvi pravi
politični nastop v deželi ravno nastop socialne
demokracije. Izven tega res političnega dela soci
alne demokracije iz Trsta ni bilo na Goriškem ne po
litičnih nazorov, ne zmiselne agitacije, ne stran
karskega dela, ne življenja. Vladala ni na sloven
ski strani ne klerikalna, ne liberalna stranka, am
pak stranka brez vsakih načel. Na italijanski strani
pa je absolutno vladala stranka signorie, t. j.
veleposestnikov, ki jo še danes predstavlja dr.
Pajer. Proti volji te stranke se na Goriškem sploh
ni meglo ničesar storiti. Ker je bila utrjena, predno
je bil še deželni zbor ustanovljen, je bila na Go
riškem dejansko samo njena struja zastopana, t. j.
gospodarska struja furlanskih veleposestnikov. Njih
volji se je uklonilo vse in za njimi so capljali za
stopniki slovenskega ljudstva brez smotra, pro
grama in dela. Leta 1906 se je obrnilo toliko, da
so se Slovenci jeli zavedati svoje zanemarjenosti
in menda sem bil jaz tisti, ki sem zaklical : «Klo
buk z glave pred teboj, kmečki delavec 1 Še vidiš
gradove, katere ste tlačani sezidali; sami se mo
rate dvigniti ; sami morate postati politična stranka,
če hočete živeti boljše človeško življenje!» Ta klic
novinca-politika pa je zasejal tudi prvo kal raz
dora na slovenski strani in ž njim začetek poli
tičnega življenja. Tedaj se je zavedlo duhovstvo,
da utegne na Goriškem zapihati sveža sapa. To je
bil prvi in pravi vzrok delitve slovenskih strank,
da se je razvila na eni strani klerikalna, po vz
gledu kranjske klerikalne stranke, po drugi strani
pa napredna stranka. Da je bila ta osnovana is
prva res na demokratični podlagi, kažejo temeljne
točke programa: V verska in cerkvena vprašanja
se stranka ne vtika, t. j. vera je zasebna stvar.
Svobodna šola in svobodno učiteljstvo! Pozdrav
ljamo gibanje delavstva, želimo mu krepke orga
nizacije, katero hočemo pospeševati, čitajte danes
goriško «Sočo», pa vidite naprednost in demo
kratično strujo! Temelji te prve napredne stranke
so bili mišljeni torej demokratično, da ta na
predna stranka, združena z delavstvom, vrže kleri
kalno nadvlado na Goriškem in da pripravi boljša
pota za pregramatično in načelno delovanje.
Kaka je klerikalna stranka, ne bom slikal, ker
bi bilo odveč. Iste faktorje ima kakor povsod:
Od kaplanov do fajmoštrov in škofov gor do
nezmotljivosti rimskega papeža je ena sama sve
tovna organizacija. Zato ne sme biti vprašanja, ali
moremo iti s to stranko ali ne. Bila je od nekdaj
tlačiteljica vsake svobode, a delavstvu se je laskala,
ker je uvidela vso prihodnost v delavskih masah.
Naenkrat pa so tiste muhe zopet avtomatova
mlada leta.
— Poglej nas, srcel Kar še pride, bode vse
tako, kakršne smo me. Nič novega več. Same
dolgočasne muhe.
Ali tisto »čemu* ni hotelo obmolkniti. Ge je
res, da ne bode ničesar več, torej čemu . . .
In to vprašanje je napolnilo malo sobico do
stropa, do zadnjih kotičkov, vleglo je v njeno
dušo, zavrtelo se je v njene možgane in ji ni
dalo spati.
Celo noč jo je mučilo: Čemu? Čemu?
Zjutraj je vstala kakor vsak dan in odšla v
tovarno.
Na poti je zagledala travo in cvetlice, katerih
drugače nikoli ni opazila. In vse to, vrhtega
grmovje, drva, solnce, vse, vse je je vpraševalo :
Čemu? Čemu? Iz ropotanja strojev, iz šustenja
prediva, iz vsega, kar je bilo okoli nje, kar ji je
prišlo pod roko, se je dvigalo vprašanje : Čemu? ..,
Oh! Vprašanje je ostalo vprašanje. V njenem
avtomatičnem življenju se ni nič izpremenilo —
morda je bilo prepozno. — Samo njene oči so
dobile čuden, vprašajoč izraz.
Avtomat je delal še nekaj let . . .
Ko je Manica ležala v krsti, sem jo videl. V
njenem obličju ni smrt ničesar izpremenila, Meni
se je zdelo, kakor bi tičal v njenih steklenih
očeh vprašanje :
Čemu? . . .

■ Zato je povzročila krščansko-socialno gibanje, K pa krajnega odbora še za vsakih 20 sodrugovpo
nima namena pospeševati razvoj delaystya, ampak enega zastopnika.
je le pretveza, s katero se hoče ohraniti duševna
Strokovno, gospodarsko ali kulturno organi
zirani sodrugi izvolijo v zaupniški zbor za vsaKin
in gospodarska politična nadvlada.
Nova narodno-napredna stranka je precejšna prvih 30 članov po enega m za vsakih nauganka. Po eni strani ima razširjeno glasilo, polno daljnih 20 članov še po enega zastop
demokratičnih fraz, na drugi strani pa jo dejan nika, sodrugi v posameznih tovarnah, delavnicah
sko vodi mala klika, ki brezobzirno izkorišča go »n drugih podjetjih pa za vsakih 10 sodrugov
spodarske zavode v osebne namene. Precej »oči po enega zastopnika.
6.) Tako sestavljeni zaupniški zbor ima pra
ima ta stranka, ker je naše goriško ljudstvo z
90% proletariat, pa ogromni večini mali kmet in vico imenovati zaupnike tam, kjer je bila volitev
kolon, ki živi slabše od vsakega fabričnega de nemogoča.
7. ) Vsak zaupnik mora biti potrjen od zauplavca. Ti pravi proletarci čutijo, da so izkoriščani
niškega
zbora. Zaupniški zbor sme in mora od
od vseh strani in da imajo skupnega nasprotnika
v veleindustriji, veletrgovini in veleposestvu, ali kloniti izvolitev takih oseb, ki ne bi bile sposobne
ne zavedajo se tega jasno dovolj in vidijo glavnega za važni posel zaupnikov, ali ki bi se biia že
krivca v duhovščini, češ, ta nas je vodila stoletja izkazale nevredne zaupanja sodrugov. Tassa odklo
in zato je kriva naše zaostalosti. Zato se po sho nitev mora zaupniški zbor v teku petih dni oazna
dih vpliva na mase najbolj, ako se udriha po niti prizadetim volilcem, ki imajo pravico priziva
farjih. Na gospodarski položaj in na politične ideje na zbor strankinih pristašev. Proti odločnosti
se ni treba mnogo ozirati, s frazo: v boj proti tega zbora ni priziva.
8. ) Zaupniški zbor sestavlja strankin svet za
farštvu! se lahko mase ugrejejo.
Drugi vzrok je izrabljanje narodnostne ideje. mesto Trst in okolico in je za vse sklepe odgo
Na Goriškem je italijanska liberalna stranka si voren zboru strankinih pristašev,
9. ) Zaupniški zbor si izvoli Iz svoje srede pred
gnorie izkoriščala narodnost in vodila imperiali
zem v svojo korist zares mojstrsko in ima za to sednika, podpredsednika in dva tajnika. Vsi štirje
tudi sposobnega človeka. Goriški Italijani, dasi v imajo pravico prisostvovati sejam političnega od
manjšini, so si znali ohraniti vso politično moč, bora s posvetovalnim glasom.
pridobiti vse sinekure in vodijo sedaj vse gospo
10.) Predsednik, ali ob njegovi odsotnosti pod
darsko kapitalistično delo. Slovenci si niso bili predsednik, sklicuje zaupniški zbor ter vodi seje.
zmožni priboriti najmanjšega uspeha. Zato je bilo Tajnik, prvi ali drugi, napravi od vsake seje za
lahko vzbuditi in vzgojiti med Slovenci narodno pisnik ter mora imeti urejen imenik zaupnikov
sovraštvo do Italijanov. Tista italijanska signoria ki ga prečita takoj na začetku vsake seje zauppa je gnetla in gnete italijansko ljudstvo še bolj niškega zbora. Tako prečita tudi zapisnik posled
nego naše. Danes je revščina med Furlani večja nje seje, ki ga po odobrenju zaupnikov pod
in hujša nego med našimi kmečkimi posestniki. pisuje : predsednik, tajnik, en član političnega od
Napredna stranka identificira tako najlažje ka bora ter dva navzoča zaupnika»
pitalistično izkoriščanje z narodnostnim, zato lahko
11) Seje zaupnikov so tajne ; vršiti se morejo
uspeva v bojnim klicem: «proti farštvu», «proti vsaj dvakrat na mesec in kadar smatra zaupniški
italijanstvu». Seveda ni moči povedati, kaj je sto predsednik ali politični odbor, da je potrebno,
rila do danes politično v tem boju. Povedati bi
12. ) Zaupniki se vabijo na seje potom glav
bilo kvečjemu, da so se slovenski poslanci, kadar nih zaupnikov pismeno, v »Rdečem Praporu* ali
je šlo za kake napise na kolodvorih in poštah, pa na drug, od zaupniškega zbora določen pri
letali pritoževal, izven tega pa ni na kaj pokazati. meren način.
Leta 1900, ko je napredna stranka prvič na
13.) Seje zaupnikov so sklepčne vedno ob
stopila z demokratičnim programom, je zavladala vsakem številu navzočih zaupnikov ter se prično
v hipu po vsej deželi. Ko so bile onega leta vo vedno točno ob določeni uri, če le mogoče ne
litve v državni zbor, je vlada sama konštatirala, kasneje od pol devetih zvečer.
da je klerikalizmu odklenkalo. Tržaški namestnik
14. ) V področje zaupniškega zbora spada;
se je obrnil na vodstvo napredne stranke, da bi
a) politična in volilna agitacija in organiza
ves slovenski del dežele nastopil združeno in pod- |
cija v mestu in tržaški okolici;
piral vlado proti iredenti in liberalizmu v Furla
ô) imenovanje zastopnikov na celokupna
niji. Takrat se je ponudilo slovenskemu delu veli
strankina, deželna in mednarodna glaso
kih gospodarskih ugodnosti: Ureditev Soče od iz
vanja;
vira do morja, regulacija Vipave od izvira do iz
c) imenovanje kandidatov za politične in ad
liva, ustvaritev cestnega omrežja i. t. d. To so
ministrativne volitve;
take gospodarske ponudbe, ki bi morale našo de
č) diskusije ter sklepanje o predlogih, ki jih
želo vzdigniti. Napredna stranka je po vplivu se
stavljajo posamezni zaupniki, politični ali
danjega voditelja to odklonila, ker je šlo Ie za
izvrševali odbor;
osebna vprašanja Gregorčič-Gabršček. Moje ime je
cf) sklepanje o sprejemu novih sodrugov ter
prišlo kakor odbijač med vagone : Tuma — predsklepanje o izključenju sodrugov iz stranke ;
stavitelj napredne ideje, Gregorčič — predstavitelj
e) imenovanje vseh drugih odsekov, ki se
klerikalizma, — interes Gabršček»
Dalje prih.
bodo smatrali potrebni za agitacijo ia
organizacijo.
15.) Po vsakem strankinem zboru in kadar bi
zaupniškega zbora jngoaluvanake sociaino-demo- bila potreba, se konstituirajo zaupniki v volilni
kratične stranke v Trsta.
odbor, da določijo osebe, ki jih morajo na zboru
1. ) Število zaupnikov jugoslovanske socialno- strankinih pristašev predlagati v politični odbor.
Politični odbor si, po izvolitvi, sam začrta pod
demokratične stranke v Trstu je neomejeno.
ročje
in program svojega dela, ki ga mora pred
2. ) Zaupnik je lahko vsak, kdor priznava ce
ložiti
zaupnikom
na odobrenje.
lotni program socialno-demokratične stranke; biti
16. ) Na sejah zaupniškega zbora sme govo
mora član kulturne, v zmislu socialno-demokrariti vsak poročevalec največ pol ure, vsak pa, id
tičnih načel, delujoče organizacije.
3. ) Vsak zaupnik je dolžan vplačevati po se oglasi k razpravi, največ 10 minut in ne več,
strankinem zboru in po zboru pristašev jugoslo nego dvakrat o eni točki.
17. ) Predsednik zaupniškega zbora mora na
vanske socialno-demokratične stranke v Trstu do
znaniti zaupnikom vsaj 4 dni pred sejo dnevni
ločene strankine prispevke.
4. ) Zbor zaupnikov jugoslovanske socialno- red. V slučaju, da je na dnevnem redu važna
demokratične stranke v Trstu sestoji:
stvar, se mora poslati zaupnikom tudi dobro ocr
a) iz zastopnikov krajnih organizacij jugo tano poročilo o zadevi, o kateri se ima razprav
slovanske socialno-demokratične stranke ljati. V nujnih slučajih se skrajša čas za poši
ljatev dnevnega reda na en dan,
v mestu in v tržaški okolici;
b) iz zastopnikov strokovno, gospodarsko in
18. ) Ako čas ne bi več dopuščal sklicati akulturno v smislu socialno-deraokratičnih upnike in je treba nujno napraviti važen sklep,
načel organiziranih sodrugov;
se skličejo zaupniki tri dni pozneje, ker se mo
c) iz zastopnikov, ki jih izvolijo sodrugi v rajo natančno obvestiti in jim poročati o «»je
posameznih tovarnah, delavnicah in dru nem sklepu.
gih podjetjih,
19. ) Zaupniki imajo dolžnost poročati svojim
5.) Krajne organizacije zastopa v zaupniškem sodrugom o sklepih zaupniškega zbora, izvzeti
zboru krajni odbor. Vendar imajo Člani krajnih so seveda sklepi, ki morajo zaradi svoje politične
organizacij pravico, izvoliti v zaupniški zbor poleg naravi ostati tajni. Ako zaupniki ne bi vršili pra-

Poslovnik

vjlno svoje dolžnosti, jih mora predsednik na to

bilo narodnjakovce« kaj ležeče na praktičnem
mrtvih je veliko; le pri barikadi v ulici Pintos
optSÄ.pÄ ki so trikrat izostali od seje in | uspehu, bi morali biti veseli, če se pokaže v na- so našteli 60 mrtvih. Iz Port Bou v Barcelono
Aim .veCia “oč- Toda kai briea te łiudi odhajajoči brzovlak za Barcelono se je moral usta
sola? Ge bi bili socialisti povabljeni na shod za viti v Ilansi, ker je več mostov razstreljenih z di
sf pJšo opravičili, ali se zaupniški zbor sam prenjo, se ne bi moglo več tako lahko lagati, da so
da so neopravičeno izostali, izgube mandat. sovražniki slovenskih šol. In patriotardi imajo le namitom.
V Madridu je bila pred kraljevsko palačo ve
V .'«n slučaju je dolžnost predsednika, da v teku to skrb, da bi veljali pred narodom za edine za
lika demonstracija in se je klicalo «Dol s kraljem».
10 dni preskrbi izpolnitev izpraznjenega mesta. govornike slovenske šole ter da bi mogli obreko
M el il a, 30. julija. Položaj je resen. Boj je
21.) Kogar zaupniški zbor ne sprejme med vati socialiste. Da bi se več doseglo s skupnim bil že tik pred mestnim zidovjem. Deset viših,
pristale socialno - demokratične stranke, ta sme nastopom, jim ni nič mar, kakor jim je sploh mnogo nižih častnikov in 1000 vojakov je ubitih,
zadnja briga šola sama po sebi. Čim dlje je in to 1500 mož ranjenih.
prizvati na zbor strankinih pristašev. Proti odloku je glavna reč. To pa je bilo treba konstatirati.
San Sebastian, 30. julija. Posadke v Bur
tega zbora ni priziva.
— Komu ib pa Ib sanja o skupnem gospo gasu, Logronu in Vittoriji so dobili ukaz, da se
22. ) Vsi osebni prepiri med sodrugi, ki imajo darskem delu liberalcev in klerikalcev ? Tistega, kar pripravijo za odhod. Poklicani so rezervisti. Kra
vit v strankinih zadevah, rešuje zato izvoljeni je bilo, gotovo ne mara «Siov. Narod» vlačiti iz ljevska družina se vrne v Madrid.
pozabljenja. Ce se torej jezi nad sanjami, mora
Bayonne, 30. julija. Poročila opisujejo po
mirovni odbor, ki mora biti sestavljen iz 6 so- imeti v sedanjosti povod. In ima ga. In nič težko
drugov. Vanj izvoli izmed zaupnikov vsaka pri se ne ugane. Tisti, ki hrepeni z vsem srcem, z vso ložaj v Melili kot kritičen. General Morena, čigar
čete so utrujene in demoralizirane, zahteva 75.000
zadela stranka po dva člana, dva pa izvolijo za dušo svojo po slogi s klerikalci, je in ostane na mož v pomoč.
upniki. Vsi izvolijo predsednika, ki mora biti čelnik izvrševalnega odbora liberalne stranke, župan
Pariz, 30. jalija. Vesti o včerajšnih dem o nčlan jugoslovanske socialno-demokratične stranke. in poslanec Ivan Hribar, tisti Hribar, ki ga kleri stracijah pred kraljevo palačo, ki so bile
kalci najbolj tepo in ki bi hipoma pozabil na vse
Proti sklepu mirovnega odbora ostane prizadetim batine, če bi mu klerikalci le hoteli podati roko. veliko bolj viharne, nego se je začetkoma mi
slilo, se glase zelo resno. Med množico so bili
priziv na strankin zbor.
Da se mora liberalni organ jeziti nad svojim na tudi vojaki; demonstranti so kričali in žvižgali
23. ) Zaupniški zbor je izvoljen za dobo dveh čelnikom, je pa na vsak način zanimivo.
ter zahtevali konec vojne.
— Pod vlak je vrišel vsled neprevidnosti
let. Volitev zaupniškega zbora poskrbi politični
London, 30. julija. «Daily Mail» se poroča
odbor jugoslovanske socialno-demokratične stranke poštni kočijaž pri Sv. Pavlu na Štajerskem. Stroj iz San Sebastiana: Kralj Alfonz je s Svojim
v Trstu takoj po rednem strankinem zboru, Če mu je odtrgal obe nogi. Odpeljali so ga v bol zetom Ferdinandom in ministrom za zunanje stvari
nico, kjer je v par dneh umrl.
došel y Madrid. Minister izjavlja, da je položaj
zaupniški zbor ne deluje pravilno in v zmislu
skrajno kritičen. Kralj namerava takoj skli
stranke, ima politični odbor pravico razpustiti ga Shodi.
cati parlament, kar bi pomenilo padec
ministrstva. Ko je došel v Madrid, je bil kralj
ter razpisati nove volitve.
Delavci v Ljubljani in okolici !
zelo potrt in v skrbeh. 2e pred nekaj časom
24.) Zaupniški zbor se mora podvreči parla
Jutri, v nedeljo 1. avgusta ob ’/jlO. uri do ga je v Madridu občinstvo in vojaštvo javno
mentarnemu redu za vse druge stvari, ki niso tu poldne bo
inzultiralo. Tudi kraljica ni popularna. Neki
navedene.
list je pisal že pred 2 meseci, da je prestol v ne
(Sprejeto na seji strankinih pristašev v petek, dne 23.
varnosti. Včeraj je bil pri generalu Lopez D o m i njulija 1909.)
guez generalski pogovor. Misli se, da je najhujše
na vrtu «Narodnega doma».
Dnevni red je: Zaključenje državnega zbora že končano. Vlada trdi, da ima generalni kapitan
v Barceloni dovolj čet, da napravi red. Baje se mu
in delavsko ljudstvo.
Politični odsevi.
Poročevalec sodrug Etbin Kristan. So je posrečilo, razdejati barikade s kanoni. Brzojavna
* Kričavi Klofač hoče baje zapustiti državni drugi! Delavci! Draginja narašča od dne do dne, in telefonska zveza z Barcelono je zopet napravljena.
zbor. Olomuški «Pozor» poroča, da se hoče od vlada pa je zaključila parlament v trenotku, ko je
London, 30. julija. Iz Barcelone se javlja:
povedati delovanju v državnem zboru in se po ta imel započeti velevažno delo, zlasti pa sklepanje Neposredni povod ustaji je bil v ponedeljak ta, da
polnoma posvetiti strankini organizaciji. Ako dr o pooblastilnem zakonu, ki naj bi vsaj nekoliko so na podlagi vojaške sodbe ustrelili devet
žavni zbor še ae bo kmalu razpuščen, bo Klofač ublažil silno draginjo. Državni zbor vsled brezvestne vojakov. Več vojakov je pometalo, ko so prišli
odložil državnozborski mandat, vsekakor pa pri klerikalno-agrarne obstrukcije počiva, zakon o za na barke, medaljone z Marijino sliko, ki so jim jih
novih volitvah se bo več kandidiral.
varovanju onemoglih delavcev, njihovih vdov in dale pobožne dame, v morje. Ko se je izvedelo za
* Napad na avatrijikaga konzula, Neznanci sirot pa še vedno ni rešen. Rešitve pa čaka še izvršitev smrtnih obsodb, so delavei povsod usta
so streljali pri Topojanskem mostu blizu Prizrena mnogo drugih zadev, ki so za delavsko ljudstvo vili delo. Več tovarniških ravnateljev je umor
na avstrijskega konzula Oskarja Prochaska, ki pa velikanskega pomena. Da protestiramo proti brez jenih. Žene so se udeleževale bojev in so stale
ni bil ranjen, Oblast je odredila strogo preiskavo. vestnemu početju meščanskih poslancev, od vlade v prvih vrstah.
Cerbère, 30. julija. Iz Barcelone dohajajoči
* Spopad ob bosensko - črnogorski meji. pa zahtevamo energičnega postopanja v prid delav
« Magyar Hirlap* poroča, da je prekoračila 19. skim koristim, vas vabimo, da pridete na shod v potniki, ki so prišli najprej z ladjo in potem peš
t. m. črnogorska patrulja v bližini Gjurgjevića bo čim največjem številu ter da pripeljete tudi svoje do Gerone, pripovedujejo, da so revolucionarji za
žgali vse samostane razven enega. Artilerija je raz
sensko mejo. Crnogorce je ustavila avstrijska pa družine seboj.
dejala mnogo hiš in ubila mnogo ljudi.
trulja, ki je pričela streljati na Crnogorce, ker se
Socialno-dem. okrajni odbor.
Madrid, 30. julija. Artilerija je po hudem
niso hoteli vrniti v Crnogoro. En Črnogorec je bil
Shod n« Jesenicah. V nedeljo, 1. avgusta
3mrtno nevarno ranjen.
se vrši na Savi pri Jelenu javen shod. Začetek ob boju razdejala barikade. Kavalerija je naskočila
* O hrvatakem «boru poročajo, da boče 3. uri popoldne. Dnevni red: «Namen in posledice ustaše v predmjestih. Revolucionarji so imeli veli
vlada počakati, da končata zagrebški in Friedjun- obstrukcije v državnem zboru». Poročevalec, sodr. kanske izgube. Kar jih je ostalo še živih, so se
gov proces, potem bo videla, ako ji je mogoče Anton Kristan iz Ljubljane. Sodrugi, agitirajte za vdali.
Cerbère, 30. julija. Včeraj ni odšel noben
i«kati med hrvatskimi strankami v saboru večine.
obilno udeležbo. — Dopoldne se vrši istotam usta
Da bi sedanja vlada dobila tako večino, je skoro novni shod «Konsumnega društva za Jesenice in vlak na Špansko.
Bero lin, 30. julija. V Kataloniji je železniški
isključeno, zato bo koncem decembrara zpustila sabor okolico». Prosi se, da pridejo vsi tisti, ki so že
promet še vedno ustavljen, brzojavne zveze se
in razpisala sove volitve koncem marca ali za vpisani, oziroma ki se nameravajo vpisati.
trgajo.
četkom aprila 1910. Baje računa Rauch, da dobi
San Sebastian, 30. jalija. Vlada je zaprla
pri novih volitvah najmanj 20 mandatov.
Zadnje vesti.
voditelja socialistične stranke Patto Iglesias a in
* Papež je, kakor poroča «Vossische Zeitung»
Španija ln Maroko.
22 ljudskih voditeljev. Revolucionarno gibanje je
is Rima, nevarno bolan.
* 0 zmešnjavah v irbiki vojski poroča belDunaj, 30. julija. Vesti iz Španije so za baje v Taragoni, Saragossi in v Figuerasu potlačeno.
grajsko «Zvono», da vre med posadko v Nišu, vlado nad vse neugodne. V Barceloni je izbruhnila
Shod v Podgorl. V nedeljo, 1. avgusta ob 3.
častniki in podčastniki so z razmerami v državi prava revolucija, v Madridu in v drugih mestih
silno nezadovoljni. Vrše se priprave, da se prisili pa kaže, da hočejo slediti barcelonskemu primeru. uri popoldne bo na vrtu društvenih prostorov v
kralja Petra k odpovedi na korist bivšega prestolo Oblasti nimajo več sredstev, da bi zatrle revolu Pođgori pri Gorici javen shod z dnevnim re
dom «Delavske organizacije». Poročevalca sodruga
cijo. Velik del Katalonije je do dna insurgiran.
naslednika Jnrija.____________________________
Iz Madrida se javlja: Barcelona je brez luči, dr. Dermota in Petejan. Shoda in debate se
brez telefona, brez brzojavne zveze, brez elek udeleži tudi predsednik goriške N. D. O. Vladimir
Domače vesti.
Knaflič. Vsi sodrugi se vabijo na zanimivi shod.
— SlOTdMke lole V Trata so za narodnja- trične železnice. V nekaterih ulicah segajo barikade
Stavka v Ajdovlčini. Gorica, 29. julija.
do
viših
nadstropij.
Podobna
poročila
prihajajo
ksrje tak« mično agitacijsko sredstvo, da bodo
Naš zaupnik je dognal, da je ravnatelj s svojim
tudi
iz
drugih
mest.
Zdi
se,
da
hoče
vlada
poslati
gotovo nesrečni, kadar jib dobe in tako izgube
sinom streljal na delavce, ko niso storili nič dru
reklamno frazo. Zakaj kdor opazuje takozvani boj tretji in četrti vojni kor v Barcelono.
zega, nego da so se zbrali pred tovarno, pa kli
Vodja
socialnih
demokratov
Igle

za tržaške slovenske šolo, mora priti do prepri
cali in žvižgali. Vsled streljanja so delavci izgubili
čanja, da gre gospodi res le za reklamo. Nepri sias je izjavil vladi, če se ne izvrši nasprotna ak zavest ter so naskočili tovarno kakor smo že javili.
cija,
da
izbruhne
generalna
stavka
po
celi
stranski ijudje naj 3odijo. Lani je bil izvoljen pri
Natančnejše poročilo sledi.
Sv. Jakoba odbor, ki je imel voditi akcijo za slo deželi in se ustavi tudi ves železniški proGorica, 30. julija. Stavka v Ajdovščini je
venske šole in vanj sta prišla tudi dva socialna m""v Barceloni so revolucionarji gospodarji si končana izza konference, ki se je včeraj vršila pri
demokrata. Eden je bil izvoljen namenoma, drugi
okrajnem glavarstvu v Gorici. Vspeh je za delavce
pa slučajno, ker gospoda ni poznala njegovega po tuacije. Da se prepreči dohod vojašjva, so želez zelo problematičen. Na delo se sprejmo vsi, oblju
niški
tiri
razdjani.
Revolucionarji
oblegajo
vojaš

litičnega prepričanja. Na dve seji so bili povabljeni
bilo se jim je tudi, da se bo ž njimi bolje ravnalo,
tudi člani političnega odbora jugoslovanske soci nice. Vlada je dala na barikade streljati s to kar se tiče plač, se jim pa obljubuje, da se jim
povi,
a
doslej
še
brez
vspeha.
Velik
del
vojakov
alno-demokratične stranke in sklenilo se je, da se
zvišajo, kadar bodo boljše kupčije, češ, da bi pod
v vsaki akciji za šole skupno nastopi. Toda na- se brati z uporniki. Generalni kapitan je bil sprejet jetju sedaj bolje kazalo, zapreti tovarno. A smatrati
s
streli,
kavaleristi,
ki
so
ga
spremljali,
so
se
mo

rodn/akar/eni je postalo sodelovanje socialistov
se mora še za srečo, da ni delavcev zadela izguba.
kmalu neprijetoo.2e ko se je lani odposlala de rali umakniti, on se je komaj rešil smrti.
Turčija. Berlin, 30. julija. Iz Jafe se po
V Melili je upor med vojaštvom.
putacija k namestništvu s prošnjo za pospešitev
roča, da je neki maročanski Arab ob belem dnevu
Vsak
dan
ust
rele
nekoliko
vojakov
radi
nepo

Dodržavlieflja nekaterih učnih moči na cirilmetona javni cesti zabodel priorja armenskega samo
dovi šob pri Sv. Jakobu, je slavni odbor prezrl slušnosti. En bataljon se je branil, iti v boj proti stana ter ranil nekega avstrijskega podanika. Mo
Mavrom;
odkorakal
je
y
vojašnico
in
je
pustil
Mcialne demokrate ter jjh m niti obvestil. Pred
rilca so prijeli.
kratkim je pa «odbor slovenskih staršev» sklical oficirje same na bojišču. Vojaki silijo častnike, da
Vojna aodllča v Peniji. Teheran, 30. julija
mora
o
marširati
pred
fronto,
vsled
Cesar
je
to

shod pri Sv Jakobu, zopet za slovenske šole in
Danes
zjutraj so bili pred vojnim ministrstvom
opet niso bili socialni demokrate obveščeni. Se- liko izgub med častniki. V boju z uporniki je bilo obešeni prvi reakcionarci, ki jih je vojno sodišče
11 mrtvih in 50 ranjenih.
.
Tudi v madridskih vojašnicah se množe slu- obsodilo na smrt. Na novo je dala vlada aretirati
in prepeljati v vojno ministrstvo več uglednih oseb,
Z narodnjaka,»
Ja beba opozo.
i nopenem koraku. °ad
s tako važnim Čai‘ h Katalonije se javlja, da se čete povsod med njimi tudi par artilerijskih oficirjev, ki so se
lani udeležili bombardma na parlament.
n. komed^ k« £
staIišče socialnih branijo streljati na ustaše.
Gerbere, 30. julija. Iz Barcelono prihajaj, Listnica upravništva.
je v te«, vpra^ju znano m fflo;
da so tam zažgali 5 samostanov m več hiš.
Žleniperger, Glencoe Ohio: Denar smo prejeli. Pozdravi
Artilerija strelja še vedno na barikade. Število

ljudski shod

Uhaja v Ljubljani Ł*«sa
torek, četrtek te soboto
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3’50 K, mesečno 1-20 K
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta i K ; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta 4 80 K.
ÜtaWlÎBKOil 8®

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.

h

V Ljubljani, v torek, dne 3. avgusta 1909.

NASLOV A : Za dopise in rokopise za list : o^edniêtuo
«Bdečega PraporaLjubljana, — Za denarne pošiljatve
naročila na list, reklamacije, inserate i. t. d. : Upravništvo
«Bdečega Prapora» Ljubljana, Šelenburgova olica 6/U.

Kal hoče ljudstvo?
Krčevito se trudijo naši klerikalci sami sebi
sugerirati, kar bi jih osrečilo, česar pa ni. Sami
sebi pripovedujejo in prisegajo, da odobrava ljud
stvo njihovo blazno početje. A vendar niso imeli
toliko poguma, da bi bili hoteli slišati neodvisen
Jjudski gias, temveč v «Unionu» sa zborovali pod
geslom: «Samo za pristaše «S. L, S.» Z vseh kon
cev ia krajev znaša «Slovenec» aa kup «slovan
ske» glasove, ki hvalijo obstrukcijo; a vsakemu
poznavalcu političnih razmer je jasna, da so to
glasovi obstrukcionistov samih, ki seveda ne ma
rajo obsojati svojih zločinov. Kakor so Bienerthovi
wûhstri v zadevi bosenske banke sami sebi izrekli
zaupanje, tako podpisujejo klerikalci zdaj sami
sebi hvalo. Od srca jim pa ne prihaja; zakaj za
vest, da so izvršili v državnem zboru hudobijo,
je vendar premočna, da bi mogli z neprisiljeno
mimiko nadaljevati komedijo in ljudski glasovi, ki
jih lahko slišijo, če le nekoliko napno ušesa, jih
prepričujejo, da so temeljito zavozili.

Svobodni ljudski glasovi so se slišali v ne
deljo aa shodu, ki ga je sklicala ljubljanska okrajna
organizacija jugoslovanske socialno-demokratične
stranke na vrt «Narodnega Doma». To ni bil shod
«samo za pristaše socialne demokracije», temveč
pravi ljudski shod, kamor je bil pristop vsakomur
prost ln kar se je zbralo, je bilo ljudstvo, pravo
delavsko ljudstvo, ki mu življenje ni šala ali pri
jetna igra, temveč kruta resnost, prizadevajoča
mu od dne do dne hujše skrbi. Po eni strani la
rentna industrijska kriza, slabi zaslužki, brezposel
nost, po drugi strani nezaslišana draginja, ki one
mogoča delavcu, da bi zadostno prehranil sebe in
svojo družino, kaj še da bi mogel misliti na raz
vedrila, na zabavo, na potrebne nabave v hišnem
^gospodarstvu ali celo na nekoliko letnega počitka!
Ljudstvo je govorilo na tem shodu in če bi bili
klerikalni obstrukcionisti prišli poslušat ljudski glas,
pogledat ijudsivu v oči, bi se bila morda vendar
temu ali onemu zbudila vest, pa hi nekoliko raz
mišljal o bedi, ki že davno ni prazna beseda, am
pak strašna resnica,
Vr*. «Narodnega Doma» je ljubljanskim so
drugom in Ustim, ki so kdaj bili v Ljubljani, znan,
pa zato zadostuje, če povemo, da je bil poln de
lavskega ljudstva, dasi so imeli lesni delavci svoj
posebni shod; ne ie da so bili zasedeni vsi stoli,
ampak sto in sto sodrugov je moralo stati, ker ni
bilo več prostih sedežev.
Zborovanje je otvoril sodrug Kocmur v
imenu okrajnega odbora s primernim nagovorom.
JVh to so bili izvoljeni v predsedništvo sodrugi
Kocmur, Vaov č in Sajovic, potem je poro
čal sodrug Etbia Kristan. V obširnem govoru,
usidrugo aro trajajočem, je podal zgodovino parsuneatarnega dela celega leta in kritično pojasnil
politični ia gospodarski položaj. Toda premalo bi
bik. če bi se reklo, da je govoril sam poroče«te Govoril j« «• zbor Izja« pnüjmoja,

Let© XI,

valja vsega zbora je bila najbolji dokaz, da be delavk, Mary Mac Arthur, glasoviti pisatelji kakor
seda o draginji iu lakoti, žal, ni več sama akade- Bernhard Shaw, Headingley in cela vrsta izven do
mičua grožnja, ampak krvava resnica in moreča movine živečih Rusov, med njimi nekdanji poslance
skrb vsega delavnega ljudstva.
Aladin, so nastopili in tolmačili misli in občutke
Predsednik je vabil eventualno navzoče na ljudstva. Z nepopisnim navdušenjem se je sprejela
sprotnike, naj se oglasijo; zajamčil je vsakemu sledeča resolucija:
svobodno besedo. Toda nihče se ni oglasil. Tedaj
<V tem, ko pošilja današnji ljudski shod ru
je sodrug Kocmur sam ilustriral še nekatere skemu narodu bratskepozdraveter izreka
točke klerikalne taktike in potem je razložil shodu • upanje, da se na Ruskem kmalu ustanovi konstiresolucijo, katero objavimo na drugem mestu. tucionalna vlada in da doseže gibanje za politično
Resolucija je bila brez debate soglasno spre svobodo svoj cilj, protestira shod kar najodločneje,
jeta. Nato se je shod zaključil z burnimi živio- da sprejemata kralj in vlada ruskega carja v imenu
klici socialni-demokraciji.
nar oda Velike Britanije ; shod izreka, da je njegova
navzočnost tukaj pohujšljiva in da prihaja car, kar
Car batjuška.
se tiče naroda, kot nepovabljen in nepozdravljen
Nikolaj II., poglavar biričev in krvnikov, zati gost.»
ralec ruskega naroda, potuje po Evropi. V svoji
Kakor na Angleškem, demonstrira delavstvo
državi se ne upa storiti nobenega koraka, če ga v Franciji proti sprejemu tirana, v Italiji pa se
ne stražijo cele brigade vojakov, legije policajev in pripravljajo vse politične in strokovne organizacije
uošteti vohuni iu ogleduhi. Tako ga ljubi «njegov»
delavstva za protestno manifestacijo. Tako spoznava
narod, da se ga beli car bolj boji kakor kuge iu ruski narod, da ima enako čuteče brate po vsem
kolere. Razlogov ima dovolj za svoj strah, saj mu svetu. Zbliževanje narodov napreduje z orjaškimi
ga vdihuje slaba vest, ki mu pretresa kosti po koraki, tiranija pleše na vulkanu.
dnevu in mu kaže krvave žrtve ter fantastične po
*
*
♦
šasti v sanjah.
Kakor največjega zločinca so peljali batjuško iz
Krvavi car obiskuje evropske dvore. Solidar
Kiela
skozi Viljemov kanal pa v francoske vode.
nost narodov se pa tako krepi, da pozdravljajo
Spredaj,
zadaj torpedovke, na obrežju celi polki
ruskega tirana na vseh koncih in krajih enaki gla
vojaštva,
na vseh koncih in krajih tajna policija.
sovi kakor doma. Oficielni krogi ga sprejemajo,
Na
suho
zemljo
se pa najmogočnejši vladar syeta
zakaj njihove glave mislijo dipiomatično, ne pa
sploh
ne
upa
.
.
.
človeško; toda ljudstvo protestira po vseh deželeh
V
soboto
ob
2 in 20. minut popoldne so došle
strastno, vneto proti obisku in proti slavnostnemu
ruske
bojne
ladje
v Cherbourg. Pozdravilo jih je
sprejemanju moža, ki je odgovoren za nezaslišane
21
strelov
iz
topov.
Predsednik republike F al Hè
grozote, za krvave brutalnosti, za nečloveško zati
ranje, zasužnjevanje, mučenje in ubijanje najpleme re s, katerega so spremljali zunanji, vojni in mor
nitejših sinov naroda. Na Francoskem, na Angle nariški minister, je takoj obiskal carja in njegovo
škem in v Italiji se mogočno dviguje ljudski glas, ženo na jahti «Standard», oba sta šla na francosko
ki mora doseči tudi ušesa carjeve okolice in ji po križarko «Galilee,» s katere je Nikolaj ogledal fran
vedati, kako sodijo narodi vsega sveta o divjaškem cosko eskadro. Potem je obiskal predsednika re
zistemu, ki razsaja na Ruskem in ki ga predstavlja publike na oklopajači «Vérité». Tam sta imela
pozneje sestanek, ki je trajal čez eno uro.
ruski car.
V mestu so socialisti, katerim občinski svet ni
Nekaj vzvišenega je v elementarnem izbruhu
dal
dvorane
za protestni shod, priredili veliko
ljudske nevolje, zgražajoče se ob rekah krvi, ob
demonstracijo.
človeških hekatombah, padajočih v prid malošte

vilne brezvestne družbe zločinskih izkoriščevalcev,
bogatečih se ob bedi celega naroda. Toda proteste
proti sprejemanju okrvavljenega carja povečuje še
višja ideja solidarnosti svobodnejših narodov z
zasužnjenim ia brez primere trpinčenim ruskim na
rodom. Izrazi te vzajemnosti, ki se ponavljajo iu
naglašajo v vseh protestih so radostna znamenja
in velikanski je njih pomen; ognjeni protesti proti
čaščenju carja so ruskemu narodu porok, da ni
osamljen v svojem boju za svobodo; vse, kar je
resnično neodvisnega in za svobodo vnetega v
Evropi, gleda na vprašanje ruske osvoboditve kakor
□a svojo zadevo in to daje ruski revoluciji tisto
čudovito moč, da lahko upa kljub vsakemu raz
očaranju, da se lahko bojuje kljub vsem porazom,
da živi in napreduje kljub Sibiriji in ječam ia vis
licam.
Ena najsijajnejših manifestacij te solidarnosti
je bila v nedeljo, 25. m. m. v Londonu. Nepre
gledne množice so so zbrale na poziv delavskih in
«liti odobravanja? tó » apromljarń poroMo owo socialističnih organizacij na Trafalgar Square, kjer
bili postavljeni štirje govorniški odri in neštete
.........
.
--„mi od govornikovih besed;
S ?
da bi bili klerikalci in Bienerth zastave so vihrale, prapori s primernimi napisi so
Uh» bi pa vredno, a
elementarno iz- se bleščali v zraku, najboljši govorniki so razlagali
*■ orkan ogorja, Ö J
oderuško j
namen in pomen velikanske demonstracije. Politi■rosi ko je govornik ra
» *
>afoti čarji kakor O Grady ln Roberts, Keir Hardie, Mac
poaledioe brariu^a Donald, Hyndman in Queich, vodje strokovnih
organizacij Jem Mac Donald, Ren Tillet, voditeljica

m

Za zbor radarske „Unije“.
Nadaljni predlogi predstojništva so sledeči:
«Za duplikate izgubljenih ali pokvarjenih
unij s kih izkazov kakor pravil in poslovnikov ima
član plačati 40 vinarjev, kar se mu potrdi z znamko
v duplikatu.»

Za VI. poglavje opravilnika: Podpora v slu
čaju brezposelnosti — ss predlaga:
v I. razredu s te
denskim pri
spevkom 50 vin.

Po popolnoma
vplačanih te
podpore
denskih pri
J tedeiir
spevkov
dnevno |

Naj višji znesek
v letu

79. štev.

/t.oklamaelje io psiisin« p» *,»«*.
^ahtankirana pława «s «aa »pr«
inaMja. ffistOBiuž «» a® vraaaj«,
HB8#S8Sä, BBestspss» płiiś-nrati«*
ižiriu 38 ■■)
taki*! 80 »iia„
VBžftrat p® ing*?«»®.

v 11. razredu
s tedenskim pri
spevkom 40 vin.
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Vse ostalo v VI. poglavju ostane neizpremnjeno. Stilizacija 1. odstavka se spravi v soglasje
z novimi postavkami.
II, Rezervni sklad. V 1. vrstici se uvrsti : «Od
vsakega vplačanega tedenskega prispevka člana L
in II. razreda 5 vinarjev.

V. poglavje: Podpora v slučaju bolezni znaša
po 52 popolnoma vplačanih tedenskih prispevkih-

dnevno

tedensko

-•50

3'5O

podpore

dnevno
kron

tedensko

j —-40

2-80

Dopisi.
tednov

podpora

v II. razredu

Naj višji znesek
v letu za 10

V I. razredu

Najvišjiznesok
v letu za 10
tednov

ł

28--

s prispevkom
40 vin.

V II. razredu

Po popolnoma
vplačanih pri
spevkih za

V I. razredu
s prispevkom
60 vin.

Vživanje podpore se začenja z osmim dnevom
bolezni in konča s 77. dnevom trajanja bolezni.
VII. poglavje opravilnika : Pogrebnina. Podpora
v slučaju smrti se lahko izplača, če se izkaže 52
tedensko članstvo in če so prispevki za to dobo
popolnoma vplačani. Začetek 52. tedna se všteje
v čakalno dobo, čim je prispevek poravnan. Pod
pora v slučaju smrti za zaostale po članu znaša:

k r
52 tednov

V III. razredu
s prispevkom 20
vin. izvzemši
provizioniste
n

55'—

50 —

50 —

156

»

70'—

60--

55-—

260

»

85--

70 —

60--

520

»

100'—

85-—

65 —

Idrii«. (lavna varnost.) Pri nas vladajo
glede na varnost take razmere, da je javna kritika
že neizogibna. Oblasti, ki bi imele dolžnost, skrbeti za red in ki so še preveč urne, če se jim zdi
potrebno nastopati proti proletarcem, kar ne mo
rejo priti z mesta v drugih slučajih, kjer bi bilo
oblastveno zanimanje prav potrebno. Minulo je že
nekoliko tednov, kar se je ponesrečila hčerka knji
goveza F. Ciniburka in je dobila tako močne po
škodbe, da bo prav težko okrevala. Vest o nesreči
se je takoj raznesla po vsem mestu, a dasi Idrija
še ni tako velika kakor London, se vendar zdi, da
ni prišel dogodek še nobenemu uradnemu organu
do ušes; vsaj nihče ne ve, da bi se bilo že kaj
preiskavalo in da bi se bila kakšna oblast zani
mala za vzrok nesreče. Deklica je padla 4 metre
globoko z mostovža, ker se je vlomila lestva, s
katero je mostovž obit. Menimo, da ni vseeno, če
se ponesreči človek ali žaba. Ge je človeško živ
ljenje več vredno od mačjega, mora biti tudi po
skrbljeno za varnost tega življenja; in če kličejo
ubogega delavca na odgovornost radi brezpomembne
malenkosti, se sme zahtevati, da se pokliče na od
govornost tudi tisti, ki zakrivi človeško nezgodo.
Ako bi bil padel otrok bogataša ali veljaka štiri
metre globoko, bi bil gotovo že ves aparat po
konča in najbrže bi bil krivec že davno dognan.
Da bi bila kazen neizogibna, je pa tudi gotovo.
Ker je pa nesreča doletela priprostega človeka, se
nič ne mudi popravljati, naj tudi razpade hiša.
Upamo, da bodo te vrstice zalegle, da se vsaj
sedaj zgodi, kar bi se moralo že davno zgoditi.
Spodnja àïika. V torek, 27. t. m. je okrajna
organizacija za ljubljansko okolico priredila v Šiški
na Vodnikovem trgu ljudski shod z dnevnim redom :
Splošna draginja in zaključitev državnega zbora.
Dasi na delavnik, je imel shod vendar lepo ude
ležbo; ves prostorni vrt je bil poln. V predsed
ništvo sta bila izvoljena sodruga Vdovič in Bez
jak. Poročal pa je sodrug Etbin Kristan, ki je
v obširnem govoru podal pregled političnih dogod
kov od rekonstrukcije Bienerthovega kabineta dalje.
S svojo ostro kritiko je enako zadel klerikalne obstrukcioniste kakor Bienerthove nerodnosti. Pokazal
je, s kakšnimi hinavščinami izkušajo klerikalci za
kriti svoj polom ter konstruirati iz njega še celo
nekako zmago. Ce je bil v tej kampanji kdo tepen,
je to v prvi vrsti ljudstvo, ki mora z dragim ži
vežem in pomanjkanjem, plačevati osebne ambicije
gospoda Šušteršiča. Shod je burno odobraval go
vornikovo izvajanje in ker se nihče več ni oglasil
za besedo, je predsednik zaključil zborovanje ob
10. uri zvečer.

Pri smrti vsled nes reče se spregleda 52 te
denska doba popolnoma vplačanih doneskov, tako
da se zaostalim ponesrečenega člana izplača naj
nižja postavka tistega razreda, v katerem je član
vplačeval.
Podpora v slučaju smrti provizionista, ki je
prestopil iz višjega razreda, se odmeri po resnični
dobi članstva, doseženi v I. ali II. razredu.
Pri smrti članove soproge znaša pogrebnina
po 52 popolnoma vplačanih tedenskih prispevkih
30 kron, po 260 tedenskih prispevkih pa 50 kron.
Strokovni časopisi. Z začetkom leta
1909. izhajajo strokovni časopisi «Glück auf», «Na
zdar» in «Gornik» vsak teden. Podružnice in vplačevalnice plačajo za vsak sprejeti iztis kateregakoli
navedenih listov po 7 vinarjev. Obračunavati se
mora vsak mesec z dotično administracijo.
Podpora v slučaju stavke. Ce traja
stavka, ki jo je predstojništvo «Unije» priznalo nad
14 dni, se začne pravica do podpore s tretjim
* V istrskem deželnem zbora vlada tako
tednom trajanja stavke.
miroljubno razpoloženje, kakor da niso tam leta
Podpora v stavki se plačuje z začetkom tret in leta divjali najburnejši viharji. Med Italijani in
jega tedna za teden naprej in znaša po 52 popol Slovani se je dosegel sporazum. Deželni odbor je
noma vplačanih tedenskih prispevkih: a) za ože popolnoma gladko izvoljen, obe nacionalni stranki
njene člane 3 kron; b) za svobodne člane 6 kron. sta se tudi sporazumeli o narodni razdelitvi občin
Oženjeni člani dobe za vsakega otroka izpod 14 ter sta soglasno vložili nujne predloge, da se po
daljša občinskim zastopom funkcijska doba; razde
let za vsak teden po 30 vin. več.
litev občin naj bi se namreč izvršila še pred no
vimi volitvami.
* Car baijuška. 29. julija je carska družina
odpotovala na Francosko. Ko je prdvečerajšnjem
Sodruge in prijatelje vabimo na novo na- jalta prišla, je bila voda tako nizka, da so morali
ruski monarji nesti člane carske družine na suho,
ročbo, dosedanje naročnike pa, katerim je potekla — Protesti shod socialnih demokratov je bil ve
naročnina koncem meseca julija, da jo zopet likanski. Udeležilo se ga je 10.000 ljudi. Govoril
obnove.
je poslanec dr. Liebknecht.
* Turčija demonstrira proti Grški s tem, da
je zelo pomnožila garnizijo v Janini. V Prinkipo
je bil aretiran neki grški častnik.
* Pallieras ae ne salde @ kraljem Edvar
izhaja trikrat na teden ter velja
dom. Vest, da se predsednik Falberes tekom av
gusta poda v Marijine vari k sestanku z Edvar
Za Aystro-Ogrske dežele:
dom, se iz Berlina démentira.
za celo leto
K I4-—
* Rusija hoče kaznovati Perzijo. Ker per
zijska vlada ni ruskemu ministru dala nikakih ga
za pol leta
„ 7a—
rancij proti izgredom, odločila se je ruska vlada,
za četrt leta
„ 3*50
da pošlje v Perzijo kazensko ekspedicijo. Ruske
na mesec
čete, ki so doslej v Perziji, ostanejo ondi.
„ 1-20
* Protirevolucija v Perziji. Iz Teherana po
Za Nemčijo:
ročajo, da se ondi pripravlja protirevolucija na
za pol leta
korist odstavljenega šaha.
K 7-90
* Birki lab zapusti 2. avgusta Teheran in
za četrt leta
ss 4-—
se naseli na Krimu, kjer bo stanoval v nekem
Za Ameriko:
gradu.

Politični odsevi.

Vabilo ma saročbo.

„Rdeči prapor

za pol leta
za četrt leta

K 9-50

ss 4-80
Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri
poročajo naš list svojim sodrugom, prijateljem in
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka
varnah, v katere zahajajo in naj nam pošljejo
naslove takih znancev, ki bi ga naročili, če jim
ga pošljemo na ogled.

Upravništvo „Rdečega Prapora“.

Shodi.
Pozor, občani! Javni ljudski shod se vrši v
soboto, 7. t. m. ob 9. uri zvečer v pivovarni pri
„Črnem orlu“ v Idriji. Dnevni red: Namen in
pomen obstrukcije v državnem zboru. Poroča
sodr. A. Kristan iz Ljubljane. Pridite vsi !
Vsem članom rud. društva se naznanja, da
se vrši v nedeljo, dne 8. t. m. ob 9. uri dopoldne
v prostorih rudarskega društva v Idriji društveni
shod z dnevnim redom: 1. Razprave o „Unijskem“
predlogu glede zvišanja članskih doneskov. 2.
Volitev poslancev na revirno konferenco. 3. Slu
čajnosti. Ker je shod velike važnosti, se prosi
člane, da se mnogobrojno udeleže,

Soiku pri Borici V soboto, 24. t. a je te
pri nas jako dobro obiskan shod, te' ga je priredila
podružnica «Zveze lesnih delavcev». Poročat je
sodrug Petejan c potrebi strokovne organizacije
za solkanske delavce ter o njeni nalop Govornik
je opisal položaj solkanskih mizarjev ter ga pri
merjal s položajem mizarjev v takih krajih, kjer so
organizirani. Pojasnil je, lukovelik« koristi daje
strokovna organizacija svojina članom v material
nem odru. Ko so govorili še sodrugi Poveraj, Jug
Perko in Lenasi, se je soglasno steetetc.
K
mora strokovna organizacija splob oživet: in delati
v prid solkanskih mizarjev. V ta namen se je iz
volil odbor 5 sodrugov, ki ima namen. nabirati
člane in pripraviti vse, da se v kratkem skliče občni
zbor podružnice lesnih delavcev v Solkanu.

Društvene vesti.
§ Socialistično droštvo .Naprej- v Idriji pri
redi dne 18. avgusta 11, v pivarni pri „Črnem
orlu- v Idriji ljudsko veselico, Spored. Godba,
šaljiva pošta in ples. Vstopnina io vin. za osebo
Začetek točno ob 7. uri zvečer, K obilni udeležbi
vabi
odbor.

Domače vesti.
— Elektrificiran)« železnic je že *euj t*sa
predmet obširnih študij v železniškem minatntvu.
Proučava se potreba sil za vse železnice, ležete :
obsegu vodnih sil, katerih je 4000 kilometre»
splošna načela za električni obrat, nadalje po
drobni načrti za tiste proge, ki so radi znatnega
padca, zaradi tunelov in zadi bližine vodnih sil
tehnično in gospodarsko najbolj priprayue za eter
trificiranje. Prvi del študij se dovrši še letos. Od
podrobnih načrtov je že izdelan tisti za progo Op
čine—Trst ter za premikanje na tržaškem držav
nem kolodvoru; v delu pa so načrti za arlberiko
in bohinjsko železnico. Posebne proge, ki so v
bližnjem času namenjene za električni obrat, so
sledeče: Trst—Hsrpelje—Korina, Trst—Sv. Sava,
Trst—Buje, Trst—Barko vije, Gorica—Ajdovščina,
Bolcan — Meran, Meran — Mais, Mais —Landeck,
Schwarzach — Št. Vid—Špitai—Milstatskc jezero—
Beljak—Podroščica, Štainach Irdning— Attnaag
Puchheim.
— 0 Viinicš aa Dolenjskem, te se je po
greznila, kakor smo javili zadnjič, piše «Slo
venec», ki je nekako organ kranjskega deželnega
odbora: «Višenjski potok, ki je izgiail v Miačevem v podzemsko jamo, in ki so ga napeljali v
stransko strugo, da morejo spodryi mlini mleti, ae
bo rešil za mlinarje in poljedelce. Po navodilih
deželnega stavbenega svetnika Sbrizaja se jama
zabetonira, a tako, da bo iz betonske struge se
gala navpik betonska cev, skozi katero »e bo dalo
dognati, ali pri povodnjih udari voda iz podzem
ske jame navzgor. Delo bo v par dneh končano.
Treba pa bo misliti na to, da se ves potok od
Višnje gore regulira, kar je v ozki zveri z izbolj
šanjem travnikov. Deželni odbornik dr. Lampe se
je ob tej priliki domenil z nekaterimi domačini,
da bi se začelo s poskušnjami za izboljšanje trav
nikov. Svet je jako ugoden in se bo dalo mnogo
doseči. Voda pa, te se v zgornjem delu brez korisli izgubi, bo po regulaciji prišla v korist spod
njim posestnikom, zlasti mlinom in žagam.» Da je
bilo za to spoznanje treba časa od 8. do 26.
L m., zamolči katoliško glasilo Šukljeta in Lampeta.
— Nesreča. 15 letni sin posestnika Beranifia
v Cirkovcih na Štajerskem se je igral z aabasaso
puško. Hotel je ustreliti nekega goloba, namesto
tega je pa zadel iz neprevidnosti nekega «tatiča
na skednju, ki se je zgrudil in kmalu umri.
— Ustreljen stotnik. V Ratečah na Gorenj
skem se vrše strelne vaje 9. bataljona poljskih
lovcev. Stotnik Edvard Berger se je upal predaleč
iz zavetišča ter je bil ustreljen v vrai ter se je
takoj mrtev zgrudil V par mesecih bi bil postal
major.
— Smodnik ii cigareta. V soboto je kupil
Anton Korošec iz Tomišija pol kilograma smod
nika, dejal ga v žep, kadil cigareto in jo tudi
vtaknil v žep. Smodnik se je vnel, Korošec je
tako nevarno ranjen, da bo težke kaj ž aji®
- Zopet nesreča * puhka V Strugah pri
Ribnici je Anton Bradač p0 nesreči nevarno ranil
s strelom Jožeta Križmana, ki bo težko kreval.
„ *® POkkottöfai Posestnik Frsaee
Vovk iz Ostrožnega Brda je gnal tri bike mptetein sicer proste, ne da bi jib bi imel za n«s pre
vezane. V oddalju kakih 30 korakov sagfedi tri
leta sto bik vola ia 70 let starega nasuri«
tona Suša iz Suhorja. Bik se zaleti ną/prro y vota,
potem pa še v pastirja, kateremu je polomil ne
kaj kosts in ga sploh tako paśkedow. da je ie
malo upanja, da bi starec okreval
— Samomor. Močno nevrastemčen je hb
40 letni brivec Avg. Komel v Gorici. Pred krnite»
je bil vzel britev pa se je ua wlu ob svojem Os
novanju porezal, toda ae smrtnonevarno Aaate«1
se je na to v bolnišnici» Te dni so ga aoteu
pustiti. V neopazovacem trenotku se je zaguai
hodnika na Ua ter obiežai mrtev

Največ bi gg povišale brezposelne podpore, ki pa
BS Mudskem shodu

v Ljubljani, (glej uvodni 1 pridejo le tam v poštev, kjer je delavstvo v velikih

(jadski shod, zborujoč dne 1. avgusta 1909
at v;iu »Narodnega Doma* v Ljubljani
" ogorčenjem obsoja brezvestno obstrukcijo
slovenskih klerikalcev in čeških agrarcev, ki je
dala Bienerthovi vladi ugodno priliko za zaklju
čenje državnega zbora v trenotku, ko je imela
nujne ljudske potrebe parlamentarno rešiti, ter
protestira proti ravnanju vlade, ki postavlja svoj
obstanek nad najvitalnejše interese delavnega
ljudstva.
Shod izreka, da je počenjanje S. L. S. slo
venskemu narodu, po svoji ogromni večini proletaričnemu, škodljivo ter odbija z vso odločnostjo
klerikalne deklamacije o svojem slovenstvu in
slovanstvu kot politično hinavščino, izmišljeno, da
bi se nezadostno izobraženo in indiferentno ljud
stvo preslepilo o pravih namenih klerikalne stranke.
Shod konštatira, da je agrarno stremljenje po
trajnem podraženju najnujnejših živil pogubno za
slovenski narod, čigar ogromna večina je prisi
ljena, kupovati hrano, pa je torej ob sedanji ne
znosni draginji obsojena na lakoto.
Shod zahteva, da se čimprej skliče državni
zbor in da se mu predlože vsi načiti in predlogi
socialnega značaja, ki bi se bili lahko rešili ali
pa vsaj pospešili v zadnjem zasedanju in ki bi
lahko ublažili vladajočo draginjo ter deloma iz
boljšali položaj delavskega razreda. Shod priča
kuje od vlade, da porabi ves svoj vpliv pri ogrski
vladi za trgovinske pogodbe z balkanskimi drža
vami v prid delavnemu in konzumirajočemu
ljudstvu ter za odpravo žitne carine.
Od slovenskih poslancev brez razlike stranke
zahteva shod, da se spomnijo svojih dolžnosti, ki
jim jih Daiagajo mandati, pridobljeni od širokih
pitati ljudskih volilcev, ne pa od kapitalističnih in
agrarnih privilegirancev, da toraj vodijo politiko,
Id omogoči širokim plastem prebivalstva boljše
gospodarsko in socialno življenje brez ozzira na
egoistične, protiljudske zahteve nenasitnih vele
kapitalistov in veleagrarcev.
Glede aa narodno vprašanje obsoja shod vse
lokalne krparije, ki bolj podpihujejo šovinizem nego
da bi ga odpravljale in zahteva zakon, ki reši
vprašanje za celo državo in za vse narode sočasno
š» popolnoma enakih demokratičnih načelih v zmislu
narodne avtonomije. Shod pa tudi zahteva, da se
vpelje splošna in enaka volilna pravica tudi za de
želne zbore in za občinske zastope, kjer je de
lavsko ljudstvo večinoma še zdaj politično in gospo
darsko brezpravno.
člani shoda se zavezujejo, da bodo vsak v
svojem krogu z vso močjo delovali, da spozna
ljudstvo položaj in prave vzroke svoje bede ter
neumorno agitirali za socialno demokracijo, edino
v resnici ljudsko, interese izkoriščanih delavnih
razredov zastopajočo stranko.

Strokovni pregled.
K predloga predatojniitva Unijskega vodstva,
objavljen v «Glück auf» z dne 1, julija L 1. glede
na spremembo opravilnika, naznanja podružnica
«Unije» v Idriji naslednje pomislike:
Idrijski kakor vsi ostali rudarji v avstrijskih
dežetah so v primeri z nemškimi in češkimi ru
darji v kulturnem oziru jako zaostali. Vzrok je taj,
da žive rudarji v teh krajih po večini v malih sku
pinah in po nekod čisto od sveta ločeni. Vsled
■.ega. in radi slabih gmotnih razmer tudi živi v ne
katerih krajih tisto vdomačen rod za rodom, med
tem ko se radarji v bolje obljudenih krajih po
gostemu preseljujejo. Kot taki nimajo tudi nobenih
v materinskem jeziku pisanih, strokovnih listov in
ne agitator imo izvešbanih moči, ki bi prebujale
zavest za združitev v strokovni organizaciji. Vsled
fnkih razmer pa tudi nima v teh krajih «Unija»
rudarjev tistega vspeha kakor v ostalih deželah,
ge ae je tudi usUnovilo organizacijo. Vzrok nevapabOF pe je tudi, da se od malih na novo ustaaovheuik organizacij in čisto indiferentnih ter slabo
gmotno situiranih ljudi zahtevajo takoj enaki prispevki k organizaciji kakor jih imajo oni rudarji,
* že sami čutijo potrebo organizacije in razume
vajo pomen visokih prispevkov Unijsko predstoj
nico predlaga za aktivno službene člane povišaaie tedenskih priiperkov od 30 na 40, ozuoma
K» teJdos£ri£ za mladoletne delavce oboŁ i
„nV.zioniste, ki so bili že v aktivni
SäÄii «W» sedaj «/■ ««ed s prispevkom
« teden dočim so dosedaj imeli izpod
M»
rmed a privin na teden, ter jim je bilo presto,
i niShie ostati člani višjega razreda Naä"’ vodttf° <uz;
^Srišraja to n»«10 POveCeaje podpor.

skupinah vposleno, ter se menjuje od enega k
drugemu rudniku. Pri onih rudnikih, kjer so ru
darji v malih skupinah, so boljši stalno naseljeni
in so poleg tega vsled navedenih razmer slabo ali
pa celo nič organizirani ; tu pride le v izvanrednom
slučaju v poštev brezposelna podpora. Visoki članski
prispevki so v takih krajih le ovira v razvoju orga
nizacije. Z dostavkom k opravilniku na četrti strani
se tudi ne strinjamo, ker se pravi, da velja pristop
iz nižjega v višji razred s pravicami višjega razreda
šele tedaj, ako je član plačal 52 tedenskih pri
spevkov višjega razreda. Će pa pristopi iz višjega
v nižji razred, se pa takoj zmanjšajo pravice, ko
se vpiše prestop. Še bolj nezmiselno pa je pri tem
dostavku, da bi bili provizionisti, ki so kol aktivni
rudarji več let plačevali članarino I. ali II. razreda,
potem primorani, stopiti v III. razred. Tudi te
denska bolniška podpora je premajhna; naj bi se
v primeri z doneski višje odmerila, ali pa naj bi
se doba bolniških podpor podaljšala v slučaju težke
bolezni članov. Dalje je podporo za izpod 14 let
stare otroke pri stavki tudi minimalna. Kajti pri
dolgotrajni stavki ni mogoče članu z večjo družino
peleg navedenih podpor eksistirati, kar lahko pov
zroči kršitev stavkine discipline ali pa celo stavkokazo. Dalje poroča Unjisko predstojništvo, da pri
čnejo z začetkom prihodnjega leta izhajati teden
sko trije, že dosedaj rudarski strokovni listi in
sicer : «Glück auf» «Nazdar» in Gornik» ki so glasila
onih rudarjev, ki smo jih v začetku navajali, da so
na vijši kulturni stopnji kakor Slovenci v planinskih
deželah. Na nas se torej niti ne z agitatoričnega
stališča ne ozira. Mi ne zavidamo tega, da imajo
drugi rudarji, dasi smo tudi mi enako vredni člani
Unije, bolje razvito strokovno časopisje kakor mi,
ker vemo, da smo, ne po lastni krivdi, zaostali z
dolžnostimi glede na organizacijo drugih dežel.
Ampak kot taki zahtevamo, da se enkrat v tem
ozira tudi za nas sekaj stori. Unijsko vodstvo je
dobro poučeno, da le dobro strokovno časopisje
naredi močne organizacije, po katerih vsi stremimo.
Slovenski rudarji imamo danes za svoj strokovni
list «Rdeči Prapor»; ta pa je obenem organ
jugoslovanske soc. demokratične stranke in nota
bene političen list, ki mu ni mogoče prinašati to,
kar bi se saj izdalekog smelo zahtevati od strokov
nega glasila slovenskih rudarjev, katerih pač ni
malo in bi bili s pozitivnim poukom v svoji stroki
prejalislej čani skupne Unije. Ce se hoče, da
se uspešno, pospeši organizacija rudarjev tudi v
naših planinskih deželah, potem naj se upoštevajo
od vseh sodrugov, ki bodo poslani na Unijski zbor
za naše slovanske okraje, predlogi podružnice
idrijske, ki se glase;
1. ) Vsi moški in ženski člani nad 20 let stari,
ostanejo polnopravni člani II. razreda s prispev
kom 30 vin. na teden, z istimi pravicami, kakor
jih določa sedanji opravilnik. Oni člani, ki hočejo
prostovoljno vstopiti v 1. razred s prispevkom 50
vin. na teden, pa so deležni onih pravic, ki so do
ločene v premenbi opravilnika za I. razred. Provizionistom, ki so bili v aktivni službi 52 tednov
člani Unije I. ali II. razreda, je prosto, če hočejo
tudi nadalje ostati v teh razredih z vsemi dolžnostmi
in pravicami kakor prej, ko so biti v aktivni
slažbi. Le za izpod 20 let stare člane in prosto
voljno prestopivše provizinoiste velja III. razred
s prispevkom 15 vin. na teden. Za člane presto
pivše iz višjega v nižji, ali iz nižjega v višji razred,
veljajo^takoj pri vpisu prestopa pravice enega razeda,
v katerega je član pristopil, ako je bil 52 tednov
član prejšnjega razreda.
2. ) Unija naj ustanovi za radarje slovenskih
dežel slovenski strokovni list, ki bo izhajal 4krat
na mesec kot obligatorično glasilo slovenskih ru
darjev.
3. ) Unijski zbor naj sklene zvišati podporo
onim članom, ki se izkažejo pri vodstvu podruž
nice in vodstvu Unije z zdravniškim spričevalom,
da so v domačem kraju neozdravljivi, da morajo
na priporočilo zdravnika v zavod, kjer je za nji
hovo zdravje primerno poskrbljeno.
Ljubljana. V sredo, dne 4. avgusta 1909, se
vrši v čitalnici združenih organizacij javno preda
vanje «o pomenu obrtnega sodišča za delavce».
Sodrugi, pridite k temu predavanju, ki se začne
ob 8. ari zvečer v kar največjem številu. Potrebno
je, da se pravočasno poučimo o sestavi in delo
krogu tega sodišča, posebno že radi tega, ker bo
tudi v Ljubljani v kratkem tako sodišče usta
novljeno.

Iz stranke.
o Triaiki sodragi so vabljeni, da se udeleže
zborovanja, ki bo v sredo, dne 4. t. m. ob 8. uri
zvečer v Delavskem domu I. nadstr. To je nadalje
vanje zborovanja, ki je bilo v petek, dne 30. m. m.
Zato prosimo vse sodruga, zlasti one, ki so se ude
ležiti v petek, da se gotovo udeleže tudi jutrašnjega zborovanja. Na dnovnom redu so jako važne
zadeve in je mnogobrojna navzočnost sodrugov
nujno potrebna.
Sodrng Postler umrl. Na Dunaju je v ne
deljo dne 25. t. m. umrl sodrug Josef Postler,
48 let »tar, v splošni bolnišnici. Bil je tajnik zveze
kožnih delavcev in je urejeval njeno glasilo. Po
kopali so ga v sredo.

Zadnje vešti.
Delaviko gibanje na južni železnici. V Ljub
ljani je bil včeraj dopoldne shod stavbenih de
lavcev južne železnice od Maribora do Trsta, ka
terega se je udeležilo 360 odposlancev. Centralo
železničarske organizacije je zastopal sodrug Somitsch, iz Trsta pa je bil navzoč tajnik sodrug
Kopač. Pokazalo se je, da je položaj vsled trmo
glavosti stavbnega ravnateljstva zelo napet. V de
bati se je oglasilo tudi mnogo zunanjih delegatov,
ki so poročali, kako razburjeni so tovariši, ker se
ravnateljstvo prav nič ne ozira na njihove zahteve,
Sklenilo se je, poslati 15 člansko deputacijo, v ka
teri so zastopani vsi odseki, k stavbinskemu rav
natelju Pichl er ju, med tem pa se ima med
delavci izvesti splošno
glasovanje o taktiki.
Odposlanci na shodu so se soglasno izrekli
za stavko, ako bi ravnateljstvo ostalo na do
sedanjem stališču. Ako bi gospod Pichler odklonil
deputacijo, se ima to takoj brzojavno naznaniti
zaupnikom vseh odsekov, in če med tem tričetr
tinska večina delavcev v tem zmislu glasuje, se
tedaj nemudoma ustavi delo. Deputacija se je iz
volila in se odpelje na Dunaj, čim jo obvesti cen
trala, kar se zgodi v par dneh.

Not

kazenlki zakonik. Dunaj, 2. avgusta.
Justični minister je poabvil profesorja Lamaš a in
Glajspaha, sodnijskega predsednika Vitopellija, dvornega svetnika Šob e rja ter dvornega
tajnika Ritnerja, naj se poleti posvetujejo o
načrtu novega kazenskega zakonika. Omenjeni
gospodje so imeli zadnji teden na Brenerju vsak
dan konference, ki so se v soboto končale. Upa
se, da se predloži novi načrt že v jeseni držav
nemu zbora.
Narodna zveza. Zader, 2. avgusta «Narodni
List» (Biankinijevo glasilo) polemizira s «Sloven
cem» in z «Edinostjo» ter pravi, da je Ploj v
imenu protiobstrukcionistov že naznanil Šušter
šiču izstop iz «Narodne Zveze»
Osebni davki. Dunaj, 2. avgusta. Danes so
objavljene podrobne številke o dohodkih osebnih
davkov za leto 1908, ki izkazujejo skupno 188-3
milionov, t. j. za 13 milionov več od leta 1907.
Samo pridobninski davek je padel za 150.000 kron.
Davek na delnice izkazuje za 8,193.550 kron,
osebni dokodninski davek za 4,030.666 kron več.
Deželam se odkaže okrog 17 milionov, med tem
Štajerski 895.094, Koroški 211.653, Kranjski
202.415, Trstu 316.262, Istri 117.702 krone.
Položaj na Španskem. London, 2. avgusta.
Danes se ima začeti po vsi Španiji splošna
stavka. «Daily Telegraph» javlja, da je, sodeč
po pripravah, pričakovati popolno otrpnenje
prometa in trgovine, zlasti da bo ustavljen dovoz
živeža.
London, 2. avgusta. «Daily Mail» poroča, da
se odpelje kralj danes v Biarritz. Misli se, da sc
oblasti boje za kraljevo življenje.
San Sebastian, 2. avgusta. Kralj je izrekel
željo, da bi šel v Bareelono, toda ministri so mu
odločno odsvetovali. — V Barceloni so tr
govine večinoma zopet odprte, ljudje se upajo na
utico; časopisi niso izšli.
London, 2. avgusta. V Barceloni je ubitih
400 oseb.
San Sebastian, 2. avgusta. Vest, da so se
že izvršile smrtne obsodbe, je napačna, Sodbe so
šele predložene v potrdilo.
*
V Maroka. Me lil la, 1. avgusta. Sinoči so Ka
bili napadli vlak š proviantom na prvi rudniški
železnici. Španci, ki so jih pognali v beg, so iz
gubili stotnika, dva vojaka pa sta bila ranjena.
Madrid, 2. avgusta. Časopisje poroča, da
bo vlada zahtevala od maročanske vlade povr
nitev škode. Misli se, da se že v kratkem od
pošlje nota v tem zmislu,
Alhucemas, 2. avgusta. Mavri so začeli
streljati na Alhucemas.
Carjevo potovanje. Spithead, 2. avgusta.
Jahta «Standard» s carjem in njegovo ženo, sprem
ljana od angleških in ruskih torpedovk in križark,
je opoldne dospela sem. Car Nikolaj se je pre
peljal na jahto «Vittoria and Albert», ki se je za
sidrala pri ruskih ladjah, da zajtrkuje pri angleškem
kralju.
Pariz, 2. avgusta. Izvoljskij je potrdil,
da namerava car v jeseni obiskati Italijo in Turčijo.
V Peniji. Teheran, 2. avgusta. Sinoči so
se perzijski kazaki spopadli s pristaši bivšega šaha,
ker so odpuščeni šahovi vojaki ukradli več konj
ter oplenili rasne kmetije. Pričakuje se po noči še
več spopadov. — Danes se je izvršila smrtna ob
sodba nad višjim topniškim častnikom.

Naročajte in širite naš list!
Socialni pregled.
** Stavka klesarjev v Treta. Klesarji pri
tvrdki Tamburlini & Miani v Trstu so v četrtek
dne 22. t. m. sklenili stopiti v stavko. Drugi kle
sarji, ki so se tega dne zvečer zbrali v velikem
številu v «Delavskem domu», so sklenili bojkoti
rati imenovano tvrdko. Zakaj? V Trstu je kakor
vepkrat v letu, tudi sedaj malo Mesarskega dela.

Uhajaj Ljnbljani vsak
torek, četrtek in soboto.
Naročnina za avstro-ogrska kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 k,
začetrtleta 3'50 8, meiečno 1-20 K ■
zaNemčijo za pol leta 7'90, za četri
leta 4 K; za Ameriko za pol l8t;t
9-50 K za četrt leta 4'80 K.
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Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
80. štev.

V Ljubljani, v četrtek, dne 5. avgusta 1909.

81À S L O V Â : Za dopise in rokopise sa list: Uredništvo
«Bdečega Prapora»3 Ljubljana, —'Za denarne pošiljatve
Baročiia na liât, reklamacije, inserate i. L d. : Upravništvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana. Šelenburgova ü^ca 6/II.

Občinske volitve v Zagorja razveljavljene.
Iz zanesljivega vira smo dobili obvestilo, da
je deželna vlada na pritožbo zagorskih klerikalcev
in liberalcev občinske volitve razveljavila. So
cialno-demokratični stranki ta pripomoček, ki ga
daje deželna vlada klerikalcem, ne bo škodoval;
a to je zopet dokaz, da se klerikalni stranki na
Kranjskem povsod ustreže. Za razveljavljenje vo
litev je bil edini vzrok, da so zmagali socialni
demokratje. S tem, ko obveščamo sodruge v Za
gorju, jim kličemo : «Na delo sodrugi, zmaga mora
biti, če bomo resno nastopili, naša!»

Pititičnl poležal na Goriškem.
(Poročilo sodruga dr. Tume na gorički đe’elni konferenci.)
Dalje.

Nakratko mi je pojasniti tudi svoj nastoo,
ker je šla skoro celo leto časnikarska polemika
proti moji osebi. «Soča» je kazala, da socialnodemokratično gibanje ni drugega nego izkoriščanje

stranke po moji osebi. Nočem se spuščati v po
drobno razpravljanje, ker se je bilo dovolj konsta
tiralo v polemiki, poudarjam le, da sem se od
leta 1902. do spomladi 1908. edtezal vsakemu
strankarskemu delu ter sem v socialno-demokra
tično stranko vstopil v težkem položaju, ne takrat,
ko je zmagovala, ampak takrat, ko se je ustano
vila N. D. O., in ker sem vedel, da bo stranka
morala preboleti težko politično krizo, da ohîani
še one pozicije, ki jih je imela, pred splošno in
enako volilno pravico za državni zbor.

Nova napredna strauk« se da označiti po eni
strani z imenom Andrej Gabršček, po drugi pa
po delu ali nedelu od leta 1902 do 1907. Ta čas
ni dala stranka od sebe »iti znaka življenja, ni
izvedla ne organizacije^ niti ni prirejala političnih

PODLISTEK.
Kegla.

Točno ob polnoči je zaropotal budilnik in
strojovodja Marijan Dušič je prižgal svečo. Po
gledal je na žepno uro, ki je visela v minijaturnem šolnu na steni. To je bila edina ura, kateri
je verjel. Že dvajset let jo je imel in še nikdar
se ni zmotila. Kadarkoli je opoldne, ko je zna
menje, da je dvanajsta ura srednjeevropejskega
časa, preletelo celo progo in je pogledal na ka
zalo, je vselej naznanjalo natančno dvanajst. In
kadar je spal doma, je ura vedno visela v malem
šolnu, ki mu ga je žena dala še pred poroko za
jod. la kadarkoli ga je budilnik zbudil, je vselej
»ogledal na uro, ki mu je naznanjala pravi čas.
'o je storil tudi tisti dan, že kar iz navade, ne
a bi bil pravzaprav kaj mislil. Pogledal je na
ro, pa si je pomencal oči. Bilo mu je čudno :
oln na steni se m« je zdel naenkrat večji kakor
ntee dni kazala na uri in številke na kazalniku
. bile nenavadno široke in nemirne. Ozrl se je
» sobi i« vse je bilo nejasno. Pa glej: Tudi
sli so mu bile aekam nedoločene m slabotne,
del te pač, da mora vstati. Ob dveh mora peh Ä'itev. 4. Ali
“sirof> moralo bili tako. Brzovl’k . a _ nairaiäi
»Ut France - slab premog mbaaa
najrajs
' “tel rasDal
. Brzovt.. ■ zneski vozni red .. .
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jj shodov. Stranka je bila le orodje, da je zbrala
j
{: sama oseba svoje osebne pristaše okoli denarnih

hm)

Leto XII,

videla, da se razvija močan demokratičen tok med
kmečkim ljudstvom, ter spoznala, da sama pro
pada, je segla rada po zvezi ter se je pri dežel
nozborskih volitvah združila z agrarno stranko in
tako prišla v ožjo volitev. Socialno-demokratična
stranka je odločila zmago te nove politične kom
binacije. Sicer se je poudarjalo, da se ne gre v
boj za liberalizem, ampak reklo se je: Konstati
ramo, da se je pričelo neko gibanje med kmečkim
ljudstvom; ne poznamo sicer pravega cilja, a s
prvega početka je bilo stremljenje demokratično
in imamo v tem jamstvo, da se razmere izbolj
šajo, ako damo glasove novi agrarni stranki.
Proti temu je bilo precej pomislekov, zlasti dele
gatje iz Nabrežine in Podgorci so trdili: Rajši s
klerikalci nega z liberalci. Toda na prigovarjanje
Josipa Kopača in moje se je sklenilo glasovati
proti klerikalcem, posebno ko je dr. Treo v imenu
napredne stranke dal pismeno izjavo, da se bo
podpiralo naše delavsko stremljenje. Narodno-napredna stranka je dano svojo besedo takoj po
volitvah sramotno prelomila. Sodrug Kopač naj
le ima pisano izjavo v žepu! Nas seveda raditega
ne more voditi nikaka maščevalnost, ker so libe
ralne stranke povsod enake.
Dalje prih.

zavodov, Trgovske-obrtne zadruge, Goriške ljudske
posojilnice in Narodnega Sklada. Ti zavodi so
imeli ia deloma imajo veliko gospodarsko in de
narno moč, vidimo pa, da se je posebno Trgovsko-obrtna zadruga prelevila iz demokratične
v delniško družbo, in sicer tako, da odločuje pri
volitvah le malo število io izven tega ne more
nikds> pregledati računov in nikdo kontrolirati
gospodarskega dela. To je fakt, ki nam kaže tudi
pomen stranke. Stranka je porabila svoj čas, da
je zbrala malo število okoli ene osebe, kateri so
denarni zavodi na razpolaganje. Goriško ljudstvo
ni tako neumno, da bi tako stranko vzdrževalo in
priznavalo, — ako bi bilo količkaj poučeno. Prav
v priprostih kmečkih slojih je nastala prva na
ravna reakcija proti izkoriščanju po eni strani kle
rikalne stranke v deželnem zboru in odboru, po
drugi strani proti izkoriščanju liberalne stranke v
zavodih in obrtih. Prav v kmečkih vrstah je dala
povod gospodarska onemoglost za novo gibanje.
Tudi na Goriškem je novo strujo vstvaril gospo
darski dogodek. S tem, da je veletrgovina vzela
vrednost pridelkom, s tem, da je veletrgovina zni
žala ceno kromp'rju na 3 K, oziroma 12 K, se je
Človek v zraka.
obudijo novo politično življenje. Goriški mali kmet
se je jel družti najprej gospodarsko in takoj nato
Neizpodbojno je, da živimo v jako zanimivi
je moral preiti v politično organizacijo. Kmečko dobi, posebno pa je razvoj tehnike tako velik, da
ljudstvo je videle v deželnem zboru kolosalni de bi se skoraj lahko govorilo o čudežih. Eden tistih
ficit na škodo cele dežele, je videlo neplodne na problemov, ki so žo v starih časih zanimali člo
rodnostne in politične boje, izkoriščanje denarnih veka in mučili njegove možgane, se približuje prav
zavodov in Izkoriščanje gesla «Svoji k svojim». v naših dneh rešitvi ; pravzaprav bi se lahko
Poleg njih jo bilo nekoliko inteligentov, ki so ho reklo, da je v načelu že rešen, kakor je bil princip
teli imeti svojo stranko, in precej veleposestnikov, parne vožnje utrjen tisto uro, ko je Stephenson
ki so stremeli po gospodarskem delu. Ta dva prvikrat pokazal ljudem svojo vozečo lokomotivo.
elementa sta dala stranki ime agrarna ter sprva Na polju zračne plovbe prinaša zdaj skoraj vsak
iskala zaslombe v klerikalai stranki. Ta je bila pa dan velikanske vspehe; carstvo zraka, tisočletja
tako prešerna in pijana zmage, da je odklonila zaželjeno, se odpira človeku, kakor da se uresn;ponujano zvezo. Narodno-napredna stranka, ki je čujejo pravljice in le smela fantazija more slutiti,

Dušičeva žena je slišala budilnik, toda oči
ni odprla. Mož ima kavo pripravljeno v kuhinji
na brzovaru in vselej si jo sam pogreje. Tistih
par ur spanja potrebuje tudi ona. Pomagati mu
itak ne bi mogla, če bi tudi vstala. Jutri bode
zopet toliko dela, da bi bilo za živino preveč.
Eh — ah — spati !
Toda Dušič ne vstaja? Kaj je to? Tako glo
boko diha, kakor b' zopet spal. Mica se obrne:
Res je, zaspal je. No, no, to se ni še nikdar
zgodilo, kar se spominja. In prav zadnja služba
je bila kratka, samo pet ur. Ako bi bil zadnjič
tako spal, ko je vozil trikrat zaporedoma po šest
najst nr skoraj brez presledka, se ne bi bila ču
dila. Toda vseeno. Zbuditi ga mora. Ta bi bila
lepa, da bi zamudil službo!
Mica ga prime za roko pa ga malo potegne.
— A? ... Kaj pa je? . . .
— Marijan! Čas je, vstati moraš. Polnoč je
minula.
— Aha.
— Ali si zbujen? Ali vstaneš?
— Aha. Seveda.
— Kavo imaš na brzovaru.
— Da, da.
Žena se obrne na desno stran. Mučno ji je
ležati na hrbtu, ker je križ boli in nikdar ne more
zaspati v drugi legi kakor na desni. Zelo je trudna
in kmalu zopet malce zadrema. Todaj komaj ne
koliko minut spi; nagloma, prestrašena se zopet
zbudi. Medtem je Marijana premagal dremež.
Mica sede na postelji pa si začne treti oči. Kaj

neki pomeni to, da mož ne vstaja ? Morda je celo
že prepozno. Krepko ga prime za roko, potem
ga malce sune. Marijan plane pokonci
— No? Kaj?
— Zaspal si. Kaj ni že prepozno? Dejal si,
da imaš brzovlak.
— Seveda, seveda ... se — ve —'da.
— Koliko pa je že ura?
— Poglej vendar. Saj jo imaš na steni.
Marijan vzame uro v roko, a rimske števike
mu čuduo plavajo pred očmi. In vendar ve na
tančno, da ni včeraj skoraj nič pil.
— Na. Poglej na uro, prosim Te. Luč je
danes tako slaba.
— Kaj bi bila slaba? Tako je vendar kakor
vedno.
— Ni ne. Če bi bila taka, ne bi bilo vse
megleno.
— Bogve kaj imaš nocoj. Ali si sinoč pre
več pil?
— Kje neki ? Mar nisem prišel takoj domov ?
— No, daj sem uro. Trideset minut je čez
dvanajst.
— Trideset m ... !
Z enim skokom je bil Dušič iz postelje. Pod
vizati se mora, da ne pride prepozno. Najprvo
skoči v kuhinjo in vžge špirit v brzovaru, potem
se hitro umije in obleče. Le tega ne razume, da
je soba polna dima. Saj je vendar zvečer jako
malo kadil. Kavo popije brez kruha, da se ne
zadržuje.
Dalje prih.

kakšne velikanske izpremembe v življenju narodov
bis povzročila senzacionalna osvojitev zraka.
Krasen vspeh na tem polju je dosegel zopet
v soboto grof Zeppelin s svojo zračno ladjo
«Zeppelin n», s katero se je peljal iz Friedrichshafena ob bodenskem jezeru v Frankobred na
mednarodno zrakoplovno razstavo. Zjutraj ob
»Ą5. se je Zeppelin dvignil s svojim zrakoplovom
v zrak, ob 5. je bil nad Ravensburgom, ob /2 7.
nad Ulmom. Prvih 100 kilometrov je prevozil v
1»/, ure. Blizu Seidlingena je nekaj časa manevri
ral v zraku, potem se je odpeljal proti Göppingenu. Kljub zelo neprijetnemu zapadnemu vetru
je šla vožnja gladko. Malo je manjkalo do 2. po
poldne, ko so iz Frankobroda, kjer se je že zbrala
ogromna množica, opazili zrakoplov. Ljudstva se
je polastilo velikansko navdušeno razburjenje.
Klici in petje je odmevalo po zraku, ljudje so
mahali s robci, s klobuki, možnarji so pokali in
godba je igrala. Zeppelin je pozdravljal množico
is da se ji zahvali za navdušeni sprejem, je ne
kaj časa manevriral s svojo ladjo po zraku ter po
kazal, kako točno sluša zračni velikan njegovo
voljo. Čudovito je bilo videti, kako natančno se
je zapeljal zrakoplov prav tja, kjer ga je hotel
imeti njegov vodja in kako precizno in mirno se
je spustil na zemljo. Ovacije neštete množice niso
utihnile, končno se je Zeppelin zahvalil ljudstvu s
prisrčnimi besedami.

Stavka v Ajdovščini končana.
(Izvirno poročilo «Rdečega Prapora».)

Gorica, 31. julija. Stavka v ajdovski pre
dilnici, ki je trajala osem tednov, je končana. V
četrtek, 29. julija, so bila pri okrajnem glavarstvu
v Gorici pogajanja med delavskim odborom s
tržaškim Mandičem na čelu in odborom tovar
niške družbe. Pogajanje je trajalo več ur, na kar
je delavski odbor sprejel «ponudbe» tovarne ter
obljubil, da bo vplival na delavce, da sprejmejo
predlog tovarne. Včeraj, v petek, so ga delavci
ua javnem shodu res sprejeli. Pogoji tovar
niške družbe pa so bili siedeči:
1. Tovarna poviša letno doklado od 5
na 10 od sto. Ta doklada se plačuje onim de
lavcem, ki so od 1. aprila do 31. oktobra nepre
trgoma v službi tovarne, to pa zato, da ima to
varna tudi poletu kaj delavcev; v Ajdovščini je
namreč dosti takih delavcev, ki zapuste po letu
tovarno ia gredo delat na polje, pa torej tudi ne
dol: doklade, vsled tega tudi nobenega zvi
šanja ne.
2. Povišanja plač ne more tovarna do
voliti, ker je konjunktura slaba. Vendar obljubuje,
da bo po možnosti kaj zvišala, če postanejo raz
mere ugodnejše, vendar si ohrani popolnoma
proste roke.
3. Predilskega mojstra Kovača, ki je pri de
lavstvu nepriljubljen in čigar odpust se je zahte
val, ne more tovarna odpustiti, ker si mora
vodstvo tovarne iz principielnih razlogov pridržati
popolnoma proste roke, da nastavlja in
odpušča delavce po svoji volji. Tovarna
pa bo morda našla’ primerno priliko, da dotični
preddelavec ne bo vposlen v tovarni.
Predsednik upravnega sveta je izjavil, da je
to zadnja beseda družbe in če delavci ne
sprejmo teh pogojev, se tovarna zapre.
Tako se je torej žalostno končala ta žalostna
stavka, o kateri nismo hoteli pisati, dokler je tra
jala, ker nismo hoteli škodovati ubogim delavcem,
o kateri pa je bilo od vsega začetka jasno, da je
frivolno in brez ozira aa delavske interese
aiscenirana. Konec stavke ne prinaša delav
stvu prav nobenega vspeha (brzojavke v
«Slov. Narodu» so torej nesramne laži tržaških
zizibambul. Op. ur.), zakaj druga in tretja točka
obsega negarantirane obljube in kaj po
menijo take kapitalistovske obljube, je znano ;
tistih 5 odstotkov doklade (ne plače!) za del de
lavcev (ne za vse!) je pa tovarna dajala že
prvi teden. N. D. O., ki razume o delavskih
bojih toliko kolikor zajec na boben, je naravnost
zlobno gnala uboge delavce v stavko v času
najhujše krize, ne da bi bila imela kaj pojma
o tem. Seveda tudi ni bilo nobene zveze z delavci
v ostalih podjetjih družbe in brezvestna stavka je
bila od vsega začetka obsojena na poraz. Kdor
pozna sedanji položaj predilniške industrije, ki je
zahvaliti nesramni, požrešni agrarni politiki zapi
rajoči avstrijski industriji balkanski trg, se ne bo
prav nič čudil, da bi bila družba res zaprla to
varno, če ne foi bili ubogi delavci kratkomalo ka
pitulirali. Edino, kar se je doseglo, je to, da imajo
delavci zopet lep vzgled, kako neizogibna je dobra
organizacija na centralni podlagi.

Strokovni pregled.
Gibanje delavcev na Južni železnici.
Zadnjič smo poročali o konferenci železniških
delavcev, ki se je vršila v pondeljek v Ljubljani in
sklenila, storiti še zadnji korak, da se spor, če

moaoče, mirno reši. Samo trma višjega stavbnega
svetnika gospoda Pichlerja bi mogla provzročiti, da
bi se morali delavci poslužiti zadnjega sredstva ter
ustSv “delo. Doslej je bilo »VÄTSÄi't
leria pač skrajno neprijazno. Gibanje dela.ce
ie pričelo že meseca maja. Na raznih konfer
se je bila sestavila spomenica, ki je obsegala za
hteve najbolj zapostavljene železniške
Kaj se ie zahtevalo in kako brutalno stahsč j
zavzelo stavbensko ravnateljstvo, se razvidi JZ oo.
govora, ki ga je dalo na spomenico in k1 Ka
sledečem reproduciramo :
ad A. Splošne zahteve:
ad 1.) Ustanovitev provizijskega zavoda za one
delavce, ki bi se v zmislu okrožnice 385a imel
ustanoviti s 1. januvarjem 1900, naj se nikar ne
zavlačuje.
Odgovor ravnateljstva: Se ugodi.
ad 2.) Uvedejo naj se čimprej centralni in lo
kalni delavski odbori.
Odgovor ravnateljstva : Se ugodi.
ad 3.) Minimalna plača naj znaša brez ozira
na postaje ali proge, za delavce po 3 krone 10 vin.
na dan, za višje delavce (Vorarbeiter) po 3 krone
50 vin., za delovodje pa po 4 krone: takozvane
«krajevno navadne* plače, ki jih je stavbeno rav
nateljstvo določilo v § 13., odst. 6. delavnega reda,
že zdavnaj obstajajo, a le na papirju, ker se v res
nici nikakor ne vpoštevajo.
Odgovor ravnateljstva: Se ne ugodi,
ad 4.) Delavni čas naj ne presega 10 ur na
dan; v ta čas je pa vračunati tudi dveurni odmor.
Odgovor ravnateljstva: Se ne ugodi,
ad 5.) Delavni čas pred božičnimi, veliko
nočnimi in binkoštnimi prazniki, kakor tudi pust
nega in Silvestrovega dne naj traja le dopoldne s
celodnevno plačo.
Odgovor ravnateljstva: Saj so delavci itak že
sedaj plačani za tri četrtine dneva, kadar imajo
delati le pol dne; o tej točki pa se bo že raz
pravljalo v delavskem odboru.
ad 6.) Pri sprejemu delavcem naj se gleda na
določeno število tako, da izostane odpuščanje de
lavcev v zimskem času.
Odgovor ravnateljstva : Te se je že sedaj vpoštevalo.
ad 7.) Vsem železniškim delavcem naj se iz
dajo za nakupovanje živil vozni listki za mesečno
dvakratno prosto vožnjo v dvojni smeri: ti vozni
listki naj bodo veljavni tudi za brzovlake.
Odgovor ravnateljstva: To vprašanje pride v
razpravo meseca septembra t. i. pred posebnim, za
to določenim odborom, ki bo imel nalogo končno
sklepati o tej točki.
ad 8.) Ob progi in na postajah naj se posta
vijo utice, v katerih bodo delavci mogli spodobno
zavžiti svoje kosilo.
Odgovor ravnateljstva : Tam, kjer je neobhodno
potrebno, se utice napravijo; stvar bi stala preveč
denarja in se vsled tega ne more splošno In povsod
izvesti.
ad 9.) Ravnanje predstojnikov bodi spodobno
in pravično.
Odgovor ravnateljstva : Se itak že vrši in vpo
števa; kjer se pa ne, naj se nam blagovolijo na
znaniti posamezni slučaji, v katerih se je postopalo
nasprotno.
ad 10.) Odmorni dopusti naj se urede tako,
kakor so urejeni za vse druge delavske kategorije
pri c. kr. priv. južni železnici.
Odgovor ravnateljstva : Delavci na progi (Ober
bauarbeiter) imajo pravico do enakih dopustov,
kakor sploh drngi delavci.
ad 11.) Prestopu delaveev k prometu ali pa
k vlakovni službi naj se ne stavljajo nikake ovire.
Odgovor ravnateljstva: Kjer primanjkuje de
lavcev pri vzdrževanju proge, se zahtevi brez vsakih
ovir ugodi.
ad 12.) Zakup košnje ob progi naj se ponudi
uslužbencem.
Odgovor ravnateljstva: Se itak vrši in vpo
števa.
ad 13.) Nove določbe delavskega reda so vse
osobje hudo razdražile. Vsled tega zahteva najnujneje, da se delavski red s sodelovanjem centralnega
delavskega odbora takoj izpremeni.
Odgovor ravnateljstva: Glede na to zahtevo
naj se stavijo konkretni predlogi na seji delav
skega odbora.
ad 14.) Originali okrožnic, namenjenih za že
lezniške delavce, se jim imajo tudi predložiti, da
jih vpogledajo in podpišejo.
Odgovor ravnateljstva: Se bo vpoštevalo.
ad B. Posebne zahteve.
ad 1.) Železniškim delavcem na eksponiranih
krajih naj se da ista doklada, kakor jo imajo delavniški uradniki.
Odgovor ravnateljstva: Glede na to naj se v
delavskem odboru ob priliki izpremenitve delav
skega reda vlože predlogi.
ad 2.) Čuvajevim namestnikom naj se da suknja,
delavcem na progi pa plašč za dež.
Odgovor ravnateljstva: Glede na to naj se v
delavskem odboru ob priliki izpremenitve delav
skega reda stavijo predlogi.
ad 3.) Službena doklada čuvajevih namest
nikov naj se zviša od 40 vin. na 1 krono ; ista do
klada naj se da tudi spremljevalcem železniških
voziček.

Odgovor ravnateljstva: Glede na to naj se ~
delavskem odboru ob pniiki izpremenitve delav
skega reda stavijo predlogi.
ad 4.) Železniški delovodje naj K brez pri
krajšanja dosedanjih dohodkov in tudi brez ozira
na starost nastavijo analogno prezait^tim delo
vodjem, če substituirajo železniške mojstre, naf se
jim izplača enaka doklada, kakor tem.
Odgovor ravnateljstva : Delovodje oa
itak že deloma nameščajo, obligatončnegL
ščenja pa nikakor ni mogoče uvesti.

K

r.

ad 5.) v slučaju suspendiranja čuvajaS^^
aspiranta kot železniškega delovodje, naj se k
stavlja nazaj v vrsto železniških delavcev.
Odgovor ravnateljstva: V vseh slučajih se io
ne more vpoštevati.
ad 6.) Onim železniškim delavcem, ki so vsied
nenadnih naravnih dogodkov ali vsled drugih nujnih
okolnosti prisiljeni delati nepretrgoma 20 ur, naj
se sledeči dan da prosto ob celodnevni plači.
Odgovor ravnateljstva: To se ne more jemat;
v ozir, ker so delavci za nadurno dele že itak
plačani.
ad 7.) Onim profesionistom. ki so železnici
prodali svoje orodje, naj se vendar enkrat že plača.
kjer se še ni zgodilo.
Odgovor ravnateljstva: Se je itak že Uvedlo,
ad 8.) Avtomatično pomikanje za leto 1909.'
naj se uvede tudi pri železniškem delavstvo, kakor
je to že uravnano pri prometnem in pń vlakuvodnem osobju.
Odgovor ravnateljstva: To seje menda Na
vršilo; kjer se pa še ni, naj se nam posamezni
konkretni slučaji prijavijo.
*
Da delavci niso zadovoljni s tem odgovorom,
se lahko verjame.
___
Skupna ae|a odborov strokovnih Organizacij
Ljubljani se vrši v četrtek, dne 5. avgusta ob 8.
uri zvečer v strokovnem tajništvu, Šelenburgova
ulica Štev. 6/U. Člani posameznih odborov se na
prošajo, da se seje gotovo udeieže.
És kamnoseka. Iz Celovca se nam piše: Pri
vseh celovških podjetnikih se je stavka a kamnom
končala brez težav, ker so vsi podjetniki pritrdili
zahtevam delavcev in podpisali pogodbo. Izjema je
le pri tovarni za umetni kamen, kjer dela pod
jetnik M a d i 1 e sitnosti radi par vinarjev ter je šel
v kapitalistični prevzetnosti tako daleč, da je poslal
delavcem knjižice. Vsled tega je seveda ta tovarna
zaprta za zavedne delavce. Egoizem tega kapita
lističnega podjetja, ki je največje v Celovcu, si
bodo prizadeti delavci dobro zapomnili, tovariše pa
prosijo, naj ne iščejo in ne sprejmejo dela v ome
njeni tovarni.
Seji komisije strokovnih organizacij v Trstu
je bila v četrtek, dne 29. m. m. Na tej seji so bili
izvoljeni: Iv. Oliva, predsednik; Fr. Jernejčič,
I. podpredsednik; Fran Pittoni, II. podpred
sednik; Remišek in Chiussi, tajnika; Covitz,
blagajničar.
Občni zbor organizacije pokovskih delavcev
V Trstu je bil v četrtek, dne 29. m. m. v «De
lavskem domu» v Trstu. Udeležba je bila velika.
Zboru je predsedoval sodr. Alojzij K erra olj. pred
sednik organizacije. Sodruga Oliva in Kenne:
sta poročala o načrtu zakona za varstvo pekovskih
delavcev. Ta načrt je že dolgo časa v državnem
zboru na dnevnem redu, ne da bi ga mogel rešiti.
Sodrug Oliva je krasno raztolmačil delo meščanskih
strank v parlamentu, ki koncentrirajo vse svoje
moči le proti delavstvu, proti ubogemu ljudstva.
K tej točki so govorili še drugi navzoči delavci in
vsi so kritizirali postopanje vlade in meščanskih,
zlasti obstrukcionističnih strank. V izpraznjena mesta
v odboru organizacije so biii na to izvoljeni ; Ignac
Zibena, Fran Vatovec, Vinko Kermoij, Vinko
Frankič, Humbert Gambaio in Josip Pirc.

Politični odsevi.
* Naučni minister graf Stürgkh ui ipotrdil
zolitve rektorja Bert la na češkem vseučlišču v
3ragi. To je Stürgkhoyo maščevanje, ker je Berti
»dklonil zahtevo, da bi poročal namestništvu, ozloma ministrstvu o nekaterih svojih izjavah, o kaerih je dejal, da ni zanje nikomur odgovoren,
* DalBiiiMkf deželni ibor jeseni ne bo
klican. Vlada hoče baj© prej urediti zadeve v
lasni io Hercegovini, šele potem bodo po njenem
unenju nastale take «politične razmere», da lahko
kliče dalmatinski deželni zbor
* Nevi hrvatikl podbat Čuvaj potuje
ašpekcijo» po virovitiški županiji ib je ?na£j
iseku političen govor, v katerem je trdit da je
•daj ugoden čas za ustanovitev nove unionistične
aadžaronske) stranke, ki bi smeia prevzeti pohčno vodstvo v deželi. Potem šefe hi se lahko
išli regnikolarni deputaciji, da uredita preporna
prašanja med Hrvatsko in Ogrsko, Vprašanje
alezniške službene pragmatike hi s® imelo po nj«'
ovem mnenju urediti tako, da bi v prvi vrsti
meli pravico do železniške službe Hrvati, kii znajo
nadžarski, v dragi vrsti Madžari, ki znajo hrva^
iko, potem Hrvatje, ki se zavežejo, da se v g| ■
ovem času nauče madžarsko m kontno
-ar_
1 pogojem, da se v gotovem čase nauct brvaUko,

* J Duška vlada ję demuiomrata. Kralj je
iprejel demisijo in narodi kabinetu, naj provizo
rično vodi posle do imenovanja sove viade.

, r Sibiriji. V Arkangjelu v Sibiriji se
uprlo id porušilo đo tal mnogo

h samo ~ dve riovenski tiskarni: Gas?3, lB pa klerikalna «Narodna tiskarna». V
_ ranago uradnih. Množica je zažgala
i» i tVU d° delavcey s0 toirei slovenski liberalci
»
raznih delih naesta. Bati se je bilo,
»b slovenski klerikalci popolnoma enaki. Posebno
ceio mesto ter ladje v luki. Mesto Arzanimiva je izjava vodje Narodne Tiskarne, Lu
je sedaj tako, kakor bi bilo bombardi- ke žiča, ki je tudi vodja goriških «krščanskih so
cialcev». Dejal je namreč, če bi on bil gospodar,
ïoino »odišSe v Sorska je radi terori- da bi naravnost odklonil, češ, da delavci
jöä» akcje obsodilo v Kursku oa smrt Tjanisa,
niso vredni dopusta. Gabršček je pa dejal,
ki je bil Clan druge dume. Na smrt je obsojen da si bo poiskal neorganizovane delavce!
;udi neki duhovnik. 25 oseb, med njimi Clan druge Tak je narodoj aško-klerikalni kapitalizem.
dame Merkulov, ie pa o-sojenih oa prisilno delo.
— Grdo laž se upa goriška «Soča* imenovati
20 oseb je «gnanih, 20 oproščenih.
trditev našega dopisnika, da je v času stavke stro
jarjev v Mirnu in klesarjev v Nabrežini napadala
socialno demokracijo in delavstvo. S «Sočo» se je
težko prepirati o takih rečeh, ker je preveč po
Mata. (Slovenski kapitalizem.) Kako zabljiva. Pa se tudi ne bomo prepirali, temveč bi
srečni » slovenski delavci, Ce smejo delati pri slo- jo le poyabili, naj poišče svoje članke iz tistega
venskem podjetniku’ Zakaj slovenski kapitalist
časa, pa se bo prepričala, da je čelo prav ne
ravna s svojimi aeSavci kakor s svojimi brati, za sramno napadala. Pa naj nam narodnjaška «Soča»
vedajoč se. da smo vsi sinovi ene matere Slovenije, pove, če je imela le eno besedico proti tistim na
i, t d., i. t. d. — Takih sentimentalnosti je vse rodnjaškim podjetnikom v Nabrežini in v Mirnu,
polno narodnjaško časopisje, na narodnjaških shodih ki so pometali slovenske delavce na cesto, pa na
se vedno slišijo take deklamacije, no — bilo bi jeli italijanske, le da so jim ceneje delali? In med
lepo, če bi bilo res. Žal, da je ta sladka priliz temi velenarodnirai podjetniki je bil u. pr. gospod
njenost zgolj hinavščina. V resnici je kapitalist ka Andrej Jakilj celo član izvrševalnega odbora na
pitalist. pa če bi bil od temena do pete pobarvan rodno = napredne stranke. Odgovorite na to, slo
belomodrordeče; izkoriščati svoje delavce in si tako
vanski gospod Gabršček!
pomnoževati svoj kapital na stroške tujega dela,
— Neireča na železnici. Desetletni kočarski
to je glavno pravilo kapitalizma, pa naj bo slo sin Franc Zupan v Marijinem Gradcu pri Laškem
venski, italijansk nemški ali pa turški. Za dokaz se je hotel 25. m. m. peljati z vlakom, ki gre v
naj navedemo sledeče : V Tolminu imamo mizarsko Ljubljano. Na postaji je stal vlak, ki pelje v na
tovarno, v kateri dela nad 40 delavcev. Tovarna sprotno smer. Deček je bil mnenja, da pelje ta
je last Oskarja Gabršček a, znanega strastnega proti Ljubljani in je vstopil. Ko je zapazil pomoto,
liberalca, nekdanjega državnozborskega poslanca in je vlak že dirjal naprej. Deček pa se ni mnogo
tolminskega župana. Kdor je takrat opazoval po obotavljal, ampak je meninič tebinič skočil iz vlaka.
litično življenje, se gotovo še spominja, kako malo Poškodoval se je tako hudo, da so ga s prihodnjim
marno je gospod poslanec izvrševel svoj mandat. vlakom nezavestnega pripeljali v bolnišnico.
Njemu vsaj takrat na Dunaju ni dišalo delo. Nje
govim delavcem pa mora dišati. V njegovi tovarni Zahtevajta
se namreč dela od 6 zjutraj pa do osmih zvečeri po vseh gostilnah,
Pri tem je najboljša plača po 2 K 80 vin. na kavarnah fis v
dan. Življenje v Tolminu je prav tako drago kakor brivnicah
MMP??
v mestu in labko si je torej misliti, kako krasno
te godi tolminskim slovenskim delavcem, ki imajo
nedosežno srečo, da delajo pri slovenskem kapita
listu I — Toda priznavamo, da se še ne bi tako
Generalna stavka na Švedskem.
čudili žalostnim razmeram, če ne bi bilo tukaj še
80.000
delavcev je švedska zveza delodajal
nekaj druzega, s čimer nas je skoraj sram, stopiti
v javnost. A potrebno je, ker je javna kritika edino cev posadila na cesta, ker se niso hoteli meninič,
sredstvo, s katero se še nekoliko preprečijo nove tebinič vdati divjaškema terorizmu podjetnikov.
Gospodarska kriza je postala tudi na Švedskem
podobne umazanosti. Tolminski delavci so vpisani
zelo
občutna. Brezposelnost so je zelo množila.
v goriško bolniško blagajno ter morajo plačevati
po 66 vinarjev na teden, nekateri pa celo po 20 To so hoteli kapitalisti porabiti ua škodo delavcev
vin. na dan. Će pa oboli delavec, dobi 1 K 20 v i in bilo je vsled tega mnogo sporov. Ko je bila
bolniške podpore na dan. Prav tako morama pla spomladi še vedno kriza, so 'podjetniki razkrili
čevati za zavarovalnico proti nezgodam, a zgodili svoje načrte; v posameznih strokah, v papirniški
so se slučaji, da se je delavec ponesrečil, pa se je in konfekcijski industriji, pri cestnih in vodnih
stavbah so napovedali delavcem znižanje plače
izkazalo, da sploh ni bil zavarovan.
Davno se nam je zdelo, da je nekaj nepra in podaljšanje delavnega časa. Te «re
vilnega in krivičnega v stvari. A kaj smo hoteli? forme» so delavci seveda odklonili. Na to so
Organizacije nismo imel', bali smo se drug dru podjetniki izprli delavce v raznih podjetjih. V krat
gega, pa torej še misliti ni bilo, da bi se bili uprli kem je bilo 13000 delavcev na cesti. Vsako po
temu početju. Slučajno pa smo izvedeli, da pri sredovanje je bilo brezuspešno; tudi vladni za
redi socialno-demokratična organizacija pri Sv. Lu stopnik ni nič opravil. Predzadnji pondeljek so
ciji dne 26. julija shod, na katerem je imel go podjetniki izprli še 40.000 delavcev, okrog 18 000
voriti deželni tajnik Petejan. Slo nas je nekoliko iz lesne in do 22.000 iz tekstilne industrije. Obe
tja in tam smo se dogovorili, da skličemo tudi v nem so naznanili, da bodo izprli še 30 000 kovi
Tolminu shod za torek, 27. julija. To se je zgodilo. narjev, če se delavci ne vdajo brezpogojno do
Shod se je vršil in na shodu je delavstvo poob 2. avgusta; če tadi to «ne pomaga», pa odpuste
lastilo sodruga Petejana, da gre v bolniško bla vse organizirane delavce in ne bodo za
naprej nikdar več jemali organiziranih delavcev v
gajno v Gorici in tam pregleda, kako so Gabrščkovi
delavci zavarovani. Sodrug Petejan je šel takoj delo. Podjetnikom gre sploh zato, da bi razbili
drugi dan k ravnateljstvu bolniške blagajne in se delavsko organizacijo. — Ker nobeno po
je prepričal, da plačuje tovarna Gabršček za vsa gajanje ni koristilo, je delavska zveza sklenila
kega delavca po 30 vinaijev na teden. Tolminski zadnji korak. V pondeljek zvečer je napove
deiavci morajo torej plačevati po 66 vinarjev, ki dala zvezi delodajalcev generalno stavko, ki
jih sprejmejo naši narodni gospodarji, plačajo pa se začne 4. avgusta.
O položaju so došle sledeče vesti:
za vsakega delavca samo po 30 vinarjev, 36 vi
Stockholm, 4. avgusta. Organizacije de
narjev od vsakega pa spuste v svoj žep! Na ta
način se torej vsakemu delavcu ukrade lavcev mečno naraščajo. Ravnanje podjetnikov je
po 36 vinarjev na teden. Ce pa pomislimo, silno ogorčilo delavce, ki se kažejo zelo bojevite.
da delajo nekateri delavci že nad 2 leti in da Zvezi tekstilnih delavcev je pristopilo 1000 novih
članov. Društva tiskarjev in železničarjev, ki še niso
vedno tako plačujejo, se lahko izračuna, da je za
bila
pri splošni delavski zvezi, so pristopila. Na
delavske razmere lepa svotica, ki so jo gospodje
poved generalne stavke se med delavstvom splošno
odjedli ubogim delavcem. Toda sedaj bo konec
odobrava.
tega. Predsednik Delniške blagajne v Gorici je že
Stockholm, 4. avgusta. Delavska zveza raz
dal poklicati deputacijo tolminskih delavcev, ki je
glaša, da so od generalne stavke izvzeti delavci v
prišla v nedeljo v Gorico in je dobila naročilo,
bolniških zavodih, pri razsvetljavi, pri vodnih de
naj napravi točne račune, koliko je vsak delavec
lih in pri čiščenju.
vplačal od tistega dne, ko je vstopil v tovarno.
Malmu, 4. avgusta. Tukaj so vsi delavci,
Na podlagi teh računov se bo poskrbelo, da bo
kar je bilo še neorganiziranih,Ido zadnjega pristopili
moral gosp. Gabršček povrniti delavcem vse, kar svojim strokovnim organizacijam.
jim je po krivici odtegnil. Tako ravna «narodna»
S točko Im, 4, avgusta. Strokovno društvo
gospoda s slovenskimi delavci. Potem se pa tudi telefonskih delavcev je soglasno sklenilo, pridružiti
iahko razume, zakaj ji ni všeč socialno - demokra
se generalni stavki. Enak sklep se nanznanja tudi
tična organizacija in zakaj vsiljujejo delavcem
od občinskih delavcev.
smešno N. D. O. Pa za Tolmin je že prepozno.
Christiania, 4. avgusta. Tukajšnja stro

Dopisi.

Zadnje vesti.

Tu e delavstvo źe spoznalo, da trebuje dobro,
res de a vsi o organizacijo, pa si jo bo tudi usta
novilo. Tolminski tovariši, na delo, da jo čim prej
oti rimo J
w

vesti.

nlnveaiki kapitaHiem kaže svoje
teženi «<>▼•»■» delavsko ljudstvo tam
Gonci, iu
L.mnin odklenkati ošabnosti
Ä» M»*™«

iüarekemu delavcu po. teden
—;e v Gorici »o pnvolde v to, Vjerno

kovna zveza je sklenila, dajati švedskim stavkujočim
delavcem po 40.000 kron na teden, dokler traja
generalni štrajk.
St o k h o Im, 4. avgusta. Generalna stavka se
je danes začela. V stavki je četrt miliona delavcev.
— Osebje cestno železnice je danes ustavilo delo.
Vas cestni promet je ustavljen. Banke so nakupile
ogromne množine revolver je v. Plinarna in elek
trarne so zastražene z vojaki. Delavske deželno
tajništvo je izjavilo, da se ustavi delo tudi v teh
zavodih, če se hb odstrani vojaštvo.

Španija In'Maroko.
Dunaj, 4. avgusta. Oficielnim vestim iz Špa
nije se ne sme preveč zaupati. Kolikor je mogoče
ob strogi cenzuri izvedeti iz privatnih, nepristran
skih virov, je položaj za vlado še vedno zelo ne
varen. V Barceloni je menda upor res zadušen;
celi deli mesta so od topov razdejani
in do tisoč ljudi je ubitih. Drugod po Ka
taloniji je pa revolucija še na vseh koncih in kra
jih živa. Mnogo velikih občin je ustanovilo 1 okalne republikanske vlade.
Iz Madrida je prišlo včeraj sledeče uradno
poročilo: Mnogo zidarjev aï prišlo zjutraj na delo,
le zato, ker so se hoteli izogniti slučajnostim, če
bi jih bili organizirani delavci ovirali v nastopu
dela. Jasno je, da se v tem pobarvanem poročilu
skriva priznanje, da je v Madridu velika, morda
splošna stavka in da ni dobiti stavkokazov.
Cerbère, 3. avgusta. Vlada zbira vojaštvo,
da bi zatrla upor v San Feliu, Palamotu in Casa
dela Selva, kjer so revolucionarji še vedno na vrhu.
Madrid, 4. avgusta. Upor je izbruhnil v mno
gih industrijskih krajih ob morju. Fioratsko in monseratsko gorovje ter Pireneje so vse polne revolu
cionarjev,
Madrid, 4. avgusta. Iz vseh vojaških strok
sestavljen oddklek je odkorakal v Sahadoh, kjer so
nastali resni nemiri.

V Maroku.
London, 4. avgusta. «Times» javljajo iz Me
hle: Od 27. julija dalje ni bijo boja. V zadnji bitki
so Španci izgubili 30 častnikov in 2000 mož. Dne
27. julija je z generalom Pintosom padlo pet izmed
šestih polkovnikov.
San Seb a s ti an, 4. avgusta. General Ma
rina je izgnal iz Melile 59 oseb, med njimi nekaj
žurnalistov.
M el ila, 4. avgusta. Suoči so Kabili nena
doma napadli španski tabor. Več častnikov
in vojakov je deloma ubitih, deloma ranjenih.
London, 4. avgusta. Stroški maročanske
pustolovščine se cenijo na najmanj 300 milionov.
Kabili dobivajo še vedno pomoči, ŠpaHska poročila
varajo.

Avdience. Išl, 4, avgusta. Ogrski ministrski
predsednik W e k e r 1 e ima priti sredi avgusta na
avdienco. Tudi dr. Bienerth, ki je sedaj v Kicbihlu, bo ta mesec sprejet na avdienci.
Narodno vprašanje. Praga, 4. avgusta.
Z ozirom na to, da je na dnevnem redu letošnjega
zbora češke socialne demokracije na
rodno vprašanje, je bila včeraj tukaj sociaino-demokratična konferenca, ki se je bavila s tem vpra
šanjem. Sklenila se je rezolucija, ki izreka načelo
narodne avtonomije na temelju oseb
nega principa, s kompetenco za narodne in
kulturne zadeve, ter z načelom demokratizacije,
avtonomije iu decentralizacije vseh panog državne
uprave. Naglaša se važnost gospodarskega in soeialno-političnega dela in izjavlja, da nacionalna
politika ne sme biti enostranska ter ne sme ovi
rati zakonodajnih zborov v gospodarskem in so
cialnem delu.
Srbski kralj in najviše sodišče. Belgrad,
4. avgusta. List «Zvoao» je bil ustavljen radi «ne
spoštljivega pisanja o kralju». Vsled pritožbe je
najvišje sodižče izreklo, da je bil ukaz nepo
staven; v razlogih se pravi, da se Gjorgje ni
ponašal tako, kakor se sms zahtevati od človeka,
ki ima postati kralj in da ima kralj ne le pravico,
temveč tndi dolžnost, brigati se za vzgojo svojih
sinov. «Zvono» je imelo prav, če je kritiziralo, da
se to ni godilo. Skoro vse časopisje hvali samo
stalnost in odkritosrčnost sodnikov.
Car-batjnška. C o wes, 4. avgusta. Nikolaj je
z ruskimi ladjami zapustil angleške vode. Pri spre
jemu carja je bilo zbranih 150 angleških ladij ;
med njimi 7 «Dreaduougthov» in 17 bojnih ladij
prvega reda. Kralj Edvard je naglašal, da naj car
smatra to armado za jamstvo miru.
Češki deželni zbor. Dunaj, 4. augusta. Češki
deželni zbor se ima sklicati dne 27. septembra.
Mlado cehi pozivajo nemške poslance, naj ne obstruirajo v Pragi, če nočejo obstrukcije na Dunaju.
Krečansko vprašanje. Dunaj, 4. avgusta.
Turška vlada je odposlala varstvenim silam novo
okrožnico, v kateri pravi, da ne more na noben
način trpeti razobešenja grške zastave na Kreti.
Solun, 4. avgusta. Z ozirom na razburjeno
ljudsko mnenje in na ostre resolucije, ki jih je
sprejel mladoturški odbor, se misli, da se razvija
med Turki močno narodno gibanje in da bo vlada
prisiljena, stopiti na čelo ter morda napovedati
Grški vojno.
Solun, 4. avgusta. Vojni minister je vse pri
pravil, da se pokličejo rezervisti v ajdinskem vi
lajetu in v drugem zboru, to je 50 bataljonov,
pod orožje.
Nearje. V ljubljanski okolici je napravil zadnji
vihar velikansko škodo. V Domžalah se ceni škoda
na 80.000 kron. Velike poškodbe se javljajo iz Št.
Vida, Medvod, izpod Šmarne gore, s Posavja. Tu
patam je bila toča tako gosta, kakor da je polje
s snegom pokrito.
Za tiskovni sklad; Organizirani kovinarji v Pulju
10 K. Nabrano po sodrugu Pogačniku v Pulju 3 K 60 vin.
_ Za agitacijski sklad: Nabrano v pušici pri sodrugu
Petriču 2 K,

V
Izbala v Ljubljani vsak
torek, četrtek la soboto.
N»»očnlna za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3’50 K, mesečno 1*20 K;
zaNemčijo za pol leta 7'90, za četrt
leta 4 E ; za Ameriko za pol leta
9'50 K za četrt leta 4-80 K.
Phi n uma Mavllka I* w.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
81. štev.

V Ljubljani, v soboto, dne 7. avgusta 1909.

dopise in rokopise za list: Uradništvo
Iłlubljasia, — Za denarne pošiljatve
aarodki na Ust, reklamacije, inserate i. t. d.: Upravništvo
<Bd*d*<* „
Iłjtibljans, Šelenburgova ulica 6/II.

fi«rtàke voUtve.
(la govora sodruga Btbina Kristana na deželni konferenci.)

Politični položaj » deželi je že sodrug Tuma
jako dobro karakterizirah Ne mislim reflektirati na
politične zgodovino « deželi, ki je dovedla do se
danje situacije. Aktnalnn je, da je deželni zbor
raipoščen, ker je bil absolutno nesposoben za
delo, ne morda radi globoko segajočih principijelnih
nasprotij med strankami, marveč zaraditega, ker so
stranke sameposebi nezmožne za realno delo v
zmislu ljudskih interesov. Zaraditega, ker je vsa
politika na Goriškem skozinskoz osebnega značaja,
so se morala prve dni, ko je bil deželni zbor
kompleten, poroditi osebna vprašanja, o katerih
ni moglo odločiti nobeno načelo, ker ni šlo za
poravnanje principijelnih vprašanj, temveč le za to,
katere osebe se uklonijo. Sterilnost deželnega
zbora pa ostane v permanenci in vse kaže, da
tndi nove deželnozborske volitve ničesar ne izpre
mene, ker zopet ne bo principijelnih vprašanj na
dnevnem reda, ker bodo izvoljene sedanje osebe,
ki bodo imele enak namen preprečili delovanje,
kakor ao jih imele sedąj. Kvečjemu če se naredi
kaka kravja kupčija pred volitvami, kar itak ni
nemogoče glede na značaj strank, ki obstoji v
skrajni Beznačajnosti. Zaraditega bi bilo neplodno
za nas, podajati se za kogarslbodi v volilni boj,
ker ne moremo upati na premenitev političnega
položaja v deželi sploh. Socialno-demokratična
stranka se v volilni boj nikdar ne spušča radi
mandatov, marveč so ti mandati le inštrument za
dosego drugih ciljev. Ker pa dajejo volitve nekaj
več svobode za agitacijo, na drugi strani je pa
več zanimanja med ljudmi, se razume, da se
stranka ne bo pomišljala, ali stopi v volilni boj ali
ne. Gotovo je, da se ga udeleži, in sicer prav

PODLISTEK.
■ttia.

Dalje.

— Eh, morda se vender motim, pomisli.
Morda je zunaj megla, pa se mi zdi. kakor da
bi bila v sobi.
Kruh, ki je bil pripravljen za zajutrk, potlači
v torbo, na kratko se poslovi od žene, ki zopet
leže, ugasne sveto in odide. Noč je hladna. Za
četkoma ga kar stresa. Seveda v sobi je bilo
toplo.
— Glej, saj sem dejal. Megla je, megla. In
kako je gosta. Kar rezal bi jo.
Pravi si, da mora hiteti, a noge so težke in
aplob se čuti neokretnega, ln gTozno je nerodno,
hiteti s temi težkimi nogami, ki se nočejo po
mikati naprej ter se pri vsakem koraku takorekoč
prilepito na tlak. Naenkrat se mu zdi tudi pot
mnogo daljša kakor po navadi. Pa ta megla. BeTisie ie Vse je sivo, čmosivo, a vendar se vi<Hjo zvezde ta kako migljajo I Skoraj skačejo w kó ta dejal v kmitaid, da sem bolan? t
« legel ta, pa ta spal - Hirindvajset ur
»mjnitirideset «r! Kako H se m, danes
Daniel Toda kdo bi mi verjel? Kaj naj
panje r i ou
jen sem
m, mi m? W »
rae «
bi bilo dobro. Niu n ™
Miti, Seveda, vožnja premija bi spla

Beklamaolje aa peitala. praata.
Befirankliana pisma a« «a «pr.lamaj*. Bakeplll n aa maaja,
lBiesaM. Ba.il.pa* peUt-nellea
(liriaa 88 mm) ia .akril 10 «la.,
«aikrat pa lapcrara.

Leto XII.

tako kakor da bi imela gotovo upanje, da dobi stranke pokoriti in nehote morale delati, ker bi
vse mandate v takozvani splošni kuriji, a ne v ta drugače postale nemogoče pri ljudstvu. Danes vi
namen, ampak da najde stike z onimi ljudmi, ki dimo, če stranke obstruirajo, da ponavadi še pri
sicer ne pridejo poslušat socialnih demokratov, dobivajo pri svojih volilcih. Temu pa je kriv vo
Ogledati si je tudi ali ne bi stranka prišla po lilni red.
Dalje prih.
ovinkih do mandatov ? Z ozirom na interese, ki jih
zastopajo goriške meščanske stranke, z ozirom na
položaj, ki je negotov za klerikalno, kakor tudi za Junaštvo goriške H20.
liberalno stranko, ne bi bilo nič čudnega, če bi
V Gorici, 2. avgusta.
bila ena ali druga stranka pripravljena, skleniti s
Tam, kjer ni nasprotnika, so naši zizibambule
socialnimi demokrati kak kompromis, ki bi even- veliki junaki na jeziku. Slovenec je že vajen neke
tuelno dal tudi socialnim demokratom kak man- baharije, a toliko kolikor je najde pri mladeničih
datek, če bi si dotični stranki mogli zagotoviti od Hs O, je že najblagohotnejši duši smešno. Pride
s tem brez ožjih volitev svoje mandate. Prepričan vam kakšno fante, ki se je komaj za silo naučilo
sem, da bi bil pri obeh strankah mogoč tak kom narodnjaško abecedo in zna nekako podpisati svoje
promis. Ze pri zadnjih volitvah je Gabršček lazil slavno ime, pa vam gobezda in gobezda, kakor da
okrog, pa ni povedal nič natančnega, ali bi se bi bila nesreča, če ne bi ves svet spoznal njegove,
dalo socialnim demokratom polovico, tri četrtine v nebo štrleče neumnosti. Nazadnje človek tem
ali pa cel mandat, če bi podpirali liberalce. O publoglavcem še ne bi zameril, če ne bi bili ob
takih kompromisih se tukaj seveda že zaraditega vsej ošabnosti strahopetni kakor zajci.
ne more razmišljati, ker bi tudi dosega mandatov
Posebno lepo se je izkazala zizibambulska
v goriškem deželnem zboru ostala popolnoma brez taktika zadnje dni v Podgori. Tam je hotel nekaj
uspešna, če vzamemo v poštev, da bo usoda bo rogoviliti goriški Knafliček. Začel je sklicevati shode,
dočega deželnega zbora taka, kakršna je usoda se seveda lepo po g 2. za zaprtimi vrati, ker —;se
danjega. Deželni zbor na podlagi take volilne pra nasprotniki boje «narodnega delavstva». Rekli
vice, kakor jo ima goriški, bi moral imeti kak boste, da je to neumnost; če se nasprotniki boje,
razred s mogočnimi interesi, razred, ki bi mogel se ne bi bilo treba skrivati pred njimi. Ampak lo
te interese tako zastopati, da bi premagal ostale. gika zizibambul je že taka. Cel letak so izdali ju
Toda goriška dežela danes nima takega razreda. naki kot vabilo na shod po § 2. in ves je poln
Tudi tista nekdanja signoria ni več to, kar je bila. take konfuzije.
Danes ni več boja med kakimi velikimi konserva
Velikanski shod je bil v soboto, 25. julija.
tivci, ki bi načeloma branili svoje postojanke, in Udeležilo se ga je 7, beri: sedem narodnjakov in
med novo dobo, ki mogočno naskakuje take pozi kakih 10 naših, ki so fanta prijeli, kaj da prav
cije. će se v političnem boju kažejo strasti, se zaprav sploh išče v Podgori in kaj hoče. Bistro
vendar kaže, da je to osebna strast zaradi tistih umni mladenič ni znal izpeljati nič druzega, kakor
sedežev v deželnem odboru, ki pomenijo socialno da izjavlja pod častno besedo, da niso Ga
in gospodarsko pozicijo. Pri takih razmerah je že bršek, Hribar in Rybaf ničesar storili
naprej gotovo, da taka volilna pravica, kakršna je za ljudstvo.
tukaj, ne more vstvariti deželnega zbora, ki bi
Na to so ga naši vprašali, zakaj da ne sklice
našel novo nalogo tako močno, da bi se morale javnega shoda ter so mu rekli, da ga skličejo

Pa vendar — danes bi bilo bolje, da bi
ostal doma, Gotovo ni bolan, ampak tako čudno
mu je le, kakor še nikoli. Zebsti ga tudi ne more
in vendar ga nekaj stresa. Ali ni to morda strah ?
A kakšen strah ? Česa bi se bal ? Megle ?...
Seveda, vožnja po megli je vselej neprijetna. In
še več kakor neprijetna. Nevarna je. Nihče ne ve,
koliko hudobij se skriva v taki megli in vse preže
na vlak in kadar je vodja najbolj brezbrižen, ta
krat se pripodi pošast nagloma, hipoma, izpremeni
železniško znamenje, zamenja barvo in vlak se
zadrvi v nesrečo. Dasiravno je bil že kdove ko
likokrat v taki nevarnosti in ji je vselej srečno
ušel — danes se bo nekaj zgodilo!
Dušič se je ustavil, jezno je pogledal naokrog.
— Odkod te misli? Kdaj je bil Dušič pač
strahopeten? Kdaj je verjel v strahove in v
slutnje ? Kaj bi se zgodilo ? Dvajset let je tako
rekoč doma na stroju. Vozil je po najhujši vro
čini in po najostrejšem mrazu, po dnevi in po
nočji, po megli in po metavici, po burji in po
nevihti, vozil je v najnevarnejših okolnostih in
nikdar se ni nič zgodilo. Oči so mu bile vedno
bistre, misli jasne, kadar je bil regulator v nje
govi roki, je bil kakor vkovan. Kaj bi se zgo
dilo ?...
... Kdo vé? ... Še nikoli, še nikoli — toda
danes, danes . . . Špiro Lukšič je v Šibeniku šti
rideset let skakal v morje. To mu je bila šala.
Dosti je bilo, da je kdo vrgel desetico v morje
in moj Špiro hajd po njo. Bil je najglasovitejši

I potapljalec v Dalmaciji. Vendar so ga potegnili
enkrat mrtvega iz morja. Megla na železnici je
hudobna, naj reče kdo kar hoče.
Marijan res ni bil strahopetljiv in grozno
ga je jezilo, da so ga obhajale take misli. Ven
dar si ni mogel pomagati. Besnel je, da ga je
neprenehoma nekaj pikalo: Danes se bo nekaj
zgodilo. Cim bolj pa se je jezil, tem bolj pa se
je mešal strah v njegovo jezo in tajna groza se
mu je zajedala v srce.
Ko je prišel v kurilnico, je bil ves poten in
v glavi, v srcu, po vseh kotih mu je šepetalo:
Danes se bo nekaj zgodilo,-----------------------— Grda megla je danes 1 je dejal kurjaču
Francetu Naglaju.
— Kaj pa! Saj nisem slep!
— Veste, gospod Dušič, najbrže ste truden.
To se zgodi včasi. Kadar je človek prav zelo
truden, so tudi oči kalne in potem je včasi res
tako, kakor bi hodil po megli.
— To je vendar neumno. Truden sem bil
že dostikrat, a nikoli si še nisem domišljal, da
hodim po megli, ako je bilo jasno. Sploh pa
ne vem, od česa naj bi bil truden.
— Zadnji teden ste imeli hudo službo. Sedaj
se zahteva sploh preveč od nas.
— Že res, ampak — —- a, nič! Le glejva,
da opraviva delo.
Dalje prih.

oni in mu dajo tam priliko za javno diskusijo. Na
to je pristal ia obljubil, da pride. Re« je takoj
27. julija pisal tajniku deželne organizacije sodrugu
Petejanu, proseč, naj ga povabi deželni politični
odbor, ker drugače se ne bi smatral povabljenega.
Obenem zatrjuje, da se ne boji diskusije s so
cialisti.
Takoj, ko je sodrug Petejan dobil pismo, mu
je telefonično naznanil, da jemlje njegovo ude
ležbo na znanje ter mu garantira popolno svo
bodo govora. Knaflič je bil s tem odgovorom za
dovoljen.
V četrtek, 29. julija je zopet pisal ekspresno
pismo, v katerem prosi, naj se mu naznani, kje bo
dogovorjeni shod ter se še enkrat priporoča so
drugu Petejanu, naj skrbi za mir. Tudi na to
pismo je sodrug Petejan takoj telefonično odgo
vori!.
listo popoldne so sodrugi že izvedeli, da je
zopet sklical tajni shod v Podgori, za katerega je
izdal oklic, ki obsega 39 tiskanih vrst čez celo
polo. Sklican je bil shod za Gl/it začel se je ob
71/, in udeležilo se ga je sedem oseb, izmed ka
terih sta bila dva delavca iz Podgore. Nekoliko
socialistov, ki so se hoteli udeležiti, ni dobilo
vstopa. Tukaj je pa Knaflič že naznanil so
drugu Petejanu, da se ne more udeležiti
diskusije na javnem shodu, ker mu ue
dovoli predsednik N. D. O. v Trstu, dr. Mandič,
ki se to nedeljo ne more udeležiti shoda. V tem
zmislu da je že pisal priporočeno pismo, v katerem
odpoveduje diskusijo na javnem shodu.
Vprašati se mora, kaj ima Mandič tukaj opra
viti. Prosil je Knaflič vendar zase in ne za
Mandiča.
Podgorski sodrugi so vseeno priredili shod in
to tudi naznanili Knafliču. Sedaj pa je odgovoril,
da se ne more udeležiti shoda, ker nima časa
ter da sklicateljev nič ne tangira, zakaj da ga
nima. Torej: Sodrugu Petejanu je osebno odgo
voril, da mu Mandič ae dovoli in on se mora po
koriti svoji centrali. V rekomandiranem pismu pa
je pisal sodrugu Petejanu še tisti dan, da Mandič
ne more priti to nedeljo, končno piše podgorskim
sodrugom, da nima časa. V treh pismih se je torej
vedoma ali nevedoma vsaj dvakrat, nemara pa
trikrat zlagal. To je torej demaskirano junaštvo
gospođa Knofliča in s takim človekom se izključuje
vsaka polemika. Pokazali smo njegovo značajnost
v političnem nastopu in to je dovolj.

Politični položaj na Goriškem.
(Poročilo sodruga dr. Tume na goriški deželni konferenci.)
Konec.

Laži-liberalna stranka, kakor hitro je prišla s
pomočjo agrarne in socialno-demokratične stranke
do večine v deželnem zboru, se je otresla agrar
cev in udarila zavratno po socialni demokraciji,
češ, da je nasprotna narodnosti. V deželnem zboru
je na naravnost objesten način kazala svojo moč,
dasi je bilo videti takoj, da se bije ves boj le za
osebo Andreja Gabrščka, kateri so bili agrarci
privesek. V bistvu je šlo za mesta v deželnem
odboru in odsekih. Sele ob teh volitvah je narodno-napredna stranka pričela vršiti svojo orga
nizacijo po deželi. Ali ker nima stvarnega pro
grama in vzgojevalnega političnega dela, ne more
vršiti, se je poslužila novega sredstva. Po celi na
predni Goriški se je jelo peti in piti za narodnost
in svobodo pod imenom «Zveza narodnih dru
štev». Prireja se toliko in toliko veselic po vseh
koncih in krajih. Karakteristično za politično ma
lenkost v deželi je, da so te veselice neka opora
stranki. Izven malega števila trgovcev in obrtni
kov po deželi, ki iz gospodarskih interesov podpi
rajo boj proti klerikalizmu in se družijo v pre
pričanju, da se da pridobiti trgovska-obrtna zbor
nica in večina v deželnem zboru, pa stranka nima
resnih pristašev. Narodao-napredna stranka tudi
za te svoje najpristnejše pristaše ni storila niče
sar; od leta 1899, ko bi se imela ustanoviti tr
govska-obrtna organizacija, pa do danes ni izvr
šila nič, prav nič, razen da je razmetala prispevke,
ki so jih založili trgovci in obrtniki,
Imamo torej proti sebi dobro organizirano
klerikalno in puhlo narodno - napredno stranko.
Prva ima jasen program s krepko duhovniško or
ganizacijo in zadnje čase je anektirala velik del
našega gospodarskega programa. Klerikalizem na
Goriškem natihoma, a vzdržno dela. Tudi kleri
kalci prirejajo navadne kmečke veselice za mladino,
bolj pridno pa zaupne shode v politično svrho,

j zbirajo zaupnike, inteligentnejše kmetovalce in jih
uče politične in gospodarske organizacije. Bojim
se, da to delo ne bo mnogo bolj uspešno nego
površno «narodno» delo, in menda se utegne va

rati, *ko kdo misli, da je klerikalizem premagana
stvar. Pravim, da je klerikalna stranka tako močna
kakor pri zadnjih volitvah, če ne bolj. To moramo
konštatirati, ker nam je s tem računati.
Napredna stranka ima navidezno moč, ki sem
jo prej označit Lahko pa trdimo, da je šibkejša
nego je bila. Danes je prav tako primorana, da
išče zaveznika tam, kjer je že enkrat dobila reši
tev: pri prenovljeni kmečki stranki Ako pojde ta
še enkrat na limanice, potem utegnemo priti do
istega uspeha kakor pri zadnjih volitvah. V socialno-demokratičnih rokah bo, ali premagajo kleri
kalci ali naprednjaki.
Moramo se pečati še nakratko z novo kmečko
stranko. Napravila si je konfuzen program: ostati
hoče krščanska in pri tem pomagati kmetu. Noče
se preveč zameriti duhovstvu, kmetu se hoče
laskati z gospodarskimi frazami. Program sam
jamči, da je ta stranka nemogoča, ako se ne de
mokratizira in ne loti vse drugače gospodarskih
vprašanj. Ako si hoče opomoči, mora izločiti vse
fraze in postati prava demokratična stranka. Da
nes socialno-demokratična stranka priznava, da je
kmečko stališče nekako navskrižno z njenim, da
kmeta ni mogoče kar tako organizirati skupno
delavci v socialno-demokratični stranki. To doka
zuje vzgled na Francoskem, kjer je socialno-demokratična ideja najbolj razširjena, a socialno-demo
kratična stranka ne more pritegniti kmetov v
svojo organizacijo, marveč le vsporedno nastopa.
Socialna demokracija mora z veseljem kon
štatirati, da se je v goriškem kmetu vzbudil pro
letarski inštinkt iu prepričanje, da mu krade vele
industrija in veletrgovina plodove dela prav tako
kakor delavcu, da je vir vse kmečke bede v
kapitalizmu in nikjer drugod. Vzgojevalno
lahko v tem zmislu vplivamo na kmečko ljudstvo,
in menda bo goriško ljudstvo na Slovenskem
prvo na tej poti lastne gospodarske organizacije.
Ni naša naloga, dajati mu svete in vtikati se v
njegovo organizacijo. Prepričan sem, da goriško
ljudstvo vsled bede samo pride na to pot in ta
krat bo mogoč tudi skupen političen nastop.
S tem je pokazano, kako stališče je edino
mogoče zavzeti socialno - demokratični stranki :
Proč s klerikalizmom, proč z liberalizmom, ča
kajmo s puško v roki bližnje bodočnosti S Naša
velika pot je jasno začrtana po ciljih svetovnega
socializma, naš bližnji cilj je jasno začrtan v na
šem programu, naša bližnja pot v lastni krepki
organizaciji.

Politični odsevi.
* 0 rekonitrokciji Bienerthorega kabineta,
o kateri se je že davno govorilo, ugibajo zdaj zo
pet političarji, ki se dolgočasijo. Nemško-nacionalna
korespondenca pripoveduje: V političnih krogih
zatrjujejo, da se v kratkem prično med vlado in
strankami pogajanja radi rekonštrukcije ministrstva.
Iz kabineta bi pred vsem imel izstopiti pravosodni
minister dr. Hochenburger, a odstopiti bi imela tudi
finančni minister vitez Biliński in minister javnih
del dr. Ritt. Na Bilinskega mesto bi prišel eden
izmed poslancev poljske ljudske stranke. Nemci ho
čejo v rekonstrukcijo dovoliti samo pod pogojem,
ako se jim obljubi, da ne postano minister nobe
den izmed obstrukcionistov. — Za sedaj so to pač
kombinacije.
* Sodbi t antimilitariitičnem procesa t Pragi
se je izrekla v soboto 31. m. m. Obsojeni so trije
zaradi zapeljevanja vojakov na kršenje službene
dolžnosti vsak na 4 mesece težke ječe, poostrene
mesečno z dvema postoma; dalje 4 zaradi istega
zločina vsak na 5 mesecev težke ječe z enakimi
posti, dalje 3 zaradi kršenja dolžnega spoštovanja
do Nj. Veličanstva in do vladarske hiše vsak po 3
mesece težke ječe z 2 postoma na mesec. Torej je
vseh obsojenih 11, ostalih 35 je oproščenih. Vlo
žena je ničnostna pritožba. Tudi v parlamentu na
meravajo češki poslanci spraviti zadevo na razgovor.
*Noroeti nacionalnega šovinizma. «RheinischWestfälische Zeitung» piše: Z ozirom na češke
nastope proti Nemcem poznamo sredstvo, ki ga
izdamo novemu kancelarju. V Nemčiji živi 50.000
Cehov od nemškega denarja in nemškega gosto
ljubja. Ker Nemci nočejo tekmovati s češkimi su
rovostmi, bi se priporočalo, da bi vlada z ozirom
na bodočnost Nemcev pozvala te Cehe, naj se v
trikrat štiriindvajsetih urah pobero čez mejo. Ob.
enem bi se moralo sosedni habsburški državi na
znaniti, da nemške oblasti niso več zmožne, da bi
varovale med nami prebirajoče Slovane pred even
tualno silo.
* 0 boaenakem geipodarstvu, ki se Zrcali v
darilu begu Biščeviču, smo pred kratkim poročali.

Z druge strani «e javlja o tej stvari še slabeče
1800 hektarov Biščeviču darovanega gozda teh v
okraju Petrovac in v vsem tem okraju ui nšti
enega kmeta bega Biščevića. 2, Ostali gozd leži v
okraju Krupa, v katerem je vsega vkup sedem
Blščevičevih kmetov, ki so skupno z mnogimi sto
tinami drugih kmetskih družin uživali pravico do
uporabe tega dela gozda. 3. Ni ret, da bi bila
vlada vršila kake poizvedbe pri kmetis, predno je
gozd odstopila, marveč so kmetje za celo stvar
izvedeli šele, ko je prišla komisija, da gozd od
meri in postavi mejnike. Šele potem, ko sok
proti podaritvi vložili protest, je bosanska
tekom tekočega meseca pro fonni odredila _
vedbe, ki pa nikakor niso mogle Izpasti v prilog
Biščeviču. Vlada je torej begu z visokimi zvezam
podarila do 12 sto hektarov gozda, medtem ko
uboge kmete s kruto silo tira s svoje zemlje, ka
tero so kmetje tekom desetletij iz gozda izpreme
nili v polja, in jim ruši domove. Nekatere vasi,
ki so imele pravico uživanja v dotičnem gozdu,
so popolnoma uničene, celo studenci za pitno vodo
so jim vzeti. Kako draga «dedščina» je doticm
gozd begu Biščeviču, priča pa zlasti tudi dejstvo
da je že pooblastil dva odvetnika v Bihaću aa
gozd prodasta, ki bo tako nedvomno prišel v
roke brezvestnih špekulantov.
* Tariki veliki vezir je izjavü, a so ne
utemeljene vesti, ki pripovedujejo, da pristopi
Turčija trozvezi. Turčija hoče ostati nevtralna;
ona želi prijateljstvo vseh držav, ne mara pa, vsaj
za sedaj, nobene aliaace. Utrditi pa mora prija
teljske vezi z balkanskimi državami.
* 0 perzijskih razmerah pripoveduje rutka
brzojavna agentura, da ni nova perzijska vlada nič
sovražna Rusiji. Ustanovila se je celo stranka za
perzijsko-rusko zbližanje; njen odbor v Teheranu
je res poslal po deželi ukaz, naj se povsod ustavi
protiruska agitacija.
* Boekl zunanji minister IzvoisklJ je v po

govoru z nekim časnikarjem povdarjal prijateljstvo
med angleško in rusko vladarsko rodbino in med
obema državama. To prijateljstvo, da je močna
garancija evropskega in izvenevropskega miru,
Predvsem je Perzija primera te prijateljske zveze,
Rusija bo takoj umaknila svoje čete iz Perzije,
kakor hitro bodo tam zopet urejene razmere. Upati
je tudi, da bodo težkoče radi Krete prav kmalu
premagane in zadeva mirnim potom rešena na na
čin, ki bo vse prizadete zadovoljil.
* 0 španskih dogodkih se javlja iz Madrida
Vest, da so uporniki več nun sežgali žive, je po
polnoma izmišljena, res pa je, da so revolucionarji
umorili več duhovnikov, ki so bili pri ljudstvu
skrajno nepriljubljeni. V Barceloni je zgorela bibli
oteka piaristov, ki je obsegala 80.000 zrezkov
* V Maroka imajo Španci hudo smolo. Berinski «Tageblatt» javlja z dne 5. t m. iz Mehle:
Kabili so se ponoči navalih na oddelek generala
Imasa in ga popolnoma potolkli. Izgube Špancev
so silno velike. Posebno je veliko število padlih
častnikov.
* 0 krečanikem vprašanja se je izrazil veliki
vezir : Mi bomo do skrajnosti branili svoje pravice
do Krete. Naj se zgodi, karkoli hoče, Turčija noče
izgubiti in ne bo izgubila tega otoka. — Iz Cari
grada se javlja : Turška vojna uprava se z nervo
zno hitrostjo pripravlja na vojno z Grško. Na grški
meji je zbrana ogromna armada, ki je vsak tranotek pripravljena, da udari preko meje, Iz Cari
grada odhajajo nepretrgoma posebni vlaki, ki pre
važajo vojaštvo in streljivo v Tesalijo.

Shodi.
Glince pri Ljubljani. V petek, 30. julija, je bii
na vrtu gostilne «Amerika» jako lep shod, kate
remu je predsedoval sodrug Tokan. Zapisnikar
je bil sodrug Pajntar. O dnevnem redu: «Zaklju
čenje državnega zbora in deiavsko ljudstvo» je po
ročal sodrug Etbin Kristan ob viharnem odobra
vanju navzočih. Po zaključni besedi sodruga To
ka n a se je končal lepi shod.
Jeleniče na Gorenjskem, V nedeljo, 1. avgu
sta popoldne je bil tukaj jako dobro obiskan shod,
na katerem je poročal sodrug Anton Kristan o
zaključitvi državnega zbora. Ostro je kritiziral klerikaloe in vlado, čemur so zborovalci burno pri
trjevali. Predložena resolucija se je soglasno sprejeta.

Dopisi.
WIŁ (Pomanjkanje pitne vode.) Tmt
m bil nikdar zadostno preskrbljen z zdravo pitno
vodo. staro je to vprašanje kakor Metnuieat”^
brada. Ce je vreme deževno, še gre. Pwd par leti
še to ni šlo. Ob deževnem vremenu morte na
rašča in je pred leti, vsikdar kadar je aarastlo
nalilo v izvirek v Brojenici, ki je tik morja ’n
leži nižje od morja. Pa smo imeli umazano in
slano vodo. Sedaj so to vendar poravnah. Ampak
kadar le nekoliko časa ni dežja, smo z vodo na
suhem. Sedaj je spet premaic vode, Zlasti prebivalci
na višjih krajih mesta, kakor n. pr. Kjaditt, Sv Jakob.
Verdeia i. t. d. občutijo to zelo. Kar po pol dneva
so včasi brez vode. Tako se god’ sedaj, ln se bo
godilo jutri in pojutrąjsnjim, pa kdo ve, do kdaj,
Na Bašem magistratu s©
r vprašanjem,
kako bi rešili to pomanjkljivost Pravijo Ja boca,
pa baš sedąj ne. Gospoda namreč nima časa. Se
daj se bavijo temeljito z vprašanjem o narodnem
izdajstvu ital. sodrugov. Pa jim nedostaja

• k! «c bańli î Todo'
je važnejše vpra“
rets* Toda, In ljudstvo samo se bolj
a prvo vprašauje. Po časnikih se
. i*fearijanii o izdajstvu, pa se pozabi na
f°i5tT® 3e «lo čudno. Treba ga je oooit j« *eino- Pa skoTaj še ne verjame. KoÏ bin t» načrtov predlaganih ia študiranih
Jjjrfitev vprašanja o pitni vodi. Trst je že zelo
Partei, odkar so začeli to študirati. Jn Studi«j_is še vedno. In vse kaže, da se bo stvar za=
rfetta na grške čase. In gospodje, ki so dosedaj
»odeli in ki bodo še sedaj sedeli v večini v mest
nem svetu, imajo s svojega stališča prav, da ne
dajo ljudstvu zdrave pitne vode. Huairja 1 Ako bi
jo enkrat dali, potem je ne bi mogli več ob volit
vah isnova obljuhijati. In ker ljudstvo zelo rado
verjatae obljub*®* Pa DaJ ostane btez vode

«anie

Strokovni pregled.
— te zanpn-ke strok, organizacij Ijnb■ - se se enkrat opozarja, da delegirajo za
jutri v nedeljo, 8. avgusta, ob 10. uri dopoldne
kolikor mogoče veliko število članic in članov v
društvene prostore, kjer se bo določilo podrob
nejše deio glede na veliko delavsko veselico dne
22. avgusta t. 1. Kdor bi ne bil drugače obveščen
ali povabljen, naj mu zadostuje to povabilo. Vsi
deiavoljni, jutri na sestanek : Za pripravljalni
odbor: Kocmur.

Socialni pregled.
** ¥ katoliški tiskani v Zagrebu se na
daljuje stavka.

** F CelOTCn je izbruhnila stavka v Gutenberghausovi tiskarni.
* Škotski lastniki tadnikov so opustili
svoje zahteve glede na znižanje minimalne plače,
vsled česar je izostala nameravana splošna ru
darska stavka v Veliki Britaniji.

Domače vesti.
— F aredaiitva katoličkoga «Siovenca» za
menjujejo očividno falotstvo z duhovitostjo in ne
sramnost s pogumom. Le tako si je moči razla
gati infamno zlagano klobasarijo o shodu želez
niških delavcev, ki je bil v pondeljek v Ljubljani.
Zmašilo, ki ga imenuje «Slovenec poročilo, ne
more imeti druzega namena, kakor zbegati delavce
v trenotku, ko jim je sloga in jasnost najbolj po
trebna, Ne oziramo se na stvarne napake, ki bi
se lahko smatrale za navadne pomote, n. pr. da
je sklicala socialno-demokratična stranka shod, do
čim ga je sklicala železničarska organizacija i. t, d.
Toda tendenca celega skozinskoz zlaganega poro
čila je strupena kakor gadov pik in če bi bil «Slo
venec» plačan od stavbnega ravnateljstva, da ško
duje gibanju delavcev, ne bi mogel čečkati bolj
intamno. Morda misti abecedar, ki je sestavil to
«poročilo», da se lahko kaj postavlja; če ga pre
bere danes še enkrat, se mu bo morda od daleč
zasvetilo, da ni v celi dolgi klobasanji za vinar
soli; s tem, da je namakal svoje pero v smrdljiv
strop, ni dokazal nič druzega, kakor da ima pač
rad opraviti z blatom. Seveda, če to «Slovenčeve»
vneli, jim ni mogoče braniti.
— O «ocialno demokratičnih tolovajstvih v
Barceloni tarna «Slovenec v Ljubljani. Mi bi mo
rali biti pravzaprav ponosni na to. Po «Slove»
fievem» pisanju bi morala biti cela revolucija na
Španskem izključno delo socialne demokracije in če
bi bite naša stranka tam res že tako izredno močna,
bi na» moralo to prav izredno veseliti. Ampak če
bi ae kdaj bahali, bi bili tembolj zmanjšani pozneje,
ko ae bo izkazala vsa resnica, pa smo za to rajši
te od začetka skromni. Socialna demokracija je na
Španskem pač vprizorila protestno stavko proti
vojni, a zaslugo za oboroženo revolucijo mora
skromno odklanjati. Scer pa bi tako imenitni zgo
dovinarji, kakršni so «Slovenčevci», že lahko vedeli,
da pride na Španskem tudi brez socialnih demo
kratov prav lahko do revolucije in če naskoči raz'
draženo ljudstvo posebno rado samostane, se tudi
temu ne bi smeti čuditi tako ekscelentni histori
čari. Navada je že od nekdaj ta, da zadene ljud
ska ieta v revoluciji najprej in najmočneje tistega,
ki je prizadejal narodu največ hudega. Španskemu
ljudstvu pa je marsikdo pil kri, toda tako vztrajno,
iiako dolge - tako brezsrčno nihče ne kakor popi in
fratri. Sedanji španski dogodki so pravzaprav tudi
mene tekel farea našim klerikalcem, ili so zato
tako besni aad špansko revolucijo?
»fr«*« « Qüriiks« pojde pr}
dateteozborak’b volitvah samostojno v boj, ne od
klanja pa pomoä od nobene stranke. Tako je skle
nil in objavil izvrševalni odbor kmečke stranke.
Rep te resolucije se pa «h ne *e nam, ampak še
aanikomu tako nejasen, da bi storila kmečka
stranka prav, če bi nekoliko pojasnila, kaj misli
pravzaprav s tisto neodklonjeno pomočjo.
- PflBMMČii
v Trbovljah rudar Valentin
Pašnik. Vrled padca pri delu si je zlomil obe

F
-— v Ljubljano v deželno
ar so ga prepeljali
»
%

' ieiesaiika neareča. Dne 29. julija sta
- y na Tirolskem trčila dva vlaka skupaj.
MBikega giadaliiča ▼ LijaMj«*
Z zgradbo »e prične « bivšem

cesti še leh? p°se?t,u ob Gradišču in Erjavčevi
Aleksaru
Podrobile načrte bo izdelal arhitekt
ODern TelGraf’ ki Ie zgradil dunajska ljudsko
»pero. Tako poroča «Slovenec.
o
— Utonil je pri skupnem kopanju šolarjev v
rraožu učenec tretjega razreda slovenske šole za
okolico, I. Kirič, posestnikov sin iz Hardeka.
.
— Oče zabodel sina radi krompirja, v vasi
Skilčev pri Zlataru na Hrvaškem se je že dolgo
časa kregal s svojimi sinovi stari Tomo Prlaj. Ko
je v nedeljo zjutraj njegov sin Stjepan, ki je na
meščen v trgovini Jenka Geltza ml. v Zlataru, pri
šel domov, da nakoplje nekaj krompirja, mu je
oče to prepovedal. Sin se za očetovo prepoved ni
brigal in kopal krompir dalje, češ, da žena mora
jesti. Starec se je radi tega silno razsrdil, tekel je
domov in priletel nazaj z dolgim nožem, katerega
je zabodel sinu v srce. Sin je bil takoj mrtev.

— Ljubljanske sodruge, ki jim bo okrajni
odbor tekom prihodnjega tedna doposlal vabila,
se pozivlje, da se jim zanesljivo odzovejo. Kdor
bi pomotoma ne dobil vabila, zglasi naj se ob
navedenih večernih urah v lokalu politične orga
nizacije (upravništvo „R. P.“), kjer dobi vabilo
in vse potrebne informacije.
1. Kocmur,
predsednik.

Zadnje vesti.
Politični položaj.
Dunaj, G. avgusta. Za 17. avgusta je povabil
predsedn:k poljskega kola, dr. G1 o m b i n s k i, va
ditelje vseh neobstrukcionističnih strank na konfe
renco klubskih načelnikov v rdečo dvorano držav
nega zbora. Posvetovali se je o predlogih, ki bi
zagotovili delavnost državnegazborain češkega
deželnega zbora. Soc'a'no-demokratična zveza
ima pred to konferenco svojo sejo.
L in e c, 6. avgusta. Nemški minuter rojak
Schreiner je imel tukaj zaupno posvetovanje z
raznimi nemško - nacionalnimi poslanci. Baje se je
govorilo o rekonstrukciji ministrstva.

Španija in Maroko.
Berlin, 6. avgusta. «Tag» ima sledeče po
ročilo o divjanju španske soldateske v Barceloni :
Po naznanilih generalnega kapitana je zahtevala
«barcelonska bitka» doslej približno toliko žrtev
kolikor boj na Kifu, namreč 1000 mrtvih in 2000
ranjen’h. General Santiago je imel za potlačenje nemirov štiri pešpolke, dva lovska bataljona,
tri konjeniške polke in osem stotnij Guardia civil.
Posrečilo se mu je, nagnati velik del ustašev v
okraje Clot in San Martin de Provencals. Uiiee je
dal prazniti z ognjem iz strojnih pušk.
Ustaši so odgovarjali, streljaje z barikad, z bal
konov, s streh in iz oken. Čeprav so se sila hra
bro bojevali, so se morati končno vendar vdati.
Baje so jih cele stotine kratkomalo po
stavili ob zid in postreljali (kakor je Gallifet moril komunardel). Za trenotek je bil mir.
Kmalu pa so se pri generalu oglašati sli iz vseh
obrežnih mest, naznanjajoči, da se povsod dviga
revolucija. Železnice in druge prometne proge so
pa razdejane, tako da prihaja vojaštvo prav
težko do svojega cilja.
Meli la, 6. avgusta. Včeraj so Mavri nasko
čili španski transpoit, ki se je moral vrniti. Ko je
prišel vojaški oddelek za obrambo, so ga sovraž
niki tudi napadli, toda končno so bili odbiti.
Madrid, 6. avgusta. «Imparzialu» javljajo iz
Metile: V nekem brlogu skr.ti Mavri so streljali
na skupino častnikov, med katerimi je bil general
Marina.

Pariz, 6. avgusta. Iz Maroka prihaja poro
čilo, da je v Melili v o d a p i č 1 a, ker so Kabili
poškodovali vodovod. Položaj je za Špance
nevaren, ker niso pripravljeni za boj, ki
bi jih morda rešil.
Madrid, 6. avgusta. Uradna vest iz Me
hle pravi : Mavri napadajo v večjem številu kakor
doslej izpostavljene straže. En Španec je bil
ranjen. Na nodorski planjavi se je kazala so
vražna kavalerija, ki se je pregnala s topovi. Dva
španska vojaka sta bila ranjena, ko so Kabili na
padli špansko vozovje.
London, 6. avgusta. Maročanskemu sul
tanu se je baje predložil španski račun za vojno
odškodnino na 20 milionov pezet. Mulej Hafid
odklanja račun, ceš, da so Španci sami povzročili
vojno.
________

Krečansko vprašanje.
London, 6. avgusta. Iz Kaneje se naznanja,
da ima vlada velike težave s odstranjevanjem za
stav ki niso dovoljene. Vendar se mir ni kalil.
Carigrad, 6. avgusta. V Manastiru je bil
veliki sbod radi krščanskega vprašanja. Ko so bili
v Carigradu ministri pravkar zbrani na posvztovanje, se je veliki vezir z monastirskega shoda telefonično interpeliral in je odgovoril pomirje
valno. V mnogih drugih krajih so shodi radi kre
tenskega vprašrnja.
Carigrad, 6 avgusta. Turska vlada nnsti na
stopati proti krščanskemu metropolitu radi razobešenja grške zastave. Uvede se sodnijska preiskava.
Atene, 6. avgusta. Grški oficielni krogi so

v skrbeh radi razpoloženja, ki vlada na Turškem

glede na Kreto ter zatrjujejo, da Grška ni od
govorna za to, kar počenjajo Krečani.
Pariz, 6. avgusta. Provizorična vlada se
trudi, da bi se narodna zastava razobešala le ob
nedeljah, toda vojaki milice in orožniki presto
pajo prepoved.
Pariz, 6. avgusta. Turški ministrski svet je
včeraj sklenil, da počaka štiri dni na rezultate
obravnavanja varstvenih sil in če bodo uspehi
nepovoljni, pošlje Grški noto, ki bo zahtevala,
da se odpokličejo grški častniki in
grška milica s Krete.
Pariz, 6. avgusta. „Temps* ima iz Kaneje
poročilo, da so storili konzuli varstvenih sil pri
kretski vladi korake, da se 1. ne razobeša grška
zastava na posebno vidnih točkah in na nekdanji
mednarodni vojašnici. 2. Da se ne pošiljajo de
putacije na Grško. 3. Da se ne predlagajo kretske
sodbe najvišjemu sodišču v Atenah, dokler ni re
šeno kretsko vprašanje. Kretska vlada je baje
pritrdila vsem trem točkam, drugi pa le za slučaj,
če ni nobenih volitev na Grškem. O zastavi je
vlada dejala, da imajo po njenem mnenju Krečani
pravico, razobesiti vsako zastavo, ki jim ugaja.

Generalna stavka na Švedskem.
S tok h o lm, 6. avgusta. Ker stavka ni poli
tičnega, temveč čHo gospodarskega značaja, so
poštni in železniški zavodi za sedaj iz
vzeti iz štrajka. Delavstvo je razburjeno, ker
oblasti mirno trpe, da so kapitalisti v Stokholmu
organizirali bando za stavkokaze, ki jo imenujejo
«meščanski varnostni zbor» in ki so jo oborožili.
Vojaštvo ima nalog, da zasede železniške proge in
mostove. Tudi v drugih industrijskih mestih delajo
obširne vojaške priprave, ki merijo večinoma na
to, da se provocira delavstvo.
Eskistuna, 6. avgusta. Vodstvo državne to
varne za puške je odgovorio delavski deputaciji,
ko jo naznanila sklep o stavki, da ne more s svoje
strane ustaviti prometa, da pa ne bo radi stavke
nobeden delavec oškodovan, temveč se po končani
stavki vsi zopet sprejmejo.

Francozi zasedajo oazo v Sahari.
Carigrad, 6. avgusta, «Turquie» naznanja,
da je francoski vojaški oddelek zasedel Džanet
v Tripolitaniji. Džanet je oaza v južnozapadnem
delu tripolitanske pokrajine Tesan, radi katere je
bil že pred 3 leti spor med Francijo in Turčijo.
Turška vlada je že zahtevala pojasnila.
Carigrad, 6. avgusta. Iz Tripolisa se javlja,
da so Džanet zasedli francoski kolonialni vojaki,
katerih je bilo 200 mož. Kmalu pa je prišlo 150
italijanskih vojakov s topom, ki so pozvali
Francoze, naj zapuste prostor, češ, da je italijanski.
Francozi šoto odklonili, ker je doslej le med Turčijo
in Francijo prepir radi posestvi. V turški zbornici
se bo interpeliralo radi tega.
Carigrad, 6. avgusta. Vse turško časopisje
se bavi z dogodkom na Džaneti. Francoski zunanji
minister P ich o n je baje že obljubil, da se od
pokliče francosko vojaštvo.

Nezgoda ladje. Trst, 6. avgusta. Iz Beuetek
se naznanja, da se j‘e morala ladja «Fausto
Cossulich» Austro-Americane, ki je ponoči zapu
stila luko, vrniti vanjo, ker je dobila luknjo pod
vodo. Pričakuje se druga ladja Austro-Americane.
Kaj je treba tajitiÎDubrovnik,6. avgusta.
Vesli, da je prišlo na evharističnem kongresu do
spora med hrvatskimi in italijanskimi duhovniki,
so neutemeljene. V Dubrovniku je najlepši mir.
Veleizdajniiki proces. Zagreb, 6. avgusta.
V procesu proti Srbom se je prigodila nova sen
zacija. Na s tič je nenadoma zapustil Zagreb. Dan
prej je zagovornik dr. Popovič predlagal, naj se
zaslišita Nastičeva prijatelja Šarič in.JovanoV i č. Šari ć, ki je zdaj korporał v Gradcu, bi imel
izpovedati, da ga je Nastič najemal za atentat z
bombo proti vladnemu poslopju v Sarajevu ; J ovanovič bi imel pričati o Nastičevem načrtu, da
bi se metale bombe proti vojakom, nadalje bi
imel izpovedati, da so bile Nastičeve izjave v
cetinjskem procesu prej dogovorjene s predsedni
kom, dalje da je Nastič po končanem procesu po
trdil črnogorski vladi sprejem 20.000 dinarjev, za
katere so ga pa njegovi tovariši ogoljufali. Očitno
so postali Nastiču ti predlogi presitni, pa jo je
rajši odkuril iz Zagreba.
Srbsko posojilo. Belgrad, 6. avgusta. Fran
coske banke odklanjajo srbsko posojilo, ker so
dobile poročilo, da utegnejo nastati v jeseni velike
homatije v Srbiji.
Krelj Peter. Belgrad, 6. avgusta. Kraljeva
bolezen je arteriosclerosa (zapnenje žil); njegovo
stanje je nevarno. Princ Jurij je zelo nemiron ; baje
misli na vsak način preklicati svoj odstop od nasledništva.

Angleži v Indiji. London, 6. avgusta. V
zbornici poslancev je podtajnik za Indijo, Master
of E1 i b a nk, včeraj vložil indski proračun. O po
litičnem položaju je dejal, da ne bo kazala vlada
napram „anarhističnemu nasilju“ inv napram upor
nim dejanjem „nobene slabosti“. Če bo treba, se
bodo agitatorji izgnali iz dotičnih okrajev. Priznal
je, da so potrebne reforme v upravi Indije, a da
jih vlada ne predlaga iz strahu. (?)

V
Iihaja v LJnbljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
NuočnlDk za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K,
za četrt leta 3’50 K, mesečno 1-20 K;
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta 4'80 K.
PaaaasasHa fttavllka IS v.

Reklamacij« so peitalae prest»,
Msfirankliana plnu se ■» «pre
lamaj«. Bekopill se ae vraesje,
lUaialL faestepaa peUt-nstlea
(Ilriaa 88 asm) za eakrat 10 via.,
veikrat pe lefevera.

82. štev.

V Ljubljani, v torek, dne 10. avgusta 1909.

Za dopise in rokopise za list : Wôàsisû^o
«Bdečega Prapora», Ljubljana — Za denarne pošiljatve

ÖS Â SLOV A :

iiaročila aa list, roklawacije, inserate i. t. d.:
«BdečegaaPrapora», ^ubijana, Šelenburgova ulica 6/U.

Kapetost aa Turskem
UlttBUktUB?

Turčija je postala sila nervozna. Pretrpela je
asamosve itev Bolgarske, zapečateno izgubo Bosne
in Hercegovine, pomiriti se je dala v obeh slučajih
z denarno odškodnino; ampak misel, dabi utegnila
izgubiti Se Kreto, ji je tako neznosna, da sega kar
pe meču, ne da bi se vprašala, kako je z njeno
pravico in koliko težko pridobljenih simpatij zaigra
a tako vojno. Is Carigrada se v nedeljo poroča, da
je stavila Turčija Grški celo že ultina atu m. Znana
«Jen» Gazatta» javlja:
Turški poslanik v Atenah je dobil nalog, danes
izročiti grški vladi naznanilo, v kateri se Grški očita,
da je s svojim nepravilnim vedenjem povzročila
sedanji položaj. Porta ima prav, če tudi Rallisovemu zagotavljanju ne zaupa ter poziva Grško, naj
turški vladi izrecno izjavi, da nima no
benih osvojevalnih namenov na Kreti
ia da odklanja vsako akcijo, ki bi se
mogla smatrati za aneksijsko, će grška
vlada ne odgovori do določenega časa, bo turškj
poslanik s prvim tajnikom na nedoločen
čas odpotoval ter pustil v Atenah le dru
gega tajnika za opravljanje tekočih
poslov.
Ostala poročila pravijo:
Kaneja, 7. avgusta. Na mesto grške zastave
se je razobesila na tukajšnji trdnjavi zopet kakor
dne 28. julija, modra zastava z belim križem brez
krone.
Carigrad, 7. avgusta. V Gallipoli so začeli
s bojkotom proti grškemu trgovskemu in ladjar
skemu prometu.
Carigrad, 7. avgusta. Ena topničarka in
dve torpedovki odidejo v Smirno, da se združijo
a turško mornarico.
e

PODLISTEK.
Konec.

Dušič in Naglaj sta delala. Naglaj ravno
dušno, .Dušič pa z nenavadno brižnostjo. Vsako
malenkost na stroju je pregledal, nezaupljiv je
bil sam napram sebi. Kdove, včasi so se zgodile
nesreče iz neznataejših vzrokov. Nikdar ne bi bil
verjel, da se človeka lahko tako poloti strah.
Ko se je odpeljal s strojem iz kurilnice, je
bilo še vedno megleno. Naglaj pa je trdil, da ne
vidi nobene megle.
— Ker je noč. Pa mislite, da je le tema.
Naglaj n* odgovoril. Bil je pa prepričan, da
lšičem nekaj ni v redu. Kako naj vidi človek
!o, katere rdi Morda je popil mož sinoč par
, vina ali Pjva« PJJače ni vaien> pa mu je
glava težka. Naposled, to ni nič hudega;
:rilo se je tudi že drugim. Pijan ni, to je
- ta vendar je megla, je začel Dušič zopet.
; kar hočete. Tako gosta
kakorr prej, ko
iel od doma. Jasno pa le m. Kaj ne vidite,
e miglja ? Ako ne bi natančno vedel, da pos semafor odprto progo, « «e Prepiri
- Saj kaže vendar točno. Ako bi bih signali
c 'tim iasnž. bi bilo dobro,

Da se razumejo vesti o zastavi, bodi pove
dano, da ima Kreta deželni barvi modro in belo,
nima pa nobenega znamenja. Turški barvi sta
temnozelena in rdeča, turški znak pa je rdeč ščit
s srebrnim polumesecem, med čigar rožički je sre
brna zvezda, ki jo včasih nadomešča sultanov mo
nogram. Grška ima enaki barvi kakor Kreta, njeno
znamenje pa je bil križ na modrem polju; sredi
tega križa je ščitek v podobi srca z danskim grbom.
Če se v telegramih ponovno govori o »kroni»
sredi križa, se misii pač omenjeni grb.
*

Državnopravni položaj Krete določa organični
štatut, ki velja izza leta 1899 in je pač nekoliko
čuden. Po njem ima Kreta popolno avtonomijo,
stoji pa pod turško suvereniteto. Eksekutivna moč
se pa izvršuje v imenu grškega kralja. Tako se
n. pr. sodnijske sodbe izrekajo v imenu grškega
kralja, dočim je vladar dežele turški sultan.
Kreta šteje 320.000 prebivalcev, med katerimi
je 33.000 mohamedancev, 28.000 kristjanov, 500
Židov in 6200 tujcev.

«
Tudi notranji nemiri dajejo Turčiji opraviti in
povečujejo njeno nervoznost. Minister za notranje
zadeve je demisioniral ; na njegovo mesto je ime
novan podpredsednik zbornice Talaat
Orožniški poveljnik v Kastoriji Tevfik bej je
padel v boju z grško četo. Med Rogovom in Tripovistom se je 500 Arbanasov spopadlo z vojaki.
V Gusinju so Arbanasi razdejali konak, v katerem
so stanovali častniki in uradniki. Vojaški oddelek
z gorskim topom je odšel tja, da napravi red.

Goriške volitve.
(It govora sodruga Etbina Kristana ua deželni konferenci.)
Konec.

Nam je jasno, da bi bil deželni zbor goriški
saniran v tistem trenutku, ko bi se vpeljala splošna
in enaka, volilna pravica, vsaj tako splošna in tako
enaka kakor za državni zbor, ker bi potem po
slanci dobili čisto drugačno odgovornost nego sedaj,
Dušič se je še bolj ustrašil. Najrajši bi bil
še zadnji trenotek skočil s stroja pa odšel domov.
Toda kaj bi si mislil kurjač? To bi bila prava
sramota. Sedaj je tu in tu mora ostati. A danes
se bo nekaj zgodita I
Morda so slutnje vendar kaj več kakor babja
vera. Toliko se pripoveduje o takih rečeh. Ko je
bil oče še živ, mu je večkrat pravil, da se mu je
enkrat po noči prikazal stric Lovro s premočeno
obleko in z razkuštranimi lasmi — in po tem je
dobil brzojav, da je prav tisto noč utonil na potu
v Ameriko. Morda je vendar kaj resnice v takih
rečeh. In zakaj ga je tako strah, da se bo prav
danes kaj zgodita? ... In bo se ... gotovo .. .
Vseeno je, tudi ako bi šel domov.
Nekaj — nekaj — nekaj — ; to je najbolj
grozno, da sluti nesrečo, pa je ne pozna. Stroj
je natančno pregledal. Da bi skočil vlak iz tira ? . ..
Smešno! Čemu so čuvaji na progi? Da bi prezrl
kak signal ?
Zaškripal je z zobmi. Mar naj že sam sebi
ne zaupa? Star vlakovodja, ki ni zakrivil še niti
najmanjše nezgode. Niti preko distančne plošče
ni še nikoli zapeljal in to bi bila vendar ma
lenkost. Pazil bo, pa bo vse dobro. Ne more in
ne sme se.
In vendar ga je tako grozno strah! Menda
bi bil popolnoma miren, ako ne bi bilo megle.

Leto XII.

ker bi morali poslanci trepetati za svoje mandate
čisto iz drugih razlogov kot sedaj. Na podlagi
splošne in enake volilne pravice bi vzrastle gospo
darske naloge, ki bi jih ne mogle več klike in
koterije potisniti tako v kot kakor danes, bi
vzrastle gospodarske naloge, ki bi stale tako jasno
pred očmi, da bi se videlo, ali je ravnanje po
slancev pravilno in v korist ljudstva. Samo te
meljita volilna reforma je vstanu izpremeniti tako
situacijo. Tega seveda ne izprevidijo privilegirane
stranke in tudi ne vlada, ki je bila od nekdaj
slepa za položaj in ki je vedno mislila, da se z
mešetarjenjem med posameznimi nasprotnimi stran
kami več doseže, nego če se pokliče ljudstvo k
zakonodajstvu. Odtod izvira dvoje: 1. da ima so
cialna demokracija za volilni boj geslo, ki se samo ;
vriva zahteva splošne in enake volilne pravice za de
želne zbore; 2. da ima socialna demokracija na
logo s svojim delovanjem dokazati tudi tistim
faktorjem, ki odločajo, da je splošna in enaka vo
lilna pravica edino zdravilo za te nezdrave raz
mere v deželi. Največjo važnost je polagati na
splošno in enako volilno pravico, da se pokaže
vladi, da je taka volilna pravica edina, ki lahko
koristi ljudstvu na eni strani in tudi vladi na
drugi strani, če potrebuje vlada deželni zbor, ki je
za delo sposoben.
Obenem pa se bo priporočalo, da se bo v
volilni agitaciji porabil še drugi moment in da se
ljudstvu pokaže, da niso ti deželni zbori nič dru
gega nego nekaki fevdalni ostanki, ki leže kakor
velika skala na poli in nas ovirajo vse v na
predku. Zahteva po splošni in enaki volilni pra
vici za danes mora biti združena z zahtevo od
prave deželnih zborov za bodočnost. To pa bo
na Goriškem za slovenske sodruge tem ugodnejše,
ker se bo deduciralo, da mora stopiti na to mesto
nekaj drugega, kar bo v interesu slovenske na
rodnosti. Če se odpravijo deželni zbori, izgube de
žele svoje ozke meje in na mesto deželnih zbo
rov mora stopiti druga organizacija, in ta je avto
nomna narodnost. To naglašam, ker bo čisto go
tovo, da bo v volilnem boju igrala narodnost
Ali kaj je to pravzaprav ? Naglaj pravi, da megle
ni. Morde ima celo prav. A zrak je gost, neproziren in vse je nestalno. To ga navdaja s strahom.
In strah je že močnejši kakor zaupanje v samega
sebe in sedaj je vse izgubljeno. Zastonj je vse
junačenje. Prišlo bo z vso silo, nagloma, iz skrivišča, neizogibno. Od nikoder ne bo pomoči.
Kakor da je zapisano. Ta strah je nekaj živega,
kar se je vtihotapilo v njegove žile in sedaj sesa
moč iz njegovih mišic in grize njegove živce.
Ta živi strah čepi morda v kotlu, morda se skriva
v tisti čudni megli, morda tiči v kakšnem tunelu
— kdovékje? To ni strah. To je nevarnost, go
tova nesreča. In strah je le njen sluga, ki ga
muči, še preden pride nesreča, ki izteza svoje
roke in kateri ne uide. Danes nel Nikdar večne
bo videl žene, nikdar več sina, od katerega se
ni niti postavil, ker ga ni hotel zbuditi. Strah.
strah, strah------ Naglaj morda opazuje, kako
se boji... In zakaj mu ne pove, da se bo nekaj
zgodita?... Strah ga je tudi besede, strah ga je
vsega, sam strah ga je.

In zato zbere vse moči in sili misli, da osta
nejo pri delu. Oči gledajo, ušesa poslušajo, roke
delajo — mišice se močno napenjajo in srce bije
glasno. A strah ga prešinja. Ne odjenja, pa ne
odjenja.

največjo vlogo ia se bodo fraze paralizirale s tem,
da se pokaže realno delo socialne demokracije,
ker tista narodna avtonomija mora biti enako v
prid Slovencem kakor tudi Italijanom. Mi dokažomo, da smo boljši narodnjaki, kakor narodnja
karji sami.
Poznamo in slišali smo, kako je liberalna
stranka pri zadnjih volitvah prišla trkat na dobra
srca socialnih demokratov in kako je potem kvitirala pomoč z gabrščijanskimi napadi v «Sloven
skem Narodu» in v «Soči». Taka liberalna na
vada viada povsod.
Tudi jaz mislim, da najbrže ne pride nikdar
več do tega, da bi se liberalna stranka od nas
direktno ali indirektno podpirala. Je pa tudi go
tovo, da tudi klerikalna stranka ne more računati
na našo podporo. Po mojem prepričanju je pa
tudi nemogoče, da bi tista kmečka stranka, ka
kršna je sedaj na Goriškem, dobila od nas kako
podporo. Ta stranka, kakršna je danes, ni stranka
kmečkega proletarijata, ki bi bila sposobna, da
pride prejalislej v strujo, ki bi vodila paralelno z
našo, temveč če je mogoče, da se na Goriškem
ustanovi taka agrarna socialna stranka, bo mo
rala biti to popolnoma nova, ki vniči sedanjo
agrarno stranko, sestavljeno iz samih konfuzij in
breznačelnosti. Kdor je bral tisti program in kdor
je opazoval, kako je stranka gugala med kleri
kalno in liberalno, da bi dobila podporo za man
date ia kdor ve, da se stranka še ni izpremenila
v svojem jedru, temu mora biti jasno, da nimamo
še take kmečke stranke, da bi hodila ž ajo soci
alno-demokratična stranka paralelno. Mi moramo
še celo pomagati, da taka agrarna stranka izgine,
da se umakne pravi kmečki stranki.
Druge stranke torej nimajo pričakovati od nas
nikake podpore. To sicer ne prejudicira gospo
darskemu in političnemu delu za bodočnost. Na
Goriškem so razmere, iz katerih bi se morala po
roditi stranka kmečkega proletariata, s katero bi
bilo mogoče kako sodelovanje. Ali se to zgodi,
ne vem, vem pa to, da v kmečkem političnem
vprašanju tuji vzori niso vedno odločilni. Vem, da
je splošno agrarno in ne samo agrarično-politično
vprašanje še precej malo rešena uganka in bojim
se, da je vendar na Goriškem definitivno ne re
šimo. Verujem v možnost takega preobrata, ve
rujem, da pripelje politika sedanje kmečke stranke
kmeta, zlasti malega kmeta, sama v tako situacijo,
da mu postane jarem kmečke stranke neznosen iu
da ga vrže od sebe. Iu morda pride trenutek, ko
bo socialna demokracija vplivala nanj in ga vo
dila, kakor vodi starejši, izkušenejši mlajšega. Lo
čiti pa moramo med tem, kar lahko postane, in
med tem, kar je danes. Principielno popolnoma
simpatiziramo z demokratičnim gibanjem med
kmeti. Odklanjamo pa vsako sodelovanje s stranko,
kakor je danes.
To bi bili glavni momenti. Želel bi, da bi
si sodrugi izmed vseh teh momentov zapisali v
spomin najbolj zahtevo splošne in enake volilne
pravice. Bodoči volilni hoj bodi demonstracija in

Brzovlak prisopiha. Na kolodvoru je vse živo.
Popotniki, sprevodniki, vlakovodja, uradnik, vse
je na nogah, vse hiti, vse je razburjeno.
Sedaj prihaja čas. Vlak dobi drug stroj, ne
koliko minut, manever je gotov, par kratkih sig
nalov in vlak hiti dalje, v noč, v meglo, katero
vidi sam Dušič. Usoda je na poti, nekaj se bo
zgodilo.
Marijanov strah narašča, kajti zgodilo se bo
gotovo. Po hrbtenjači ga spreletava mraz, po
stegnih ga zbada čudno, dolgo, roke se mu
tresejo. Vsi prsti mu drgetajo — to je strah.
Zunaj na polju se vije megla okrog drevja,
dviga se med tirom, kadi se iz čuvajskih hišic.
Kje je nevarnost? Nekje na progi je — morda
še daleč, morda že blizu, velika je, nepremagljiva
je, danes ji ne uide.
Minuta za minuto preteče, krajina se nepre
nehoma izpreminja, hektometrična znamenja kar
lete — sto kilometrov — nesreča se ni zgodila —
a pride, pride gotovo. Prvi tunel — tema — strah
— strah — — Dušič napenja živce do skrajnosti,
oči mu silijo iz lobanje, v tilniku mu tiči nekaj
trdega — vlak je poln potnikov — z napeto
voljo zbira strojevodja vse misli, kakor da nateže
lok v glavi — in strah ga prešinja. Drugi tunel
— dolg, dolg tunel ■— tu ni niti sledu najmanjše
svetlobe — črna megla — nevarnost — strah —

manifestacija za splošno in enako volilno pravico. tako tudi v «Slovencu». Ta Dat, ki se rar poCe nam bo to mogoče, nam prinese boj več stavlja z nekako posebno samostojnostjo in iaston
uspeha, nego če bi prišli po sreči do kopice man sodbo, ni namreč tudi nič druzega kakor idialka
zaanega Pijevega društva. Zate je popolnoma na
datov.
ravno, da prežvekuje vse laži, c »omaje iz <O«arCe sodrugi poskrbe, da gre beseda «splošna vatore Romano» čez «Vaterland» v «Kleine Zei
in enaka volilna pravica» od ušes do ušes, od tung,» In da obsoja španske grozota bi pjlo že
vse
ust do ust, da postane najmočnejša beseda na prav, če se le ne bi bil tako zakasnil, jGoriškem, in če se nam posreči, da se bo moralo njegovo stokanje več aktualno. Časi svate inkvi
zicije so vendar že minili, grmade se ne zazigaio
vse pečati s to besedo, takrat bo konec sedanji več, «krivoverci» in «copemice» se ne mor
številnosti, konec kravjim kupčijam in pripravljena po nalogu svete matere cerkve za višjo božjo čast.
Toda če se hoče na vsak način govoriti o grovaboda tla za resno, plodonosno delo.
dejstvih v naših dneh, Iabko pomagamo poboinemu «Slovencu». List «Osservatore Romano», ki
je še bolj pobožen od «Slovenca» io glasilo pape
Politični odsevi.
ževega dvora, piše sledeče :
* V Perziji je zopet prišlo do velikega boja
«Cim hitrejše in krepkejše je delo reak
med reakcionarci in kozaki. Reakcionare! so mo cije proti revolucionarjem, tem soglasrali bežati. Aretacije v mestu se nadaljujejo. Vče nejše iu toplejše bo odobravanje (?) romanszm
raj so prijeli bivšega finančnega ministra.
kulturnih narodov, ki dajejo viteški Španiji ta hip
* Tuška vlada namerava zgraditi povsem mandat za varstvo skupnih pravic in interesov,
novo moderno mornarico. Vpokojili so že katerim žuga povsod kozmopoiiticna banda hudo
večino starejših višjih mornarskih častnikov, stare delcev. Vse dežele, pred vsemi latinske, žal vedo,
bojne ladje, katerih je 72 pa nameravajo prodati. da imajo v svojem krilu raka, da morajo spre
Načrt za celo preosnovo je izdelal angleški admi jemati te strupene elemente, ki mislije k aa to,
ral Gamble; po tem načrtu bo dobila Turčija v da jim izpodkopljejo obstanek. Ti elementi so tak*
dveh do treh letih moderno in močno vojno hudobna, tako zavržena človeška rasa brez čuta za
mornarico.
domovino in človeštvo, da neprenehoma špekuli
* Od arbiko-tarške meje javlja vojaški po rajo na nervoznosti in nesreče svojo dežele tar jo
veljnik v Prištini, da so se pri Atmantepe spo takoj izrabijo sebi v prid. Vsakikrat, kadar irpa.
padle turške in srbske obmejne straže. Ubita sta stavijo njih bratje svoje prsi orožju sovražnik»
bila dva turška vojaka, eden pa ranjen.
prilezejo iz svojih brlogov, da razširijo strah po
* Tudi na Portngalikem nekaj zopet vre. V mestih, da plenijo in da predejo pc krvi svojih
torek je bila burna seja kortesov. Liberalci so someščanov. Artiljerija, ki zdaj pomela
namreč sklicali manifestacijsko zborovanje, v ka barcelonske ulice, zadene z enim udar
terem so sklenili parlamentu poslati spomenico, cem dva zasprisežena sovražnika člo
v kateri zahtevajo obnovitev zakonov proti jezu veštva, njegovega miru in njegove bla
itom. Udeležniki so se podali v dolgem sprevodu
ginje, namreč anarhijo in antiklerikalpred parlament. Prodajalnice so bile zaprte v zna z e m. Ta dva sta tesno združena, ker imata enake
menje solidarnosti z demonstracijo. Zbornica pa cilje. Želeli bi, da bi si vzeli ta spomin k srcu vsi.
je sploh odklonila debato o spomenici, nakar je ki nosijo odgovornost moči in da bi se prepričali,
galerija uprizorila veliko demonstracijo, ki je
da vzgajajo, če dajejo antiklerikalizmu pogum, ie
zavzela take dimenzije, da se je morala seja za sovražnike držav in rekrute za anarhijo.»
ključiti. Demonstracije so se nadaljevale tudi na
Ali vedo pri «Slovencu», kaj je grozoti?
ulici. Aretiranih je okoli 100 oseb.
Krvoločni jezuit pri rimskem listu ne more več
zažigati grmad «ad maiorem dei gloriam», in ves
nesrečen je, da je «uboga cerkev tako preganjana».
Goriške volitve.
A če že sam ne more piliti protestantov, čarov
Volilni imeniki za bodoče deželnozborske vo nikov i. t. d., pometajo včasi kanoni mestne ulice
litve so na goriškem municipiju izloženi od dne in opravljajo krvavo delo še bolj temeljito kakor
9. pa do 22. avgusta 1.1. V tej dobi se imajo vlo grmade; in žurnalistovski jezuit je zopet ves sre
žiti pri tuk. municipiju tudi morebitne reklamacije. čen, pa ploska, pa se dere, đa je ves hripav:
Vse sodruge-volilce opozarjamo, naj zanesljivo Streljajte, žgite, morite I Se, še, še J... Ah vedo
pri «Slovencu», kaj je grozota in bestialnost?
store svojo dolžnost, to je:
Dragi sestanek alovenskib svobodomislecev
1. ) Pravočasno se prepričati, če so vpisani v se vrši dne 5. septembra t. 1. v Ljubljani s sle
imenik in če je vpis pravilen.
dečim vsporedom: I. lug. C. Jekovec: Morala
2. ) Pogledati, če niso vpisane znane osebe, ki Svobodne Misli. II. IUC Lotrič: Razmerje Svo
bodne Misli k političnim strankam; organizacija
nimajo volilne pravice.
slov. sekcije. III. Phil. C. Ivan Lah : Svobodna šola.
3.) Ce je treba, reklamirati!
IV. IUC Kisovec: Jugoslovanski krematorij. V. Slu
Komur dela reklamacija težave, naj se eno čajnosti. — Somišljeniki, zlasti cenj. zaupniki uaj
stavno obrne do tajništva deželne organizacije v se tega zborovanja gotovo udeleže.
Gorici.
— V istrskem deželnem zbora, o čigar za
Obenem opozarjamo sodruge po deželi, naj sedanju smo že kratko poročali, se še naknadno
pazijo, da jim ne uide, kdaj so volilni imeniki raz poroča: Na sobotno sejo je prišel tudi namestnik
loženi. Zaupniki naj naznanijo to tudi našemu princ Hohenlohe. Ko je bil prečitan zapisnik zadnje
seje, je Laginja zahteval popravek zapisnika, da je
uredništvu.
on pozdravil deželni zbor v hrvatskem in italijan
skem jeziku. Zatem so bile stavljene interpelacije
Posl. Mrach radi opuščenja jutranjega lokalnega
Domače vesti.
osebnega vlaka štev. 311 aa črti Cernovije - Polj;
— 9 grozodejstvih na apanskem tarnajo še posl. Albanese radi vzdrževanja državnega nem
vedno klerikalci kakor po vsem svojem časopisju, škega šolstva v deželi; posL Zorzenon id dr, radi
policijskega komisarijata in kopališča v Miljah. —
strah — in živci popuščajo, oči slabe, pljuča pe Potem je bila volitev deželnega odbora, izvoljeni
šajo, telo se začne tresti — sam strah — strah so bili: Italijani Appolonio, hersich in Salata ter
Hrvata Zuccon in Andrejčič, — Nato sta bila vlo
— sedaj se bo zgodilo ...
žena od posl. Bennafija in Spinčiča dva nujna
Stroj se zapodi iz tunela — zdaj, zdaj — predloga, s katerima se poziva novi deželni odbor,
naj izdela zakonski načrt o ločitvi občm ter ure
tam — tam —.
Dušic ni zmožen besede. Pred strojem se ditvi vseh drugih odnošajev med obema narodoma
dviga ogromna skala, siva trda, sovražna. Nesreča v deželi, in zakonski načrt, ki urejuje začasne pred
pise o podaljšanju postavne dobe občinskih za
jo je privalila na tir in sedaj je konec. Strah je stopov, dokler trajajo pogajanja. Oba nujna pred
pogoltnil vse misli... vse, vse do zadnje. Dušič loga in zakonski načrt so bili sprejeti enoglasno v
vidi skalo, vidi grozni konec in vsako presojanje, vseh čitanjih. — Namestnik je obljubil, da bo pod
čuvstvo odgovornosti, upanje, vse ga je zapustilo pira), če se predloži zakon v sankcijo. —- Potem
— samo strah pe, ki je tako velik kakor tista sta stavila posl, Spinčič in Pesante nujna predloga
glede aa podpore v bedi. Spinčič je ob utemelje
skala. Ogromni strah mu dvigne roki in Dušič vanju svojega govora opozarjal posebno aa liorahc
skoči------pri razdeljevanju podpor., kjer se nekateri župani
Komaj ga Naglaj vjame ... Z divjo močjo bogate z denarji, ki so namenjeni za podporo v
ga potegne na stroj. Kurjač se sam ves trese. bedi. Oba predloga sta bila sprejeta soghuooSamo pol sekunde — in Dušič bi bil ležal z raz Davanzo je namenil predlog glede reform želez
niških prevoznih tarif za vino ia glede podpinmja
bitimi udi pod železniškim nasipom. Nezavednega ribičev in ribištva. O teh dveh predlogih se bo raz
vodjo položi Naglaj na tla. Do bližnje postaje je pravljalo v prihodnji seji. Nato je deieini glavar na
na srečo samo nekoliko kilometrov. Vlak pohiti znanil, da se zasedanje odgodi sa poletne počitnice,
ter zaključil sejo.
po prosti progi — kmalu se ustavi.
- Nesreča. V sredo, dne Ł L m., popoldne
Na postaji pokličejo zdravnika. Mož pregleda
se je zgodila na Cedmu pri Čatežu ob Ss?: velika
Dušiča — preiskuje, maje z glavo — ne pravi nesreča. Popravljali so pri kmetu Graacu strešm
nič. Končno ga vprašajo, kaj vendar je. — Za oder na hlevu. Po neprevidnosti ia nerodnosti so
službo že ne bo več. Recite mi tepec, ako to ne tesarji spodbijali stari strešni oder ter ga nado
bo traumatična nervoza. Odpeljite ga v bolnišnico. meščali z novim. Naenkrat pa je zagrmelo m staro
tramovje je treščilo na tla ter tr; delavce stranoPrišel je drug strojevodja in z malo zamudo
vito pobili. Dva sta hudo potolčena m rabita po
je odsopihal vlak dalje.
glavi, a Peter Jalovec u Globodc pa, ki je inl

priden in dober sodar, je na mestu mrtev ob
ležal.

_ dtnievaoiB

Ijabljmkeg,

torja. Pn-

praTiisaa aela za osušenje so v toliko gotova,
da k seda: v kratkem začne z deli v Gruberje
vem kanalu. Ta dela se bodo vršila na sledeči na
da ; Zatvornica na gornjem koncu Gruberjevega
kanala je sicer že zaprta, ali veader ne more od
reči vsa voda vsled neenakomernega terena. Treba
bo zastalo vodo ali odpeljati kakor je bilo prvotno
projektirano, po nalašč za to izkopanem jarku, ali
oa jo izčrpati. Nameravano je izčrpanje. Najprvo se
napravi pri iziivu Grobarjevega kanala v Ljubljanico
nasut jez, tako da Ljubljanica ne bo mogla v Gru
berjev kanal. Potem se postavi cd tod pa do
mestne klavnice tako velik lesen žleb, da bo teklo
v njem '00 sekundnih litrov vode, in bo imel
padca ! «■ Od klavnice pa do obstoječega lese
nega jeza oodo izkopali nato veliko kineto. Dve
veliki eentnfugalD' pumpi na par bodeta osušili
potem strugo Gruberjevega kanala. — Delo samo
na sebi se potem razdeli v tri oddelke in sicer
počne prvi oddelek na spodnjem koncu od novega
nasutega jeza pa do štepanjskega mostu, materijal
bode dovažala posebna lokomotiva. Drugi oddelek
ima določeno do‘ž:no od štepanjskega mostu pa do
baron Godellijevega sveta. Materijal se bode do
važal z ročnimi vozički. Tretji oddelek obsega ostali
del do mestne klavnice. Tudi tu bo dovažala ma
terijal lokomotiva. V vseh treh oddelkov se bode
pričelo z delom zaeno, ter se bode najprvo struga
znižala za približno l’/s na. Potem šele, ko bo to
končano se bode pričelo z znižanjem struge onega
dela od mestne klavnice pa do odcepa Gruberje
vega kanala od Ljubljanice. To delo se bode izvr
šilo mašinelno in sicer potom bagra. To je za
sedaj določeni del programa, po katerem se bode
izvršila regulacija Gruberjevega kanala.
— Nesreča pri požara, «Slov.» poročajo z
Bohinjske Bistrice: V torek zvečer ss je zasvetilo
v ognjenem žaru nebo nad vasjo Nomenj. Plat
zvona je, kakor bi trenil, sklical požarno brambo
pod načeiništvom gosp. Iv. Markeša na pomoč.
Vaščani in železniški delavci so pridno gasili, kakor
hitro so ogenj zapazili. Posebno je dobro služila
brizgalna nomenjske štacije. Ko je bila požarna
bramba došla, je bil ogenj že lokaliziran. Izvežbani
gasila so potem kmalu ogenj zadušili. Pogorel je
Janez Staré, po domače Peršivec. Revež je bil
kot železniški delavec v službi v neki čuvajnici v
Štengah. Ko se bo vrnil, bo šele videl, da mu je
ogenj upepelil hišo in hlev. Kravo in prašiče, razen
enega, so gasilci rešili. Kako je ogenj nastal, se ne
ve. Skoda je velika,

— Zreta ned tatovi, policijskimi organi in
kanil, čuvaji v Trstu. Te dni se je razkrila v
Trstu značilna zveza med tržaškimi tatovi, čuvaji
v kaznilnici in organi policije. Policijski oficial Titz
je dognal, da so nekateri kaznrinični čuvaji posredova1!
med posamičnimi jetniki in njihovimi tovariši od
zunaj. Vsled tega odpustili so iz službe enega
osumljenega čuvaja, eden čuvaj se je pa ustrelil.
Tržaški listi pišejo, da sta bila v zvez' z veliko
tržaško talinsko družbo tudi en policijski komisar
ia en višji policijski uradnik. Najnovejša poročila
poročajo, da je bil s tatovi in vlomilci v zvezi R.
Pasquali, policijski komisar ekspoziture na državnem
kolodvoru. — Cudno pa je, da hodi ta vest že ves
teden po časopisju, policija pa ue pravi ne bev
□e mev!

ShodL

Idrija, V soboto, 7. avgusta zvečer se je vršil

pri «Črnem orlu» mnogoštevilno obiskani shod, na
katerem je govoril sodrug Anton Kristan o
zaključenju zadnje sezije dižavnega zbora. Poslušalci
so burno pritrjevali govorniku, ki je ostro obsojal,
obstrukcijo Slovanske Enote pod vodstvom dr.
Šušteršiča. Rezolucija, ki je izrazila precizne težnje
delavstva sedanje dobe, se je sprejela soglasno.

Urila. V nedeljo dop. je bil rudarski shod
v postoriti podružnice Idrija Unije rudarjev
avstrijskih. Sodr. Ivan Sfraus je raztolmačil pred
loge linijskega vodstva ter predložil podružnične
predloge za Linijski redni občni zbor. Po razlagi
sodr. A. Kristana, ki je pojasnil namen unijskih
predlogov, so se vsprejeli podružnični predlogi
soglasno. Nadalje je sodr. A. Kristan povedal:
zakaj in v kakšno svrho se nahaja docent dr. Teleky iz Dunaja v Idriji namreč, da preišče
zdravstveno stanje idrijskih rudarjev, z ozirom
na delo v rudniku in žgalnici. Po debati, ki se
je pecala z društvenim zadevami, se je shod ob
11. uri zaključil.___________

Iz stranke.
o Zaupniki deželnih organizacij se naprošajo,
da čim preje odgovore na od izvrševalnega odbora
stranke doposlana jim pimaa, odgovore pa naslove
B* sodruga: Ivan Kocmur, Ljubljana, Gradaška
ulica SL 8, na katerega se je odslej obračati v vseh
zadevah, tičočib se organizacije stranke in stranrinpga davka. Znamke za strankin davek in volilni
skiad ter strankarske izkaznice je odslej naročati
edmoie pri sodr. Kocmurju. Denarne pošiljatve,
obračun strankinega davka, volilnega sklada

■- or pa ie še vedno naslovljati na blagajnika
sodruga Frana Bartla, Ljubljana, Šelen«ba šL 6/U.

Japonsko in Kitajsko.
Razmere med Japonskim in Kitajskim so
zopet zelo razdražene. Javljalo se je celo, da so
Japonci poslali ultimatum v Peking. To sicer
ne odgovarja popolnoma resnici, toda nekaj zelo
podobnega se sploh godi.
Odkar je Japonska imela svojo srečno vojno
z Rusijo, gre dosledno za tem, da utrdi svojo
moč v iztočni Aziji, kjer je dobila Korejo že po
polnoma v svojo pest in razširja svoj vpliv zdaj
najprej po Mandžuriji. Na Kitajskem se seveda
boje japonskih napredkov, pa jih zato ovirajo,
kjer le morejo. Taka preporna točka je tudi že
leznica Antung-Mukden. To je ozkotirna vojaška
proga, Japonci pa hočejo prezidati v normalnotimo, da bi lahko služila trgovini in seveda po
sebno japonskim potrebam. Ker japonska vlada
doslej ni mogla dobiti kitajskega dovoljenja za
ta namen, je poslala kitajski vladi noto, v kateri
se pravi:
Kitajska je predelavo vojaške železnice An
tung-Mukden v trgovsko in prometno železnico,
ki bi bila prosta vsem narodom, ter v ta namen
potrebno izgradbo proge, ki je bila dovoljena o
pogodbo v Pekingu leta 1905, s frivolnimi očitki
preprečila. Po navadni zavlačevalni politiki je
Kitajska 24. julija odgovorila tako, da se pekin
ška pogodba sploh uničuje. Ker so bili vsi japon
ski poizkusi, da bi se doseglo v interesu dobrih
odnošajev priznanje svojih, v pekinški pogodbi
jasno določenih pravic in da bi pripravilo Kitaj
sko do dovoljenja za začetek železniške stavbe,
brezuspešni, bo začela Japonska graditi
železnico takoj brez ozira na kitaj
ske oblasti.

Španija in Maroko.
Iz Madrida letajo dannadan enaki telegrami v
svet, a kma.u jim siti otroci ne bodo več verjeli.
Vsa nepristranska poročila, ki morejo priti iz de
žele po ovÎDk'h, kažejo, da ne dela bigotna k'erikalna španska vlada nič druzega, kakor da se
laže. Kakšen je položaj v dežel', se torej kratko
maio ne more vedeti. Okrvavljeni biriči klerikalne
bande streljajo, ubijajo in moré, kjer le morejo, s
tem pa vendar ni rečeno, da bi bil upor v deželi
potlačen, Iz Afrike pa prihajajo vesti, ki so za
Španijo vse prej nego ugodne. Kabili se ne spuščajo
v velike bitke, kar pa ni znamenje, da bi bili
utrujeni ali da bi se bili celo naveliča"! boja; izpretnenili so samo svojo taktiko, pa se bojujejo
zopet na stari nači, s katerim so Spance že mučili
do krvi in do blaznosti. Po dnevu jib ni nikjer.
Po noči pa sekirajo sovražnika, ki nikdar prav ne
ve, kje bi jih prijel, da mora znoreti. Zdaj na
padajo tukaj manjši tabor, tam transport z živili,
zdaj zažgo nekoliko šotorov, pretrgajo tu kako
zvezo, naenkrat jih ni nikjer in naenkrat se pojavi
tolpa na drugem koncu.
Iz San Sebastiana ima «Vossische Zeitung»
poročilo : Polagoma prihaja vlada z resnico. Danes
se izve oficielno, da je bilo v Barceloni več ka
kor tisoč aretacij. Število ubitih in ranjenih
se še ne navaja, priznava se pa, da je zelo
veliko.
Z bojišča so pa sledeče vesti !
Madrid, 8. avgusta. «Heraldo» ima iz Alhucenasa brzojav: Na parnik «Sevilla,» ki ima živež,
vodo in strelivo s seboj, so Mavri tako močno
streljali, da ni mogel pristati. Baterije streljajo na
sovražnika, a brezvspešno. Streljanje iz pušk traja
nepretrgano že od 28. julija.
Pariz, 8. avgusta. «Petit Parisien» javlja iz
Tangera: Iz Tetvana se poroča o dogodku, ki
ga je pozročil španski konzul in utegne postati
resen. Magzen je hotel zapreti nekoliko uradnikov,
ki so zbežali v španski konzulat. Vsled tega so
Magzenovi vojaki in stražarji obdali konzulat, da
vjamejo obdolžence, čim bi zapustili poslopje. To
je konzula jezilo, pa je ponoči streljal na stra
žarje iz samokresa, ne da bi bil koga zadel.

inje vesti«
Krečansko vprašanje.
k tene, 9. avgusta. Odgovor grške vlade se
Turčiji v torek. Zastopniki varstvenih sil
često posvetovanja z ministrskim predsed1 in z zunanjim ministrom.
Lari gr a d, 9. avgusta. V poučenih krogih
jo, da odgovor grške vlade ne bo zadoI * v in da se pretrgajo diplomatske zveze,
m torpedovk, sedem topničark i» dva tor

pedna razbijača sta dobila nalog, naj se pripra
vita, da odplujeta. Iz Mouastira se javlja, da se
zbira četa prostovoljcev, ki šteje 5000 mož za
vojno proti Grški.
Atene, 9. avgusta. Velevlašli, med njimi tudi
Avstrija, posredujejo v Carigradu in v Atenah, da
bi preprečile vojno.
Solun, 9. avgusta. V soboto je bil velik shod
radi Krete, ki se je mirno izvršil. Sprejela se je
resolucija, ki izreka, da je Kreta neločljiv ud iurške
države in povdarja, da so Turki pripravljeni, porabiti
vsa sredstva za varstvo svoje pravice. Izrecno se
pravi : «Od vlade želimo odgovor in takojšno re
šitev. In če nam vlada ne more pomagati do naših
pravic, protestiramo proti vladi. Kabineta, ki ne
zna varovati naših interesov, ne priznamo in bomo
tedaj v vprašanju otoka po svoji previdnosti ra
vnali. Pripravljeni smo na vse».

Parlamentarci položaj. Dunaj, 9 avgusta.
Vodje vseh strank razven socialnih demokratov in
divjakov so dobili vab;la za sejo klubskih načel
nikov 17. avgusta.
Švedska stavka. St o k h o Im, 9. avgusta.
Tiskarji se nocoj pridružijo stavki. Shod, na ka
terem je bilo 40.000 stavkujočlb, je sk'enit, da se
pridružijo železničarji stavki. Cene naraščajo kar
neverjetno. Ledu primanjkuje.
Kitajsko-japanski spor. London, 9. avgusta.
Nevarnost voje v vzhodni Aziji je minula. Kijajska
je preklicala vse ugovore proti prezidavi Antunskomukdenske železnice. Generalni guverner Mandžu
rije je dobil nalog iz Pekinga, da se začne takoj
pogajati z Japonsko, da se odstrani vsak nespo
razum.
Carjevo potovanje. Hamburg, 8. avgusta.
Policja je zaprla štiri luske delavce, ki jib sumi,
da so položili na žitniški most dinamitno pafrono.
Pri njih so našli še več trkih patron. Z ozirom na
to nevarnost je bilo še več previdnosti pri vožnji
ruskih ladij skori kanal cesarja Viljema. Sedem
deset parnikov in jadrenjač je morr'o čakati pred
kanalom, ki je bil ves zaprt in zastražen. Na ob
režju sta stražila dva bataljona in cel konjeniški polk.
Proste Dardanele. Peterburg, 9. avgusta.
«Golos Moskvi» javlja iz Sevastopola, da je mor
narica Črnega moija že dobila pravico proste
vožnje skozi Dardanele. Ko obišče car italijanskega
kralja, pojde vse ladjevje iz Črnega moija za nekaj
dni v Sredozemsko.

«Slovenca» Î odgovor. Sobotni «Slovenec»
se je nekvalificirano zadrl v mojo osebo. Privoščim
katoliški gospodi to veselje, samo sporočam jim,
naj bodo v zadiranju previdnejši. Mojo soprogo naj
pa pusté lepo pri miru. Ne vem, če bi jim bilo
ljubo, kadar bi se začeli mi obregovati ob «boljše
polovice» raznih Klemenčičev, Štefetov, Terseglavov
i. t. d. Glede Grila in podobnih elementov bo pač
odgovoril upravni odbor «Konsumnega društva za
Ljubljano in okolico» jasno, da mene radi od
pusta g. Grila ne more nikdo napadati, če hoče
biti pošten. Kar se tiče drugih «Slovenčevih» sum
ničenj glede moje osebe, izjavljam, da so presmešna, da bi nanje odgovarjal. Wie der Schelm
ist, so denkt er von den Andern. Pa, da ste mi
zdravi, gospoda pri «Slovencu» — «Studenec» ni
daleč od Ljubljane ! — Idrija, 8. avgusta 1909.
Anton Kristan.

Društvene vesti.
§ «Konsumno društvo za Ljubljano in okolico».
Vse sodruge člane upravnega odbora in nadzor
nega sveta vabimo, da se zanesljivo udeleže seje,
ki bo v četrtek, 12. t. m. ob 6. uri zvečer v pro
storih strokovnega tajništva. Nihče naj ne izostane.
Anton Kristan,
predsednik upravnega odbora.
§ Prednaznanilo. Združene ljubljanske Stro
kovne organizacije prirede v nedeljo, 22. avgusta
popoldan na Glincah na obširnem posestvu gosp.
Jelačina (prej pri Travnu) veliko ljudsko veselico
pod naslovom: «Ljudski Prater», na kateri bo
koncertirala «Slovenska Filharmonija», na kar že
danes opozarjamo. Vstopnina bo samo 20 vinarjev.
Podrobnejše sledi v kratkem. Sodrugi, ki žele so
delovati, naj se zglase v «Strokovnem tajništvu»,
Šelenburgova ulica 6/H. ali pa pri sodrugu Koc
murju, ki je predsednik veseličnega odbora.

Dopisi.
Spodnja Šiška. (Gospodom pri N. D. O.)
Ker ti gospodje očitajo, da se polni šulferajnssa
šola v Sp. Šiški s pristaši socialno-demokratične
stranke, hočemo pregledati, kdo podi otroke v to
šolo. Pred dvema letoma se je po dolgem času
dvema našima rojakoma posrečilo, priti v domo
vino. Prvi je prišel s Koroškega, drugi s Tirol
skega. Razume se samoobsebi, da so njih otroci
v teh deželah obiskovali nemške šole, ker ni bilo
slovenskih. Imela sta vsak po eno deklico, ki sta
pohajali ena prvi, druga pa drugi razred. «Dasi»
star socialni, demokrat, sem jima prigovarjal, da
naj prihodnje leto vpišeta deklici v slovensko šolo.
To sta tudi storila. Deklica sodruga P. jo znala
prav dobro slovenski jez'k in sicer tako, kakor
navadno govori polovica kranjske dežele, ker so
v družini govorili vedno slovensko. Hčerka so
druga M, je govorila bolj slabo slovensko ; vendar

se je pa človek že tudi ž njo zgoyoril, sicer je pa
znala že tudi nekaj slovensko čitati. V začetku
šolskega leta peljete materi deklici y slovensko
šolo na Resljevi cesti, ker so se imeli preseliti v
Vodmat, in bi bile imeli tukaj najbližjo šolo. De
klici sodruga P. je učiteljica pokazala šolsko omaro,
hoteč jo skusiti, koliko zna slovensko. Ta ji od
govori: «to je kosten» (namesto omara). S tem
so imeli že povod, da je niso sprejeli v slovensko
šolo. Drugi deklici so dali slovensko brati; ker je
nekoliko brala, so jo sprejeli. Drugi dan pelje mati
deklico k šolski maši. Treba jima je bilo iti črez
želežniški tir. Slučaj je nanesel, da se je vlak usta
vil. Prišli sta pred šolo, ko so učenke že šle iz
šole na cesto. Mati se še opravičiti mi mogla, za
kaj da sta prišli nekoliko prepozno; učiteljica ju
je oštela kar ua cesti spričo ljudi, češ, da sta že
prvi dan pokazali, kakšni da sta. Dotična gospa
je prijokala domu ter mi prišla tožit: «Šla sem
iz kranjske dežele, ko nisem znala niti besedice
nemškega jezika, hodila sem po Koroškem, Šta
jerskem in Tirolskem, ali še nikdar nisem doži
vela kaj takega.» — Seveda, ko bi bila zamudila
Hribarjeva mama s svojo hčerko celo šolsko mašo,,
sem lahko uverjen, da bi se ji ne bilo zgodilo toje
Prvi dan po tem prijoka deklica iz šole, ker or
morala za kazen stati, ker ni znala brati kakodruge. Za božjo yoljo prosi mater, naj jo da zo
pet v nemško šolo, ker tam ni bila nikdar kazno
vana. Tudi njeno spričevalo je kazalo, da je bila
ena najboljših učenk. Ker je gospa sodruga P.
poyedala, kako so njeno deklico prijazno sprejeli
v Hutovi šoli, se je odločila tudi druga mati, dati
hčerko k Hutu, ker je sprevidela, da se zato tako
dela ž njo, ker jo hočejo odstraniti. Človek bi
mislil, da se bo z lastnim rojakom, ki pride iz
daljnih krajev in je bil primoran, pošiljati otroke
v nemško šolo, postopalo bolj vljudno, ko pridejo
v domovino. Namesto da bi z vljudnostjo skušali
pridobiti nasprotnike, ga pa še pehajo lastni ro
jaki v nasprotuiški tabor, menda zato, ker so de
lavskega stanu, kakor da ne bi mogli biti med
delavstvom doma talenti, ki bi pozneje labko dosti
koristili svojemu narodu. To smo hoteli povedati;
tisti ki nosijo zvonec, naj pa poskrbe, da se po
pravijo te razmere, zakaj to je bolj potrebno in
važno, kakor pa zabavljati delavcem, ki sami z
vso vnemo skrbe, da bi dali svojim otrokom vsaj
dobro izobrazbo, ko jim že ne morejo dati bo
gastva.
Vrtojba pri Gorici. V tukajšni Mozerjevi to
varni se gode včasi reči, ki se ne bi smele zgo
diti nikjer na svetu, ne da bi krivca doletela za
služena kazen. V tovarni imamo priganjača Franca
Blažiča, moža katoliškega in za Marijine hčere
vnetega. Kolikor se more, se trudi, da bi pridobil
čim več članov vsakovrstnim klerikalnim bratovšči
nam in kadar se mu tak namen ne posreči, ga
prime sveta jeza — ampak tako da bi mu bilo
treba obleči prisilni jopič. Pred kratkim je imel
zopet tak napad. Bilo je tako-le: V tovarni je
škaf za vodo, iz katerega pijo moški kar z ustmi.
Delavkam, ki so bolj čedne, se je gnusilo, požirati
sline, pa so si prinesle od doma steklenice, v ka
tere so vlivale vodo s korcem. Blažič pa je hotel
tudi to priliko porabiti v svoj namen. Opominjal
je delavke, naj se vpišejo v družbo Marijinih hčera,
ali pa naj še nadalje požirajo sline. Zenske so mu
odgovorile, da niso prašiče. Njega pa pograbi
omenjena sveta jeza, pa jim razbije vse steklenice
in jih povrh še kaznuje po 40 vinarjev! Tudi
gospodarja je šuntal proti delavkam, češ, da so
preveč site. Gospodar pa je k vsemu molčal.
Proti delavkam se vendar ni upal nastopiti, ker
dobro ve, da jim vsako kapljo krvi sproti po
pije. Pred 20 leti ni imel nič in sedaj je milionar. Saj mislimo, da pride dan, ko poreče: Ljubi
moji delavci, to je itak vse vaše, ne pa moje.
Takrat mu tudi odpustimo grehe, dotlej bi pa
vsaj obrtno nadzorništvo opozorili, naj posveti ne
koliko več pozornosti razmeram v tej tovarni,
kjer si lahko klerikalni priganjač dovoljuje take
nesramnosti, če ima 5 vinarjev več od dru
gih delavcev.

.Unione1 v Trstu

Čfilifi

Gosposka!; ulica 4
^Gosposka ulica 9

se priporoča cenjenemu občinstvu za mnogobrojna
naročila.

Posebno se priporočam cenjenemu prebivalstvu
ih Trbovelj in okolice ter naznanjam, da pro
dajam ob plačilnih dnevih
10—10

v Trbovljah na Vodi
v hiši gospe Plevčak.
Vzamem tudi mero za obleke, katere izvršim do
prihodnjega plačilnega dneva.
g« 94 gSąg.ftg,

KaVarac is Mili«, U« it urizjolift

lik

„Wi |n>»r!

ulica Caserma in Torre Blanca

se priporoča.
Telefon

Naročajte in širite naš list!
v težki svili, volni in
drugim modnim blagu,
v krasnih modelih, naj
novejša modna krila, ko
stume, dežne plašče, otročje oblekice, krstno opravo,
prepdasnlke, vsevrstno perilo in druga oblačila. Naj
finejše otročje kapice, klobučke, plaščke, pariške modrce,
nogavice, rokavice, Jopice in druge pletenine. — Fine
zavratnice, naramnice, ovratnike, srajce in drugo pe
rilo za gospode priporoča največja narodna konfekcija
__ _ __ __ __
ra WI
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M. Krištofič-Bnčar
Ljubljana

Stari trg 28

Stari trg 28

: zaloga oblek :

(MiA

Gosp. gostilničarjem 'm p, n,

zagrebško tn
: češko pivo :

= LJUBLJANA =

A. KUNC

Dunajska cesta št. 17

::

priporočata svojo bogato zalogo

(na vogalu Židovske ulice).

šivalnih strojev

::

Strokovnjaška postrežba z jzbornimi izdelki po nizkih, stalnih,
na vsakem predmeta ozna::
Šenih cenah.
::

za rodbino in obrt.
Pisalni stroji ,ADLER(.

Vozna kolesa.

24—16

Naročila po meri točno in
::
priznano dobro.
::
4

Ceniki zastonj in Iranko.

Kje se dobe najboljši poljedelski
stroji, kakor mlatilnice, gepeljni, sla
moreznice, čistilnice, preše za sadje
i. t. d.?
Kdłno 'lo pri

FR. STUPICA
v Ljubljani, Marije Terezije ceste
štev. L, Valvazorjev trg štev. 6.
In zakaj : zato, ker so dotični stroji iz najboljših
tovarn sveta, najbolje sestavljeni, ker se istih
proda na tisoče in tisoče komadov in se ravno
radi tega, ker se jih izdeluje v velikih množinah,
dobivajo po nizkih cenah. Moji stroji so povsod
jako priljubljeni. — Obračajte se na mojo tvrdko
pri nakupu stavbenih potrebščin, portland-cementa, traverz, železniških šin in druge
različne železnine in raznega orodja, nagrobnih
križev, tehtnic i. t. d.
24—20

Naj večja zaloga,

fc
fc
fc
fc
fc
fc
fc
fc
fc
fc
fc
fc
fc
fc
fc
fc
fc

naVo&evanJ« o.lr. onit«

čopičev za
ia pleskarje,
nleskarie. sobne slikarje,
slikarie. zidarje,
zidarip. mizarje.
mimdo
LakOV, priztnih angleških za vozove.
Emajlne prevlake, pristne, v posodicah po */„ */„ */,

❖

Jantarjeve glazure za pode'. Edino trpežno in naj

in 1 kg.

104-69

lepše mazilo za trde in mehke pode.
Voščila, štedilnega, brezbarvnega in barvastega tt
pode; najcenejše in najboljše.
Rapidola, pripravnega za vsakovrstne prevlake.
Brunollna za barvanje naravnega lesa in pohištva.

Olje In mazilo za stroje, olje proti prahu,
Ustanovl/eno
i. IS32.

.
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zaloga piva

= za gospode, dečke in otroke =

LJUBLJANA, Dvora! trg št. 3
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slavnemu občinstvu priporočam

Zunanja naročila se izvršujejo takoj in ceno. Cene
radi male režije brez konkurence. 52—39

Josip Leon
krojaški mojster g

Sodrngi. sMfétimw

Kavarna

Maščobo ta osoje.
Oljnatih barv, priznano najboljših.
Oljnatih barv n tubah, g. dr. Schönfelda.
Firneža, prirejenega iz lanenega olja, kranjskega.
Steklarakega kleja, pristnega, zajamčeno irpeiasga,
G/psa, alabasterskega in štukaturnega,

Karbolineja, najboljšega,
Fasadnih barv za apno.
ßWf, Suhih, kemičnih, prstenih

b rudninsiih.

^sJa za mizarje in sobne slikarje,

forcer za slikarje,

najnovejše.

Adolf nauumia
auvu
Hauptmann
nn v IJUDlJAUi
Ijnbijaoi

I. kranjska tovorna oljnatih barv, tlrnežev, lakov ln steklarskega kleja.
Sl-J» ■> > 3>JL» > >

» »fcfcj

TMU h. fc fcJMfn» » Km».

24-20

V
Iihaja t LJnblJanl vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnin» xa avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K,za pol leta 7 K;
za četrt leta 3'50 K, mesečno l'2O K,
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrl
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta 4*80 R.
Piunuaa Uavllka 10 w.

‘

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.

83. štev.
HA.sk_5à:

V Ljubljani, v četrtek, dne 12. avgusta 1909.

dopise in rokopise za list: Uredništvo

-ïdeeega napor»?, Ljubljana, — Za denarne pošiljatve
yffi* na

reklamacije, inserate i. t. d. : Upravništvo
•Meeegw * Prapora», Ljubljana, Šelenburgova ulica 6/IL

TnUlsl bol na Goriške«.
<9tOMuaoi|uB in zaupnikom I

Odbor deželne organizacije jugoslovanske so
cialno-demokratične stranke na Goriškem sklicuje
Izredao deželno konferenco

ki bo v nedeljo, dne 29. avgusta ob 9. dopoldne
• sledežim dnevnim redom:
1. Imenovanje kandidatov za deželnozborske
volitve.
2. Slučajnosti.
Vse organizacije po deželi prosimo, naj za
nesljivo pošljejo svoje zastopnike.
Deželni odbor
jugoslovanske socialno-demokratične
stranke na Goriškem.
*
Vse organizacije in vsi zaupniki po Goriškem
se prosijo, naj sedaj, ko so razloženi
volilni imeniki
strogo pazijo na to, Se so vpisani vsi volilci, ki so
pristati naše stranke. Če so v volilnih imenikih
pomanjkljivosti aii napake, naj se takoj rekla
mira. Volilno pravico v splošnem razredu imajo
vm, ki so 24 let stari in bivajo najmanj eno leto
v sedanji občini, odnosno v mestu.
Skrbeti je treba, da se ne zamudi termin.
Nihče se ne sme zanašati, da je bil vpisan
pri zadnjih volitvah. Vsakdo se mora za sedanje
volitve vnovič prepričati, če ni izpuščen. Samo
soda/, ko so imeniki razloženi, je čas za rekla
macije. Kdor bi zdaj zamudil, ostane brez glasu,
pa če bi mu šla tisočkrat volilna pravica. Treba
je torej na vsak način, da store sodrugi sedaj
svojo dolžnost.
Paziti je pa tudi treba, da niso vpisani mrliči,
Amerikanci, nedoletni, sploh nevolilci.
Kdor potrebuje kakšno pojasnilo, ga dobi pri
deželnem tajništvu.
♦

Kmečka stranka je pod Gabrščekovo komando.
Tn te je pokazalo v soboto. Kmečka stranka je
namreč sklicala prvi volilni shod za nedeljo, 8. t.
m. in na oklicu, ki je bil objavljen tudi v «Kmeč
kem glun», se je reklo, da se na shodu postavijo tudi
kandidatje za Kras. Toda glej čuda! V so
boto pride «Soča» in pravi : Shod «Kmečke stranke»
bo v Štanjelu res v nedeljo, ali kandidatje se
ne bodo postavljali, ker je še «prezgodaj».
Prosijo se pa vsi zaupniki, da naj pripravijo vse
potrebno za volilni boj in da naj opuste «tisti
•sehne malenkosti»...
Ko smo prečitali to epistulo, smo takoj razOflteli, zakaj je imela volilna izjava kmečke stranki
üsti rep, o katerem smo poročali. Čuditi se je le
da se dâ gospod Mrmolja, ki se res trudi za kmečko
organizacijo» faka za nos vleči od faliranih libertlesv Ce res nimajo toliko samostojnosti, da bi
noitavih kandidate po ««ji volji, tedaj je to ža-
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Ltaa stranka.
P« «“j® re* Ivezo 1 liberalci'
tSaj pa ngj to po^° »°’podje aprara kmeto“

po deželi,
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dni šele zadnji hip preprečila splošna stavka ru
darjev, ki je bila že sklenjena, ker so hoteli škot
ski podjetniki radi zakonite uvedbe osemurnega
delavnika znižati rudarske plače. Na Švedskem je
izbruhnil generalni štrajk, ker so kapitalisti hoteli
izrabiti gospodarsko krizo v trajno škodo de
lavstva.
To so samo nekateri največji, v nepregledni
vrsti delavskih bojev, ki so izsiljeni od kapita
lizma. A to malo število zadostuje pametnemu
človeku, da mora spoznati : Ce hočejo delavci zma
govati v takih bojih, se morajo opirati na veliko
moč, ki izhaja le iz najtesnejše združitve. Le če se
zedinijo delavci brez razlike, je mogoče, da si
vstvarijo tako silo, s katero gredo lahko v boj z
upanjem na zmago. Le če so prepričani o soli
darnosti svojih tovarišev, če vedo, da jim v naj
težjem boju ne pridejo drugi delavci za hrbet, le
če smejo računati na moralno in eventualno tudi
materialno podporo drugih delavcev, se smejo upati
v take boje.
A kaj, če ni take brezpogojne solidarnosti?
Kapitalisti niso slepi in vedo, kako je z de
lavstvom in z njegovo organizacijo. Vsako slabost
porabijo v svoj prid. Tak je gospodarski red ka
pitalistične družbe. Švedske delavce so pometali
švedski podjetniki na cesto; z nemškimi mizarji
na Dunaju so se vojskovali nemški delodajalci;
zoper škotske rudarje so se pripravljali škotski
kapitalisti na boj ; turškim delavcem branijo turški
zakonodajci organizacije. In tudi slovenski podjetniki
so že več ko enkrat nastopili proti slovenskim de
lavcem.
Kapitalisti vedo, da je vsa moč delavstva v
njegovi združitvi. Torej je naravno, da razmišljajo,
kako bi preprečili ali pa razbili delavsko slogo.
Dvoje sredstev rabijo za svoj namen: Vero pa
narodnost Našli so ljudi, ki se dajo porabiti
tudi za ta namen. Kaj se ne bi našlo v družbi, v
kateri je kapital takorekoč vsemogoč? .. Našli so
se, pa prihajajo, eni s pobožnimi, drugi z navdu
šenimi obrazi, pa prinašajo sladkobno-hinavske
deklamacije : O krščanstvu, o zlatih nebesih, o sveti
zadovoljnosti i. t d. eni, o milem narodu, o ma
terinskem mleku, o zibelki in grobu drugi.
A kaj hočejo?
Da se slovensko delavstvo ne bi združilo z
italijanskim, nemško ne s češkim, poljsko ne z
ruskim i. t. d. Ce se ne združi, se lahko reži slo
venski in laški in nemški in vsak izkoriščevalec.
Odkod danes moralna in materialna podpora
švedskim, jutri irskim, pojutrišnjem morda slo
venskim delavcem, če se gledajo delavci med seboj
kakor pes in mačka? Kako naj se zanašajo danes
italijanski delavci, da jih ne izdajo slovenski, a
jutri slovenski, da jih ne izdajo italijanski, če so
zgradili plot med seboj, pa slušajo italijanski de
lavci italijanske, slovenski pa slovenske = pijavke ?
Lopovščina se uganja z vero in z narodnostjo
med slovenskim delavstvom. Toda tudi to delav
stvo ni več slepo in hinavski zapeljivci si bodo
opalili kremplje po zaslugi.

Tržaški deželni sbor.
V petek je imel tržaški deželni zbor svojo
drugo in zadnjo sejo v tem zasedanju. Na dnevnem
redu je bila edina točka in sicer overovljenje deielnozborskih volitev. Potrjene so bile vse vo
litve.
Vladni komisar je nato odgovoril na interpe
lacijo dr. Rybala in tovarišev, stavljeno v zadnji
seji na namestnika princa Hohenlohe v zadevi na-

Reklamacije ia peitalaa prtite.
NebanUnna plama ae ae eprelemaje. leksplsf ie ae vranje,
mmK. Baeitepaa piUl-mtin
(ilriaa 81 mm) za takrat 10 vi«.,
veikrat pe degevora,
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trošenih žebljev po državni cesti med Sv. Križem
in Nabrežino o priliki kolesarske dirke, katero je
priredilo italijansko kolesarsko društvo «Liberi e
forti» med Trstom in Korminom in zaradi česar
so vsi italijanski listi nesramno in skrajno žaleče
pisali proti Slovencem, češ, da so omenjene žeblje
Slovenci nasuli. Vladni odgovor na to interpela
cijo končuje tako-le:
Z ozirom na izid uradne preiskave se ni
zamogla oblastnija prepričati, da bi se moglo go
voriti o atentatih, izvršenih od okoličanov in Kra
ševcev proti osebni varnosti udeležiteljev omenjene
dirke.
Na to so socialni demokrati vložili tri nujne
predloge. S prvim so zahtevali, naj tržaški
deželni zbor protestira proti obstrukciji v dr
žavnem zboru; z dragim odpravo carine na žito
in krmo ter takojšni sklep trgovskih pogodb z
balkanskimi državami in s tretjim predlogom so
zahtevali uvedenje splošne, enake in proporcionalne
volilne pravice za tržaški deželni zbor in mestni
svet Za nujnost prvega predloga so glasovali lo
soc. dem. Druga dva predloga pa sta bila soglasno sprejeta.

Švedska generalna stavka.
Ce so mislili švedski kapitalisti, da bodo s
svojo brutalnostjo ugnali delavce v kozji rog, kaže
že prvi teden delavskega odpora, da so se teme
ljito zmotili. Generalna stavka je že danes bolj
obširna, nego je vodstvo organizacij samo priča
kovalo in posledice velikanskega boja so že na
vseh koncih in krajih občutne. Ne le na gospo
darskem, ampak tudi na političnem polju je vse
navskriž; vlada nima večje skrbi od delavske
stavke, sam kralj je skušal posredovati in končno
je mogoče, da poseže boj čez švedske meje,
ako bi švedski kapitalisti resno poizkusili, oddati
razna dela v tujino. Mednarodna solidar
nost delavstva bi tedaj morala odgovoriti ka
pitalističnim spletkam in če bo treba, se bo ta
delavska vzajemnost gotovo izkazala v najsvetlejši
luči.
Najvažnejša poročila o gigantičnem boju
javljajo :
Stockholm, 9. avgusta. Vlada je izdala
oklic, ki poziva obe stranki, naj storita vse, da se
spor čim prej reši. Vlada je hotela tudi posredo
vati, toda obe stranki sta odklonili njeno
posredovanje. Stavkarji so izrekli, da ni vlada
še nikdar nastopila za delavce, temveč
vselej proti njim, vsled česar se zahvaljujejo
tudi sedaj za posredovanje ministrstva. Tudi kralj
sam je hotel posredovati, pa ni imel uspeha. Pri
poveduje se, da je kralj očital ministru za no
tranje zadeve, da je vlada zakrivila sedanji položaj,
ker ni posredovala v času, ko bi se bila še lahko
dosegla sprava. Po mestu je razširjena vest, da
je vlada podala demisijo.
V vojnem ministrstvu je bila vojaška konfe
renca, na kateri so poveljniki čet svetovali, naj se
ne rabi preveč vojaštva preti štrajka
šem, ker se ni v tem slučaju zanašati na po
slušnost vojakov. Zlasti vojaki iz mest simpa
tizirajo s stavkarji.
Ko dan j, 9. avgusta. «Socialdemokraten»
javlja, da je vodstvo stavke debile iz mnogih vo
jašnic izjava simpatij ter zatrdilo, da ne bodo vojaki
na noben način nastopali z orožjem
p roti delavcem.
Hamburg, 9. avgusta. Iz Stokholma in iz
drugih velikih mest na Švedskem so dobile to«

kajšne eksportne tvrdke velika naročila za živež,
zlasti za prekajeno meso, konssrve, ribe, perotnino, kruh. Po mnogih mestih v Šlesviku in na
Danskem so hoteli poskrbeti, da bi se pripravljal
kruh za Švedsko.
Hamburg, 9. avgusta. Štokholmska luka je
polna angleških in nemških ladij, ki ne morejo
izkrcati svojih tovorov in ne naiožiti novega blaga.
Št o k h o Ins, 9. avgusta. Delavska zveza je
izdala razglas, v katerem naznanja, da je ravna
teljstvo samo zakrivilo, da se je ustavil obrat
v mestni plinarni in elektrarni; delavci
sa na željo stavkinega odbora delali do 4. avgusta,
v četrtek so pa zahtevali, da se odstrani vojaštvo
iz delavnic, ker bodo sami skrbeli za red. Ker
ravnateljstvo ni storilo tega, niso delavci hoteli
delati pod vojaškim in policijskim nadzorstvom.
Gozdarski uslužbenci so sklenili, izročati vsak
teden po eno dnevno mezdo za stavkujoče, želez
ničarji, ki so še v službi, dajejo po 5 švedskih
kron (6 K 60 vin.) na teden v stavkin sklad.
Strokovne zveze po vseh deželah so nazna
nile, da bodo denarno podpirale švedsko stavko
in so deloma že poslale večje svote v Šlokholm.

Dopisi.
SStece pri Ljubljani. Naši klerikalci so sila
domišljavi. Menda se jim je nekaj sanjalo, pa
mislijo, da so Glince klerikalne. Tako bi se mo
ralo soditi pe trapastem dopisu, ki ga je imel v
soboto «Slovenec». Dopisnika seveda poznamo.
Svetujemo pa żegnanemu mazača,naj bo malo
skromnejši in previdnejši. Vzroka ima zato do
volj. Saj nas razumel Ce je, žal, tudi pri nas še
nekaj ubogih na duhu, id se dajo zlorabljati za
njegove tercialske priredbe, si pa vendar ne sme
domišljati, da leže kar cele Glince pred njim y
prahu na trebuhu. Svetovali bi mu pred vsem,
naj pusti politiko pri miru. Kdor se hoče baviti z
njo, mora kaj znati ; kdor je tak nevednež kakor
dopisun, naj pa ne nosi svoje duševne ubožnosti
na sobice. Pa kaj čveka zopet o veri? Kaj misli,
da se ne pozna njegovo jezuitarstvo? Kaj se je
na glinškem shodu govorilo o veri? Ali je meso
in moka vera? Seveda, če stoji sveti mazač na
stališču, ds je, potem se marsikaj razume. Pa še
nekaj. Blagoslovljeni kristjan žuga v svojem, po
rokovnjaštvu dišečem dopisu; pravi če bi bili nje
govi backi vedeli za shod, da bi ga bili prišli raz
bit. Najprej mu torej povemo, da se ne bojimo
ne njega, ne njegove vojske. Drugič mu podčrtamo,
da se strahopetno laže ; shod je bil po Glincah
splošno znan, če slučajno dopisun sam ni vedel,
da bo, pa tudi ni škode. Da bi le vedno vedel
za svoje opravke! Tretjič si bomo pa zapomnili
njegovo krščanstvo. Shode razbijat, to bi mu di
šalo, potem pa vrteti z očmi pa sladko čenčariti
o krščanski ljubezni do bližnjega, kaj ne? Pa se
motiš 1 Zapiši si za ušesa, da te spoznamo, pa bodi
v bodoče bolj previden in ne kaži tako javno,
kako kosmata ti je dušica. Sicer ti bo še žal.
Zagorje ob Savi. Sokolski dom je dozidan,
že vihrajo zastave z dograjenega poslopja. Pri
voščimo Sokolom vse najboljše, ker gotovo nismo
sovražniki društva, dokler ne uganja političnih
otročarij, na katere jih v Zagorju večkrat zapelje
kak narodni voditelj. Raznaša pa se po Zagorju
nekaj, česar sami radi ne verjamemo. Radi tega
si dovolimo vprašati gospode, če je stvar resnična.
Gospod Mihelčič je pripovedoval, da so bili Sokoli
pri njem, da bi jim posodil denarja. Gosp. Mihelčič
pa, ker je Nemec, jim je baje dejal, da se denar
dobi, ali vknjižen mora biti na prvem mestu in
na sokolskem domu morajo napraviti nemški napis.
Ne omenjamo to radi tega, da bi se čudili, ker so
se obrnili po denar k človeku, ki ga ima, če je
prav Nemec. Čudimo se le, ker so prodajali svojo
bahavost celo leto, pripovedujoč, da lete tisočaki s
Češkega, Moravskega in iz drugih slovanskih krajev,
obenem pa, da so podarili material za stavbo za
gorski narodnjaki, tako da bo stavba, ko bo dode
lana, popolnoma plačana. Sedaj pa hodijo k svojemu
največjemu sovražniku beračit? To je zanimivo,
zato naj pa vendar pojasnijo stvar v «Slovenskem
Narodu», v katerem vsak teden po parkrat po
sebno napadajo socialne demokrate in privatne osebe.
Tolmin. V zadnji dopis iz Tolmina se je vri
nila mala, a neljuba tiskovna pomota. Rečeno je,
da delajo delavci v mizarski tovarni ob 6. do 8.,
kar je treba popraviti tako, da delajo od 6. zjutraj
do 6. zvečer, kar je itak več ko preveč. Kar se
tiče plačevanja v bolniško blagajno, se je doslej
oglasilo 16 delavcev, ki so plačevali po 60 in po
66 vinarjev, eden celo po 1 K 20 vin. Še dosti
jih je pa, ki se boje povedati, koliko da plačujejo,
iz strahu, da bi bili odpuščeni. Tega strahu se mo
rajo otresti, zakaj drugače bodo vedno podjetniki
lahko ravnali z delavci, kakor bodo hoteli. Ob tej
priliki moramo pribiti še neko nasraranošt, ki se
razširja med delavci od strani ravnateljstva; pri
poveduje se namreč, da plačuje bolniška blagajna
po 6, ne pa po 20 tednov bolniške podpore. To
je nesramnost, ki je podobna slepariji. Tolminskim
delavcem naj torej služi aa znanje, da plačuje bol

niška blagajna v Gorici svojim članom do 20 če predsednik goriške H,0 z vso renob« trii,
tednov po 1 K 20 vin. na dan bolniške podpore, da dobe italijanski regnicoli v Trstu v aies»
delavci pa imajo plačevati po 30 vin. na teden. letu volilno pravico za naš državni zbor, — kdo
To je resnica in nič druzega. Obenem še povemo, naj še resen ostane? Spoznali p> «ao način, kak«
da je bolniška blagajna sporočila, da izda v naj nastopajo voditelji HiO: z brezprimerno drz
nostjo in ignoranco. Sproti smo s zapisavali
krajšem času pravila v slovenskem J®21“1*- da
bo vsak član lahko sam poučil o svojih dolžnostih značilnejšs trditve zastopnikov H,O, in sproti sta
jih utajila, ko sta videla, kako so neumne. Knallič
in pravicah.
. .
Ajdovičina Vse narodnjaško časopisje poje si ae ve drugače pomagati, pa sedaj v Soči groti,
hvalo in slavo N. D. O., češ, kakšno zmago je pri da bo tožil. Naj! Potem bo šele prav izvedel,
borila delavcem v Ajdovščini. Človeka pa grabi kakšen je njegov značaj’ — Shod je trajal2’ , «m
jeza, ko vidi, kakšno hinaščino se vganja s to ne m je izvrstno izpodnesel tla vsem nakanam H,G
srečno stavko, v katero so nas častihlepni tržaški v Podgori. Ko so odhajali nasprotniki s shoda, j«
vodje tako po neumnem zapeljali in s kakšno hi prišel baš nek lajnar in jim zaiajnal ■— marseljszo
navščino se trobi o «zmagi», katere ni nilqer. In še groša mu niso dali , . .
Qdbor, ki ima nalogo, usta
Zakaj ne pove to časopisje po pravici, ob
kakšnih pogojih se je stavka končala ? Mi ne vemo noviti krajno organizacijo jugoslovanske socialno
o vspehih nič druzega kakor tistih pet odstotkov demokratične stranke na Greti, je priredil v ne
letna doklade, ki bi jih bili lahko dobili že prvi deljo, 1. avgusta v hotelu «Olimpia» veliko vrtno
teden in pa, da je bilo še nekaj na papirju, kar veselico, ki je v vsakem oziru krasno vspela. Pri
pa, žal, še tam ne ostane. Na papirju je bilo, da reditelji so pokazali toliko iznajdljivosti, da ie bii
se delavci radi znanega izgreda ne bodo sod vrt kar prečaran in ni bilo zabavam ue sonca ne
nijsko preganjali. Odkritosrčno povedano je kraja. Prav dobro je igrala nabrežinska godba,
bil ta pogoj glavni razlog, da se je delavstvo vdalo pela pa sta imenitno slovenski va italijanski zbor
brez vsakega dobička. In tudi to je bila prazna Ves čas je bile na veseličnem prostoru vse živo,
pena, Zakaj že danes je okrog sedemdeset zvečer se je pa še ob beneški razsvetljavi vprizc
delavcev v sodnijski preiskavi zaradi ril vesel ples. Čistega dobička je bilo 162 K ”8 vic.,
škode, napravljene v tovarni in bojimo se, da bodo ki se je v enakih delih izročil listu «Lavoratore»
drago plačali to «zmago» ! Kakšne garancije so in društvu «Ljudski oder». — V četrtek, 12. ti m„
preskrbeli vodje stavke, da se izpolnijo obljube? je na Greti sestanek sodrugov za ustanovitev
D® — s stavko so se spravili v zagato, iz katere krajne organizacije.
Sv. Ivu pri TrttO. v soboto, 8. ti m. je
niso vedeli izhoda in tedaj jim je bila edina skrb,
da se stavka kenča in da se sami rešijo sitnih bil pri nas sestanek, na katerem je sodrag Re
opravkov. Kaj bo z delavci, jim je bila zadnja gent prečital in pojasnil pravila «Delavskega iz
briga. Sedaj so se začele ajdovskim delavcem od obraževalnega društva pri Sv. Ivanu». Pravi!« so se
pirati oči in izprevideli so, kam jih je pripravila soglasno sprejela. Pripravljalni odbor je uredil vse
potrebno za ustanovitev društva; knjigovodstvo is
N. D. O.
Ajdovski delavec.
Podgora. Zmagoslavni pohod goriške in tržaške funkcionira, izkaznice se tiskajo io člani se spre
HjO k nam, ki se ga napovedovali narodnjaški listi jemajo. Sodrugi, ki se niso vdeležili dosedanjih
že ves teden, se je izpremenil v preveselo burko. zborovanj is bi radi pristopili, se lahko oglasijo
Naši sodrugi so poskrbeli s svojo mnogoštevilno pri pripravljalnem odboru, ki je vsak večer od 7.
prisotnostjo, da predsedniku goriške H,0 in dele do 9. na razpolago v gostilni Cec.
gatom tržaške centrale na shodu ni bilo dolgočasno.
—
In v resnici toliko zabave in smeha še nismo do Shodi.
živeli na nobeni komedijantski predstavi, ki jih
Podova na Štaj erskem. V nedeljo, 15. t
prireja HSO po deželi. Shod je otvoril nek delegat m., je v Podovi javen ljudski škod, na katerem bo
tržaške centrale in meninič tebinič pozval sodruga govoril sodrug Kitek o novih davkih in o za
dr. Dermoto, naj mu odgovori na vprašanja, zakaj ključenju državnega zbora s posebnim ozirom aa
je pisal v «Rdeči Prapor» o ajdovskem štrajku in t Slovence.
kaj da je socialna demokracija in socializem ? Naši
Po Goriškem so imele zaupne shode krajne
sodrugi, ki so lepo v sredo dejali peščico pristašev h organizacije v Mirnu v pondeljek, dne 2. avHSO, prišedših iz Gorice, so zahtevali volitev pred !! gusta, v Sovonjah v soboto 7. avgusta, ter
sednika, kajti sklican da je bil javen shod, ne pa j v Dobravljah v nedeljo 8. avgusta. Na vseli
društven javni shod. Dolgo ni šlo to sklicateljem i teh shodih je poročal sodrug Petejan ir Gorice
shoda v glavo, a sodrugi-delavež so končno ven o sklepih deželne orgamzacije; zlasti se je ban!
darle dopovedali juristu Kaafliču, kaj zakon za z organizacijo stranke in s kolportaże tiska. Raz
hteva. Za predsednika je bil med navdušenim i govor je bil tudi o pripravah za deželnozborske
ploskanjem in pozdravljanjem izvoljen sodrug dr. volitve, o pregledavanju volilnih imenikov, o raz
Dermota. Ta je v svojem pozdravnem govoru oži širjenju volilnega odbora zaradi lažje agitacije.
gosal po zaslugi brezprimerno nesramnost goriške
HaO, ki je sklicuje ta shod, natisnila tudi plakate Povsod so se volili krajni odbori. Na vseh teh
shodih se je pokazalo, da se je delavsko ljudstvo
in letake, na katerih se ni določil niti čas pričetka
shoda, niti predmet razpravljanja, pač pa se je po Goriškem resno začelo zanimati za svojo orga
drznila na povabilih naznanjati kot govornika, ki nizacijo in za pravo izobrazbo. Vspeh ne bo iz
se udeležita diskusije, tudi sodr. Dermoto in Pete ostal.
jana, dasi niso nasprotniki nobenega obvestili o
shodu in napovedani diskusiji. Namen tega ma Domače vesti.
nevra je bil prozoren: onemogočiti udeležitev dr.
— Nadomestna volitev v Trstu. Notranje mini
Dermoti in Petejanu, potem bi pa HSO trobila na strstvo je odredilo, da se ima vršiti nadomestna
vso sapo, da sta se onadva zbala diškusije — s volitev mesto odstopivšega državnozborskega po
Knafličem in dr. Mandičem! — Shod H, O se je slanca Pagninija za III. mestni volilni okraj v
torej vršil po milosti in pod predsedstvom soe. Trstu, ki obsega staro Barjero in Kjadin dne 14.
demokracije. Vkljub pozivu so voditelji Ha0 dolgo novembra t. L, a eventualna ožja volitev due
niso mogli osrčiti, da bi pričeli diskusijo, katero so 21. novembra.
oznanjali na plakatih. Naposled se je udal pred
— Okrajna bolniška blagajna r Gami je biia
sednik goriške H,O in začel pripovedovati, zakaj leta in leta v rokah italijanskih liberalcev, b to jo
se je HSO ločila od socialne demokracije! Ostro upravljali po svoje, namreč gospodarsko brez otira
je obsojal zlasti liberalne stranke na Slovenskem, na interese delavcev, narodno pa brez obzira na
češ, te so samo «oni kontigent naroda, ki dela za Slovence, Toda vsa dolga leta ni prišlo slovenskim
svoj žep». (Samo če bo «Soča» zadovoljna s to narodnjakom na misel, da bi bil: kaj pogledali bla
trditvijo!) Socialna demokracija je delavstvo vrgla gajni za kulise, ali da bi se bili sploh zmenili zanjo.
«le» v politično življenje in mu ustanovila «le» A začela se je, kakor povsod, razvijati sociainostrokovno organizacijo. Socialisti «izsesavajo» s demekratična delavska organizacija tudi na Go
svojo mednarodno organizacijo proletarski razred riškem in pri zadnjih volitvah je prišla uprava v
skozi eno mrežo. Tudi HSO je mednarodna, ampak delavske roke. Leto dni delujejo zdaj socialni de
izvršuje mednarodnost drugače nego socialna de mokratje v blagajni in v tem času se je kar na
mokracija. Hj O razumeva narodnost tako kakor enkrat zbudilo zanimanje narodnjakarjev za zavod,
meščanski sloji. HaO je strokovna organizacija; o katerem so Pr0j komaj vedeli, da je na svetu.
osnovati se hoče kot «separatistična organizacija Odkar je uprava v delavskih rokah, se zaletav*
internacionale». Končno očita socialni demokraciji, narodnjaško časopisje vanjo in prav zdaj je v ne
da njeni listi zasmehljivo pišejo o narodnosti na milosti pri tržaški «Edinosti», ki tarna, da ni on
rodnjakarjev, in citira «Prdvo Lidu», češ, češki so blagajni vse tako slovensko, kakor bi hotela tetka.
cialni demokratje naj bodo vzgled jugoslovanskim Ljubezen, ki se je tako pozno porodila, je pač »a®’
sodrugom, pa bo mir. — Kakor je videti, je sodr. Ijiva. Da se vidi, kako «utemeljena» ie ietkina
Petejan imel prav prijetno stališče, ko je mrcvaril kritika, je treba povedati, da je bilo občnemu zbora
ubogi «govor» predsednika goriške HSO. Nato je blagajne dne 1. avgusta predloženo poroälo, is
govoril v polomljeni slovenščini tov. Skaldk iz katerega se razvidi, da je prvo leto, odkar je v
Trsta; misleč, da nikogar ni, ki bi ga kontroliral, socialističnih rokah, prihranila nad 4000 kron či
si je pa dovoljeval največje neresnice o češki stega dobička kljub temu, da so se regulirale plače
socialni demokraciji, katero je prav tako v nič devai, uslužbencev, izboljšala zdravila in spiob js-fršiie re
kakor jo je Knafič ł/4 ure preje v nebo povzdi forme, ki jih ni mogla stara uprava nikdar vpeljati
goval. — Sodrug dr. Dermota je imel veliko za Menda ni treba dokazovati, da je v gospodarske«
bavo, ko je razcefral govora obeh zastopnikov H,O. zavodu gospodarstvo prva stvar. da je torej a«
Smehu med poslušalci ni bilo konca. Za vsak med najvažnejšem polju vspeh socialistične uprave na
klic, ki sta ga napravila nasprotnika, ju je takoj ravnost velikanski. Toda o takih rečeh molči tetka.
pobil. Slekel je narodnjaške lažnjivosti do nagega. Namesto tega se pa jezi, da so izvoljeni «sami
In kar se je potem videlo na HaO, je bilo grdo. Italijani v odbor». Tu nahajamo mam in.amijo, ta
Sledila je še cela vrsta replik in duplik — a ne preseneča več v predalih naroonjakarskega bita.
zaman je bilo vse prizadevanje H,O, da bi jo kdo Da se ni volil odbor, amtak nadzorovalni odsek,
smatral za pošteno in resno organizacijo, Prosim, bodi povedaat? Iß tannofiradfe» A o? 96 uče *&bdu1i

je *tvar
đ& Slovenec za narodnja, p «ć sioyenec, čim
socialist. V nadzo“ Ie «voljen soduig Ceković, ki ga
za Slovenca ; seveda nima «narodnih
r» ampak zato še ne bo prosil «Edinosti»

■ 3^a'
se stfie Imenovati Slovenca. Poleg
znata druga dva izvoljena sodruga popolnoma
dobro slovensko. Dokler so gospodovali italijanski
iiheraua, ae seveda v blagaiu, ni slišala slovenska
besedica ; v tem oziru se je že prvo leto mno^o
«spremenilo in delajo se še nadalje priprave, da
•e omogočijo vse potrebne jezikovne reforme da
«s v kratkem izdajo slovenska pravila i. t. d, Goipodje pri «Edinosti», ki se ves čas niso brigali za
blagajno, ko je bila slovenščina v nji kratkomalo
itobčeua, bi fionh ^‘J«; če bi vsaj molčali, ko se
razdora »t*« »»tem. s.lceï bodo pa socialisti že
ni reden, kaj jim je storiti in izvršiti, pa jim
ho treba hoditi v šolo k tržaškim narodnja-

«ovega župana v Trato. V pon
deljek, dne 9. L m., je bila prva seja novoizvolje
nega irzaskega mestnega sveta. Navzočih je bilo
77 svetovalcev. Odsotni so bili Cosulich, Richetti
in dr. Rybar. Sejo je otvorii ter ji predsedoval sta

.

rostni predsednik Budi nich. Svetovalci so po
dali najprej običajno obljubo, ki jo je sprejel v
imenu vladnega zastopnika vitez Fabiani. Na pod
lagi formule, ki jo je čital, so italijanski in slo
venski narodni zastopniki odgovarjali z besedami
■in tako mi pomagaj Bog,* socialni demo
kratje so pa kratko z besedo .obljubujem*.
Nato so volili novega župana in dva podžupana,
pa so dobili glasove italijanskih nacionalcev za
župana Alfonz Valerio, pa prvega podžupana
Etore Richetti, za II. podžupana pa Etore
Da ur ant Poslednji je voditelj italijanske nacio
nalistične stranke v Trstu. Dobili so vsak po 55
glasov. Socialni demokratje so volili splošno z be
limi glasovnicami, slovenski narodnjaki pa dva
krat, dočim so pri volitvi 11. podžupana oddali 10
glasov na ime dr. Rybara. Novi župan in II. pod
župan sta se zahvalila za zaupanje, Richetti ni
bil navzočem Narodne dame so obsipavale novo
izvoljenega župana s cvetlicami. Kakor v gledišču.
Italijanski nacionalci so obema čestitali in stiskali
roke. Socialni demokratje in slovenski nacionalci
so pa ostali na svojih prostorih. Iz gotovih virov
smo pa izvedeli, da so se podali slovenski na
rodni svetovalci na dom novega župana in mu
tam čestitali. Starostni predsednik je takoj po
izvolitvi župana in podžupana zaključil sejo. Tako
ima sedaj Trst novega župana, ki mu bo Bog
pomagal' vršiti delo v. .. prid tržaškim prebi
valcem.
— Kje
ps bi’ enajsti? Tržaški slovenski
nacionalisti so oddali za 11. tržaškega podžupana 10
glasov n* ime dr. Rybaf. Slovenskih zastopnikov
v mestnem svetu je 12. Rybaf je bil odsoten.
Navzočih je bilo torej 11. Zakaj je samo 10 in
ne vseh 11 hotelo imeti Rybafa za 11. podžupana?
Čudne govorice krožijo o tem po Trstu med Slo
venci. Nekateri tudijo, da je bilo v okolici izvo
ljenih več zastopnikov proti volji dr. Rybara in
da je eden od teh hotel javno pokazati svojo
mržnjo do dr. Rybafa s tem, da je oddal glasov
nico prczro, me. o z Rybafevim imenom. Drugi
zopet pripovedujejo, da je enajsta bela glasovnica
sad sledečega dogodka: Ko je imel dr. Rybar pri
Sv. Križu volilni shod, mu je tamošnji dušni
pastir obljubil, da bodo križki katoliški volilci pač
glasovali za narodne kandidate, toda „Vi dr. Ry
bar poskrbite, da se za okolico ustanovi veliko
katoliško društvo.* Rybaf je pa baje odgovoril,
da dokler bo on živ se kaj takega potom društva
.Edinost* ne bo n i k d a r zgodilo. Pri tem nikdar
ie pa bil navzoč tudi kandidat in sedaj mestni
svetovalec Gorjup, ki se od nekdej ne strinja po
polnoma z Rybafevo politiko. In ta Gorjup da je
zaradi tistega .nikdar* glasoval proti Rybaru. Mi
sicer ne vemo, koliko je na vsem tem resnič
nega, pa vendar ne verjamemo, da bi bil enajsti
glasoval z belo glasovnico samo — kakor pravi
.Edinost* — vsled pomote v naglici. Saj toliko
vemo, da pri volitvi ni bilo nobene naglice, am
pak se je vršila čisto počasi in zmerno kakor se
spodobi meščanskim ljudem.
— Socialistična mladina v Gorici priredi v
■odeljo, 15. L m. veVko mednarodno veselico v
parku pri državnem kolodvoru (Restavrant Trans■ipina) s siedfčim sporedom: Ob J/,10. dopoldne
«prejem tržaških sodrugov z godbo tržaške socialistične mladine na državnem kolodvoru. Od postaje
«kupen izlet v Solkan in ogled solkanskega mostu.
Ob 4. popoldne ve'ika veselica v omenjenem parku,
kjer sodeluje tržaška godba in pevsk' zbor iz Go
rice. Zvečer je ples. čisti dobiček je namenjen
mladeniški organizaciji, Na veselico opozarjamo
tudi vse okobčanske sodruge, katere zlasti vabimo,
da se udeleže v čim največjera številu sprejema na
kolodvoru in obhodu v Solkan m tako pokažejo

delavsko vzajemnost.
..
— Caniene Čitatelje opozarjamo na današnji
iaaerat pogrebnega društva uslužbencev c. kr., dr*avne. c. kr. priv. južne železnice in c. kr. poštnih
»»nojavnih uradov v Ljubljani.
-. Stralieaca so našli v Labcdmci na Koro
ta Spoznali so v njem nočnega čuvaja Ofner-^Vne Jakoba Lajčaberja iz Marnberga, ki
* ’ pijanosti zaiai ia padel r vodo.

skl dn,u
J® >0V0ZlI ped Sv. Križem v Vipavbila giiAaletn°
P° imenu Ka,'n‘ Stark*
Ri 7" ®1>®Bn B® S® T Kostrivnici na Štajerskem
“laž Ogris ek, ker bi bil mora! nastopiti šeittBasečsi zapor v Ljubnem.
— Poštni uradnik rešil življenje. Pri Pogač
niku aa Bregu pri Ptuju uslužben 25 letni hlapec
Anton Petrovič je peljal v sredo konje v Dravo.
Slekel se je in je šel med mestnim kopališčem in
vojaškim kopališčem v Dravo ter začel prati koD>a.
Ko je hotel iti na nasprotno stran konja, mu je
krr naenkrat zmanjkalo tal in ga je deroča Drava
pognala proti sredini reke, kjer se je jel po
tapljati, ker ni znal plavati. Otroci so to videli in
so pričeli kričati na pomoč. Na te klice je pritekel
od mestnega kopališča poštni asistent Mihael Scholler, skočil v Dravo in z lastno nevarnostjo rešil že po
polnoma onemoglega Petroviča gotove smrti. Schel
ler je oče petero otrok.
— Utonila je v mlinskem ribniku pri dr.
Reiserjevem mlinu in žagi v Pekrah 13 letna hčerka
mlinskega najemnika Gossauerja.
— Ponairečil je davčni oficijal g. Mijo
Schwa, z v Slov. Bistrici. Padel jez voza in si tako
poškodoval mišice na desni nogi, da mora ležati.
— Trdovraten samomorilec, V sredo 4. t. m.

se je slednjič vendar posrečilo znanemu samo
morilcu Al. Železniku iz Radovljice, da si je
ugasnil luč tega sveta. Po kosilu se je odpravil
proti pokopališču, tam je poiskal kozolec posest
nika Vurnika, na to pa je slekel havelok in
suknjič, slednjič Zavratnik in zavratnico, vse to
je zložil lepo na kup, pokril s klobukom in hajd,
cukrov motvoz za vrat in obvisel je med nebom
in zemljo. Sicer ga je omenjeni posestnik takoj
našel, mu prerezal motvoz, a bela smrt ga je že
odvedla v svoj regiment. Pokopali so ga v petek
brez zvonenja in blagoslova — prav po domače.
— Zopet neareča v Kranju. Dne 2. avgusta je
Marija Silbern, stara 56 let, šla z gorečo petro
lejko po stopnicah in padla. Vžgala se ji je obleka
in se je tako hudo opekla, da je drugi dan umrl?
Imela je bolezen, da jo je včasih vrglo. Zato
menda ni klicala na pomoč.
— Dete v materinem naročju ubila strela.
Strela je ubila y torek zvečer v Kronbergu v ma
terinem naročju 10-mesečno dete, ki je ostalo koj
mrtvo. Mati, ki je dete pestovala pri ognjišču, se
je v tem trenutku zgrudila z detetom vred. V
tem bipu pa je prišel v hišo njen soprog, ki je
skočil k soprogi in jo jel tresti. Dolgo časa je
bila v nezavesti. Dete pa so mrtvo pobrali s tal.
— Uboj na vojni ladji. Oh dalmatinskem
obrežju se je na vojni ladji «Nadvojvoda Fride
rik» dogodil krvav dogodek. Podčastnik Matulovič je svojemu rojaku, mornarju Bezetinu odrekel
požirek vode. Mornarja sta se stepla. Matulovič je
vrgel Bezetina na tla. To je Bezetina tako razka
čilo, da je zagrabil za bajonet in ga zasadil Matvloviču v prša. Matulovič se je mrtev zgrudil.
Morilca so zaprli.
— Deklica zgorela. Na Orlem, župnija Rud
nik, je ponoči treščilo v hišo Adamčkovo. Pogo
relo je vse, osem glav živine, šest prešičev, in tudi
osemletna hčerka. Drugi ljudje so komaj ušli. Tudi
če bi se bili pravočasno zbudili, bi ne mogli ga
siti, ker nimajo vode.
— Poročnik dezertiral. Zagrebško vojno so
dišče zasleduje poročnika 16. pešpolka Franja
Langhofa radi dezertacije. Hrvaški listi pravijo,
da se radi poročnikovega bega širijo po Zagrebu
jako senzacionelne govorice in romani.
— Scdba za kočevske napade. Okrožno so
dišče v Novem mestu je obsodilo Jaseschütza na
8 mesecev, ûûrrfelda na 6 mesecev in Wein
schrotta na 5 mesecev teške ječe, poostrene vsak
mesec s postom in trdim ležiščem. Zagovornik dr.
Ambroschitsch je vložil proti obsodbi ničnostno
pritožbo ter predlagal naj se obsojenci izpuste iz
zapora. Sodišče je ugodilo temu predlogu pod po
gojem, da položi zagovornik za Jaaeschütza 400 K,
za Weinschrotta 300 kron in za Dürrfelda 200 K
kavcije.

Društvene vesti.
§<Kon«rmno društvo za Ljubljano in okolico».
Vse sodruge člane upravnega odbora in nadzor
nega sveta vabimo, da se Z&neiljlvo udeleže seje,
ki bo v četrtek, 12. t m. ob 6. uri zvečer v pro
storih strokovnega tajmštva. Nihče naj ne izostane.
Anton Kristan,
predsednik upravnega odbora.

Švedska generalna stavka.
S t o k h o 1 m, 10. avgusta. Zadnjo noč so se tukaj
stavci pridružili stavki. V nekaterih manjših mestih
se po tiskarnah dela. L’st «Socialdemokraten» iz
haja pod naslovom «Odgovor». Ostali stokholmski
in goteaburški časopisi izdajajo male litografirane
listke. Vlada raširja vesti, s katerimi izkuša napra
viti vtisk, da ji stavka ne dela nič skrbi.
Kodanj, 10. avgusta. Poročila iz Stokholma
pravijo, da so dala konsumna društva stavkarjem vehke zaloge živil na razpolago.
Stokholm, 11. avgusta. Železniške uprave
so izdale razglas, v katerem groze železničarjem s
sodnijskimi pregoni, če bi stopili v stavko in na»

glašajo, da je po švedskih zakonih stavka javnih
funkcionarjev zločin javnega nasilstva. Železničarji
so odgovorili z izjavo, da bi taka kazen, ki bi
se morala izreči zoper vse stavkujoče železničarje,
bolj zadela državo nego železničarje. Kaznovanje
posameznih voditeljev pa ne plaši organizacije.
Stokholm, 11. avgusta. Peki in proda
jalci živeža so odklonili vstop v stavko. (Ta
vest prihaja iz vladnih krogov in se mora sprejeti
s primerno previdnostjo, kakor iz enakega vira
prihajajoče vesti o živalskem prometu v mestu, o
dovozu živeža i. t. d. Gotovo je, da delajo kapita
listi vse mogoče, da bi izravnali škodo, ki jo imajo
vsled stavke, z naročili iz inozemstva ; prav tako
gotovo je pa tudi, da se organizira povsod kon
trola, ki bo preprečila, da bi se v tujini delalo za
Švedsko, dokler je tam stavka.)

Španija ln Maroko.
Madrid, 11. avgusta. Iz Peusna se javlja:
Okrog 1. zjutraj so španske baterije prisilile sov
ražnika, da je ustavil ogenj in se z velikimi izgu
bami umaknil. Španci niso imeli izgub. Ko je na
počil dan, je sovražnik zopet začel streljati
in si izbira najbolj nevarne točke, ki jih natan
čno pozna.
Španija iu Uäroko. Madrid, 11. avgusta.
Minister za notranje zadeve zagotavlja, da se pre
kliče izjemno stanje, čim se vrne red v deželo.

Krečansko vprašanje.
Pariz, 11. avgusta. Varstvene sile so odob
rile francoske predloge. Eksekutivni odbor v Kaneji se takoj pozove, da odstrani grško za
stavo. Ce bo treba, pojde vojaštvo na suho, da
izsili izvršitev sklepa.
Carigrad, 11. avgusta. V vladnih krogih
smatrajo, da je odgovor grške vlade, ki se skli
cuje na to, da imajo ves vpliv na Kreti varst
vene sile, zadovoljiv in da je spretno se
stavljen.
K an e j a, 11. avgusta. Krečanska vlada je v
načelu pripravljena, ugoditi zahtevi sil in odstra
niti zastavo, a z ozirom na notranje težave želi,
da se ji da primeren čas.
Carigrad, 11. avgusta. Časopisi javljajo, da
zahteva turška vlada, naj se odstavi grški me
tropolit v Janini radi grške agitacije.
Krečaniko vprašauje. Pariz, 11. avgusta.
Vesti, ki so razšhjene po inozemskem časopisju,
da bi bila francoska vlada predložila Angliji, Ru
siji in Italiji, povabiti nemško in avstrijsko vlado
na sodelovanje pri rešitvi krečanskega vprašanja,
ne odgovarjajo resnici. Pač pa ima Francija na
men, naprositi Nemčijo in Avstrijo za sodelovanje,
čim postane vprašanje pereče.

Zadnje vesti.
Drja. Stojca, ki je hudo ponesrečil na Škrla
tici, so dobili živega in je upati, da bo popol
noma okreval.
Colombo-Becher, 11. avgusta. Francoski vo
jaški oddelek, ki je imel zasledovati roparje, je
ponoči naletel na maročansko četo, pa se
je razvil boj, v katerem so Maročani izgubili 18
mrtvih ter so pobegnili. Francozom sta bila dva
strelca ubita.
Portugalski monarhisti In republikanci. Lisbona, 10. avgusta. Ko so včeraj prišli republičanski izletniki iz Oporta Brago, so jih napadli
monarhisti. Prišlo je do boja, ki ga je končala
kavalerija.

Oa» Džanet Carigrad, 10. avgusta. Fran
coski minister Pich on je naznanil porti, daje
francoski oddelek meseca junija pač došel do oaze
Džanet, a da jo je takoj zapustil.
Danska kriza. Kodauj, 11. avgusta. Kralj je
pozval grofa F reisa, vodjo prosto konservativne
stranke, da sestavi noro vlado.
Človek v sraka. Locarno, 11. avgusta.
Spelterinijev balon «Sirius», ki se je v nedeljo s
tremi osebami dvignil v Chamonix, je preletel
vso skupino Montblanka in vališke pla
nine ter se je zvečer na planini Ruscada na švicarsko-italijanski meji. 1800 m visoko, spustil na
zemljo. Na potu je balon dosegel 5600 metrov
višave.

I raški vojni minister. B e r o 1 i n, 11. avgusta.
Vojni minister Einem je danes dobil naprošeni
odpust ter je imenovan za poveljnika 7. zbora.
Za njegovega naslednika imenujejo generale H eeringen od 2. zbora, Beschlerja od inženir
skega in pionirskega zbora ter Gollvitza, po
veljnika 15. divizije. Demisija E i n em a je splošno
presenetila. Ugiba se, da je njen razlog spor
Einema s Zeppelinom.
Perzija. Peterburg, 11. avgusta. Iz Tehe
rana se poroča, da prinašajo volitve révolu cionarj em popoln vspeh. Dve tretjini vseh
mandatov so že v njihovih rokah. Brat bivšega
šaha je bil včeraj aretiran in postavljen pred vojno
sodišče. V pondeljek so zopet izvršili 14 smrtnih
obsodb. Car je bivšemu šahu zvišal apanažo na
50.030 rubljev na leto. (To se bo bivšemu veli
čanstvu zdelo malo, pa sc za silo živi s tem do
hodkom.)
___
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Izhaja t Ljnbljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnin* ra avstro-ogrske kraje
ra celo leto 14 K,ia pol leta 7 K;
ra četrt leta 350 K, mesečno l'2O K,
zaNemčijo ra pol leta 7-90, ra četrt
leta 4 K; ra Ameriko za pol leta
9'50 K ra četrt leta 4-80 K.
Penmrar fttavllka is «■

Beklamacije ra peltaiae preste,
■afranklrana plma ee ae rpreleieaie. Kckaplii ee a* vrruje,
lUmlL laestepaa peUt-mtlea
(tiriaa 81 mer) ra takrat 80 vie.,
vtlkral pe degerera.

84. štev.

V Ljubljani, v soboto, dne 14. avgusta 1909.

(
A: Za dopise in rokopise ra list: Uredništvo
«■SKaia Prapora», ljnbljana. — Za denarne pošiljatve
na list, reklamacije, inserate i. t, d. : Upravništvo
«cULMaga Prapora», ljnbljana, Šelenburgova ulica 6/U.

nacionalistična fnrija.
Nobena dežela pač ni dobila posebnega pa
tent* za norost Povsod se gode reči, ki se rogajo
razoma in sramote človeštvo. Vendar pa bo težko
dobiti državo, v kateri bi bila javna blaznost tako
razvita in pognana na vrhunec kakor v Avstriji,
kjer ji daje nacionalizem toliko hrane, da ne more
poginiti. Seveda živi v Avstriji mnogo narodov;
toda razlagati se s tem vendar ne da vse, kar se
godi pri nas, zakaj tudi drugje morajo narodi ži
veti drag z drugim, pa vendar ne uganjajo tako
trapastih burk kakor v Avstriji. Najlepši dokaz, da
razlika narodnosti in nujni vzrok za protikulturne
boje in smešne ravse, je maia Švica, kjer bi bile
nemogoče one burke, ki so v Avstriji vedno na
dnevnem redu iu se v zadnjih dneh igrajo po
glavitno na Dunaju in na Nižjem Avstrijskem.
Nekoliko brezpomembnih mladih ljudi, ki bi
pa radi takoj igrali veliko vlogo, je kar naenkrat
razkrilo «češko nevarnost» na Dunaju. In proti
tej nevarnosti kliče v boj s tistim patosom, ki se
redno opaža pred meaažerijskitni in panoramskimi
šotori, amerikanskimi gugalnicami in vrtilnicami v
Wnrstelpratru, v Letermanovem drevoredu i. t d.
Davno je znano, da živi na Dunaju najmanj
300.D00 Cehov. Večinoma so delavci, Id jih je pri
vabilo veliko mesto s svojo industrijo. Dokler je
bilo indiferentnih, neorganiziranih, za izkoriščanje
sposobnih delavcev čeških več kakor nemških, so
jih tudi najbolj nacionalni nemški podjetniki radi
vabili v svoje tovarne in nikomur ni prišlo na
misel, da bi bila to nevarnost za Dunaj. Veli
kanska množica, ki se je na ta način zbirala v veli
kem mestu in v njegovi industrialni okolici, pa
ni mogla ostati brez življenja. Nastale so organi
zacije, poleg važnih strokovnih, političnih in go
spodarskih tndi manjvažna zabavna društva, ki
sicer malo koristijo, a nič ne škodujejo. Prav v
tek malih društvih pa so nacionalci naenkrat
apotnaii «nevarnost».
Najprej jo je neko fante razkrilo v Švehatu
pri Dunaja, kjer je tako malo društvo pred krat
kim priredilo skromne zabavo pod naslovom «Obtmkj» (veselici ob žetvi). Leta in leta se že po
navljajo te zabave, pa nikdar ni bilo nič hudega.
Lelo* so naenkrat nemški nacionalci mobilizirali v
Švehatu nekoliko tisoč svojih pristašev, da — odoijejo ïstti napad na nemški švehatl
vprizorili so škandale, da mora biti treznega človeka

Ib

Od tega časa stika par «odrešenikov nem
škega naroda» neprenehoma po čeških veselicah.
Vsaka še tako skromna češka zabava je zdaj
«provokacija», nacionalna nevarnost», «napad na
nemški značaj» i. L d. V nedeljo so bili radi take
reaeliee velikanski kravah v dunajskem okraju
fimrnering, dan pozneje v Hernalau in tako gre
Ip ggf po vreti. Češke socialno-demokratične orga*
»racije hočejo po Donavi prirediti izlet v Vahavo
ia tudi to razglaai blazni nacionalizem za «napad
nemštvo».
Človek se prijema za glavo. Ampak to ne
pomaga. Človek spoznava, kako nesposobna je
bila buržoazija, kako nezmožne so bile njene vlade
v tei državi, ki v dolgih desetletjih niso znale
v^ti^mer da bi »ogli narodi pokojno S-

m

delati in se razvijati sebi in skupnosti v pnd.

A če buržoazija ni hila sposobna za to nalogo, je
treba napeti vse moči, da pridejo do veljave tisti,
ki hočejo rešitev. Kazati s prstom na nemško-nacionalne surovosti, se zadostuje. Sedanje dunajske
burke so ogledalo, v katerem bi nacionalizem lahko
spoznal, kako klavrno smešne so njegove «vojne»
in traparije sploh.
A nacionalizem ae spoznava in noče spoznati.
Zato je treba druzega elementa, ki ima več res
nobe. Treba je, da nastopi z vso svojo močjo
organizirani proletariat.

Vtiski Iz daljave.
Bregenc, 8. avgusta.

Čeravno me loči 40 ur vožnje po brzovlaku
od Slovenije, se mi zdi, da se je moja domovina
razširila in da sem še doma. Tukajšni ljudje se
drže po cesti, v gostilni prav tako kilavo kakor
Slovenci, hodijo okrog z rožnim vencem v roki in
z velikimi mašnimi bukvami kakor Slovenci, jedó
žgance kakor Slovenci, le jezik je drugačen. Tu
kajšnji ljudje vežejo nekako nemščino, v kateri je
edino, kar se dobro razume, črka r, ki se vleče v
celih besedah in v govoru sploh kot dolga nepretrgljiva nit.
Večkrat, kadar sem prisiljen poslušati take po
govore med tukajšnimi ljudmi, se mi zdi prav tako
kakor tistim, ki so prisiljeni poslušati stroj, ki ve
nomer enako ropota in drdlja ter se kar oddah
nejo, ko stroj utihne. Tako se oddahnem jaz, ka
dar se rešim iz kraja, kjer mlatijo Vorarlberčanje
svoj dijalekt No, človek se že privadi, saj je na
vsezadnje taka žival, ki se prilagodi vsem razmeram
v goreči Afriki kakor v ledeni Sibiriji.
Tudi luka v Bregencu me vsaj nekoliko spo
minja na naš Trst, ker neprenehoma vozijo paro
brodi od mesta do mesta ter se človek pelje za
50 vinarjev v veliko militaristično Nemčijo kakor
v malo ter svobodno Švico. V pol ure časa, če
hočem, se nahajam v treh državah in iz okna, kjer
stanujem, vidim Germanijo, Švico in Avstrijo. To
ni malenkost, prosim 1 Bodensko jezero je veliko in
ni mu videti konca z golimi očmi; vrhuteg* —
česar nisem nikdar mislil — se vozi gospod grof
Zeppellin s svojim zrakoplovom, podobnim dolgi
cigari skoraj vsak dan nad jezerom ter prihaja tndi
nad naše hiše ropotajoč kakor avtomobil. Obrača
tisto veliko cigaro v zraku kakor sam hoče in v
pondeljek je priletel tako nizko nad hiše, da so je
razločno čulo vpiti iz čolna pod zrakoplovom na
vadni Heil ! kot pozdrav ; in potem je spet odletel
ropotaje nad jezero ter v svoj «hangar» v luki
Fridrichshafen, ki se od tu razločno vidi.
Se nekaj moram pripomniti, kar je name na
pravilo prijeten vtisk. Pravijo, da je Italija dežela
cvetja in rož; toda človek, ki pride na Voràrlberško, obstrmi, toliko je tu cvetja in rož. Ni je
hiše, ki bi ne bila naravnost obsuta z najrazlič
nejšim cvetjem in z rožami. Vsa okna so polna
cvetja, vsi vrti, pred hišo, za hišo, na mestnih
vodnjakih, na mestnih svetilkah, povsod kar mrgoli
najraznobarvnejiega cvetja. Da, Italija ima tu veli
kansko konkurenco, vsaj kar se tiče cvetja.
Ljudje pa ta žive največ od gozdarstva, ži
vinorejska in platnena industrija je tu že precej
razvita. Klerikalcem gre tu še precej gladko in v
tem je Vorarlberg najbolj podoben naši mili Slo
veniji.
France Milost.

Leto XII.

Socialistični nspehl v Italiji.
Na vse načine se trudijo oboževalci kapita
lizma, pred vsemi klerikalci, da bi svojim vernim
ovčicam dopovedali, kako «nazaduje» socialna de
mokracija. Kdor n. pr. čita «Slovenca» in tiste
zakotne lističe, ki zajemajo svojo modrost iz ena
kih virov, se mora čuditi, da je sploh še kaj so
cialne demokracije na svetu.
Podobno kriče tudi narodnjaki, odkar so raz
peli svoje mreže, da bi nalovili med delavci tiste
pristaše, katerih ne dobe več med meščanstvom.
Toliko so se že nalagali o «porazih» socialne de
mokracije, da bi bil moral že davno izginiti zadnji
socialist, če bi bile tiste vesti količkaj resnične.
Med tem pa kažejo dejstva prav narobe:
Nikjer ni toliko resničnega, krepkega napredka, ko
likor na polju socializma in socialne demokracije.
Tudi tam, kjer ovirajo razne okolnosti boj in raz
voj delavskega gibanja, je vendar napredek očiten.
Tako je n. pr. v Italiji. Dne 1. avgusta je bilo
tam nekoliko nadomestnih volitev, ki so prinesle
socialni demokraciji velik uspeh ter povečale šte
vilo njenih poslancev za dva, tako da je sedaj v
italijanski zbornici 44 socialističnih zastopnikov.
V prvem genovskem okraju je bila potrebna
nadomestna volitev, ker je bil sodrug Pietro
Chi csa izvoljen na dveh mestih ter je opustil
genovski mandat Namesto njega je bil sedaj iz
voljen sodrag Canepa, urednik ondotnega socia
lističnega glasila «II Lavoro» Dobil je 3990 gla
sov. Mandat je torej ostal v socialističnih rokah.
Druga volitev je bila v kraju Ostiglia,- Tam
se je glavna volitev razveljavila radi raznih nerednosti in pri nadomestni volitvi je prišel mandat v
socialistične roke. Izvoljen je bil sodrag B o n o m i
s 300 glasovi večine. B o n o m i je politični urednik
glavnega glasila italijanske stranke «Avanti».
Tudi dne 1. avgusta je bila ožja volitev v
Novari. Tukaj ae je pri glavni volitvi zgodila mala
sleparija. Za poslanca je bil namreč razglašen
vladni kandidat in šele verifikacijska komisija je
dognala, da ni imel pri glavni volitvi noben kan
didat absolutne večine in bi se bila morala razpi
sati ožja volitev. To n je naknadno zgodilo in
izvoljen je sodrag Giulietti, ki je dobil 3493
glasov, dočim je bilo za vladnega kandidata odda
nih 2541 glasov. Vladna stranka je ed časa glav
nih volitev nazadovala za 700 glasov.
Takega «propadanja» socialne demokracije se
nasprotniki že lahko veseli, nikakor jim pa ne za
vidamo tega veselja.

la bdijo.
Indijski dijak Dhingra je, kakor smo svoj čas
naznanili, ustrelil angleškega podpolkovnika Cur
zona, katerega je smatral odgovornega za angleško
vladno metodo v Indiji. Prijeli so ga in postavili
pred vojno sodišče, kjer je bil obsojen na smrt,
pozneje pa pomiloščen na dosmrtno ječo. Ko je
slišal smrtno obsodbo, je dejal: Srečen sem, da
imam čast, umreti za svojo domovino.
Ce se hoče razumeti nele njegovo dejanje,
ampak splošno razpoloženje v Indiji, je treba po
znati najvažnejši del njegovega zagovora. Dhingra
je pred svojimi sodniki dejal:
«Prav ničesar ne želim povedati, da bi se za
govarjal; le pravičnost svojega dejanja hočem do
kazati. Če je za Angleže patriotično, bojevati ze
proti Nemcem, ako bi okupirali Anglijo, tedaj
trdim, da je v mojem slučaju še mnogo bolj pra
vično in patriotično, bojevati se zoper Anglijo,

Smatram, da so Angleži odgovorni za umor, ki je
v zadnjih 50 letih izvršen nad 80 milioni
mojih rojakov. Krivi so tudi, da izsesajo vsako
leto nad dve miliardi mark iz Iađije, da obogate
svojo deželo. Na vas leži odgovornost za obešanje
in izganjanje mojih rojakov, ki delajo v Indiji le
to, kar svetujejo tukaj Angleži svojim rojakom,
Anglež, ki gre v Indijo pa dobiva, recimo 2000
mark na mesec, izraka smrtno obsoobo nad tiso
čerimi mojih ubogih, rojakov, zakaj tisoč teh ubogih
ljudi lahko živi od 2000 mark, ki jih porabi Anglež
večinoma za svoje frivolnosti in zabave, će nimajo
Nemci pravice, okupirati to deželo, nimajo niti
Angleži pravice vladati v Indiji. In popolnoma
opravičeni smo, ugonobiti vsakega Angleža, ki
sramoti našo posvečeno deželo. Čudim se straš
nemu svetohlinstvu in porogljivosti angleškega na
roda, ča glumi bojevnika za zatirano človeštvo,
dočim je sam kriv tako strašnega zatiranja ia takih
grozot v Indiji, kakor je vsakoletni umor dveh
milionov naših ljudi in oskrunba naših žeD&.
Želim, da me obsodite na smrt, zakaj tedaj bo
maščevanje mojega naroda močnejše. To izjavljam,
da pokažem zunanjemu svetu in zlasti tistim, ki z
nami simpatizirajo, pravičnost svojega dejanja. To
je vse.»

Svoje naročnik^ pro
simo, da odpošljejo
takoj naročnino za
„Rdeči Prapor“.
Volilni bo] na Goriškem.
Organizacijam in zaupnikom!

Odbor deželne organizacije jugoslovanske so
cialno-demokratične stranke na Goriškem sklicuje
izredno deželno konferenco
ki bo v nedeljo, dne 29. avgusta ob 9. dopoldne
s sledečim dnevnim redom:
1. Imenovanje kandidatov za deželnozborske
volitve.
2. Slučajnosti.
Vse organizacije po deželi prosimo, naj za
nesljivo pošljejo svoje zastopnike.
Deželni odbor
jugoslovanske socialno-demokratične
stranke na Goriškem.
*

Vse organizacije in vsi zaupniki po Goriškem
se prosijo, naj sedaj, ko so razloženi
yoiüni imeniki

strogo pazijo na to, če so .vpisani vsi volilci, ki so
pristaši naše stranke. Če so v volilnih imenikih
pomanjkljivosti aii napake, naj se takoj rekla
mira. Volilno pravico v splošnem razredu imajo
vsi, ki so 24 let stari in bivajo najmanj eno leto
v sedanji občini, odnosno v mestu.
Skrbeti je treba, da se ne zamudi termin.
Nihče se ne sme zanašati, da je bil vpisan
pri zadnjih volitvah. Vsakdo se mora za sedanje
volitve vnovič prepričati, če ni izpuščen. Samo
sedaj, ko so imeniki razloženi, je čas za rekla
macije. Kdor bi zdaj zamudil, ostane brez glasu,
pa če bi mu šla tisočkrat volilna pravica. Treba
je torej na vsak način, da store sodrugi sedaj
svojo dolžnost.
Paziti je pa tudi treba, da niso vpisani mrliči,
Amerikanci, nedoletni, sploh nevolilci.
Kdor potrebuje kakšno pojasnilo, ga dobi p r i
deželnem tajništvu.

Dopisi.
Si. Jur ob južni železnici. (Zanimiv shod.)
Javni ljudski shod, ki ga je socialno-demokra
tična stranka sklicala dne 8. t. m. ob treh po
poldne v Kincljevo restavracijo v Št. Jurju ob j.
želez., je bil v marsikaterem pogledu za stranko
poučljiv. Sodrug Kitek je nameraval namesto
dež. poslanca, sodr. Horvateka, na tem shodu
govoriti o predmetu «Novi davki in Slovenci».
Udeležba je bila silno pičla, kar jasno spričuje,
da se naše ljudstvo V3led psihične in materielne
revščine ne zanima za nobeno reč, ki presega le
za stopnjo njegov krčeviti eksistenčni boj. Sodrug
Kitek se je postavil v svojih izvajanjih na popol
noma realno, življenskim odnošajem Slovencev
povsem odgovarjajočo podlago. Zatrjeval je, da je za
Slovence vitalen interes brezdavčna posest do 5 ha
zavarovanje za starost, onemoglost in nezgode’
brezplačno zdravilstvo, centralizacija vseh vrst

zavarovanja v deželi in skrajšanje obveznosti vo- î
jaškega službovanja. Nadalje je potrebno podrža
viti šolo, šolsko obveznost razširiti in to z moti
vacijo, da če naši otroci pohajajo v šolo manj časa,
nikakor ne bodo odrešili naših kmetij i. t. d. K
odgovoru na te zahteve se je povzpela neka oseba,
ki je trdila, da slovenski kmet nikakor m revež,
da je celo izzivajoče, prištevati kmete revnim slo
jem, zakaj oni so «samostojni slovenski agrarci».
Povedal nam je dotičnik tudi, da že zavoljo tega
ne spadata delavec in kmet skupaj, ker prvi
zahteva osemurni delavnik, kmet pa da mora pn
šestnajsturnem delavniku vstrajati. Nadalje si je
socializem osvojil samo mesta, agrarizem je pa
kmetova bodočnost, kajti slovenski kmet je pro
ducent, ki producira žito in živino za trg. Tem ;
nazorom so se celo domačini in znanci dotičnika
uprli, kar se nam vidi umevno, ker vidimo vsi,
ki nimamo iz takih nazorov nikakih dobičkov, da
pride slovenski kmet dandanes le kot konsument
in ne kot producent v poštev. Ko bi se bilo spla
čalo na take trditve odgovarjati, to je, če bi bil
shod dobro obiskan, bi mu bil sodrug Kitek teme
ljito odgovoril, Ker so pa zborovalci sami obsojali
početje «slovenskega agrarca», je preostajaio sodr.
Kiteku samo še obrazložiti, koliko samostojnih
kmetov v Avstriji se lahko prišteva sgrarcera.
Vsebino agrarizraa tvori namreč samo petina vseh
kmetijskih obratov, štiri petine pa stoje na in pod
nivojem delavca. Dosegli smo ta dan vsaj to, da
je še po zaključenju shoda nekaj kmetov in mla
deničev kazalo zanimanje za stvar, na kar je
sodr. Pičinin obljubil, sklicati še en shod v naj
krajšem času, če jamčijo za boljšo udeležbo.

Domače vesti.

stavnem roku nastopni stvarni popravek: Ni res
da sem rekel: «Gs bi bil on gospoda/ (namreč jaz),
bi naravnost odklonil dopust,
da delavci niso
nedni dopusta», — marveč re« je, da sem rekel
predsedniku tiskarskega društva, da o tej stvari ne
odločujem jaz, da naj se obrne oa g. načelnika
«Narodne Tiskarne* ; zraven sem àwtavù: Ako
dovolijo vse goriške tiskarne dopust, boa pnpo»oül g. načelniku, da dobi tudi osobje «Narodne
Tiskarne» dopust. V Gorici, dne 7. avgusta ijo9
Ludvik Lukešič, vodja «Narodne Tiskarne»,-.
Besedo ima sedaj naš zaupnik.
— Staro rimsko grobišče so zasledili v bli
žini Rudnika pri LjuDijani. Odkopavali so zem
ijišče in prišli na sied rimskim grobovom, o ka
terih so odkrili pet. Grobišče leži na stari
rimski cesti med Emono in Siseia. V bližini te
rimske ceste so že večkrat našli kake rimske sta
rine, kakor rimski denar iz časov carja Trajana in
pri tovarni šotnega prahu v Škofljici pa stari de
nar cesarja Avguština. Prišli bodo na sled še
marsikateri zanimivi stvari iz rimskih časov,
posebno na dolenjski strani ljubljamke okolice
kjer so bile rimske postojanke.
— Poneirečena delavka. V Novem Vodmatu
se je pri zgradbi nove stavbe podri ndanki oder
na zidarsko delavko Marijo Kolega. Delavki je padel
na glavo tram, da je takoj obležala nezavestna.
Ponesrečeno delavko so prepeljali v dežeinobolnice.
— Vižnica na Dolenjskem, o kateri smo p«,
ročaii, da je izginila v podzemeljsko jamo, bo
kmaln zopet v normalnem tiru. Jama se zabeto
nira. — Misli se pa tudi na regulacijo celega po
toka od Višnje gore.
— Aretiran trgovec z dekleti. Na Reki so
prijeli 47 let starega Jožefa Slanzerja iz Maribora,
ki je bil zadnji čas v Trstu za čevljarja in hišnika.
Pri Djem so dobili 20 letno Julijo Zupanc iz Zi
danega mosta, katero je hotel prodati na Rek.
— Ustrelil se se je v četrtek zjutraj v Celju
trgovski pomočnik Anton Žagar iz strahu pred
vojaško službo.
— Pri vasovanja. Ponoči na 2. avgusta je
prišel 26 letni Anton Gelofiga, posestniški sin iz
Gorice na Požeg vasovat. Tamkajšnji fantje so ga
opazili in neki fant iz Frama ga je ustrelil s sa
mokresom v prsi. Težko ranjenega so drugi dan
pripeljali v bolnišnico.
— Nesreča. Nočni čuvaj Alojz Rep je po
noči stražil po Krčevini, a je vsled teme padel v
jarek in si pri tem zlomil levo nogo. Rešilni voz
ga je pripeljal v bolnišnico.
— Za mladinske organizacijo so prispevali
na shodu v Narodnem domu (nabiralna pola
št. 5): Ivan Eriah 50 via.; po 20 via.: Matija Me
nart, Mihael Jager, Josip Petrič, Novšak, Jakob
Podlipec, Pivk, Schmidt, Bizjak, Žagar, Štimec,
Svetlin, Sternad, Lassy, Hameršek, Zalokar, To
manič, Kosi, Štrakl, Blatnik, Rožanc, Slak, Basel,
Pangre, Tesar, Krži, Knez, Sitar, Ragi, Simšič,
Angerl in ne čitljivo ime; po 10 vin.: Wagner,
Erjavc, Taršič, Zorman, Podobnik, Sinkove, Sartory, Kulmar, Simončič, Obrekar, Mohar, Dobrajc,
Lestak, Sterle, Roseč, FakoBja, Rosi, Logar,
Terček, Ogris; 40 vin. pa Skamovša in 1 krono
pa Ivan Jager. Skupaj 10 kron in 10 vin.

— V Podgori na shodu H,0 je izjavil njen
predsednik Knsflič, da so liberalne stranke samo
tisti kontingent naroda, ki skrbi za svoj žep. Oči
tal je torej iiberaionom nekaj jako grdega : da iz
rabljajo stranko za svoje privatne koristi. V resnici
poznamo mi tudi takšnega voditelja liberalnih
strank, kateri je porabii priliko, ko je v imenu
izvršev. odbora ponujal poslansko kandidaturo od
lični osebi, da ji je v svojem imenu v postscriptu
priporočal svojo zalogo — najnovejših pisal
nih strojev naj b olj še vrste za ceno K-------.
To objavljamo kot fakt, ki se ga predsednik go
riške H,O lahko posluži v dokaz svoje resnične
trditve, ako bi ga namreč «Soča» zavoljo nje
zgrabila.
— Ea0
Trsta in v Gorici povdarja, da se
je zato ločila (!) od soc. demokracije, ker ji ta ni
zadosti narodna. Marsikdo bi si torej misiii, da si
ta organizacija skuša pridobivati pristašev samo
z narodnostnega momenta. Toda motil bi se ! Na
rodnostni moment ostaja pri H,O čisto podrejen.
Glavno vlogo igrajo tudi tu gospodarski interesi,
in sicer produktivne zadruge, h katerim učenost
narodnjakarjev prišteva tudi konsumne zadruge!
Agitacija HSO z narodnostjo je zgolj sleparstvo.
— Prodaja kranjskih plvovaren, ki se je
pričela z Auroyo, je končno ne le gotovo, ampak
tudi priznano dejstvo. Seveda je priznanje zelo
sramežljivo, vsekakor bolj sramežljivo od tistih na
rodnih napadov na nas, ko smo objavili prvo vest.
Zanimiva je ta prodaja v dvojnem oziru. Prvič
kaže, kakšen nesramen Svindl se pri nas uganja z Iz stranke.
narodnostjo. Dr. Oražen, lastnik Aurove pivovarne,
o Bolgarska socialna demokracija je imela
je eden največjih narodnjakov; lani je v septem
te
dni
svoj 16. redni zbor, na katerem je bilo za
brskih dnevih puhtelo slovenstvo iz njega kakor
par iz kotla; nihče ni bil tako navdušen za na stopanih 54 organizacij. Politično organiziranih
rodni bojkot, za gospodarski bojkot, za gospodar članov šteje stranka 2427, med njimi 876 obrt
ski boj z Nemci, sploh za absolutno narodnost niških, 157 poljedelskih, 139 tovarniških delavcev,
kakor on. In letos gre njegovo slovensko podjetje 285 trgovskih uslužbencev, 774 učiteljev in urad
ter 196 članov svobodnih poklicev. Zadnje
v nemške roke. Ali bo zdaj priznal, da se je mo nikov
leto je stranka priredila 1290 organizacijskih in
til? Da sta kapitalizem in narodnost različni reči?
agitacijskih ter 615 javnih političnih shodov. Pri
Da so gospodarski interesi močnejši od narodnih?
volitvah je dobila stranka v šestih krajih 4410
— Kaj še! Za teorijo bo narodnost dobra slejkoprej ; teoretično bo narodnost vseobsežna, brez glasov. Zadruge, ki pripadajo stranki, štejejo 2260
pogojna, vprašanje vseh vprašanj, interes nad članov in so imele 700.000 frankov prometa.
vsemi interesi ; samo v praksi — so, v praksi Močno razvita je strankina literatura; knjigarna
pojde narodnost v kot, če bo radi dobička treba stranke je imela zadnje leto 124.092 frankov pro
meta in 16.443 frankov dobička. Glavno glasilo
stopiti na breznarodno stališče. — Drugo, kar uas
stranke
je «Rabotničaskij Vjestmk», mesečno iz
uči ta prodaja, je pa prihod velekapitalizma med
nas. Koncentracija kapitala, umikanje malih in haja znanstveni list «Novo Vreme.» Letošnje
srednih podjetij pred velikimi in velikanskimi, ki majske slavnosti «e je udeležilo 7000 delavcev,
imajo svoje poglavitne zastopnike v kartelih in v Na zboru je zastopal sodrug Kader ovic srbsko
demokracijo ter je obširno govoril o na
amerikanskih trustih, se razširja, napreduje ter se socialno
logih socialne demokracije aa Balkanu
uresničuje tudi pri nas. Zakoni kapitalizma so
o Delavsko razitivo, ki jo je priredila onpovsod enaki in veljajo za ves svet. Dogodki po
trjujejo socialno-demokratični nauk. Le škoda, da dotna organizacija češke socialno - demokratične
se ne morejo zaviti po stari znani metodi. Kako stranke, so v nedeljo otvorili v Plznju v navzoč
lepo bi bilo, če bi se moglo reči, da so socialni nosti zastopnikov stranke, mestne občine, pismu'«»
praške trgovsko-obrtne zbornice m œnofosie*
demokratje uničili Aurovo in mengiško pivovarno ! in
vilnega ljudstva.
— Blaženi alovenik! kapitalizem. Dobili smo
sledeči uljudni dopis, ki ga objavljamo, ker smo
dobre velje: Uredništvo «Rdeči Prapor» v Ljub
ljani. Sklicujoč se ua § 19. tiskovnega zakona, za
htevam podpisani z ozirom na priobčeno vest pod
naslovom «Blaženi slovenski kapitalizem»
v 80. št. «Rdečega Praporja» z dne 5. avgusta 1.1.
na tretji strani v prvem predeiu, v kateri se bere
med drugim : «Posebno zanimiva je izjava vodje Strokovni pregled.
«Narodne tiskarne», Lukešiča, kije tudi vodja
Ljubljanske mizarje opozarjamo na «To
gonskih krščanskih socialcev. Dejal je namreč, če bačnega delavca», ki izide te dni in be pri
bi bil on gospodar, bi naravnost odklonil (namreč občil prav zanimiv članek, tičoč se žen mizarjev,
dopust), češ, da delavci niso vredni dopusta.» Da ki »o tobačne delavke. Dobiti ga bo v društvenih
priobčite na istem mestu in z istimi črkami v po prostorih po 6 vin številko.

t

Tržaški Kovinarji, bodi si da so ali niso
čiani nša-iise v',’Sa^,za4Je kovinarjev, so vabljeni
na vh-'2"
v nedeljo, dne 15.
r. m. ob
•k’poidne v „Delavskem domu“ ul.
5, li» naû. Posebno sodrugom priporoda se tega zborovanja udeleže v velikem
SKnplna_ pristaniških delavcev v Trstu ima

je na Dunaju nacionalno-pijanih puhloglavih mlečno
zobcev m napasti češke izletnike, v Kremsu, Melku
i. t. d. pa preprečili izkrcanje izletnikov. Krščansko
socialna sodrga smatra to za ugodno priliko, da
dokaže svoj «pristni» nacionalizem, glasoviti samo
stan v Melku bo zaprt, da ga noben izletnik ne
bo megel ogledati, skratka par nemško-šovinističnih
pobalinov hoče storiti kar je le mogoče, da bi bla
mirali nemški narod pred vsem svetom.)

, neoeijo, 15 t. m. ob 9. dopoldne v „Delavskem
doma* ul. Boscbetto 5., L nad., izredni občni zbor.
Dnevni red: Poročilo odbora in slučajnosti. Ce
Švedska splošna stavka.
ob navedeni uri ne bo navzoče potrebno število
članov, se bo vTšil občni zbor pol ure pozneje ob
Stokholra, 13. avgusta. Iz inozemstva pri
vsakem številu članov.
hajajoči meščanski časopisi so vsi polni veiti o
Strokovna komisija v trstu vabi odbore pojemanju stavke. Vse te vesti so čisto eno
tržaških skupin prometnih, prevoznih in pomor stavno zlagane. Odkar so vstopili tiskarji v
skih deiavcev na važno skupno sejo, ki bo v stavko, ne more domače kapitalistično časopisje
pondeijek, dne 16. Ł m. ob pol 9. zvečer v prvo- razširjati svojih laži, pa jih zato odkłada v tujini.
nadsfropni dvorani Delavskega doma. Vsiodbori Resnica je, da se stavka še razširja. Tako so se
strokovnih organizacij v Trstu so pa vabljeni na tiskarjem pridružile še druge stroke poligrafske
skupno posvetovanje, ki bo v sredo, dne 18. t. m. obrti, litografi, izdelovalci klišejev, fotografi i. t. d.
ob V» 9- zvečer.
Hamburg, 13. avgusta. Vodstvo stavke je
Klesarski delavci se prosijo, naj ne pri takoj v začetku izdalo parolo, da naj delavci ne
hajajo sedaj iskat dela v Trst, ker so tukajšni pij o nobene opojne pijače. To se splošno
klesarski delavci v boju z delodajalci.
vpošteva in še nikdar ni bil v Štokholmu tako
Našim naročnikom. Današnji številki prilo

žili smo poštne čeke. Prosimo vse one na
ročnike, katerim je potekla naročnina, da jo takoj
obnove.

Shodi.
Rojsu pri Trstu, v nedeljo, dne 15. t.-m. ab
10. dopoldne se vrši v gostilni «International» v
ulici Boccaccio št. 25. zaupno zborovanje sodrugov,
ki stanujejo v Rojanu in v Jbližini ulice Boccaccio.
Dnevni red: Ustanovitev krajne organizacije za
Rojan in rojanski del mesta; volitev krajnega
odbora ter volitev zastopnikov v zaupniški zbor
okrajne organizacije tržaške. Sodruge, ki so dobili
vabilo, prosimo, da se tega zborovanja gotovo ude
leže in da privedejo s seboj še take tovariše,
znance m prijateljo socialne demokrate, ki bi ho
teli pristopiti kot člani krajni organizaciji.
Podova. V nedeljo, 15. avgusta je javen ljudski
shod v gostilni gospe k Sparavec v Podovi ob
3. popoldan z dnevnim redom. Novi davki in slo
vensko ljudstvo.
Tržič. V nedeljo, 8. t. m. se je vršil pri Pelierju javen shod, na katerem je poročal sodrug
Tokan o zaključenju zadnjega zasedanja državnega
zbora. Obsojal je obstrukcijo in pritrdili so mu
celo nekateri navzoči klerikalci. Zal, da je bila ude

ležba precej pičla. Vsaj od naših sodrugov bi se
moralo pričakovati, da se udeleže shodov polno
številno in da puste ob taki priliki vse drugo na
«tran. Tržaškim zizibambulam in Zabukovčevim za
morcem v Križih pa svetujemo, da puste v pri
hodnje naše lepake pri mirul Mi tudi ne blatimo
in ne trgamo nasprotnikom lepakov. Ce ta opomin
ne bo pomagal, pomagali si bomo na drug način.

Zadnje vesti.
Politični položaj.
Dunaj, 14. avgusta. Krščansko-socialna parla
mentarna zveza je imela včeraj konferenco, o ka
teri je izdala sledeči komuniki '.
«Pod predsedstvom drja. Lu ege rja je bila
danes konferenca parlamentarične komisije kršč.socialne zveze, da zavzame stališče napram ornogočenju delavnosti državnega zbora. Člani zveze
so prišli skoraj polnoštevilno, med drugimi tudi
predsednik zbornice, dr. Pattai. V vseb točkah
je vladalo popolno soglasje. Sklenilo se je so
glasno, udeležiti se konference dne 17. t. m., ki
jc je sklical načelnik poljskega kola Glombinski
ter podvzeti vse, da postane parlament čim prej
zmoten za delo in nastopati vedno v soglasju z
ostalim strankami.»
«Ostale stranke», na katere mislijo krščanski
godalci, so aemško-meščanske. Pattai je v pri
vatnem pogovoru dejal, da je po njegovem mneDju
vse odvisno od vprašanja, če se posreči, spraviti
češki deželni zbor v tir. Drju. Šušteršiču ne ver
jame; on misli, da gre Šušteršiču za slovensko
pravno fakulteto v Ljubljani in da je to nova te
žava, ker so Nemci v planinskih deželah, zlasti na
Štajerskem, nasprotni slovenskemu vseučilišču.
Dunaj
,avgusta. V krogih poslancev se
pripisuje akciji Globinskega malo upanja na vspeb.
Da n a j, 14. avgusta. Dr. Lu ege r sklicuje
aačeioištro krščansko-socialne stranke za torek na
sejo, da se dogovore o «nacionalni agitaciji du
najskih Cehov». Krščanski sociaici, ki so se leta in
leta dobrikali kratkovidnim slovanskim narodnjakom,
ao zadnji čas sploh popolnoma sneli krinko in se
kažem prav take šoviniste kakor Scbonererjanci in

Wolfovd.

..

Dnnaj, 14. avgusta. Policija dela velike pri
prave ta jutrišnji izlet Cehov v Vahavo, da pre^8%££ed socialno-demokratično turistovsko dru-

fevo na Dunaju prireja jutri izlet po Donavi v
Nemško-nacionalni puhloglavi gobezdači
sorte, ki so pretepčasti, da bi se znali s
pametno rečjo uveljaviti, se pa lažejo,
Cehi v nemški Vahavi češko naciopa hočejo mobilizirati kar

vzoren red kakor sedaj. Enake vesti prihajajo tudi
iz pokrajinskih mest. Zanimivo je, da je bil v
Helsingborgu edini pijani človek, ki je bil te dni
aretiraD, član nove meščanske garde, ki so jo ka
pitalisti ustanovil «za čuvanje reda».
Stokholra, 13. avgusta. Stavka prinaša ka
pitalistom vsak dan nova razočaranja. Ravnatelj
svetonoznane tvornice «Separator», Bernströrn, je
leta 1902 odpustil vse delavce in si je potem na
polnil tovarno s samimi neorganiziranimi in «zve
stimi» delavci (a la N. D. O. — Op. ur.). Vsi so
se sedaj pridružili splošni stavki. Tudi
Rettingova tobačna tovarna je dolge mesece zbi
rala nesocialistične delavce in tudi oni so sedaj
pokazali tovarni hrbet.
Štokhol m, 13. avgusta. Da se zdravniki in
bolniki tudi v času stavke lahko vozijo, izdaje
glavni odbor v Ljudskem Domu posebne proste
listke za take slučaje. Po tak listek je prišel tudi
sluga princa Karla, kraljevega brata. Vprašali so
ga, če je princ bolan in ker je moral sluga priznati,
da je zdrav, je moral oditi brez karte.

Štokholm, 13. avgusta. Ob vseh lažeh, ki
jih razširjajo vladni krogi, morajo vendar priznati,
da je 285.000 delavcev v stavki. V resnici je šte
vilo mnogo večje.

Krečansko vprašanje.
Carigrad, 13. avgusta. Napetost je še vedno
velika. Poročila včerajšnih časopisov so bila pre
več optimistična. Včeraj je imel ministrski svet
sejo, na kateri se je posvetoval o odgovoru, ki se
izroči jutri grški vladi na njeno noto. Sliši se, da
je nova nota sestavljena v malo uljudnem tonu
ter očita Grški, da so v Kaneji grški orožniški
častniki razobesili grško zastavo in da vodijo ne
le na Kreti, temveč tudi v Makedoniji in na otokih
preoblečeni grški častniki odpadniško agitacijo.
Veliki vezir je izjavil grškemu poslaniku, da
grški odgovor ni zadovoljiv.
Pariz, 13. avgusta. «Matinu» se javlja iz
Carigrada: Turška vlada izjavlja, da je grški od
govor nezadosten. Turški ministrski svet je sklenil,
poslati novo noto grškemu kabinetu in varstvenim
silam. Zapovedništvo mornarica je dobilo zapeča
tene ukaze. Vsi častniki, kar jih je ns dopustu, so
poklicani v službo.

Carigrad, 13. avgusta Pri oficirskem ban
ketu na čast Mahmud Šefket paši so se slišali
zelo bojeviti govovi.
Solun, 13. avgusta. V Ipeku in Djakovi so
bili burni shodi. Resolucije pozivajo vlado, naj
ukaže, da se maršira proti Atenam. Ipek in
Djakova bi dali 40.000 prostovoljcev. Mladoturki
in Arbanasi agitirajo proti vladi, zahtevajo demi
sijo Vilmi paše, Šefket paše in vojno z Grško.
Carigrad, 13 avgusta. Konzuli varstvenih
sil so izročili provizorični vladi v Kaneji sledečo
izjavo: «Da se odstravi naposredna nevarnost se
danjega položaja in da no bo treba mednarodnim
četam vnovič zasedati Krete, je neizogibno po
trebno, da se ohrani položaj, kakršen je bil v tre
notku, ko so varstvene čete zapustile Kreto; zlasti
velja to za razobešaoje grške zastave. — Od pro
vizorične vlade se zahteva odgovor do soboto
zvečer.

Carigrad, 13. avgušta. «Mornarica je do
bila ukaz, da počaka z odjadranjem do sobote.

Španija in Maroko.
Madrid, 13. avgusta. Streljanje iz topov v
Penon de la Gomera je trajalo ves dan. Končno
je bil sovražnik pregnan. Topništvo je streljalo
tudi na sosedne maročanske vasi. Mnogo Mavrov
je ubitih in ranjenih.
M el il a, 13. avgusta. Kabili so zopet napadli
transport živeža ter so izgubili 6 mrtvih in več
ranjenih.
A1 h u c e m a s, 13. avgusta. Maročani streljajo še
vedno na mesto. Oni imajo nekaj izgub. Španci
nobenih.
Tanger, 13. avgusta. General Marina je do
volil dvema delegatoma Kabilov, da sta se od
peljala iz Melile v Tanger z nalogom, da izvesta
pri španskem poslaništvu za pogoje miru.
Dunaj, 13. avgusta. Po informacijah iz naj
zanesljivejših virov so vsa poročila klerikalnih
listov o mučenju duhovnikov, katerim so se baje
celo iztikale oči, naravnost iz trte izvita. Prav
tako so zlagana, kakor tista vest, da bi bili revo
lucionarji v Barceloni preprečili rešitev nun iz
ognja. V Španiji je poseben odbor meni
hov, škofov in vlade, ki je v zvezi z
Rimom in ima namen, razširjati take lažnjive
vesti po vsem svetu, da bi pripravil revolucio
narje ob opravičene simpatije, ki jih povsod uži
vajo.
Madrid, 14. avgusta. Iz Melile poročajo ča
sopisi, da bodo imeli Španci konec tedna 38.500
mož v Afriki. Med Kabili so baje hudi prepiri.
Penon de la Gomera, 13, avgusta. Cez
dan je sovražnik večkrat streljal na trdnjavo. V
mraku se je približal ; španska artiljerija ga je pri
silila, da se umakne. Po noči je na raznih krajih
zažgal ogenj ter z uspehom streljal na trdnjavo.
O polnoči je jenjal naskok. Španci nimajo izgub,
Kabili imajo več mrtvita in ranjenih.
Tanger, 14. avgusta. Kabili so doslej vjeli
300 Špancev, s katerimi lepo ravnajo.
Madrid, 13. avgusta. Vse vojne ladje so do
bile ukaz, da odjadrajo v Meblo.

Stavka. înomost, 13. avgusta. Stavka ti
skarjev bo v pondeljek končana.
Praski vojni minister. Berlin, 13. avgusta.
Za naslednika generala Einema je imenovan gene
ral infanterije v. Heer ing e n, ki je bil doslej
poveljnik drugega armadnega zbora:
Nesreča z avtomobilom. London, 13. av
gusta. V Tilsheadu se je včeraj avtomobil zapeljal
v četo vojakov. Dva vojaka sta na smrt nevarno,
tri je težko, pet pa jih je lahko ranjenih.
Dijak Dbingra. London, 13. avgusta. Državni
podtajnik za notranje zadeve je ukazal, da se iz
vrši smrtna sodba nad indijskim dijakom Dhingro
dne 17. t. m. (Pred par dnevi se je poročalo, da
bo Dhingra pomiloščen.)

Društvene vesti.
§ Podružnica klesarjev in kamnolomcev v
Nabrežini prirodi v nedeljo, 15. t. m. na nabrežinski postaji koncert s plesom, čigar čisti do
biček je namenjen za podporo stavkujočim Me
sarjem v Trstu. Z ozirom na namen, pričakuje
odbor najštevilnejšo udeležbo, da se izkaže tržaškim
sodrugom tista vzajemnost, ki so jo oni ob vsaki
priliki izkazovab nabrežinskim sodrugom.

Poslano.
Izjava.
Skupna seja upravnega odbora in nadzomiškega sveta
«Konsumnega društva za Ljubljano in okolico», ki se je vr
šila dne 13. avgusta zvečer, izjavlja, da je trditev bivšega
društvenega prodajalca Drag. Grila, in trditev časopisa «Slo
venec» z dne 7. avgusta, češ, da je predsednik upravnega
odbora «Konsumnega društva za Ljubljano in okolico», Anton
Kristan, samovoljno odpustil iz službe Grila — ne
resnična; resnica je, da se je v skupni seji dne 12. julija
soglasno sklenilo odsloviti prodajalca Grila iz službe. Pred
sedniku Antonu Kristanu očitati v tem pogledu kaj nepra
vilnega, je — milo rečeno — nepošteno.
Po nalogu:
Za upravni odbor:
Buda Josip 1. r.
Josip Slamnjak 1. r.
Za nadzorstvo:
I. Klemenčič 1. r.
R« Galonlč 1. r.
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Naznanilo.

V Istri se je ustanovila s sedežem v Parenzu (Poreč) vpisana zadruga z o. j.
pod imenom „Enopolio Iitriano“, katere delokrog obsega celo deželo in katere
namen je prodavati direktno vino producirano od svojih članov.
V to svrho se iščejo spretni zastopniki in posestniki zalog in krčem, ki bi
želeli prevzeti prodajo v različnih središčih konsuma.
„Enopolio“ se bavi tudi s razprodajo namiznega grozdja.
Pridelek Î80.000 hektolitrov belega, rdečega, finega in namiznega vina. Pogoji
po sporazumu.
Resne ponudbe s referencami naj se pošljejo na „Enopolio Istriane" Parenzo.
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Ishala t Ł]nbl]anl vsak
torek, četrtek tn soboto.
Nuoinln* xa avstro-ogrske kraja
ia celo leto 14 K,ra pol leta 7 K;
ia četrt leta 3'50 K, mesečno 1-20 K,
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9'50 K za četrt leta 4-80 K.
Pasanana Havllka IK ».

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
85. štev.

V Ljubljani, v torek, dne 17. avgusta 1909.

NASLOV A : Za dopise in rokopise
list ; Uredništvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana — Za denarne pošiljatve
naročila na list, reklamacije, inserate Ltd.: Upravništvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana, Šelenburgova ulica 6/IL

Nacionalistična lorija.
Kmalu bomo dosegli, da bo človeka sram po
vedati, da je Avstrijanee. Dokler nore tepčasti na
cionalisti po zakotnih gnezdih, se opravi vse s smeh
ljajem. Ûe pa postanejo ljudje v glavnem mestu
osli in opice, pa stopa človeku vendar kri v lice
in najraâi bi tedaj zatajil svoje državljanstvo. Ljudje
so samiposebi v velikem mestu seveda iz ena
kega testa kakor r hribovski vasi. Ampak socialna
okolica je vendar drugačna v prestolnici, kjer so
zbrani naj višji kulturni zavodi in kjer so vsi pogoji
za življenje v večjem slogn. In če se more v ta
kem mestu cele tedne ohraniti taka tepčarija kakor
Šovinistično pijane «narodne» demonstracije, izraža
joče najbolj zabito, naravnost kretensko sovraštvo
do ljudi, govorečih drug jezik, tedaj se mora člo
veka lotiti velik pesimizem in reči si moramo, da
vsi brezžični brzojavi in Röntgenovi žarki in zra
koplovi na krmilo ne dokumentirajo toliko človeške
kulture, kolikor dokazuje nacionalizem človeške be
stialnosti.
Poročali smo, da je Seška aoeiaiaa-detaokisitično turistovsko društvo na Dunaju nameravalo v
nedeljo prirediti izlet po Donavi in v slikovito Vahavo ter da se je nemškim nacionalcem tistega ka»
libra, ki zagotavlja pijanost po dnevi in po noči
posrečilo, razkričati navadni izlet kot «češki naskok
na nemško posest» kot «nevarnost za nemški na
rod». Po Dunaju, v Kremsu, Meiku i. L d. se je
agitiralo cele tedne z očitim namenom, naščuvati
nemško ljudstvo, da bi napadlo mirne češke delav
ske izletnike. Gostilničarji so razglasili, da bodo
zaprli svoje gostilne, da ne bodo izletniki dobili jedi
in pijače; to je sklenil tudi veliki kloštar v Meiku,
ki sicer zelo rad jemlje profit — skratka, bilo je
tako, kakor da se pripravlja prava vojska.

PODLISTEK.
Ko so bele rože vzcvetele .. .
... Ko so bele rože vzcvetele ...
Kaj je bilo tedaj?
Bf ! Kaj je bilo ?... Kaj vem ?...
à da! Že vem, kaj mislite. Spominjam se.
Časopisi so objavili tedaj neko beležko. Pravza
prav nič posebnega ... To se primeri vsak dan.
Le čitajte časopise velikih mest. Po pet, šest, po
deset takih ali podobnih slučajev najdete v eni
številk;. Takih notic ne čita skoraj nihče več po
zo no; prenavadno je že. Kvečjemu če se tiče
znanca, ali pa inače zanimive osebe . ■. Ona pa
je bila navadna tvomiška delavka. Prosim vasi...
Samo nekaj je bilo takrat nekam nenavadno.
pa — tiste bele rože, kaj?
Mm — no J Spominjam se. Čital sem tista
opisovanja. Ali jo poznate, poezijo po senzacijah
pohlepnih dnevnikov,'' Ej, da, zoprna je, zoprna,
a vendar oživa in prebavlja tisočkrat več ljudi to
prisiljeno, iz same špekulacije zajeto jokavo sen
timentalnost, to bombastično liriko, kakor Tolstega
romane, Maupassantove črtice, d’ Annunzijeve
pesmi, Ibsenove drame .. •
Spominjam se,

pa _ pravzaprav — saj je res, saj je res
lepo. kadar vzcveto tiste bele rože. Ne vem že
prav, ob katerem času se to godi, ali je v maju,
* mi, ah pozneje... ? Zdi se mi, da je to
''«hčno, Na trg« je tedaj vse polno »ž» No —

Med izletniki, ki so se oglasili že pred meseci,
je bilo tudi mnogo žen in otrok. To je bil glavni
razlog, da je zadnji dan društvo sklenilo, da izletniki
sploh ne zapuste barke in ne dajo drhali prilike
za tolovajstva. Vendar pa ni mogla stvar miniti
brez rabuk. Ponoči od sobote na nedeljo smo do
bili od dunajskih sodrugov sledeči brzojav:
«Kratko pred odhodom barke ob 9. zvečer se
je nabralo v okolici pristanišča okrog 5000 kriča
čev razne mladosti. Policija je imela 1000 mož na
nogah, deloma na konju ter je ž njimi zaprla vso
okolico. «DemoB3trantje» so rjoveli «Wacht am
Rhein» in druge znane nacionalistovske pesmi.
Sploh so se drli kakor na ražnju. Nekoliko izlet
nikov, ki so prišli že pozno in sami, je bilo neko
liko v nevarnosti; nacionalistična bagaža jim je
žugala s palicami, vendar jih ni dosegla. Krik je
trajal, dokler ni barka izginila v temi. Potem so
«demonstrantje» v koloni odkorakali proti Leopol
dovemu. Izdali so tudi listke, ki pozivajo, naj se
«narodni» Nemci zbero tndi jutri popoldne, ko se
ladja vrne.»
To je torej najžlahtnejši cvet buržoazne kul
ture. Ošabna meščanska družba, ki si domišljuje,
da jo je sam bog v nebesih uredil tako, kakršna je
in se neprenehoma postavlja kakor kavka na znanih
kupčkih, je še tako bedasta, da smatra take iz
bruhe svoje duševne pleničnosti za manifestacije ne
kakšnega idealizma. Žalostna kultura! Karikatura
kulture, ki že davno ne zasluži nič druzega, nego
da čim prej crkne na svojem lastnem gnojišču. V
čem se razlikuje ta blaznost od samoljubja «div
jakov»? Za koliao je razgled te družbe širši od
horizonta Hotentotov in Patagoncev.
Pravi narodni interesi nimajo s tem duševno
slepim korajžaratvom prav nič opraviti. Via ta ža
lostna prismojenost je le ovira pravemu narod
nemu razvoju in vse te škandalozne rabuke le do
kazujejo, da je nacionalizem najhujši škodljivec na
rodnosti. Zatoraj: Boj nacionalizmu na celi črti!
in ... kaj vraga naj se spakujem? Tiste rože —
imam res rad. Ne vem, zakaj. Človek ljubi vča
sih nezavedno...
Tedaj je bilo torej, ko so bele rože vzcvetele.
Tudi Lizika jih je imela rada. Bila je seveda
tvorniška delavka, a tudi delavke vidijo včasih
lahko rože. Lizika jih je videvala često. In nič
druzega na svetu ni imela rada, vsaj tako zelo
rada ne, kakor tiste rože, pa njega. Večkrat je
dejala :
— Kadar umrjem, morate natrgati toliko belih
rož, da me ž njimi vso zakrijete. Tedaj se bodem
smehljala, čeprav vi ne opazite tega.
Mi smo se pa že tedaj smejali: hahahal O
umiranju govoril Saj je šele začela živeti!
Da, da. Resnično smo se smejali. Prosim vas,
kdo pa razume, kaj pripovedujejo bele rože, ka
dar vzcvetô, kaj šepeče njih vspavajoča dehtoba,
kaj pihlja tista večerna sapica, ki prinaša, odnaša
in raznaša rožno vonjavo?
Vsak večer se zmrači, s hribov padejo sence
dol v nižavo. Kdo pa opazi, če so te sence en
krat drugačne, nego navadno ? Kdo opazi, če listje
enkrat drugače zašušti, kakor običajno? ...
Bilo je tedaj, ko so bele rože vzcvetele. Oh,
lepo je bilo Liziki pri duši. Tudi v njenem srcu
je cvetelo, kakor bi bile tam same gredice, polne
belih rož.
Dasiravno je bila samo priprosta tvorniška
delavka ...
Nad veliko, tiho tovarno se je razlivala tista
čudna mesečina, ki je v »voj» medli bliSčobi vi-

Beklamaelje so peltaiaa proste.
Weftankävaa* plima s* oa «preIsmaja. Kakeplll st at vranje,
iaetaM. latsttpa* pitil-nstit«
Uriaa 81 mm) m takrat 10 via.,
vtikrat pa iejevera.
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Leto XII.

Zavedajmo se, da je ves nacionalizem duševna za
ostalost, traparija, idiotizem, da se z nacionalizmom
dokazuje samo nesposobnost za višjo kulturo, da
je narodnjakarstvo zaostajanje na nizki, barbarski
stopinji razvoja, da je vsa vahtamrajnarija in hejslovanarija in patriarosetizem in kar spada v to
poglavje, pomilovanja in zaničevanja vredno. Če
se dela narodnjakarstvo kakor bi bilo kaj boljšega,
tedaj uganja le predrzno baharijo, ki jo poplača
človek resnične inteligence in višje kulture s
prezirom.
Nacionalizem je nacionalizem ; divjaštvo je
divjaštvo, tepčarija je tepčarija. Če plapola nad
njo frankfurtarica ali katerokoli drugo platno, je
vseeno. Proti vsakemu nacionalizmu je treba iti v
boj, zakaj dokler ima ta barbarija besedo, nismo
kulturni ljudje, ampak k večjemu v pantalone in
suknjiče in frake oblečena dvonožna živina. Pre
magati narodnjakarstvo povsod, na celi črti, v
vsaki fasoni, je prvi pogoj, da postanemo kul
turni ljudje.

Iz tržaškega deželnega zbora.
O drugi in za sedaj zadnji seji tržaškega de
želnega zbora smo dobili obširnejše poročilo, iz
katerega objavljamo še sledeče posameznosti.
Socialni demokratje so vložili, kakor smo že
poročali, tri nujne predloge. Prvi, ki ga je zasto
pal poslanec dr. Pnecher, je izražal protest
proti obstrukciji v državnem zboru, ki je prepre
čila nujno delo za ljudske interese. Razume se,
da je bila njegova kritika obstrukcionističnih
strank, češko-agrarne in slovensko-klerikalne, pri
merno ostra. Zanimivo je, kakšno stališče so
zavzeli spričo tega predloga meščanski poslanci
obah narodaosti. V imenu italijanskih nacionalcev
se je oglasil poslanec Krach proti predlogu,
češ, da njegove stranke ne interesira, kar se godi
na Donajn. Težko je uganiti, kakšno modrost je
hotel pravzaprav razodeti e temi besedami. Ne-
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deti kakor bi hotela nekaj povedati. Drevje je
slikalo fantastične, temnosive, skoraj črne sence
vanjo, v nekaterih oknih pa se je nekaj lesketalo,
kakor tisto zlato, ki je baje škratje kopljejo po
noči v globokih, tajnih rudnikih sredi gostih,
črnih gozdov.
V takih čarovnih nočeh mora srce ljubiti, ali
pa koprneti. Seveda žive tudi ljudje, ki take noči
prespé, ali pa presedé v zakajenih kavarnah, ob
pisalni mizi, nad debelimi folijanti. Kdo bi poznal
in razumel srca in umove vseh ljudi?
Lizika je pripadala tistim ljudem, ki morajo
v takih nočeh ljubiti, ali pa koprneti. Imela je
tako srce. Njena obleka je bila zelo enostavna in
navadna in precej obnošena, kajti tvornlške de
lavke sl s svojim zaslužkom ne morejo kupovati
dragih oblek in Liziki sploh ni bilo ležeče na takih
stvareh. Nikdar se ji ni tožilo po dragocenem
blagu in po lišpu ; a srce ji je bilo vendar polno
želja. Že v otroških letih se je je lotevalo neko
čudno, skrivnostno hrepenenje po nečem, česar
ni poznala, česar je iskala v zvezdah, v rožah, v
pesmi — zlasti pa v rožah, v belih rožah. Ona
je rasla, a ž njo je naraščalo tisto željno, neugasno, nekam tožno hrepenenje v njenih grudih in
kadar se je razlila srebrna mesečina po prijazni
dolini, ji je bilo prav tako, kakor bi morale zdajinzdaj zabliščati zlate črke v bledi svetlobi, ka
tere bi ona tedaj zložila v besede in one bi ji
povedale nekaj lepega .. - lepega ... !
Dalje prih.

mara naj bi bile avtonomistično stališče njegove
stranke; ampak če so imele tak namen, so b?le
slabo izbrane. Potemtakem se gospodje tudi ne bi
smeli nič brigati za to, če bi dunajski parlament
sklenil, da se Trst razdeli v pet občin, da se od
pravi tržaški deželni zbor i. t. d. In če se ne inte
resiralo za državni zbor, je nelogično, da kandidi
rajo pri vsakih volitvah.
Drugi se je oglasil dr. Sl a vi k v imenu slo
venskih narodnjakov, ki baje ni bil zadovoljen z
obliko predloga. Ugibal je, da hočejo socialisti
protestirati proti obstrukciji, ker je slovanska.
Trdil je, da želi njegova stranka narodni sporaz
um, da pa hodijo Italijani po krivih potih in da
Slovenci ne morejo biti za italijansko vseučilišče
v Trstu.
Dr. Puecher se je čudil Slavikovim argu
mentom ter je izražal mnenje, da nasprotuje so
cialističnemu predlogu pač bolj radi vsebine nego
radi oblike. To pa se mu zdi čudno, ker meri
predlog proti klerikalni obstrukciji, dočim so
se slovenski tržaški poslanci, ko so vstopili v de
želni zbor, odnosno mestni svet, lagali svobodo
miselne. (Kadar bo sodrug Puecher bolje spoznal
našo gospođo, se ne bo več tako zmotil, da bi
pričakoval svobodomiselnosti od tržaških slovenskih
naeionalcev.)
Predlog je bil, kakor smo že zadnjič poro
čali, odklonjen, ker so zanj glasovali samo socialni
demokratje.
Drugi nujni predlog, ki ga je zastopal so
drug G e r i u t z, zahteva, da se odpravi carina na
žito in krmo do 31. julija 1910 in da se sklenejo
trgovinske pogodbe z balkanskimi državami. Ta
predlog je bil soglasno sprejet, kakor tudi tretji,
ki ga je zastopal sodrug Spazzai, zahtevajoč od
deželnega odbora, da sestavi nov volilni red za
tržaški deželni zbor, sloneč na podlagi splošne
in enake volilne pravice ter proporcionalnega
zistema.
Po sprejetju teh predlogov se je zaključila
seja in ž njo vred poletno zasedanje.

e

Švedski bof.
Malenkost ni, kar se godi na Švedskem. In
nikjer ne more biti zavednega delavca, ki se ne bi
zanimal za veliki boj tako kakor za svojo najlastnejšo zadevo. Ne more biti pravega delavca, ki
ne bi čutil: Švedska generalna stavka ni važna le
za švedske delavce, ampak vsi smo prizadeti.
Zmaga švedskih sodrugov bo vspeh za delavce
vsega sveta, njihov poraz bi škodoval vsem.
Delavstvo cele dežele v boju z delodajalci
cele dežele — tako so se že razvili socialni boji.
Tako se potrjujejo v praksi nauki socialne demo
kracije o gospodarskih zakonih, o neizogibnem
boju med delom in kapitalom, o nujnosti na
sprotja, ki se mora pojavljati, dokler vlada ka
pitalistični družabni red. Tako se potrjuje resnica,
da izvirajo zgodovinski dogodki iz gospodarskih
razmer, ne pa iz etičnih traktatov. Tako se po
trjuje dejstvo razrednega boja, ki je neizogibna
posledica različnih razrednih interesov. Ia tako se
razbliDjevajo vse piškave teorije o močnejših ide
alnih, narodnih, verskih in kdove kakšnih inte
resih.
Švedski kapitalisti prav gotovo niso posebna
rasa, ki bi ji bila od narave vcepljena nenavadna
hudobnost. V privatnem občevanju bo človek go
tovo našel dosti prijetnih, simpatičnih ljudi med
njimi; tudi dobre duše in mehkega srca bo ta iu
oni. Tako je pač kakor pri nas. Saj se nahajajo
tudi med našimi podjetniki privatno povsem lju
beznivi eksemplari, humoristi, idealisti, humanisti;
enega strese vselej, kadar vidi pohabljenca, drugi
izgubi tek, če se mu pri kosilu pove, kako je tekla
kri piščancu, ki so ga pravkar prinesli na mizo,
Ampak čim pridejo na vrsto razredna vprašanja,
je vsa mehkoba kdovekje in edino interesi odlo
čujejo. Za varstvo in pospeševanje svojih razred
nih interesov so se podjetniki organizirali pri nas
prav tako kakor na Švedskem, pri nas internacio
nalno in na Švedskem internacionalno ; a pri nas
pridigajo delavcem prav tako, da je mednarodno
organiziranje izdajstvo narodnosti kakor pripove
dujejo to švedski kapitalisti švedskim delavcem. In
kakor iščejo zdaj švedski kapitalisti stavkokaze po
vsem svetu brez ozira na narodnost, tako jih
iščejo, kadar je profit v nevarnosti, nemški, laški,
slovenski, japonski kapitalisti,
Za naše delavstvo je švedski boj posebno va
žen, ker nam kaže, kaj nas čaka v bodočnosti in

na kaj moramo biti pripravljeni. Tudi naši podjet
niki so organizirani. Radi ne povedo tega, vsaj
tako ne, da bi delavci slišali. Ampak včasi se ne
da vtajiti. Ob zadnji mizarski stavki v Ljubljani
n. pr. niso nastopale posamezne mizarske tvrdke,
ampak njihova organizacija. Strmečim očem na
ivnih ljudi se je takrat pokazalo, kako medna
rodno se znajo organizirati največji patriotje m
rodoljubi za boj proti delavcem. Kakor pes m
mačka se gledajo pri nas Slovenci in Nemci; člo
vek bi mislil, da je občevanje Slovenca z Nemcem
hujše od smrtnega greha. In vendar je komandi
ral navdušene rodoljubne slovenske podjetnike
nemški, šovinistično nemški ravnatelj kranjske
stavbinske družbe in slovenski delodajalci so slu
šali kakor so mohamedauci muezina in vse je bilo
v redu. Gospodje podjetniki so organizirani za boj
proti delavstvu, pa vedo prav dobro, da je
taka organizacija le tedaj sposobna za boj, če je
razredna in mednarodna.
Na švedskem se čuti kapitalistična organizazacija že dovolj močno, da izziva odločilne boje.
Sedanjega spora niso povzročili delavci, ki zaradi
krize nikjer niso nastopali z večjimi zahtevami.
Ampak podjetniki so hoteli, enkrat <obračunati>.
Hoteli so zopet postati «gospodarji v svojih hišah».
Pa so pritiskali toliko časa, da je postal boj ne
izogiben.
Naši podjetniki še ne zaupajo toliko svoji
organizaciji in svoji moči. Ampak kadar se bodo
čntili dovolj krepke, se bo pri nas zgodilo kakor
na Švedskem. Zakaj delavci se morajo pri nas bobojevati za izboljšanje svojega položaja kakor na
Švedskem, ali pa kakor na Angleškem, v Belgiji,
v Ameriki in delodajalci se morajo pri nas bra
niti kakor kjerkoli na svetu. Delavci morajo gle
dati, da dobe vpliva v delavnicah in v tovarnah,
delodajalci morajo občutiti, da so omejeni, če
nimajo absolutne moči pod svojo lastno streho.
Tako so konflikti neizogibni in čimbolj napre
duje organizacija na eni in na drugi strani, tem
močnejši so boji. Včeraj stavka v posamezni de
lavnici, danes v eni industriji, jutri v celi deželi.
Danes na Švedskem, jutri v Ameriki, pojutrišnjem
v Avstriji. Podjetniki se pripravljajo; švedska
stavka pa je glasen opomin delavcem po vsem
svetu, naj ne pozabijo na svoje priprave, naj
skrbe da ne bodo v svoji organizaciji slabejši ka
kor kapitalisti v svoju
Švedska stavka pa tudi uči, kako nujno po
trebna je solga in vzajemnost delavstva. Tndi
švedski kapitalisti so veliki «patriotje», pa se ven
dar nič ne ženirajo, pošiljati agente na Angleško,
da bi tamo nabrali stavkokazov in Haročati na
Nemškem kruha in mesa. Kako naj bi švedski de
lavci upali, če se ne bi smeh zanašati na medna
rodno solidarnost vseh delavcev? In kako hitro bi
nemški kapitalisti šli delat kupčije na Švedsko, če
jim ne bi nemški delavci mogli preprečiti čednega
namena I
Silnejši postajajo delavski boji od dne do
dne. In v teh razmerah se upajo brezvestni ego?
istični častihlepci zanašati med delavce narodno
soyraätvo 1 V času, ko je kapitalistom vsa narod
nost boljinbolj prazna fraza, ko jim je profit
več od vseh idealov in ko se družijo za svoje
razredne interese makar s hudičem, hočejo delavce,
ki jim je železna sloga potrebna kakor ozeblemu
solnce, razdvajati po nacionalnih in konfesional
nih taborih 1 Delavci, ki dobro premislijo, kar uči
švedska stavka, morajo priti do spoznanja, da
niso vsakovrstne «krščanske» in «narodne» organi
zacije samo nepotreben šport, ampak da je tako
razdvajanje delavcev s delavskega stališča neodpustna hudodelska lumparija. Vse hinavske dekla
macije o narodnih interesih imajo tukaj le en na
men : Razbiti slogo delavstva, uničiti delavsko
moč in izročiti delavce na milost in nemilost izkoriščevalnemu kapitalizmu, ki je in ostane kapi
talizem, pa če ga ves dan barvajo s slovenskimi
bojami. Vsako početje, ki gre za razdvajanjem de
lavstva, je hudobno. In švedska stavka kriči tudi
našim zavednim delavcem v ušesa, da je njihova
sveta dolžnost, poučiti še nezavedne tovariše o
nujni potrebi organizacije, ki obsega delavce vsega
sveta in ne dovoli, da bi se med delavstvo zabi
jali kakršnikoli «rodoljubni» ali «sveti» klini. Organiziran delavec mora v teh dneh biti učitelj svojih
tovaršev,

Španija in Marok«.
Španska vlada je po»uia korajžna. Doslej n
morali Španci boga hvaliti, ha so se mogli kolikor
toliko braniti v Meblu Zdaj pa hočejo ofenavnc
nastopiti. General Marina je dobi, podporo od
doma in ima sedaj baje 38.000 mot Ooenem pa
je vlada poslala v Melbo 19 bojnih 'mdr, in sicer
1 oklopno križarko, 5 lahkih križark
torpedo vk
in 5 torpednih razbijačev. Na vseh barkah ,=
bližno 209 topov. Pričakuje se, da be gentm Mj.
rina napredoval proti Seiuanu, ki je 30 kilometr,,
oddaljen od Melile. Preden se to zgodi, sena»-,
P» vsi dohodi v Melito dobro zavarovati. Zakaj še
zadnje dni se je zgodilo, ko je prva loyska divizija defilirala pred vrhovnim poveljnikom, da so
Maročani streljali na španske čete. Javlja se, da
so vse španske utrdbe, celo tabor kraj mesta, obdali
s trojnimi ograjami iz bodlikaîte žice.
Angleži sodijo o španskih namenih zelo pesi
mistično. Poročevalci velikih angleških listov trdijo,
da je treba najmanj 100.000 mož, če hočejo Španci
premagati Kabile, ki znajo mnogo botje streljati
od Špancev in so jim v zadnjih nojih vpUnili vsaj
tisoč repetirk. Tudi trdijo, da so dosedanje španske
izgube mnogo večje od kabilskib, ki so izgahili pač
okrog 800 mož, dočim so jih pa Španci izgatiu
baje najmanj 3500. Težak je boj s Kabili tudi ato.
ker so previdni in se ne izpostavljajo v bitki,
temveč prihajajo vedno v prav majhnih oddelkih,
ki se izvrstno skrijejo in potem streljajo tako, da
vsak strel zadene. Ce se jim res posreči, izvabiti
Spance v gorovje, ki je vse skalnato in razdrto, je
že verjetno, da bodo imeli Španci več opraviti,
nego bi jim bilo ljubo.
Med tem naznaDja pariški «Matin», da je dal
sultan Mulej Hafid guvernerju v El Kassaru nalog,
da odide s posebnim odposlanstvom h Kabilom in
da poskusi v sultanovem imenu, napraviti mir.
Seveda je veliko vprašanje, če se mu to posreči,
zakaj doslej so se Kabili v El Pifu navadno malo
zmenili za to, haj hoče in kaj noče sultan.

Domače vesti.
— Dr. Šn&teršič je dal zopet izjavo od sebe.
To dela mož zelo rad, ker se mu zdi, da izpričuje
na ta način svojo državniško dolžnost Oglasil se
je v dunajskem špekutacijskem listu «Die Zeit», kjer
modruje o torkovi konferenci, ki jo je skticai Giombinski. Dr. Šušteršič pravi, da ima konferenca
17. t. m. namen rešiti več tekočih vprašanj, izmed
katerih da se bodo dala nekatera brez velikih težav
ugodno rešiti. Glavni pogoji za delavnost parlamenta
pa so: 1. gladko delovanje češk. deželnega zbora,
2. zadovoljujoča rešitev krneč, vprašanja v Bosni.
3. ureditev zadeve glede italj. pravne fakultete v
Trstu.
Človeku se mora polagoma zavrteti v glavi.
če posluša in čita klerikalne izjave, katerih je včusi
toliko, kolikor kobilic na Krasu. Zdaj, ko poznamo
Šušteršičevo zadnje pojasnilo, nam je še manj nego
prej jasno, zakaj je njegova vojska pravzaprav oostruiraia. Nekaj časa pa so se gospodje klerikalci
priduševali, da imajo kakor Gato svoj «ceterum
censeo». Kakor je moral rimski senat neprenehoma
poslušati «Garthaginam esse delendam», tako stao
bili pripravljeni na vsakdanji klic : ihieaerta mora
pasti». Saj so celo preprečenje pooblastilnega za
kona. opravičevali, češ, da se Bienerthu ne more
zaupati sklepanje trgovinskih pogodb, Kakšen čudež
je torej to, da v Šušteršičevih pogojih ni Biener
thovo demisije? Aii pa to morda ni čudež, temveč
jzabljivost?

— Triaiki mMčuaki demokratizem, naj je
ansko aii pa slovensko pobarvan, ostane na
način eksotična cvetka in nikakor ni ugodno,
j ji pride preblizu z nosom. Demokratični so
stu vsi nacionalisti. Ampak bog nas varuj tega
jkratizraa, nąj že prihaja z iredentovsko gesto,
a v veteranski uniformi l Prav pikantna je
v tem oziru debata o socialističnih nujnia
ogih v tržaškem deželnem zboru, Tu je n. pr
pil italijanski nacionalist Brocch.i in zač:
eliti socialnim demokratom pohvalnice,
i zaželi korakati po poti zdravega dsmekra*
, ki odgovarja popolnoma in na vsako P-‘*vsakera oziru in na vsak način načeto® itate-nacionalistične stranke! In gospoda Srocchija
li» to, zakaj njegova stranka je bila «vedno»
oderuškim carinam in za splošno volilno praPotem pa pride dr. Sla vik >n začne prii, da so tudi slovenski nacionaici nasprotniki
iške carine, da so prijatelji splošne in enake
ie pravice, da so navdušeni pristaši proporcio:ga zistema l Vzemite pa v roke «Edino»»
6. avgusta, premagajte svojo estetične anuo, pa berite njeno baharijo s splošno in proionalno volilno pravico, pa njen apel, aa naj
tudi» socialni demokratje potegnejo zanj ■
te, pa se ne prijemajte za glavo. Predrznost je
r«« sp «Ima dobra /astnoat, to « jo je obra-

sreüvcö,c?eIB.
mncgo^uacioualističnih poslancev,
in drugih vodij ni vedelo, kaj je pravjjnrsr proporcionalna volitev. Res je, da se marsiisisn še sanjalo ni, kako škoduje žitna carina,
aoter nisc socialni demokratje dvignili svoje akcije.
Aisoik danes je ljudstvo spoznalo vrednost in
nujnost teh zahtev. Zakaj torej ne hi nacionalisti
rekli, da so jih izumili? Težko je pač omajati
nauk, da je hog v šesfih dneh svet vstvaril ;
ampak da ga je vstvaril po idejah nacionalistov,
se še lahke zatrdi, in prepričam bodite, da boste
tudi to še slišali in kak Brocchs ali Siavik bo po
hvalil boga očeta, ker je tako lepo izvršil njegove
Ideje. Kdo ve? Morda se nam s časom tudi do
kaže, da sta Brcechi in Siavik «iznašla» socializem.
— Nssuri v Sranju. Pod tem naslovom je
prinesel «Siovenec» v 180. štev., notico, v kateri
napada po nedolžnem osobje Lampretove tiskarne,
čes, da so kot «nepoklicani gosti» prišli na otvo
ritev «Ljudskega doma» in tam bili najbolj glasni,
katero veselo razposajenost da so «mladi Srbi»
tud; na cesti obdržali. Na to nesramno laž «Slo
venčevega» dopisnika odgovarjamo, da sta samo
dva naša tovariša, ki sta šla ob 11. zvečer domov,
slišala vpitje in pijano petje iz takozvanega «Ljud
skega doma», ki sta ga smatrala za navadno
gostilno, pa sta šla pogledat, kdo tam tako
divje tuli in razsaja. Ko sta se nagledala komedije,
sta šla mirno domov, dočim so krščanski mladeniči
in Marijine device razsajali in vpili vso noč, tako
da bližnji prebivalci vso noč niso imeli miru. To
liko rešnici na ijubo,
— Nesreča z avtomobilom se je prigodila v ne
deljo dopoldne okolu desetih med železniškima
postajama Sapiane in Jurdani v Istri nasproti že
lezniške čuvajnice št. 28. Avtomobil je vozil iz
Logatca, kjer je na počitnicah družina nekega sli
karja, proti Reki. Na ovinku pri železniški čuvaj
nici pa se je avtomobil s ceste prekucnil in padel
približno osem metrov čez skalo na njivo, tako da
se je popolnoma razbil, edino kolesa, katera so
motela navzgor, so ostala cela. V avtomobilu je
bilo šest oseb, Železniški čuvaj je takoj na želez
niško postajo naznanil nesrečo. Od tam so pa
telegrafično pozvali zdravnika iz Trnovega pri
ilirski Bistrici. Zdravnik je prišel takoj z vlakom,
je pregledal in obvezal ponesrečence, katere je
potem sprejel vlak. Šoferja in pa nekega gospoda,
ki je bil pri dotični družini kot gost, so odpeljali
v reško bolnico, dočim so se lastnik avtomobila,
njegova soproga in pa njegova dva majhna sinčka
vrnili na letovišče v Logatec.
— Afera Mazale je končana s tem, da je ka
sacijsko sodišče zavrnilo ničnostno pritožbo dr
žavnega pravdništva zoper razsodbo porotnega so
dišča v Novem mestu, ki je, kakor smo ob svojem
času poročali, oprostilo Mazeleta.
— Strela je ubila due 10. avgusta Jožefa Crnologarja iz Zasipa, ko je kosil na pašnikih pod
Bregom ob Savi v btezniški župniji. Tudi v zvo
nik na Breznici je udarila strela; škode ni nare
dila. Toče ni bilo kljub temu, da je nevihta tako
hudo razsajala.
— Utopljenca so potegnili pijonirji pod Ptu
jem iz Drave. Telo je že precej razpadlo. — Pre
peljali so ga v ragozniško mrtvašnico. — V Ptuju
je v sredo pri vajah zopet utonil pijonir. Mnoštvo
preveč zmučijo iu če se zgodi nesrečni slučaj, da
kdo pade v reko, ni čuda, da se ne more rešiti.
— Neareča na stavbi. V ponedeljek, 9. t. m.
popoludne ob pol 5. je pri zidanju nove hiše g.
Pavleta Ponikvarja, krojaškega mojstra na Mirni,
padel neki zidar iz Mokronoga, ki je znan pod ime
nom «Luka», raz oder tako nesrečno, da si je
zlomil tri rebra in se tudi ua glavi močno pobil.
V sredo pa je revež umrl.
— Utonil le r Savi pri Mojstrani žganjar
Jernej Podrekar, delavec iz Naklega, star 48 let;
ko so ga svarili, je rekel, da žganje za celi svet
ne pusti, v ponedeljek večer pa so mrtvega iz
vode potegnili pol ure daleč pod vasjo,
— Z nožem f trebuh zabodel je v Cerknici fant
France Braoiselj fanta Andreja Baraga. «Siovenec»
pravi, ia je Braniselj zagrizen liberalec, Baraga pa
— ki je kmalu umrl — priden «Orel», in da se
je zgodilo hudodelstvo iz strankarskega sovraštva.
— iganjarij v Avstriji pač ni premalo. Na
šteli so jih 149,45u in plačujejo davka 2,280.000 K.
Žganje prinaša skupno državi 90,332.000 kron. Po
pilo se je žganja iam 97,600 000 litrov, 20,451.700
litrov več kakor leta 1879, k0 se ga je popilo
77,148.300 Iilrov. Lani je prišlo na vsakega prebi
valca naše državne polovice povprečno 3’7O litra
žgaoja. Žalostne številke 1
—- Bajka o zakladu, Pred kratkim so časo
pisi pisali =’ Neki delavec v Beneventu je našel pri
popravljanju starega vagona skrinjico s 1700 tiso
čakov lir. £er ni izgubil nobeden v Italiji take
svote, se misli, da je skrinjica iz Mesine in da je
Dien lastnik umrl o priliki zadnjega potresa koncem
lanskega ieta. — 2daj se je izkazalo, da je cela vest

izmišljena.
. .
_ Obesil ie ie v «obojo ponoči pri kozolcu
na Tržaški cesti za hišo št. 1?, v Ljubljani rojeni,
ter na Glincah št 57 stanujoči, oženjem 66 letni

drvar han Lavrič. Na lice mesta došla policijska
wnaisija je zamogla konstatirati le smrt in je od
dana, da so truplo prepeljali v mrtvašnico k Sv.
Krištofu. Vzrok samomora je neznan. — To je oni
Lavrič, ki je prišel pozimi iz neke kleti v Nunski
ulici na glavi težko ranjen in je dejal, da ga je
nek neznanec s težko sekiro po glavi udaril brez
vsakega vzroka. Izpovedi pa so si tako nasproto
vale, da se ni moglo nič pozitivnega dognati in je
bila ostala cela zadeva terana. Sumili so, da se je
bil mož nalašč ali pa po nesreči sam poškodoval.
— Za varstvo tiČBV. Tržaško namestništvo je
izdalo na vse občine v deželi ukaz, ki stremi za
tem, da se izda od strani občin čimmanj dovoljenj
za ptičji lov. Namestništvo utemeljuje to naredbo
s tem, da so «tičarji» po nekaterih krajih popol
noma. uničili vse ptice, vsled česar se je pojavila
v dotičnih krajih velika množina mrčesov, ki jih
navadno pobirajo ptice.

Zadnje vesti.
Politični položaj.
Dunaj, 17. avgusta. Jutri ima ministrski
svet sejo, ki se peča s tekočimi posli. Druga
seja bo najbrže pojutrišnjem zaradi Glombinskijeve konference.
Dunaj, 17. avgusta. Radi današnje konfe
rence je prišlo že mnogo poslancev na Dunaj.
Češki radikalci so odklonili udeležbo. Glombinski
je povabil tudi socialne demokrate, ker so razen
Masaryka še drugi poslanci izražali mnenje,
da je konferenca brez socialnih demokratov nezmiselna. Če bo na konferenci kaj vspeha, se
skliče za četrtek po drugem ministrskem svetu
še ena konferenca klubskih načelnikov, katere bi
se tudi vlada udeležila. Pattai je včeraj govoril,
da se skliče parlament morda septembra na
kratko zasedanje, kar se pa baje ne vjema z
Bienerthovimi načrti.
Dunaj, 17. avgusta. Krščanski socialci trdijo,
da so vse vesti, ki govore, da se sestavi nova
vlada z Weißkirchnerjem na čelu, izmi
šljene.
_________

NaclonalHa lurlja.

izpolnijo znanih zahtev, nastopi mednarodna mor
narica energično.
Carigrad, 16. avgusta. Ob turško-grški meji
je skrajna napetost in očividna bojaželjnost. Grški
poslanik Gry pariš je turškemu ministru Rifaatu
naznanil, da so turški kmetje pri Trikali preko
račili mejo in ugrabili grškim pastirjem 250 ovac.
Bojkota proti Grkom ne more vlada preprečiti. —
V Bejrutu se je ustanovil «Odbor turških mater»,
ki je telegrafiral parlamentu, naj se napove Grški
vojna.
Atene, 16. avgusta. Radi vojne nevarnosti je
vlada poklicala 5 razredov rezervistov pod orožje.

Sociali stične demonstracije. Zagreb, 16.
avgusta. Za nocoj je napovedala socialno-demo
kratična stranka ljudski shod na Vseučiliškem
trgu, kjer je imel sodrug Juraj Demetrović
poročati o političnem položaju. Vse je kazalo, da
bo na shodu velikanska udeležba. Naenkrat pa
je policija prepovepala shod, kar je delavce
silno razburilo. Po 6. zvečer se je zbralo mnogo
ljudi na trgu. Brez vsakega razloga jih je policija
na konjih napadla. To je delavstvo še bolj
razburilo. Kmalu je bila velika množica na Iličkem
trgu. Tudi tukaj so jih naskočili policisti in žan
darji, tako da se ljudstvo ni imelo kam umakniti
in se je moralo braniti s kamenjem. Na obeh
straneh so bili posamezniki ranjeni. Rauchova
policija, ki je frivolno provocirala demonstracijo,
je zaprla nekoliko ljudi.
Rektor Berti. Dunaj, 16. avgusta. Vlada je
potrdila ponovno volitev B er tla za rektorja na
češki univerzi.
Nova danska vlada. K o dan j, 17. avgusta.
Novo ministrstvo je tako sestavljeno: Predsednik
grof Hollstein Ledreborg, finance Neergard, deželna bramba Christensen, promet
L ar sen, justica grof Ahlefeldt, bogočastje
Högsbro, notranje Hörensen, poljedelstvo
Berntsen, trgovina Hansen.
Švedska generalna stavka. Štokholm, 16.
avgusta. V stanju stavke se ni nič izpremenilo.
V kapitalističnih in vladnih lažeh tudi ne. Sprevod
po Stokholmu, ki je bil napovedan za včeraj, je
vlada prepovedala.
Perzija. Teheran, 16. avgusta. Celokupno
ministrstvo je vložilo demisijo.
Potres. Tokio, 15. avgusta. V mnogih ja
ponskih mestih, zlasti v Nagoji, je potres napravil
veliko škodo. Baje je 21 ljudi ubitih in 71 poško
dovanih.

Dunaj, 16. avgusta. Izlet češkega socialnodemokratičnega društva turistov se je omejil na
vožnjo po Donavi. Parobrod se je peljal do
Jašperskega (Isperdorf), kjer se je obrnil. Vožnja
je bila krasna. Nemško-nacionalna „protestna“
akcija je bila prav klaverna. Nacionalistični aran
žerji so tri tedne trobili o velikanski koncentra Shodi.
Greta pri Tratn. V četrtek, dne 19. t. m. bo
ciji nemškega ljudstva, nazadnje se je pa demon
stracije v Melku udeležilo kvečjemu 3000 mladih v društveni gostilni (vogal ulice Cisternone) zaupni
ljudi. Ko se je ladja z izletniki peljala mimo, so shod vseh tu bivajočih sodrugov. Dnevni red :
na obrežju rjoveli, dvigali palice kakor pijani 1. Ustanovitev krajne organizacije in volitev kraj
žganjarji in hripavo tulili svojo vahtamrajn. Nekaj nega odbora. Vse sodruge, ki bivajo na Greti in
je tudi pokalo. Eni pravijo, da so to bili revol delavce, ki so podpisali izjavo za vstop v stranko,
verji, drugi pa menijo, da so bile navadne po prosimo, da se tega važnega shoda zanesljivo
kalice ; to bi se še najbolj vjemalo s pobalinskim udeleže.
značajem cele „demonstracije“. Izletniki se za vse
te tepčaste izbruhe večinoma niso zmenili; tisti,
ki jih niso popolnoma prezrli, so se jim smejali.
§ Ljubljanska podružnica pravovarBtvenega
Na obrežju so „demonstrantje“ priredili „shod“,
na katerem so čvekali duševni revčki, katerih druživa (Južna železnica) je imela v četrtek, dne
t. m. v gostilni «International» izreden občni
možgani nimajo razven par zarukanih nacionali 12.
zbór, ki je imel voliti nov odbor. Zbor je soglasno
stičnih fraz nobene vsebine.
izrekel dosedanjemu predsedniku, sodrugu Šker
Ladja z izletniki je priplula ob 5. uri po jancu
zahvalo za njegovo delovanje. Potem so
poldne do Nussdorfa, kjer so se izletniki izkrcali bili voljeni: Za načelnika sodrug Ignac G e c, za
in se deloma z mestno, deloma z električno že j podnačelnika Kopitar in Pasterny; za bla
leznico odpeljali v mesto. Nekoliko kričačev je gajnika Strmšek, za njegove namestnike Klun,
pa čakalo na mostu, zvanem Reichsbrücke, kjer Kanobe 1 j, Hirsch, Ostanek, Drobe ž, Jerin,
so tulili svoj pfui in žingali svojo vahto, potem G o p; za zapisnikarja Jelliin Pušnik; za knjiž
pa delali še bolj bedaste obraze kakor ponavadi, ničarja Pohl ih Eiberger; za pregledovalca
ko so spoznali, da so demonstrirali nad — prazno Avčarin Vilhar; za odbornike nadsprevodnik
ladjo.
_________
Kokalj, Steier, Galič, Zupan, Gašparič,

Društvene vesti.

Španija in Maroko,
F e z, 15. avgusta. Sultan Mulej Hafld je dal
Ben Mulfasu nalog, naj naznani španski vladi, da
hoče sultan napraviti red v Rifu in naj prosi, da
počaka Španija z ofenzivo.
Tanger, 15. avgusta. Rajsuli je s pomočjo
šerifske mehale (sultanove čete) naskočil plemena
Benidder, Beniaru in Benimsavra, pa se je moral
umakniti. Imel je osem mrtvih.

Peruzzi, Mauser, Sedej.

§ Delavsko izobraževalno druitvo pri sv.
Ivanu pri Trstu priredi v sredo, dne 18. t. m. v
gostilni «Cec» zborovanje, na katero so vabljeni
vsi, ki so že pristopili društvu in vsi prijatelji de
lavske izobrazbe.

Maina IrgoTina
Specijalna
trgovina za obuvala

Krečansko vprašanje.
Carigrad, 16. avgusta. Vlada je pozvala
pokrajinske oblasti, naj priporoče prebivalstvu
hladno kri in naj preprečijo protigrške demon
stracije ter vse, kar bi moglo poroditi nesporazum.
Vlada pravi, da so turški odnošaji normalni.
Carigrad, 16. avgusta. Iz Kaneje se javlja,
da so konzuli varstvenih sil te dni izročili provizorični vladi izjavo, v kateri opozarjajo na nevar
nost, ki preti avtonomiji otoka, če bi Krečani od
klonili poziv, da se odstrani grška zastava.
Pariz, 16. avgusta. Pričakuje se, da bo do
torka pred Kreto osem mednarodnih ladij, ki bodo
imele majmanj 1000 mož, Ce do tedaj Krečani ne

Priporočamo našim gospodinjam pravi

pridatek iz zagrebške tovarne,
»u awu.iusi.Ml

Bogata zaloga čevljev vseh
velikosti in po različnih cenah.
Edino nogi odgovarjajoče
pravilno obuvalo znamke
F. L. P.

kavni

Dopiši.
Polj. Pri volitvah v tukajšno okrajno bolniško

blagajno so bili v torek dne 10- t. n», izvoljeni
kandidatje socialno-demokratične stranke, ki so do
bili 505 glasov. Kandidatje ital. nac. stranke so
dobili 301 glas, 3 glasovi so bili neveljavni. De
lavci so praznovali zmago v prostorih Arco Roinanc. Nasprotnike je socialistična zmaga siino
osupnila.
Zagorje ob Savi. Kako svobodna bode novo
ustanovljena narodna delavska organizacija, doka
zuje sledeči slučaj: Pred kratkim je umrl organist
Roth. Neki delavec, ki je član omenjene organi
zacije in dela pod nadzorstvom narodnega vodi
telja, gospoda Tauferja, si je dovolil spremiti svo
jega prijatelja k zadnjemu pokoju. Drugo jutro pa
ga je nahrulil gosp. Taufer : «Kdo pa vam je do
volil udeležiti se pogreba?» Pozneje pa ga je pre
stavil na drugo delo, tako da sedaj zasluži po
1 K 40 vin. manj kakor poprej na dan. Gospode
narodnjake, ki imajo polna usta socialdemokratičnega terorizma brez dokaza, bi vprašali': ali ni to
terorizem ?

Umetnost in književnost.

Zahtevajte
po vaeh gostilnah
kavarnah In v
brlvnlcab

Bunuumraa

Kavama

,Unione‘v Trstu

Volilni boj na Goriškem.

Telefon At. ITT

ulica Caserma in Torre Blanca

se priporoča.
©! d H u :( :t :t « u ( :t t u u u t u ( u :< u

L. Tomažič

j

v težki svib, volni in
drugim modnim blagu,
v krasnih modelih, naj
novejša modna krila, ko
stuma, dežne plašče, otročje oblekice, krstno opravo,
prepdasnlke, vsevrstno perilo in druga oblačila, Naj
finejše otročje kapice, klobučke, plaščke, pariške modroe,
nogavice, rokavloe, Jopice in druge pletenine, — Fine
zavratnice, naramnice, ovratnike, srajce in drugo pe
rilo za gospode priporoča največja narodna konfekcija

BLUZE

M. Krištofič-Bnčar

Gogolj v elovenžčlal. Narodna založba v Celju

je izdala v slovenskem prevodu Gogoljevo «Strašno
maščevanje» in «Nos». Pryo je prevedel I. A.
G Ion ar, drugo pa Gregorij C. Cena je 80 yin.,
po pošti 90 vinarjev.

Hasia čitateljea priporoćawo, da se
ozirajo na tate tvrtke, ą torirąjo y
našem lista.

Stari trg 28

Ljubljana Stari trg

Gosp. gostilničarjem « p, n,
slavnemu občinstvu priporočam

zagrebško ln
: češko pivo :

28

Zunanja naročila se izvršujejo takoj in ceno. Gene
radi male režije brez konkurence. 52—41

Organizacijam in zaupnikom!

Odbor deželne organizacije jugoslovanske so
cialno-demokratične stranke na Goriškem sklicuje
izredno deželno konferenco
ki bo v nedeljo, dne 29. avgusta ob 9. dopoldne
s sledečim dnevnim redom:
1. Imenovanje kandidatov za deželnozborske
volitve.
2. Slučajnosti.
Vse organizacije po deželi prosimo, naj za
nesljivo pošljejo svoje zastopnike.

Podgora. Krajna organizacija naznanja vsem
sodrugom in somišljenikom, da je izpostavljen vo
lilni imenik splošnega razreda v občinskem uradu
volilcem na ogled; in sicer skozi 14 dni od 8. t. m.
naprej ob navadnih uradnih urah. Ker je občinska
pisarna odprta samo trikrat na teden k večjemu
po štiri ure in je tudi precej oddaljena, je krajni
politični odbor poskrbel sodrugom lažji vpogled s
tem, da je dal prepisati volilno listo, katera je na
razpolago vsaki dan v društvenih prost orih
(kavarna Bizaj).
Sodrugom priporočamo, naj se potrudijo po
gledati, če so vpisani, in sicer pravočasno
zaradi reklamacij. Cas za reklamacije poteče 23.
t. m. in je na ta način samo še osem dni časa.
Nadalje priporočamo zaupnikom in sodrugom
sploh, naj že zdaj začno s pridno agitacijo za bli
žajoče se volitve ia naj posvetijo prosti čas v to
svrho.
Za pojasnila glede reklamacij (katerih upamo,
da ne bode veliko, ker je
župan rekel, da nas ne
bodo sleparili) se je obrniti na politični odbor, oz.
na sodr. V. Komavlija vsak večer od 7. do 9. in v
nedeljo ves dan v društvene prostore.

g.

ia rtgeiMW narednik gHB |Mtj,

= za gospode, dečke in otroke sas

= LJUBLJANA =

A. KUNC

Dunajska cesta št. 17
priporočata svojo bogato zalogo

LJUBLJANA, Dvorni trg št 3
::

Deželni odbor

jugoslovanske socialno-demokratične
stranke na Goriškem.
Vse organizacije in vsi zaupniki na Goriškem
se prosijo, naj sedaj, ko so razloženi
volilni imeniki
strogo pazijo na to, če so vpisani vsi volilci, ki so
pristaši naše stranke. Ce so v volilnih imenikih
pomanjkljivosti ali napake, naj se takoj rekla
mira. Volilno pravico v splošnem razredu imajo
vsi, ki so 24 let stari in bivajo najmanj eno leto
v sedanji občini, odnosno v mestu.
Skrbeti je treba, da se ne zamudi termin.
Nihče se ne sme zanašati, da je bil vpisan
pri zadnjih volitvah. Vsakdo se mora za sedanje
volitve vnovič prepričati, če ni izpuščen. Samo
sedaj, ko so imeniki razloženi, je čas za rekla
macije. Kdor bi zdaj zamudil, ostane brez glasu,
pa če bi mu šla tisočkrat volilna pravica. Treba
je torej na vsak način, da store sodrugi sedaj
svojo dolžnost.
Paziti je pa tudi treba, da niso vpisani mrliči
Amerikanci, nedoletni, sploh nevolilci.
Kdor potrebuje kakšno pojasnilo, ga dobi pri
deželnem tajništvu.
*

3f. j« $ li«

: zaloga oblek :

(na vogalu Židovske ulice).

šivalnih strojev

::

za rodbino in obrt

Strokovnjaška postrežba z izbornimi izdelki po nizkih, stalnih,

Pisalni stroji ,

na vsakem predmeta ozna::
čenih cenah.

—

== Vozna kolesa.

24—17

Naročila po meri točno in
priznano dobro.

fc
fc
fc
*
*
fc
fc
fc
fc

♦*

fc
fc
*
*
*

««

Kje se dobe najboljši poljedelski
stroji, kakor mlatilnice, gepeljni, sla
moreznice, čistilnice, preše za sadje
i. t. d.?

FR. STUPICA
v Ljubljani, Harije Terezije ceita
itev. L, Valvazorjev trg itev. 6.
In zakaj : zato, ker so dotični stroji iz najboljših
tovarn sveta, najbolje sestavljeni, ker se istih
proda na tisoče in tisoče komadov in se ravno
radi tega, ker se jih izdeluje v velikih množinah,
dobivajo po nizkih cenah. Moji stroji so povsod
jako priljubljeni. — Obračajte se na mojo tvrdko
pri nakupu stavbenih potrebičln, portland-cementa, traverz, železniških šin in druge
različne železnine in raznega orodja, nagrobnih
križev, tehtnic i. t. d.
24—21

/h

V
večja zaloga,
fc Naj
Čopičev
LakOV,
Î
fc Emajlne prevlake,
fc Jantarjeve glazure za pode.
fc
fc Voščila, štedilnega,
fc

Ceniki zastonj in franko

fc
fc
fc
fc
fc
fc
fc
fc
fc
fc
fc
fc
fc
fc
fc
fc
fc
fc

LAjt»oljAba. Ao

za pleskarje, sobne slikarje, zidaije, ■izaije.
pristnih angleških za vozove.

in 1 kg.

:
fc
fc
fc
fc
fc

24—21

pristne, v posodicah po */„ */4, 'I,
" 104—71

Edino trpežno in naj
lepše mazilo za trde in mehke pode.
brezbarvnega in barvastega za
pode; najcenejše in najboljše.
Rapidola, pripravnega za vsakovrstne prevlake.

Brunollna za barvanje naravnega lesa in pohištva.
Olje In mazilo za stroje,
- olje
- proti prahu,

■trvatrcXisei .

Maščobo xs nanje,
oljnatih barv, priznano najboljših.
Oljnatih barv v tubah, t.
schonfeida.
Firneža, prirejenega iz lanenega olja, šranj-k^
Steklarskega kleja, pristnega, zajamčeno
0lp8a, alabasterskega in štukaturnega.
Karbolineja, najboljšega.
Fasadnih barv z« apno.
Dfift, Suhih, kemičnih, p—in rudninskih.
Kleja za mizarje in sobne slikarja,
Vzoroev
----- za slikarje, najnowjüh.
---vUtianeriJMO
A 18S2.

TÄfl0 Adolf Hauptmann v ljubljan!
I. kranjska

tovorna oljnatih barv, tiraeiev, lakov in steklarskega kleja.

Tlaka Iv. Ps, Umpt« »

'

Uhaja ▼ [Ljubljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
MuoSslna la avalro-omke kraj»
celo leto 14 K,za pol leta 7 Kza Četrt leta 3 50 K, meiečno 1*20 K,*
za Nemčijo za pol leta 7*90, za četrt
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9*50 K za četrt leta 4*80 K.

n

Paaamena fttawllka II a.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
V Ljubljani, v četrtek, dne 19. avgusta 1909.

86. &ev.

NAŠLO t As Za dopise in rokopise sa list s
-Bdečega Prapora>, Ljubljana, — Za denarne pošiljatve
naročila na list, reklamacije, inserate i. L d.: Upravništvo
«Bdešega Prapora», Ljubljana, Šelenburgova ulica 6/U.

Goriške volitve.
V Gorici, 17. avgusta.

Volilni boj za goriški deželni zbor se je pričel,
a nove note bi človek zaman iskal v njem. Kakor
je že navada v tej deželi, se vodi osebna vojska,
v kateri se trudijo nazprotniki edino v tej smeri,
kdo bo druzega prekosil v surovosti in predrznosti.
Ia ker ni nikjer širšega horizonta, ker se nikjer
ne kažejo načela, bi postal ves boj opazovalcu do
skrajnosti smešen, če ne bi bil namen volitev ven
dar samposebi resen in važen.
Kdor vzame v teh dneh meščanski časopis v
roko, ve, kaj bo našel v njem, preden ga raz
grne. V «Soči» bodo napadi na Gregorčiča in
Berbuča, v «Gorici» pa napadi na Gabrščka in
Štrekeijna; in kakor je v teh dveh listih, tako je
tudi v njunih trabantih. Vsa polemika pa se vodi
približno tako, kakor v cirkusu prepiri med Avgusti
ia klovni. Kar je stvarnega v tem kregu, bi ena
sama slabo rejena bolha brez truda odpeljala.
Stvarne so po nazora klerikalnih in liberalnih
žurnalistov babarije io obljube, stokrat ponavljane,
a nikdar ne izpolnjene. Berbuč regulira Vipavo in
pripravlja pitno vodo za vso deželo, Štrekelj pa
vničuje kobilice in kupuje seno za kmete na Krasu.
Ce bi bil Metuzalem še živ, bi lahko potrdil, da
se je vse to obljubovalo že v njegovi mladosti.
Ne izvrše se pa te reči zato, ker bi bilo potem
treba izmišljati druge obljube in to bi bil prevelik
duševen trud.
Zanimivo pa je, da hočejo naši meščanski po
litičarji celo obljube monopolizirati. Gabršček n. pr.
nikakor ne dovoli, da hi Berbuč reguliral Vipavo
in napravil vodovode, Gregorčič in Berbuč pa ne
trpita, da bi Štrekelj pokončaval kobilice. Iu vsak
hip zagrme zdaj iz tega, zdaj iz onega tabora do-

PODUSTEK.
Ko so bele rože vzcvetele . . .
Dalje.

Včasih so hodili po svetu ljudje, ki so odkri
vali neznane talente. Ako so našli nadarjenega
otroKa v kakšni vasi, vzeli so ga seboj v mesto,
skrbeli so za njegovo izobrazbo, dali so mu d<jbrih učiteljev in taki otroci so postali sčasoma
slavni, veliki ljudje, državniki, pesniki, virtuozi,
papeži...
Menda ni več takih potujočih mecenov. Tudi
blagih Vil ni več, ki so se v starih časih prikazavale zemskim otrokom in jim dovoljevale po
tri žeije. Vsa: Lizike ni našel noben blagodejnik
in nobena Vila ji ni priplavala v zlatem svitu
pred oči. Kdo vè, kaj bi se bilo drugače zgodilo ?
Kajti v Lizikini duši se je neprenehoma gibalo
nekaj tajnega, iz česar bi se bile porodile same
cvetne pesmi, ako — eh ! Tistega „ako“ ni bilo,
in .izikine pesmi so ostale v njenem srčecu in
nihče jih ni poslušal ia umeval, samo njena duša
jih je temno slutila.
Morda jih jc tudi on malce razumel. Toda
verjetno se mi ne zdi. Ne... Prav na dno nje
ne«» srca ni mogel nihče pogledati, kajti kdor
* « to storil in videl ves čar, ki se je tam skrival,
* bi bil dal tega srčeca nikdar več iz rok. Za ves
*** n* .. in za nobeno drugo srce. Saj se jem;|t ** »Ice samo iz ljubezni, kaj ne? In to

BeklamMlja z» paitalaa praita.
Mafranktnaa plima ia aa apr»l»maj». Bakaplil »a aa mula,
liaanH. laaatapai patll-nztlaa
(tiriaa 81 mai) n aakrat 10 «la.,
.aikrat pa šaiavan.

Leto XII.

neče besede: Nap rednost — krščanstvo... Člo da je v kmečki stranki veliko nasprotje med ve
vek bi mislil : Vipava se da samo po katoliških na čino pristašev in delom voditeljev.
čelih urediti, kobilice crkajo samo po liberalni
Na vsak način bodo volitve »lo poučljive za
metodi.
goriško ljudstvo sploh, zlasti pa za socialno-de
Položaj v deželi je nevzdržljiv. Deželni zbor mokratično stranko.
*
ai bil sposoben za delo, deželni odhor se ni mo
gel konstituirati. To stanje se pa ne izpremeni,
Socialno-demokratična stranka na Goriškem
če ostane zistem tak, kakršen je. Toda živ Krst izda v kratkem volilni oklic, v katerem označi
ne vpraša v meščanskih taborih, kaj se mora zgo svoje stališče napram nasprotnim strankam, raz
diti, da se omogoči in zagotovi delo v deželi. loži svoj volilni program in utemelji zahtevo
Edini problem, ki zanima te političarje, je lov na splošne in enake volilne pravice, o kateri vse druge
mandate; zato pa tudi volilni boj ne more biti stranke molče kakor grobovi.
resnejši nego je . . .
«
Kmečka stranka je imela napovedani shod v Organizacijam ln zaupnikom!
Štanjelu, toda kandidatov ni imenovala. Zaradi
Odbor deželne organizacije jugoslovanske so
tega shoda je sedaj polemika med «Sočo» in cialno-demokratične stranke na Goriškem sklicuje
«Kmečkim Glasom». Zadnji trdi, da je sklicala
Izredno deželno konferenco
kmečka stranka shod in da «Soči» zanj nič ni
ki
bo
v
nedeljo,
dne 29. avgusta ob 9. dopoldne
mar. «Soča» pa pravi, da na seji kmečke stranke
s sledečim dnevnim redom:
ni bilo sklenjeno, kar je javil «Kmečki Glas», da
1. Imenovanje kandidatov za deželnozborske
ona torej ni storila nič druzega, nego da je ob
volitve.
javila skiep. Ob tej priliki udriha tudi po Mer2. Slučajnosti.
molji, češ, da «ruši slogo.» Čudno je na vsak na
Vse organizacije po deželi prosimo, naj za
čin, da hoče glasilo liberalne stranke bolje poznati
nesljivo pošljejo svoje zastopnike.
sklepe kmečke stranke, nego glasilo zadaje. Ce bi
Deželni odbor
bila «Soča» opravičena za take popravke, bi se
jugoslovanske socialno-demokratične
moralo soditi, da vladajo v kmečki stranki prav
stranke na Goriškem.
čudne razmere. Vsekakor so člani kmečke stranke
Vse
organizacije
in
vsi zaupniki na Goriškem
lahko radovedni, kaj odgovori «Soči» «Kmečki
ae
prosijo,
naj
sedaj,
ko
so razloženi
Glas.»
volilni Imeniki
Gotovo je pa že danes, da ni v kmečki stranki
vse tako, kakor bi moralo biti. Izvedeli smo iz strogo pazijo na to, če so vpisani vsi volilci, ki so
prav verodostojnih virov, da se vsi učitelji «kmečke pristati naše stranke. Ce so v volilnih imenikih
stranke» z dr. Frankom potegujejo za skupen pomanjkljivosti ali napake, naj se takoj rekla
nastop kmečke in liberalne stranke in mira. Volilno pravico v splošnem razredu imajo
da nasprotuje tej misli izmed voditeljev edini vsi, ki so 24 let stari in bivajo najmanj eno leto
Mermolja. To potrjujejo tudi «Sočini» napadi nanj. v sedanji občini, odnosno v mestu.
A na shodu v Štanjelu se je govorilo, da ne bodo
Skrbeti je treba, da se ne zamudi termin.
kmetje volili ne doktorjev, ne učiteljev. Tako po
Nihče
ne sme zanašati, da je bil vpisan
roča tudi «Edinost». Iz vsega tega je razvidno, pri zadnjih volitvah. Vsakdo se mora za sedanje

m

liko ljubezni ni moglo biti nikjer, nikjer — in
tako živa in vroča ni mogla biti nobena, nobena,
kakor tista, ki je gorela in cvetela na dnu nje
nega srca.
In ta ljubezen je bila njegova. Kako naj bi
jo zamenjal z drugo, da jo je res poznal... ?
Morda so jo res poznale tiste bele rože, ki
so cvetele na vrtu okoli tovarne in morda mesec,
ki je razlival svojo tekočo srebrnino po stenah in
po grmovju in po belkastih peščenih potih. Kajti
dehtoba rož se je mešala z njenim toplim dihom
in mesec ji je gledal skozi sijajne, velike črne
oči tja na dno srca. A ljudje pravijo, da rože in
mesečni žarki nič ne vidijo in nič ne slišijo, da
nimajo duše in razuma, in če je to res, ni nihče
vedel, kako velika in močna in žarka je njena
ljubezen.
Toda kdo more vedeti to? ...
Oh, on bi bil lahko izpoznal vso nedolžno
globino njenega prelestnega čuvstva. Saj ji je
smel gledati v tiste čudežnosvetle črne dijamante,
ki so se iskrili pod njenim belim, visokim čelom
in vse je smel čitati, kar je bilo pisano v njeni
fini, čisti duši. Zakaj ona ga je ljubila, kakor tiste
bele rože . • •
Hrepenenje njenih prvih deviških let se je
izpolnilo. Ko je stopil pred njo v tovarni in jo je
ves v čudu pogledal, je vedela, po čem je hre
penela v pomladnih mesečnih nočeh. Hipno ji je
postalo jasno. Valovi krvi in diha so se dvigali
v njeni notranjosti višje in višje, močneje in moč-

neje, grudi so se ji vzpenjale, v glavi ji je vrelo
in gorelo in nekaj blagega, neznanega se je raz
lilo vse okrog, kakor bi bila tovarna polna, polna
rož, ki so cvetele in dehtele . . . Same bele
rože... I
Zakaj se je tako zgodilo? Kdo bi utegnil po
vedati? ...
Ali je on opazil, kako je zadrla, vztrepetala,
kako se ji je dih ustavil? — Ona ni vedela tega.
Odšel je ne izpregovorivši besede. A Lizika
je mislila ves dan na ta trenotek. Zvečer ni mogla
zaspati in po noči se je jokala. Šele zjutraj se je
spustil blagi sen nad njeno posteljo ter ji zatisnil
trudne objokane oči.
Nekateri dnevi so zelo prozajični. Ko je Li
zika zjutraj 'hitela v tovarno, ni bilo nič tako,
kakor prejšnji dan. Veselila se je tega, ker je
upala, da pozabi hitro včerajšnji dogodek. Saj je
bil samo trenotek in to se ne more tako globoko
vtisniti v dušo. Pozabiti pa itak mora, kajti ...
to se pravi, rada vender ne bi pozabila ... a
mora pozabiti. Kaj bi bilo iz tega? Kakšna ne
umnost!
Haha I To je vendar le samo nekaj za smeh.
Kaj je neki mislila včeraj? On — tvorničarjev
sin ! Kako bi se on mogel zagledati vanjo? Kako
se je mogla ta misel dvigniti v nji? Menda zato,
ker jo je tako gledal? Bržkone je opazil na njej,
kar se mu je zdelo čudno. In ona je mislila...
haha ...
Dalje prih.

volitve vnovič prepričati, če ni izpuščen. Samo
sedaj, ko so imeniki razloženi, je čas za rekla
macije. Kdor bi zdaj zamudil, ostane brez glasu,
pa če bi mu šla tisočkrat volilna pravica. Treba
je torej na vsak način, da store sodrugi sedaj
svojo dolžnost.
Paziti je pa tudi treba, da niso vpisani mrliči,
Amerikanci, nedoletni, sploh nevolilci.
Kdor potrebuje kakšno pojasnilo, ga dobi pri
deželnem tajništvu.

Iz stranke.
o Ljubljana. Odborniki in nadzorniki okrajnega
odbora se nujno vabijo na jako važno sejo, ki bo
v soboto ob 8. zvečer v posebni sobi restavracije
«International». Prosi se točnosti.
Predsednik.

o Odbor goriške deželne organizacije ima v
nedeljo, 22. t. m. ob 11. dopoldne sejo. Ker je
dnevni red zelo važen, naj nihče ne manjka.
o ST. Magdalena pri Trstu. V nedeljo 15. t.
m. je bil v gostilni «Alta Vittoria» zaupni shod
zidarjev. Udeležba je bila še precej majhna, ako
pomislimo na veliko število zidarjev, ki bivajo pri
nas in so naši zvesti organizirani sodrugi. Toda
upati je, da se bodo na bodoča vabila odzvali v
večjem številu. Poročal je sodrug Reg en t iz Trsta
o strokovni, politični in gospodarski organizaciji.
Sklenilo se je prirediti v kratkem zopet shod, na
katerem se bo izyolil agitačni odbor strokovne or
ganizacije zidarjev.
o Rojan pil Trzin, v nedeljo dne 15. t. m.
je bil v gostilni «International» v ulici Boccaccio
shod rojanskih sodrugov zaradi ustanovitve krajne
organizacije, ki je bil prav lepo obiskan. Predsedo
val je sodrug Fran Jernejčič. O potrebi
potrebi politične organizacije in agitacije ter
o potrebi krajne organizacije v Rojanu je poročal
sodrug Regent. Govorili so ponovno še sodrugi
F. Jernejčič, Lovko in A. Jernejčič. Končno
so bili izvoljeni v odbor krajne organizacije so
drugi : F. Jernejčič, Mark Lovko, Anton Fuk,
Fran Bizjak in Lovrenc Cesnik. Dolžnost teh
sodrugov je, da sedaj urede rojausko krajno orga
nizacijo v smislu strankinega štatuta ter vrše agi
tacijo v svojem delokrogu.

pa je sodrug Petejan razglabljal politični položaj ;
na deželi, kritiziral ravnanje nasprotniških strank
ter pokazal, kakšne krivice prizadevajo ljudstvu
večalimanj vse, največ pa klerikalna stranka,
razkril je ničevost in lažnjivost liberalne stranke,
o kmetski stranki pa je dejal, da bi nam bila
najbolj simpatična, ako bi se otresla dosedanjega
veleposestniškega vodstva, ki jo dela popolnoma
nezanesljivo. Povdarjal je, da je socialno-demokratična stranka z ozirom na vse okolnosti sklenila,
samostojno Hastopiti pri deželnozborskih volitvah.
To so vzeli naši zaupniki na znanje. Na to je so
drug Vrčon ostro kritiziral politiko dosedanjih
poslancev, ki imajo ob času volitev polna usta
obljub, ljubezni in skrbi za ljudstvo in volje za
delo, ki pa pozabijo na vse, čim imajo mandat v
žepu. Neplodnost goriškega deželnega zbora je
najbolje dokazala, da se z dosedanjimi poslanci
ne da nič doseči; treba je torej odločno nasto
piti boj, da se izpremene razmere in da pridejo
v deželni zbor ljudje, ki bodo res imeli voljo, de
lati za ljudstvo, ne pa samo nakladati mu davke.
— V debato so . posegli še Breščak, Bat, Josip
Vrčon in drugi. Vsi so se strinjali z govornikoma
ter obljubili izpopolniti organizacijo in tako po
večati svojo moč.

Solkan pri Gorici. V soboto, 14. t. m. je bil
tukaj zopet shod strokovne organizacije lesnih
delavcev, na katerem je bila še večja udeležba,
nego na prvem. Govoril je sodrug Petejan o
razmerju med delavskimi centralnimi organizaci
jami in rumenimi, separatističnimi in stavkokaznimi organizacijami. Govorilo je tudi več domačih
delavcev in vpisalo se je 14 novih članov. Tako
odgovarjajo delavci smešnim lažem goriške H2O.
Gospodje namreč trobijo po časopisju, ki jih pro
težira, o nekakšnih vspehih v Solkanu. Kdor jih
pozna, se ne bo čudil, da se lažejo na debelo.
Dolge tedne so agitirali z bobni in mehovi in
kočno so dne 7. t. m. praznovali takozvano usta
novitev podružnice. Vse strastno priduševanje jim
je toliko pomagalo, da je prišlo res ogromno
število 12, reci dvanajstih oseb na ustanovni shod.
Bili so „Sokoli“. Naši sodrugi so se mislili ude
ležiti shoda, ker se je bil ves čas napovedoval
javen shod. Toda naši zizibambule se vselej
ustrašijo delavca, pa so tudi tukaj zabranili de
lavcem vstop. In vendar se imajo zahvaliti samo
treznosti naših sodrugov, da ni po shodu prišlo
do pretepa, ki bi ne bil nič slaven za H2O.
Narodnjakarsko časopisje pripoveduje, da se je
Podgora. V petek, 20. t. m. ob 7. zvečer je prvi večer vpisalo nad 60 članov. Človek bi se
v društvenih prostorih shod papirni Carskih delavcev čudil taki predrznosti, če ne bi biia tako smešna.
z dnevnim redom: 1. Organizacija. 2. Priprave za Komaj se jim je posrečilo, na svojem shodku izvoliti
volitve. Na shodu poroča sodrug Petejan. Ker je odbor, tako malo jih je bilo. Kje se je torej vzelo tistih
dnevni red zelo važen, se prosijo vsi sodrugi, naj 60 članov, ki bi jih H2O gotovo rada imela, a
se ga zanesljivo udeleže.
jih le ni? Odborniki pojasnujejo stvar po svoje.
SOTOdnje. V nedeljo, 22. t. m. ob 4. popoldne Pravijo namreč, da je 30 članov obljubilo pristop.
je v gostilni gospođa Devetaka v Sovodnjah Ampak take obljube so prav toliko vredne, koli
(Skrilje) javen ljudski shod s sledečim dnevnim kor sanje o loterijskih številkah. Navsezadnje je
redom: 1. Novi davki; 2. Splošna volilna pravica pa treba tudi povedati, da so tisti Sokoli, ki so
za deželni zbor. Poročevalec sodrug Petejan iz morda kaj obljubili, doslej hodili po GabrščkoGorice. Vsi delavci in prijatelji se vabijo, naj se v vih potih, pa nam nič ni mar, če so zanaprej v
čim večjem številu udeleže tega shoda.
Gabrščkovi ali pa v Mandičevi organizaciji,
Trbovlje. V nedeljo, 22. t. m. ob 3. popoldne
Podgora. Blamaža gospodov okrog Ha O na

Shodi.

je tukaj v gostilni, oziroma na vrtu gospoda Jakoba
Božiča ljudski shod z dnevnim redom: Zaključitev
državnega zbora in delavstvo. Poročevalec sodrug
Etbin Kristan. Vsi sodrugi se opozarjajo na ta
shod ter se vabijo, naj se ga udeleže.

Društvene vesti.
§ Od Slrokovasga tajništva

t Ljubljani. Več

sodrugov in sodruginj se je že odzvalo pozivu ve
seličnega odbora ter nabralo že lepo število krasnih
dobitkov; prosimo torej, da tudi ostali store, kar
so obljubili. Dobitke prevzema sodrug 1. Tokan,
Šelenburgova ulica 6/II,
§ Veielični odbor ljubljanski ima danes cb
7. zvečer sejo. Prosi se točnosti.
§ Sodruge, ki so prevzeli vstopnice, opozar
jamo, da se obračunava pri sodr. To kanu vsak
dan od 7. do 12. dopoldan ter od 1/i2. do 7. ure
zvečer. Obračunati je najpozneje v nedeljo do 11.
ure dopoldan. Prosi se za pridno razpečavašj e
vstopnic.

Socialni pregled.
** Stavka v Sarajeva. Radi vprašanja plače
in delavnega časa so stopili delavci tvrdke Racher
Babič v Sarajevu v stavko. Opokaijajo se torej
kovinarji, zlasti pa ključavničarji, žičaiji in žebljaiji,
naj ne potujejo v Sarajevo.
** V Bosni je delavsko mezdno gibanje v
Sarajevu v ključavničarski, pekarski, opančarski
stroki ; v Banjaluki v krojaški m mizarski stroki ; v
Bos. Gradiška v opančarski stroki. — Radi po
manjkanja dela in brezposelnosti naj ne potujejo
v Sarajevo mizarski in čevljarski delavci ; v Brčko
in Mostar mizarji; v Bos. Gradiško ne opančarski
delavci.

Dopisi.
Dobravlje, V nedeljo, 8. t. m. je imela naša
krajna organizacija konferenco, katere se je ude
ležilo poleg lepega števila naših zaupnikov tudi
nekoliko klerikalcev in agrarcev. Razmotrivale se
je vprašanje strankinih moči na Goriškem. Potem

zadnjem shodu je veiika in skeli junake, ki bi dali
bogvekaj, če bi enkrat «zmagah». Blamaža je ne
prijetna m človek stori marsitaj, da jo zataji. Mo
drijani od Hs O si mislijo pomagati s tem, da tro
sijo po narodnjakarskem časopisju neumno frazo,
da smo jim ostali dolžni odgovora. To bi bilo pre
brisano, če ne bi bilo prenerodno. Učeni gospodje bi
nam morali namreč tudi povedati, na katero
vprašanje smo jim dolžni odgovora? Seveda
nam ne bodo naznanili tega, ker sami ne vedo,
kaj bi bilo. Ampak če smo že pri vprašanjih in
odgovorih, bi pa mi nekaj vprašsli, odnosno bi
ponovili vprašanje, katero smo že enkrat izrekli, ne
da bi dobili odgovor. Naj nam povedo, kaj so pri
dobili delavci s stavko v Ajdovščini. Neprenehoma
govore o slavni zmagi, za nič na svetu pa ni iz
vedeti od njih, v čem je ta zmaga. Zakaj ne od
govorite? To je vendar stvar, ki ne zanima samo
nas. Povejte ! — A bojimo se, da ne bo odgovora,
ker gospodje menda vedo, da nam iu tudi ajdov
skim deiavcem ne bi zadostovala nedokazana tr
ditev, ampak bilo bi treba zanesljivo dokazati tisto
zmago. Mi je doslej ne vidimo. Zato smo rado
vedni.

„LJUDSKI PRATER“
bo v nedeljo, due 22. avgusta 1909
ob 4. uri popoldan pri Jelačinu
::
(Tranu) ua Glincah.
::

22. augusta 1909 usi na Glince!!

Domače vesti«
— Blaženi slovenski kapitalizem. Iz Go
rice se nam piše: «Čuditi se moramo popravku
gospoda Lukežiča, poslanega «Rdečemu Praporu»,
Mi ni objavil nič druzega kakor resnico. Gospod
Lukežič ima toliko poguma, da popravlja, mi pa
ga imamo toliko, da brezpogojno še enkrat po
trdimo, kar smo pisali. Ampas ker je videti, ka
kor bi bil gospod Lukežič nekoliko pozabljiv, izpo
polnimo svoje prvo poročilo s sledečim; Ko je

gospod Lukežič 'izrekel besede o dopustu, ki nac
jih citirali y prvem dopisu, je predsednik tiskar^
takoj spričo gospoda Lukežiča opozoril
delavce aa nje, rekoč: «Tovariši, ali ste siišah
kaj pravi Vaš delovodja o Vas?» Ge to ae zado
stuje, bo pa še predsednik tiskarjev sam povedal,
kako je bilo. — Gospod Lukežič se sklicuje na to,
da je dejal, da dovoli delavcem dopust, če ga do
volijo vsi drugi tiskarji; pozabil pa je povedati,
da je rekel tudi predsedniku tiskarjev naj mu
prinese tudi tiskarski tarif, v katerem je določen
doPuri. Gospod Lukežič pa dobro ve, h
jedanjem tarifu ni take določbe in da velja tarif še
pet let ter »e v tem času ae more predelati. To
rej je jasno, da je bil tarif gospodu Lukežiča medstvo za namen, ki je očiten. Ako koče gospod
Lukežič še popravljati, nau pa lahko tudi še več
povemo. Opomnimo naj, da je sedaj predsednik
tiskarne, dr. Gregorčič, dovolil delavcem 4 dni do
pusta, dočim imajo drugod 7 dni. Skoraj čudno
se nam zdi, da ni podal tudi Gabršček popravka.
— «Ljudski Prater«, pod katerim naslovom
se vrši nedeljska priredba združenih liubiiauskih
strokoynifa organizacij na velikem senčnatem vrtu
in travniku
36l d čin3. nu Gliucsti. bo tækâj
velikanskega in izredno zabavnega. Sodrugi v Ljub
ljani in okolici 1 Agitirajte na vse moči, da bo ude
ležba velika, kajti troški so ogromni. Razpečavajte
vstopnice povsod, kjerkoli imate pustop. Vstop
nina le 20 vin., otroci izpod 14. let* vstopnine
prosti. Ker je čisti dohodek namenjen izotnazoi,
pričakujemo, da bo vsak sodrug storil svo,o dolž
nost.

t

— Red ijnbjansko občino ia deželnim ta
borom se poostruje spor, ki je postal akuten
spomladi, ko se je razdrla lanska slavna liberamoklerikalna harmonija. Ko je deželni odbor razve
ljavil sklep občine radi zemljišča za «Mladiko» in

ko je zahteval zapisnike o tajnih sejah, je moralo
biti vsakemu nepristranskemu človeku jasno, da
hoče deželai odbor kljub vsej «opravičenosti» v
formalnem oziru sekirati ljubljansko občino. Sedaj
je deželai odbor zopet prepovedal prodajo sveta
na prostoru starega vojaškega oskrbovaiišča «Kre
ditni banki». Interesi ljubljanske kreditne banke nas
gotovo ne morejo mikati, da bi šli za nje v boj;
sedanji gromovniki v občinskem svetu si tudi
niso z ničemer pridobili delavskih simpatij. Am
pak tukaj ne gre za simpatije in antipatije, tem
več za to, da vrši klerikalni deželni odbor dikta
turo, ki je v kričečem nasprotju z vsemi pojmi o
občinski avtonomiji in o demokraciji. Namen Lampetove kurije in njenih fermanov seveda ni skriv
nosten. Klerikalci bi radi izpopolnili svojo politično
slavo s tem, da bi dobili še Ljubljano r svoje
roke. Pa si mislijo: Ge bodo sistematično sekirali
ljubljansko upravo, bodo polagoma tako izmučili
ljubljanske volilce, da se bodo naveličali večnih
šikanacij, pa prejalislej izvoliti klerikalen občinski
svet. Ge je taktika modra, naj skrbe klerikalci
sami. Nam se zdi precej trapasta. Ampak tudi to
ni glavna stvar. Pač pa je važno, da se spozna
terorizem, ki ga uganja klerikalna stranka na tem
polju prav tako kakor povsod. «Klerikalna straho
vlada» ni prazna beseda, temveč zelo konkretno
dejstvo, ki se čuti na Kranjskem od dne do dne
močneje.
priznati se mora, da je to za sedaj
še prav uspešno sredstvo. Š? nikdar ni bilo v de
želi toliko politične Beznačajnosti, kakor odkar so
klerikalci dobili gospodstvo v roke. Uskoki iz libe
ralnega v klerikalni tabor se tako množe, da kmalu
ne bo liberalna stranka nič druzega kakor veža
klerikalne. Žalosten je pogled na to selitev. Toda
tolažba je, da pospešujejo klerikalci sami svojo ka
tastrofo. Renegati, ki lezejo med klerikalce, Tendar ne dobivajo klerikalnega prepričanja, temveč
morajo biti hinavci. In čim bolj se množe zakrin
kani «pristaši» v stranki, tim več prihaja eksplo
zijskega materiala na kup, ki bo daues ali jutri raz
nesel celo veliko stranko. Med tem je seveda treba
potrpežljivosti.
— Po narodnjakarskih listih trosijo pošte
njaki iz H,O neresnice, da na zadnjem shodu v
Podgori diskusija ni imela uspeha zaradi socialnodemokratičnega terorizma. Laž je nesramna, is
človeka bi presenečala, če ne bi vedet, s kom ims
opraviti. Vsi pristaši HSQ so na rečenem shodk
brez vseh zaprek smeli lagati in zavijati proti soc.
demokraciji in jo obrekovati in nič se jim ni zgo
dilo ; le sodrugi so se jim na ves glas saejsli.
Ako je pa za nervozne gospode iz H,O te »eA
seciahstov
terorizem, potem bi radi vedriž *J’
za te gospode ni terorizem 1 Napovedovati dišite
z nasprotniki, katerih se o nji nih ne abresh, je
lahko in komodno, pa tudi nesramno. Ra^atako
pa je tudi nečedno in gospode iz
vredno, da
sedaj, ko so pri diskusiji potege w krajši konec,
lažejo o terorizmu socialistov. Nsrodnjakarska po
štenost, ki diči predsednika goriške H?O ;
— V gozdu. Lesna delavca Veternik in Ja
voršek sta v gozdu podirais drevje. Nažagaia sta
med drugimi tudi mogočno smreko do polosrce
in sta potem sedla, da bi se malo spočila. Naen
krat potegne veter in podere nažagano drevo, ka
tero je padlo na Javoršeka in mu je glavo skoraj
popolnoma zmečkalo. Javoršek je kmalu na to
umrl.

Ib

— Nenavadna prikazen Od Velike Nedelje

poročajo : Po zadnji tori smo občutili iz studencev
mlak in potokov morim smrad po žveplu. 2ivdw

ni hoteö P*11 te v°de. Zadnji dni se je ta popolnoBtf r>-^,r'al®> n°e SO pnginile in živina boleha.

mùtj6dei39 Je tu’™tam ležala toča.
— UtonijsilKa. Dne 4. t m. so potegnili pri
firt^nku iz, Save žensko truplo, ki je bilo že pre
če; razpadeno. Konstatirali so, da je utopljenka
idenoen,-. s. 60 letno Marijo Tomšič, pristojno v
a'\e Ptl ^üji. katera je 6, julija t. 1. skočila v
Litiji x mostu v Savo. Truplo so pokopali na
Dolu.
— BoibWika. Preiskava gospe Borowske
Bûoùlke odvetnika dr. Ltwickega, glede njenega
duševnega stanja, je končana. Zdravniki so io
spoznali za popolnoma normalno. Porotna obrav
nava bo najbrže koncem septembra.
— Umor ie samomor duhovnika. V ogrski
vasi Hohes tik moravske meje je ustrelil 33 letni
kaplan Semgl svojo mater in potem sebe. Vzrok:
ijubeien do deklice, od katere ga je hotela mati
odvrniti, ker se je bala sramote.

Ś*

“ «* šzieijniiB se v Ameriko lahkomlSBlBO. Slinoli teden je bilo na Ellis Islandu pri
Novem-Yorku 816 moških in 241 ženskih obsoje
nih, da ae vrnejo zopet neprostovoljno v Evropo.
— Nenavadna nesreča. 3, t. m. ob 10. uri
zvečer je treščilo v viničarijo g. mlinarja Perka v
Ivanjskem vrhu. Otroci so pobegnili iz hiše in iz
pustili živino, kajti lesena bajtica je bila v tre
notku v plamenu in je zgorela do tal. Zjutraj so
našli na mestu, kjer je stala materina postelja,
kupček kosti. Mati, ki je bila v drugem stanu, je
torej zgorela. Oče je v Gradcu, kjer dela zidarski.
Od zapuščenih otrok šteje najstarejša 19. let, naj
mlajši šele 10 mesecev.
— D onila je v torek v domačem rezervarju
pri hiši št. 28 v Hradeckega vasi 7 mesečna Ma
rija Hlepčeva. Dotični rezervar je vedno pokrit, z
debelo plošč;, ia ko so rabili vodo za pranje, je
deklica zašla tja, ko je mati nesla vodo v vežo.
Takoj, ko so jo pogrešili, so jo začeli iskati okrog
poslopja in jo naposled našli že mrtvo v usodnem
rezervarju.
— Utonil je minulo nedeljo v Savinji biSevč šolar iz ŠL Jederte nad Laškim trgom Franc
Golec. Njegovi součenci so zbežali, ko so videli
srečo, in niso nikomur ničesar povedali. Sele zve
čer je povedal nek dečko materi o nesreči. Dva
dni pozneje so našli utopljenca.
— V Dravo je Skočil minulo nedeljo v Ma
riboru 20 letni krojaški pomočnik J. Ferenc iz
^kolonije» in utonil. Imel je s svojimi domačimi
nek prepir, na kar je zapustil stanovanje in šel
v smrt.

— Obesit se je na skednju svojih staršev v
Predtrgn pri Radovljici 15 letni čevljarski vajenec
Janez Erman. Vzrok hipna blaznost.
— Poboj. V Šerugovem vinotoču v Kicarju
pri Ptuju je nastal minulo nedeljo pretep, v ka
terem je neki Kovačič tako hudo udaril posestni
kovega sina Alojza Goloba z motiko po glavi, da
je padel na tla m za nekaj minut umrl.
— Opozarjamo na Inserat odbora združenih
ljubljanskih strokovnih organizacij.

Zadnje vesti.
Parlamentarni položaj.
Dunaj, i 8. avgusta. Sodeč po včerajšnji kon
ferenci, ki jo je bil sklical Glombinski, bi se
smelo pričakovati, da se položaj popravi in da
bo parlament sposoben za delo. Vsaj prvi korak
je bil nedvomno vspešen, zakaj rezultat konfe
rence je ta, da je Glombinski pooblaščen, po
gajati se s strankami in z vlado, kako
bj se omogočilo zasedanje državnega
zbora v septembru.
Konferenco je otvorii .Glombinski, ki je
pozdravil navzoče poslance in razložil, da ima
nonierenca nalogo, omogočiti mirno razpoloženje
m prost izraz o političnem položaju. Država ne
more biti brez parlamenta, a tudi vsaki stranki
mora biti .ežeče na tem, da državni zbor okreva.
Posl. Sylvester (nemška ljudska stranka)
pravi, da se’strinja s tem mnenjem, da pa de
lavnost parlamenta ne sme biti odvisna od po
gojev (?)
J držal (češki agrarec) naznani, daje »Slo
vanska Enota* na svoji seji storila sledeče sklepe:
»1. Proti vladnemu sistemu vztrajati na sta
lišču najodločnejšega nasprotstva.
2. Sklep o taktiki v nastopu zoper vlado si
Slovanska Unija pridržuje do sklicanja in se
stanka državnega zbora.
3. Slovanska Unija se udeleži konference

Glabinskega.
•
4. Slovanska Unija zahteva, da se dâ jeseni
deželnim zborom na razpolago zadostni čas za
zasedanje.
5. Slovanska Enota najodločnejše obsoja ne
čuvene progone proti Slovanom in od vlade najenergičnejše zahteva, da izdatno ščiti slovanske
raanZandnji dogodki na Nižjem Avstrijskem pravi - so zelo nepripravna predigra za spravo.
Pernerstorfer (soc. demokrat) pravi, da
*ne more goS o političnem položaju ne
£ -u ie primerno kritizirala vlada. ^JenerthJ^
ie kriva da se zavlači socialno za a
rov‘*K; ona je trpela, da se je onemogočilo

delo odseka za socialno zavarovanje in s tem je
povzročila ogorčenje do skrajnosti med delavskim
ljudstvom. Socialni demokratje hočejo delaven
parlament in bodo storili, kar bodo mogli, da
pospešijo delavnost državnega zbora.
H r u b a n (češki klerikalec) pravi, da ni mogla
Slovanska Enota skleniti nič druzega, ker ima po
njenih štatutih samo občni zbor pravico sklepati
kaj dalekosežnejšega.
Pacak (Mladočeh) meni, da se od Slo
vanske Enote, ne more zahtevah, da se slovesno
in s prisego in za vse čase odreče obstrukciji.
Kar je Slovanska Enota sklenila, še ne po
meni obstrukcije. Vztrajati hoče v opoziciji
proti vladi, a kakšno obliko dobi opozicija, se
bo že videlo.
Seitz (soc. demokrat) omenja glede na
zadnje dunajske dogodke, da jih mora kot Dunajčan in kot dunajski poslanec globoko obža
lovati. Vprizorili so te izgrede neodgovorni
in nepoklicani ljudje in dunajski delavci
nočejo imeti ničesar opraviti ž njimi. Dunajsko
prebivalstvo želi narodni mir in noče motenja ob
svojem gospodarskem delu. Ne more se od Slo
vanske Enote zahtevati, da se danes brezpogojno
podvrže, pač pa se sme zahtevati nekoliko več
jasnosti. Povedati bi bilo treba, če se misli ob
struirati pod vsakim pogojem, ali če se hočejo
dovoliti najnujnejši opravki. Med temi naj
nujnejšimi deli je socialno zavarovanje v
prvi vrsti, potem pridejo trgovinske pogodbe,
zakon o trgovinskih pomočnikih, o de
lavnem času v trgovinski obrti, zavarovanje za
nezgode v stavbinski obrti ter melioracijski zakon.
Hrubanin Udržal pravita, da ne more
Slovanska Enota za več mesecev naprej določati
svoje taktike. Ob sedanjih rabukah na Dunaju se
sploh ne more vedeti, če bo češkim poslancem
mogoče priti na Dunaj. (Ta jamranja je pa že
tako trapasta kakor znani izgredi in pravzaprav
je še bolj obsodbe vredna. Neumnim pobalinom
se lažje odpusti oslarija kakor ljudem, ki imajo
zastopati narod. Op. ur.)
Pattai izjavlja na to, da je ta strah popol
noma neutemeljen (poslanca, ki moreta slišati,
da ju je strahl); zadnje izgrede je podžigal samo
gotov del časopisja; prebivalstvo pa ni imelo
nič opraviti ž njimi.
Lueger pravi, da prevzame osebno odgo
vornost za nedotakljivost poslancev. (Treba jim
je bilo, da se jim tako obljubuje varuštvo kakor
malim otrokom!) Kar se je zgodilo, je popol
noma neznatno in prebivalstvo ni absolutno v
nobenem stiku z izgredi nezrelih mladih ljudi.
Stein wenderju se zdi, da se po sedanjem
položaju lahko riskira državnozborsko zasedanje
v septembru ter predlaga: „Predsedništvo da
našnje konference se pooblašča, da se sme po
gajati z vlado in s strankami glede na to, da se
skliče državni zbor v mesecu septembru in da se
omogoči njega delavnost.“
Po daljši debati konštatira Glombinski, da ne
nasprotuje nihče Steinwenderjevemu predlogu in
da je soglasno s prej et.
Šušteršič je v debati protestiral, da bi se
delale v Slovanski Enoti razlike med obstruk
cionisti in neobstrukcionisti. Danes ni v Slovanski
Enoti nobene stranke, ki bi se izrecno izjavljala
za obstrukcijo, temveč si pridržuje cela Enota
sklep o taktiki. V zadnjem zasedanju se je pri
pravljala obstrukcija ene stranke, ni pa bilo treba,
da bi se izvedla, ker so vlada in njene stranke
že prej padle na tla.
Dunaj, 18. avgusta. Dr. Glombinski je
danes obiskal Bienertha, da mu naznani rezul
tat včerajšne konference. Bienerth je obljubil, da
obvesti ministrski svet, ki bo sklepal o položaju.
Dunaj, 18. avgusta. V vodilnih krogih na
meravajo v septembru sklicati deželne zbore
na kratko zasedanje. Meseca oktobra bi se sklical
državni zbor, v decembru pa bi bilo glavno za
sedanje deželnih zborov. Državnemu zboru bi se
predložil finančni načrt, ki pa bi se v mar
sičem izpremenil.
Dunaj, 18. avgusta. Ministrski svet je imel
danes sejo, v kateri se je izdal obširen komunike.
Poleg namena, da se skličejo v drugi polovici
septembra deželni zbori, obsega vladna izjava vse
polno fraz.

Krečansko vprašanje,
Carigrad, 18. avgusta. Zastopniki varstvenih
sil se direktno pogajajo o novem resnem koraku.
Kolikor je šišati, hočejo sestaviti skupno noto.
Carigrad, 18. avgusta. <Jeni Gazeta» naglaša, da potrebuje Turčija mir za notranje reforme.
Koraki, ki so storjeni v Atenah, ne merijo na vojno.
Ce se varujejo turške pravice, bi Turčija lahko
podala Grški roke.
Smirna, 18. avgusta. Turška eskadra, ki
šteje deset velikih in nekoliko manjših ladij, je od
jadrala baje v Korpatos. Otomanske družbe se
udeležijo bojkota grškega blaga in odpuščajo grške
delavce.
,
_ .
...

Kane j a, 18. avgusta. Davi se je izkrcala
stotnija mornarjev, ki je brez nasprotovanja odstranila grško zastavo s trdnjave. Stotnija je pustila 50 mož na suhem, ostalo moštvo se je
vrnilo na ladje.

Španija ln Maroko.
Madrid, 18. avgusta. Vodja španskih soci
alnih demokratov, sodrug Pablo Iglesias, je iz
puščen iz zapora. Položiti je moral jamčevino.
Kakor znano, je policija zaprla Iglesiasa takoj, ko
so izbruhnili nemiri na Španskem, češ, da je hotel
organizirati revolucijo.
Madrid, 18. avgusta. Vlada zanikuje, da bi
se bile v Barceloni izvršile kakšne smrtna obsodbe,
zlasti trdi, da ni res, da bi bilo 15 ustašev brez
pravilne sodbe ustreljenih.
Meli la, 18. avgusta. Včeraj in predvčerajšnim
so bili Mavri, ki so enkrat napadli transport z ži
vežem, drugič pa straže, poraženi. (To so zelo
skromni uspehi.)

Berlin, 18. avgusta. General Marina je
danes ob 4. zjutraj z 12.000 možmi odkorakal
proti Nadoru. 4000 mož se je izkrcalo vzhodno,
4000 pa zapadno od Melile.
Madrid, 18. avgusta. Generala Marti
ne za s 40 vojaki so vjeli Kabili. General Ma
rina je dal vprašati, pod kakšnimi pogoji bi jih
izpustili. Kabili so odgovorili, da imajo premalo
živeža in morajo zato ustreliti jetnike.

Švedska splošna stavka.
Stokholm, 17. avgusta. (Izvirno poročilo.)
Ves minoli teden so kapitalistični krogi pod očitno
patronanco vlade razširjale vesti, da pojema stavka ;
razpošiljali so celo telegrame, da se je stavka po
nesrečila. Vse te vesti so bile popolnoma zlagane ;
vendar so pa kapitalistični hujskači upali, da se v
pondeljek vsaj deloma potrdi. Zaraditega so že v
nedeljo brzojavili v vse dežele, da se je (v pon
deljek 1) oglasilo velikansko število delavcev za delo.
Danes pa tudi ti krogi ne morejo več zatajiti svojih
klavernih čustev; zakaj stavka je danes še
bolj trdna nego prve dni in podjetniki uvidevajo, da se lahko raztegne še cele tedne. Prvi
teden se niso dajale nikakršne podpore; sedaj je
glavni odbor za stavko pozval organizacije, naj
naznanijo, koliko delavcev potrebuje podporo,
V deželi se je nabral že lep kapital y ta na
men. Iz drugih dežel so prišle že prav izdatne pod
pore, tudi je še muogo denarja od političnih in
strokovnih organizacij obljubljenega ; za vsak slučaj
pa hoče stavkin odbor vzeti še tri milione posojila.
Ni se torej bati, da bi stavka propadla radi ma
terialnega pomanjkanja. Bolj kočljiv je položaj v
podjetniških krogih. Centralna organizacija deloda
jalcev mora podpirati podjetnike in sicer
mora plačevati vsakemu po krono na dan za
vsakega delavca, ki stavka. Glasilo delavcev «Svaret» računa, da imajo podjetniki s/t miliona kron
bojnih stroškov na dan. Prizadet je tudi nemški
kapital in berlinski finančni list <Plutus» pri
govarja že švedskim podjetnikom naj od
je □ j a j o. Med liberalnimi političarji v Stok
holmu se sestavlja odbor, ki hoče posredovati
in je naprosil župana, sodruga Lind ha ge na, naj
označi osebo, ki bi bila najbolj primerna za po
sredovanje. — Prireditelji svetovnega mirov
nega kongresa, ki bi moral biti letos v Stok
holmu, so sklenili, odložiti zborovanje na prihodnje
leto. Na železnicah se pač ne stavka, toda vsled
industrialne stavke je promet tako zmanjšan, da
je vsak dan 300 vlakov manj na progi, nego po
navadi. Tovorni promet je zmanjšan za 80, osebni
pa najmanj za 50 odstotkov. Med delavci je vzoren
red; vlada je izdala za vojaške namene dva mi
liona kron, a vojaštvo nima kaj opraviti, ker ima
še policija manj dela nego v navadnih časih.

Železničarsko gibanje. Radi zahtev, ki jih
imajo železniški delavci, je bila deputacija teh de
lavcev pri stavbenem ravnateljstvu južne železnice.
Spremili so jo od organizacije sodrugi W e 'K h
Som it sc h iu Kopač. Sprejel jo je stavbni višji
svetnik Vormache r. O principielnih zahtevah se
je sklenilo, da vloži stavbno ravnateljstvo primerno
spomenico pri generalnem ravnateljstvu ; nekatere
zahteve se izroče delavskemu odboru, v nekaterih
točkah je pa stavbno ravnateljstvo samo izpolnilo
zahteve. Na shodih v Mariboru, Zidanem mostu in
Ljubljani so delavci z ozirom na vpeljano poga
janje sklenili, opustili za sedaj ostrejše korake in
so v resoluciji naglašali, da se ima z vso vnemo
učvrstiti organizacija, ki je edina moč, zagotavlja
joča vspeh.
Aehrentbal. Dunaj, 18. avgusta. Minister za
zunanje zadeve, baron Aehrenthal je postal
grof.
Sternberg. P r a g a, 18. avgusta. Grof Sternberg
oporeka vestem, da bi nameraval odložiti državno
zborski mandat.
Boienaka ostava. Budimpešta, 18. avg.
Ogrska vlada še ni izrekla svojega mnenja o bo
senski ustavi in zato se dvomi, da bi se mogla
še meseca septembra sankcionirati. Za delegacije
zahteva neodvišnjaška stranka večino zase ; usoda
bosenske ustave je vsled tega popolnoma proble
matična. S tem se je tudi poostrila kriza v
skupnem finančnem ministrstvu.
Dhingra. London, 18. avgusta. Smrtna ob
sodba nad indijskim dijakom Dhingro, ki je umoril
angleškega podpolkovnika Curzona, se je včeraj
izvršila.

Irtafa v LJnblJanl vsak
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Glasilo Jugoslovanske socialne demokracije.
87. štev.

Leto XIL

V Ljubljani, v soboto, dne 21. avgusta 1909.
1! 'T. J

' « ■' ' -7

28 dopite in rokopise za liât: Urednlłtro
«Âaêcôgfe
Ljubljana,. — Sa denarne pošiljatve
aaroćiia an hat, reklamacije, inserate Ltd.: UpravnlÄtro
XJubljasÄ, Šelenburgova ulica 6/n,

Btenertiiove garancije.
Gospod baron Binerth, slučajno ministrski
predsednik v Avstriji, je blagoslovljen med možmi
te države, da pripisuje sam sebi moč, katere ne
opaža sicer nihče v njegovih dejanjih. Dvakrat je
zaključil državni zbor in to je v njegovih očeh
aedvomno velika eneriija, Drugim ljudem se je
rdelo, da je to slabost, zakaj od junakov smo bili
doslej vajeni, da so premagovali težave, ne pa da
so bežali pred njimi. Kar je meseca julija storil
Bienerth je zahteval Šušteršič; vsa moč ministr
skega predsednika se je torej izražala v tem, da
je dejanjsko izvršil tujo voljo. Z besedami je ba
ron Bienerth trdil, da ima parlament opraviti še
nujna in važna dela; z dekretom mu je preprečil
vsako delo. Prisegal je da želi krepak in sposoben
državni zbor, pa ga je poslal tja, kjer se razbline
vsa sposobnost in krepkost,
To je bilo meseca julija. Od tistega časa se
je med parlamentarci samimi dvignilo hrepenenje,
da bi dosegli, kar je ministrski predsednik dekla
miral, ne da bi bil znal izvršiti Poslanec Glona- .
binski, ki načeluje vladi s čudovito doslednostjo
vdanemu poljskemu kolu, je sprožil akcijo, na
menjeno ozdravljenju parlamentaričaib razmer. In
kljub vsemu pesimističnemu preludiranju se je po
kazalo na konferenci ugodnejše razpoloženje, nego
je bilo pričakovati. Zastopniki «Slovanske Enote»,
tiste zveze, ki ima nekdanje obstrukcioniste v svo
jih vrstah, so govorili marsikaj za vlado in njene
stranke neprijetnega; nekatere njihove besede so
bila nejasne; nagiaiali so nasprotja med svojim
in vladnim stališčem. Vse to pa je bilo popolnoma
naravno, zakaj nihče ni mogel pričakovati, da si
posujejo glavo s pepelom m pridejo na konferenco
s glasnim «pater peccavi». la če se hočem poga
jati z nasprotnikom, ne smem misliti in zahtevati,
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Ob! Kako težko se smeje. Pa vendar bi se
moraia smejati. Vse drugo je neumno. Ah, kaj !
V tovarni ie zvone. Podvizati se mora, da ne
pride prepozno. Kadar so vrata zaprta, ne puste
nikogar več notri, V soboto pa bi ji skrajšali za
služek za ta dan in kaznovali bi jo. Starši bi
jo potem oštel in morda celo tepli. Seveda, si
romašni so, pa potrebujejo tistih krajcarjev, ki
jih prinaša koncem tedna domov.
Jn če bi prišla prepozno, ga danes gotovo
ne bi videla.
ŠŠŠ...J Pr°č 8 t0 “isbjol Je že zopet
tukaj. Saj se ga noče spominjati...
'Vratar je Že držal levo roko na kljuki, v
desni je pa vrtil ključe. Bil je zadnji čas, da je
prišla. In sedaj hoče biti pametna. To so same

otročarije.
. ,
Ko je stopala po stopnicah v prvo nad
stropje, kjer je deiaia v veliki dvorani, si je ne-

da se poniža. Glombinskega konferenca je imela
namen, omogočiti delavnost državnega zbora, ne
pa poteptati obstrukcioniste v prah.
Za označeni namen pa ni bilo važno, kako
da opravičujejo obstrukcionisti kar je bilo, tem
več kaj se sme upati za bodočnost Stvarno so
bile torej važne ŠuSteržičeve besede, da «sedaj ni
v Slovanski Enoti nobene stranke, ki bi načeloma
hotela obstrukcijo» in pa sprejem predloga, da se
nadaljuje pogajanje radi državnozborskega zase
danja.
Ce bi bila usoda parlamenta Bienerthu tako pri
srcu, kakor trdi, da je, bi si bil moral reči, da se
je zjasnilo in da je vsaj sedaj njegova naloga, za
staviti vso svojo spretnost in zmožnost za pospe
šitev zdravilnega procesa. A kaj dela Bienerth?
On, ki se neprenehoma poti, da ne želi ničesar na
svetu tako vroče kakor močan parlament, izjavlja,
da se more le tedaj res sklicati državni zbor, če
se podajo zadostne garancije za njegovo delavnost.
Baron Bienerth je kakor zdravnik, ki je pripravljen,
zdraviti bolnika, če se mu jamči, da okreva in da
je izključena vsaka nevarnost.
Cudne pojme ima ministrski predsednik o po
litičnem življenju. Kjer vidi vsako normalno oko
pojave nasprotnih interesov in nujen boj, zahteva
baron Bienerth mir s podpisom in pečatom, sicer
se ne igra. Kakšne naj bi bile garancije, ki jih
zahteva ekscelenca Bienerth ? Ali naj prisežete
Šušteršič in Udržal spričo gorečih sveč, da ne
bosta več obstruirala, dokler je Bienerth na čelu
kabineta? Ali naj se mu obljubi, da ne bo opo
zicija nikdar glasovala, kadar bi se zopet zgodilo,
da bi mogle njegove stranke ostati v manjšini?
Za tako vladanje, kakršno želi Bienerth, ni
treba državniškega talenta; če bi bila stvar tako
enostavna, bi se lahko prihranile vse ministrske
plače, ker bi zadostoval aytomat, ki bi podpisal
akte. A prav za svoj nepotrebni obstanek zahteva
Bienerth garancije. Kajti to, kar imenuje zadostne
garancije za delavnost parlamenta, ni med vrsti j

On je zopet prišel. To je bila njegova pra
vica. Morda ga je oče poslal. Morda je pa sam
prišel. Komu je to kaj mar?... Naposled —
, bilo bi vendar bolje, da ni prišel. A če hoče biti
' iskrena, mora priznati, da je na tihem želela, naj
pride. Da, še več. Nestrpno ga je pričakovala.
Kaj pa je na tem, ako ga vidi. To ne ško
duje nikomur, ona bo pa vendar srečna.
Vročica jo je oblila po vsem telesu, ko je
vstopil. Ni ga videla, a čutila je, da je tukaj. To
je že tako. Morda je čudno, a je tako.
Ogledoval je delo drugih delavk. Tako je
prišel tudi do njenega mesta. Ozrl se je na pre
divo, molče je pokimal in potem jo je pogledal.
Ona ni mogla zardeti, ker je bila že vsa v ognju,
odkar je vstopil v dvorano. A srce ji je utripalo,
kakor bi ji hotelo raznesti prsa. Pogledala ga ni,
v očeh jo je nekaj bodlo, kakor s stoterimi
iglami, za ušesi jo je žgalo ...
On je še enkrat pokimal, pa je odšel.
In to je bilo dobro. Da jo je še en trenotek
alpdai bi se bila morala zjokati. Kaj bi bil tedaj
mSil? ... Hvala Bogu, da je odšel 1 A... da

bi se še vrnil. • •

.

Morda ie « tei neskončni‘
^°0n ^DatvoSčarjev sin, ü »i navadna ' kje kakšen svet, kjer se živa Ml» 'ekko tako l,o«
ji ustna kar mehanično šepetala
so
»ish so pa že plavale ... bogvekam.

bijo, kakor jim srce veleva.
Lizika ni vedela nič o drngih svetov,k Sa,
sem že povedal, da je bila priprosta e av a.
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cami njegovih misli nič druzega kakor garancije,
da se ne vrže njegov kabinet Prav ta zahteva pa
je najmočnejši argument proti Bienerthu in naj
boljši dokaz, da je odstranitev Bienerthove vlade
v interesu parlamentarizma nujno potrebna. Za
kaj slovenski klerikalci in češki agrarci so prizadeli
parlamentu veliko škode ; naj večja ovira krepkemu
parlamentu in zdravemu parlamentarnemu delo
vanju pa je danes njegova ekscelenca ministrski
predsednik baron Bienerth. On je danes glavni obstrukcionist s svojimi «garancijami».

Ministrske penzije.
V Avstriji je na vsak način nekaj ugodnega
v ministrski službi ; tudi če traja le 24 ur, je eks
celenci zagotovljena «skromna» penzija. Zakon
pravi, da gre ministru, če nima iz drugega naslova
pravice do večje pokojnine, letnih 4000 goldinarjev,
t. j. 8000 kron penzije. Zadnji čas pa se je izve
delo, da ima Gessman 24.000, Prašek 16.000 kron
penzije in ko sta se javno prijela, sta po dolgem
obotavljanju povedala, da nista sama, ampak da
ima cela vrsta penzioniranih ministrov «iz milosti»
podvojeno pokojnino.
To pravzaprav niso malenkosti. Od Taaffovih
časov, v zadnjih tridesetih letih od 12. avgusta
1879 se je izmenjalo v Avstriji štirinajst kabinetov ;
od začetka ustavne dobe je Bienerthov kabinet že
triindvajseti. Imeli smo sledeče vlade:
Karol Auersperg od 30. decembra 1867
do 24. septembra 1868; grof Taaffe I. dalje do
15. januarja 1870; Ignac Plener dalje do 1. sve
čana 1870 (petnajst dni 1); vitez Hasner dalje do
12. aprila 1870 (71 dni); grof Potocki dalje do
4. svečana 1871; grof Hohenwarth (slovenski
poslanec, ki ni znal slovenske besede) dalje do 30.
oktobra 1871; Holzgetban dalje do 25. no
vembra 1871 (25 dni); Auersperg dalje do 15.
svečana 1879; Stremayr dalje do 2. avgusta
1879; grof Taaffe II. dalje do 11. novembra
1893; Windischgrätz dalje do 19, junija 1895;

Herman je to skoraj pozabil. Taka pozab
ljivost je pa škodljiva. Na zemlji, med ljudmi,
zlasti med ljudmi, ki niso več divjaki, se ne sme
pozabiti takih razlik.
Da je bila Lizika lepa? — Eh, tega nihče
□e tajil Celo izvanredno lepa je bila. O, tudi
priproste delavke so včasih lepe. Ako so tako
vzrasle in imajo take oči, take temnosvetle bujne
lase, kakor Lizika, je lepota nedvomna, tudi če
tiči v obnošeni obleki. In Herman ni bil slep za
tako lepoto. Seveda bi ne bil smel pozabiti, da
je to lepota navadne delavke.
Ne more se reči, da je bila Lizika neumna.
Ako bi tisti zgodovinski meceni še hodili po de
želi ... kdo ve ? A saj sem dejal, da ne hodijo
več. Pa Hermanov oče je bil bogat. V njegovi
blagajni se ne bi niti poznalo, ako bi bil poslal
Liziko v mesto in jo dal izobraziti. Morda bi se
bil kdo drugi tega domislil. Herman se ni.
O Liziki ni vedel pravzaprav nič druzega,
nego da je jako lepa. In njegova duša je bila
mehka, Lizikin čar je neodoljivo uplival nanjo.
In tako je prišlo ...
Takrat, ko so bele rože vzcvetele ..•
Čuvstvo se je porodilo v obeh srcih, dvi
galo se je, raslo je, napolnjevalo je duši, dušilo
je pamet in naenkrat je bilo tako močno, kakor
tista burja, ki odkriva strehe in puli drevje iz
zemlje.
Dalje prih.

Kielmanniegg dalje do 29. novembra 1895;
Bađeni dalje do 28.novembra 189?; Gautsch I.
dalje ds 7. marca 1898; Thun dalje do 2. sep
tembra 1899; G lary do 21. decembra 1899 (81
dni); Wittek do 18. januarja 1900 (28 dnil);
Korber de 31. decembra 1904; Gautsch II.
do 2. maja 1906; Hohenlohe do 2. junija 1906
(30 dni); Beck do 15. novembra 1908; Bie
nerth I. do 10. svečana 1909; Bienerth II.

dalje doslej.
Izmed članov teh vlad so še živi in dobivajo,
odnosno so dobili doslej penzije:
Dobil po
Od
leta Let zak. kron
Zaleski, poljski min. rojak 1893 16 128.000
1896 13 104.000
Guttenberg, žel. minister
96.000
1897 12
Glanz, trg. min. . . .
88.000
11
1898
gr. Latour, nauk . . .
80.000
1899 10
Jendrzejowicz, polj. roj.
80.000
1899 10
Kast, poljedelstvo .
80.000
1899 10
Chledowski, poljski rojak
80 000
1899 10
gr. Thun, m. predsednik .
48.000
1903
6
Böhm. Bawerk, finanč. .
48.000
1903
6
Giovanelli, poljed. .
48.000
1903
6
Spens-Boden, justič.
40.000
1904
5
Körbe r, min. preds. .
40.000
1904
5
Welsersheimb, domob. .
40.000
1904
5
Kozel, finanč.........................
5
40.000
1904
kn. Auersperg, poljed. .
40.000
1904
5
gr. Buquoy, poljed. . .
5
40.000
1904
Randa, češ. rojak . . .
1
8.000
1908
Klein, justič...........................
8.000
1908
1
Beck, min. preds. . . .
1908
1
8.000
Korytowski, finauč. . .
8.000
1
1908
Marchet, nauk
. .
8.000
1908
1
Fort, trgov.............................
8.000
1908
1
Latscher, dometu.
1
8.000
1908
Pacak, češ. rojak . . .
1
8.000
1908
Prade, nensš. rojak . .
1908
1
8.000
Gessmann, delo .
1
1908
8.000
Prašek, češ. rojak .
1908
1
8,000
Ebenhocb, poljed.
. .
1908
1
8.000
Fiedler, trgovin. . .
4.000
Abraham o vicz, polj. roj. 1909 Vs

Skupaj .

.

l,220.0U0 k

Teh 30 ljudi bi bilo torej dobilo doslej milion
n dvestodvajset tisoč kron penzije, če bi se jim
bila izplačevala ie zakonita pokojnina. Toda, koje
Prašek priznal, da dobiva namesto 8000 kron na
leto, po milosti 16.000, je obenem povedal, da
dobivajo tako pokojnino tudi Prade, Derschatta,
Gessmanu, Ebenhoch, «Pravo Lidu» pa je izvedelo,
da razven Kasta in Jendrzejovicza nihče ne dobiva
normalne, temveč vsi zvišane penzije. Spomniti se
je tudi treba, da minister, ki je postavljen v disponibiliteto, t. j. čigar ponovni poziv si je cesar
pridržal, ne dobiva 8000, temveč 20.000 kron pen
zije. Po vsem tem se lahko računa, da je ome
njenim 30 penzionistom doslej izplačanih najmanj
dva miliona petstotisoč kron. (Izmed vseh
ministrov sta se le Windischgraetz in Baerenreiter
odrekla ministrske penzije.)
Ce se te številke prav premislijo, mora človek
priti do prepričanja, da so ministrske penzije sred
stvo za vzgajanje politične korupcije. V bodoči pro
računski debati se bo moralo pač natančnejše go
voriti o ministrskih penzijah.

Iz stranke.
o Socialna demokracija in narodno vpra
ianje. Naznanili smo že, ua ima češka sociamodemokratična stranka na svojem letošnjem zboru,
ki bo meseca septembra na Smihovu, tudi na
rodno vprašanje na dnevnem redu ter da se
je posebna konferenca bavila z resolucijo, ki se
ima v tem vprašanju predložiti zboru. Na konfe
renci so bile poleg izvrševalnega odbora in po
slancev zastopane deželne organizacije, uredništva
strankinih časopisov ter politične organizacije, zlasti
iz narodno mešanih krajev. Načrt resolucije, ki je
bil sprejet, jemlje za narodno avtonomijo načelo
osebnosti, torej tisto načelo, ki. ga je najdoslednejše zagovarjala jugoslovanska socialna de
mokracija. Češka stranka namerava poslati reso
lucijo pred svojim zborom izvrševalnim odborom
vseh socialno-demokratičnih strauk v Avstriji, in
kadar dobi njihove odgovore, skliče še enkrat kon
ferenco, da končno redigira resolucijo za kongres.
Češki zbor bo torej ne ie zelo zanimiv, temveč
radi tega vprašanja važen za socialiste v ceh dr
žavi. Vsekakor se bo moral s predmetom baviti
še širši forum, pa je mogoče, da se skliče zopet
mednarodni zbor ali pa splošna državna konfe
renca.

Društvene vesti.
§ Člane in članice vekeličnega odbora v
Ljubljani, ki so za jutrišnjo pnredDo prevzeli ali
so določeni za kako mesto, se prosi, da pridejo
jutri na prostor že ob 2. uri popoldan. Odbor in
reditelji dobe znamke. Odredbam redite jev se je
brezpogojno pokoriti. Vrhovno nadzorstvo «mata
sodrug To kan in Kocmur, pregled nad bla
gajnami pa sodrug Puch Franc in Lehpamer
Stefan.

Domače vesti.
— Kdaj ae bo tako pisalo ▼ «Rdečem Praporju», kakor je pisal sodrug’ Hudec v torkovem
«Pravo Lidu» — vprašuje «Slovenski Narod». Stvar
je sledeča: V nedeljo je bil v «Arbeiter-Zeitung»
članek o nemško-nacionalnem pobalinstvu po Nižjem
Avstrijskem in tam je bilo tudi rečeno, da bodo
nemško-nacionalni izgredi Ie preprečili tisti proces,
ki se je doslej vršil, da se je mnogo Cbhov med
Nemci polagoma germaniziralo. Članek je zelo raz
buril sodruga Hudeca, ki je v «Pravo Lidu» ostro
nastopil proti njemu. To se je pa moglo le zgoditi,
ker ni pre čital članka «Arbeiterice» do konca, ali pa
ne dosti pozorno. Da ga «Slovenski Narod» ni čital,
je samoposebi umevno. Pač pa smo ga čitali mi
in zato se nam ni treba tako razburjati, kakor bi
«Narod» rad. Članek ima namreč sledeči konec:
«Tako je nacionalistična gonja, celo s čisto
nacionalnega stališča zločinska blaznost».
«Arbeiterzeitung» je torej razlagala, kako bi imeli
nacionalisti soditi o svojih rahukab. Svoje
stališče pa označuje list tako: «Mi pa vidimo v
procesu nacionalnega drgnenja, ki ga vstvarjajo
proletarske selitve, enaga mnogih učinkov velikega
kapitalističnega preobračanja. Tudi ta problem nas
navaža na boj za drugo obliko človeškega družab
nega življenja, za družbo, v kateri ne bo več la
kota enih in profitarsko poželjenje drugih trgalo
ljudi od grude, premetavalo narode, jih premikalo,
trgalo, pritiskalo drugega proti drugemu — za
družbo, v kateri bodo tudi potovanja in selitve
narodov zopet to, kar so bile vedno: organizirane
akcije organiziranih narodov, v katerih bo vsak
narod skrbel za svoj naraščaj in mu v
tesni zvezi z vsemi narodovimi člani oskrboval
kruba in dela.»
Ce se ima le nekoliko mirne krvi, ni treba
mnogo truda, da se spozna velikanska razlika med
sliko, ki jo kaže «Arb. Ztg.» nacionalistom in med
stališčem, ki ga sama zavzema. Njeno mnenje pa
gotovo ne more razburjati socialista, stoječega na
višjem narodnem, to se pravi vsem narodom
pravičnem stališču. S tem seveda nič ne generali
ziramo i» ne pravimo, da ne morejo včasi nastati
tudi v socialni demokraciji nasprotna mnenja. Ampak
tudi tedaj je velikanska bistvena razlika med
socialisti in nacionalisti. Narodnjaki kažejo svoja
nasprotja le zato, da se pobijajo in da podpihujejo
razburjenje. V socialni demokraciji se izražajo zato,
da se pojasni vsak problem od vseh strani in da
se kolikor 'bolj mogoče doseže popolna jasnost in
na nje temelju sporazum. Zato bo tudi ua letoš
njem češkem strankinem zboru razprava o narod
nem vprašanju gotovo živahna, nemara celo vi
harna, vendar se pa prav nič ne bojimo, da bi
škodovala enotnosti socialne demokracije, ki je vteraeljena v skupnih, neločljivih potrebah vsega de
lavstva in je zaradi tega močnejša od V3eh nacio
nalističnih hujskarij.
— Češčino ne znajo dobro v redakcij: «Slov.
Naroda», pa napadajo češko revijo «Slov. Prehled»
zaradi dopisa, ki ga je za zadnjo številko poslal
sodr. dr. Dermota, češ, da ni dovolj objektiven in
resničen. Podtika se dr. Dermoti, da je pisal, da
baron Schwarz baje podpira nemštvo na Kranj
skem. Dr. D. je pisat tako-ie: In glavno sovraštvo
se je obračalo proti krainische Sparkasse... in ba
ronu Schwarzu, češ, on najbolj pospešuje
nemštvo na Kranjskem. — Glede Hribarja je dr.
D. pribil samo dejstvo, ki ga je ljubljanski župan
sam moral priznati v svoji polemiki z bar. Schwar
zem: da je zahteval Hribar sam, naj se
pokliče vojaštvo proti demonstrantom v
lanskem septembru. In «Slov. Narod» sedaj od
govarja, da je to klerikalna laž, dasi je to dejstvo
župan sam priznal 1 — Pa to ni poglavitno, kar
nas tu interesira. «Slov. Narod» je pograbil samo
dve točki iz dopisa dr. D. ; vse drugo je zamolčal.
To je pikantno! Zamolčal le, kar je v dopisu po
vedanega o posledicah lanskih septembrskih
demonstracij v Ljubljani, ki so za Slovence škod
ljive prav v vseh ozirih: v jezikovnem, na
rodnostnem, gospodarskem, kulturnem, — oa o
političnem niti ne govorimo. Zamolčal je, kar je
ondi zapisanega o humbugu, ki ga uganjajo
ravno največji narodnjakarji s temi žalostnimi de
monstracijami. Zamolčal je očitanje, da slovenska
državnozborska delegacija nima še doslej iz
delanega točnega jezikovnega pro
grama, dasi se «bori» za pravice slovenskega
jezika že skoro poldrugo generacijo, in da so mo
rali naši uradniki popustiti boj za pravice našega
jezika v uradih, ker jih je siovenska dele
gacij a pustila na cedilu. Molče je prezrl
tudi očitanje, da je žalostna kranjska liberalna
opozicija, ker se sami njeni prvaki norčujejo iz
nje in iz svojega «dela». Vse to bi bil «Slov.

Narod» lahke zaupal svojim čitateljem, če bi
bilo res za stvar in ne za osebo. — Pa še i _
zanimivost je v celi ti zadevi. Dr. D. poroča «
imenovani češki mesetaik, odkar ta bit izhaja, o
slovenskih razmerah. Poroča, kar se zdi njemc
važnega, da bi utegnilo zanimati širše slovansko
občinstvo o tesnih slovenskih stvareh. Ako hoče
resnico pisati — in te se je doslej strogo držal
— mora skoro vselej povedali marsikaj nndkega
o naših liberalcih in klerikalcih. Nas« prvakom
11 liberalne in klerikalne stranke to » more biti
všeč-, najraje se kažejo slovanskim brate« v čisto
drug1, naravnost sijajni podobi, kako se p» vedejo
doma, o teta skrbno molčijo. In zdaj pridejo do
pisi v «Slov. Prehledu», ii lepo po pravici po
vedo, kakšni so ti slovenski «ideali» v re-n:.
Liberalci bi radi imeli, da bi «Slov. Pfebled» toimalčil «objektivnost» tako, da hi poročal o njih
same ugodnosti, (o aako redki bi bili potem do
pisi s Slovenskega !) molčal bi naj pa o vseh sra
motnih dejanjih ki j.h zagreš.jo toliko. Omenjamo,
da se je pred leti «Slovenec» ravnotako kregal
nad dr Dermoto, češ, njegova poročila v «Slov,
Pfshledu» n>so objektivna, kakor se sedaj «Slov
Narod». In kaj dokazuje to? Da so dopisi s Slol
venskega v «Slov. Prehledu» tet objektivni
— Velik izgred je bil , Bedo
'oei ,
Lazih v Rožni dolini. Tam se je b»ia ustanovila
šulferajnska šola, ki pa je izgubila pnsttesie, so
je kupil Slovenec France Hace hišo, T
J3
imela svoje prostore. To je razburilo neaatere
Nemce tako, da so ponoči naskočili Hitove
trgovino. Po poročilu «Sl. Naroda», ki gazaæna
ne moremo kontrolirati, so metali v spalnico m
prodajalno po 7 kg težke kamne in polena. Tudi
so suvali s 7 metrom dolgimi drogovi skozi okua
v sobe in prodajalno. Vse nametano kamenje tehta
čez 3 stote in polen in rant je toliko, da bi date
blizu do 1 kub.čnega metra drv. Lopovi so ubili
Hacetu 35 oken z okviri vred in vezna vrata, raz
bili so mu mnogo petroleja in raztresli ter poško
dovali veliko blaga. Za Haceta, ki je na levi roki
malo ranjen, je bila velika nevarnost, da ga ubi
jejo. Saj je padel pod njegovo posteljo kasor hleb
kruha velik, 4 kg težak kamen. Skril ae je Hace
pod streho in s sekiro v roki čakal, kdaj da
vdrejo tolovaji v hišo. Orožniki so aretirali ne
kega Vidmarja, ki ga je Hace čisto dobro spoznal.
— Tako je poročilu «Slov. Naroda». Ce je res
nično, se je seveda izvršilo veliko tolovajstvo, ki
je vredno stroge obsodbe. Vendar pa ima stvar še
druge stran. Liberalno glasilo naglasa, da se je
ustanovila šulferajnska šola v Lszib, «da» so Lazi
na siorenski zemlji* in pravi, da so jo ustanovili
«privandrsni Kočevci». Po •Narodovih* nazorih

torej ne bi imeli «privandram» ijudje nobenih na
rodnih pravic. «Narod» menda niti ne sluti, kakšno
klofuto daje svojim lastnim mzorom. Ce je prav,
da ne smejo imeti «privaneuauci» ua Slovenskem
nobene svoje šole, je tudi prav, da je uc smejo
imeti «ptivaudranci» na Nižjem Avstrijskem, haj
pa je potem s češkimi šolami? Po «Narodovem»
evangeliju imajo torej nemško-nacionalni pobalin;
prav, če napadajo Cehe «na nemški zemlji». Tu,
cenjeni «Narod», bi bilo treba nekoliko več tiste
doslednosti, ki jo tako rad pridigaš drugim. —
Naše mnenje je seveda drugačno. Kjer žive Slo
venci, Cehi, Hrvatje, pa tudi če so «privaadrani»,
imajo po naših nazorih pravico do slovenjih,
hrvatskih šol. Ampak če hočemo biti dwleuai,
moramo te priznati enako pravico tudi. Nemcem.
Nič ne pomaga. Na vsezadnje se nam pa tuJi zdi,
da nam ne more nemška šola za Nemce med
Slovenci nikdar toliko škodovati kolikor pomanikanje slovenskih šol za slovenske otroke, zlasti
v krajih, kjer ni ljudstvo izključno slovensko. Pa
naj «Narod» dokaže, da ni res,
— Avstrijskega «katoliškega okato» ietos
ne bo, ker se kujajo slovenssi in češki kierikaici.
Zbrali se bodo torej samo nemšk; «katoličani»
menda meseca novembra, če se do tistega časa
še ne pobotajo.
Jutri os Glince l Vič—Glince—Rožna dolina je
ena najtrdnejših naš,h postojank v ljubljanski okolici.
Vič-glmško—rožnodolsko delavstvo je še vedno trdno
ob naši strani, kadar je veljalo izvojevati kak boj;
zato je dolžnost vsakega sodruga, da pohiti jutn
na Glmee ter tako pokate, da razume «Svoji k
svojim!» Kdor bi ua noben način ne mogel priti,
naj vzame vsaj eno ali več vstopnic, da tako po
more dobri stvari, zakaj troški so ogromne
torej vsi na Glince 1
— «Osebni saap,» s prošnjo, da ob/ti
smo dobili sledeče vrstice: «I. podporne P0»!'1’
mca» s priimkom «Osebni zaup» na; hode pose
ben denarni zavod za uboge, nepremeJae m ne
preskrbljene, sploh pa za vse tiste, ki ne morejo
za kako posojilo dobiti takih porokov, kakor se
zahtevajo navadno povsod drugod. Namen te do
brodelne, popolno nevtralne družbe je: dajati maia
posojila od 2 K počeaši do 200 K — obresti
1 vin. od 2 K na mesec — in podpirati uboge v
sili. Kdor ima zadosti denarja in nikdar kacega
posojila ne potrebuje, se vseeno prose naj pri
stopi tej družbi in podpira njo, ki hoče v današnjih,
težkih življenakih okoliščinah ne le ahog'®, ’®"
pak tudi neubogim olajševati, oaroaa omogočiti
dobavo v pospeševanje pridobitka, v izboljšanje
gospodarstva prepotrebnega denary. Predogiass
pristopa se sprejemajo Fred škofijo hiš. ste..

pritličje desi?''“/j“’,?®,31- avgusta t t, vsak
daU «k ođ

dopoldne do 8. ure zvečer.
Tu iet8 Wü .‘«vila vsakemu v pregled. Vsi tukaj
* potem povab-.jo k še enkratnemu shodu,
«® s® rçraed navzočih izvoli prvo vodiOû '-' *^a žell° Predlagatelja objavljamo ta pojiv. prepaSCamo pa popolnoma čitateljem, da si
Bjprtfijo sodbo o namenu, ki sc Ham zdi skrajno
gtepisbčen. Predlagatelj gtsp. Strgar, je imel że
re; kup projektov, od katerih se P* ne eden ni
uvrtil, ker so bili vsi neizvedljivi.
— Vlak je povozil na k hflaški železnici blizu
braaca 16 letnega čvrstega dečka. Po zunanjosti
mrliča sodit', mora bit' k»k obrtni učenec, ki se
je sam viegel pod vlak
— Brata laklal V pondeljek je 25 letni Franc
Pistojnik, posestnikov sin iz Scaartna v Tuhinjski
dolini, cel dan popival, prišel domov pijan in ho
tel «daviti svojega očeta. Ko je mlajši brat Janez
to videl, je zgrabil nož in sunil napadalca štiri
krat v trebuh. Rane so smrtne in bo Franc brž
kone umrl.
~ Nesreči. Pri prekrivanju strehe je padel
30 letni gostač Janez Kopitar iz Mengša tako ne
srečno s strehe, da je obležal na mestu mrtev.
— Solnčarlen. Na Druljevkt pri Kranju je
padla neka žena cd solnč?rice in je umrla.
— Nesreča pri delu. V parni opekarni v
Srednjih Gameijnih je zgrabil jermen deklico Fran
čiško Koderman, jo zavrti! trikrat okrog strojev, pri
Čemur jo je popolnoma raztrgalo.
Samomor starca, V pondeljek se je obesil
na travniku poleg drž. kolodvora na Opčinah pri
Trstu 65 letni Jak. Ključar. Vzrok neznan.
— Bogata beračica. V soboto zvečer ob 10.
je bila na trgu pred kolodvorom južne železnice
v Trstu aretirana beračica, ki je prosila miloščino.
Odvedli so jo na pollcijiki komisarijat. Našli so
pri njej nič manj nego 17.000 K. Na vprašanje,
kje da je dobila toliko denarja, je odgovorila, da
ga je podedovala po svojem pok. soprogu. Dokler
»e stvar ne pojasni, jo ofodiže v zaporu.
— Jamski mn»j se ustanovi v Postojni v
najkrajšem čaru.
— Nesreča. V soboto ob pol 3. zjutraj je
v Kolodvorska ulici št. 27 padel delovodja pri
tvrdki Seravalli, Dominik Venturini s podstrešnih
stopnic ter pri padca zadel z desno nogo v ku
hinjsko okno poleg stopnic. Na nogi se je tako
obrezal, da je vsied krvotoka obležal nezavesten
in so spioh mislili, da je že mrtev. Šele, ko so ga
prepeljali z rešilnim vozom v deželno bolnišnico,
mu je bilo mogoče ustaviti kri. — Pri neki novi
stavbi v Pristovi blizu Ptuja se je zrušil oder z zi

ur

darji in strežniki. Dva sta težko, trije lahko ra
njeni, drugi so srečno ušii s samim strahom.
— Nesreča z motorjaa. V petek popoldan

uredln^ŽaVj' Z^0r spreiel v zadnlem zasedanju
Carigrad, 20. avgusta. Grška vlada je iz
F . a °zeQe davčne načrte v sedanji obliki, ker so
ročila turški svoj odgovor, v katerem izraža ob
ezava radi nameravanega zvišanja p i v n e g a
žalovanje, da se pritožuje Turčija po prvem od
Qavka. (Samo tega?? Op. ur.) Tudi drugi mi
govoru, ki ga je dobila od grške vlade, radi Grkov
nistri so povdsrjali da bo splošen odpor proti zvi v Rumeliji m na Kreti. Grška obžaluje gibanje, ki
šanju davka na pivo. Finančni minister Biliński decimira in vgonablja razne narode, ampak odkar
pa je izjavljal, da dosedaj ni mogoče opustiti zvi je na Turškem novi red, se je Grška trudi!? da
šanje pivnega davka in da bodo velike težave za bi olajšala Turčiji nalogo. Kar se tiče Krete, je
nadomestilo z drugimi dohodki, če bi se moral Turčija prej že ponovno priznala, da je Grška pra
opustiti ta davek. Doslej ni imelo posvetovanje po vilno ravnala ; vendar izjavlja Grška vnovič, da bo
zitivnega uspeha, poroča se pa, da se misli na vpe ravnala popolnoma v zmislu sklepov varstvenih sil
ljavo davka na vžigalice, odnosno na mono in da ne bo podpihovala nobenega gibanji! na
pol ter na zvišanje pristojbin. (Na reformo otoku.
__________
direktnih davkov se kapitalistični ministri se /
veda ne upajo misliti. Morda pa predloži vlada
Bienerth-Bdinski še davek na dihanje, gledanje in
Bienerth v avdienci. Išl, 20. avgusta. V ne
poslušanje. Tudi čitanje in pisanje še ni obdačeno. deljo zjutraj pride semkaj ministrski predsednik
Zlasti pa bo treba opozoriti Bilinskega, da bi se dal baron Bienerth v spremstvu ministerialnega tajnika
vpeljati davek na deio. Biliński je sicer ženialen grofa Attemsa. Cesar sprejme barona Bienertha v
finančnik, ampak na vse ne more misliti niti naj posebni avdienci ob 11. dopoldne. Avdienca velja
večji modrijan, torej ga vdano opozarjamo na te političnemu položaju.
krasne prilike, da se iztlači iz delavskega ljudstva
Fran Josip in Nikolaj. Dunaj, 20, avgusta.
zadnja kapljica krvi, no da bi se zadeli preblago- Vest, da se tekom letošnjega leta sestane car Ni
rodni kapitalisti. Ur.)
kolaj s cesarjem Fran Josipom se potrjuje, a kraj
sestanka še ni določen.
Cehi in Nemci. Jablonec, 20. avgusta. Tu
Politični položaj.
kaj so bile velike rabuke med Nemci in Cehi ;
Dunaj, 20. avgusta. Daucs je imel ožji mi orožništvo se je pomnožilo.
nistrski odbor, ki se je včeraj sestavil, sejo in se
Novi davki. D u n a j, 20. avgusta. Vlada na
posvetoval o sklicanju češkega deželnega merava predlagati vpeljavo davka na petrolej, zvi
z b o r a in o d n e v n e m r e d u, ki naj bi se mu šanje tobačnih cen in borzni davek, proti kateremu
predložil, če se skliče. Izražalo se je mnenje, da se kaže na borzi močna opozicija.
naj bi se sklicala na Dunaj konferenca poslancev
Profesor Gnmplovicz mrtev. Gradec, 20.
iz vseh strank, ki so zastopane v češkem deželnem avgusta. Glasoviti pravnik, profesor dr. Ludvik
zboru. Na tej konferenci naj bi se poizkušalo do Gumplowicz in njegova žena sta si včeraj pro
seči spravo med Cehi in Nemci. Vlada bi stovoljno vzela življenja radi mučnih,
izdelala načrt, ki naj bi omogočil pred vsem, da neozdravljivih bolezni. Zastrupila sta se s cianka
se konstituira češki deželni odbor. Število deželnih lijem. Profesor Gumplowicz je imel že dve leti
odbornikov, ki znaša sedaj 8, bi se imelo zvišati raka na jeziku, kar ga je zadnji čas že tako mu
na 10; od novih odbornikov bi bil eden Ceh, čilo, da včasi sploh ni mogel govoriti; njegova
drugi Nemec. Deželni uradniki bi se imeli nastav žena je oslabela in vid ji je tako opešal, da se je
ljati po narodnem ključu. Ce se to posreči, bi se bala popolne slepote. Profesor Gumplowicz je bil
predložili češkemu deželnemu zboru tudi načrti o
71, njegova žena 69 let stara. Profesor Gumplojezikovni rabi pri avtonomnih uradih vicz ni bil le jurist, temveč se je mnogo bavil s
in o razdelitvi okrožij.
sociologijo. Med drugim je napisal sledeča dela:
Tekom septembra misli vlada razpravljati po «Pravna država in socializem», «Temeljni obris
sebej s Cehi in z Nemci.
sociologije», «Sociološka državna ideja», «Zgodo
vina državnih teorij».

Španija in Haroko.
M elila, 20. avgusta. General Marina hoče
prisiliti Kabiie, da se bodo morali bojevati z dvema
frontama. Večino vojakov je poslal v Mazor, da
napadajo Gurugu, postojanko Kabilov. Po morju
se je odpeljalo 800 mož, da napadajo Kabiie za
daj. Generalu Manni odpošljejo še eno divizijo na
pomoč.

je srečal neki voznik iz Podcerkve, ki je iz Ra
V Tezu je sultan Mulej Hafid grozovito
keka seno vozil, na cesti med Bloškopolico in Lo
žem pri znamenju v ovinku, z motorjem vozečega kaznoval vjete privržence Rogi Buhamarjeve, ki
komisarja finančne straže iz Postojne. Konji so se je tudi vjet. Jetnike so navezali na mule in jih
prestrašili in skočili v stran, da se je voz zvxnd. prepeljali v Fez. Gledalci so pljuvali vanje. Ko
Pri tem je voznik tako nesrečno skočil aii padel z so jih pripeljali v sultanovo palačo, je ukazal
voza, da si je zlomil tilnik in na mestu mrtev jetnitre grozno kaznovati. Enemu so s kladvom
razbili čeljust, drugemu iztrgali oči, tretjemu so
obležaL
— Novosti v brzojavnem prometu, S 1. ju izrezali kožo z rok, odrte roke drgnili s soljo in
lijem L L je stopilo v brzojavnem prometu precej jih vtaknili v rakovice !
važnih novosti v veljavo ; omenjamo v kratkih be
sedah najvažnejše. V besedilo brzojavk, ki se od
pošiljajo v kakem občevalnem jeziku, se smejo Krečansko vprašanje.
odslej poleg dosedaj dovoljenih okrajev (trgovinske
Carigrad, 19. avgusta. Turški poslanik v
zBamke, znaki mednarodne signalne knjige i. t. d.) Atenah e naznanil, da je prosila grška vlada, naj
privzeti tudi dogovorjeni naslovi in borzni kurzi, se ji d<r nekaj dni časa, da odgovori na zadnjo
oe da bi se brzojavko smatralo za šifrirano. Do turško noto. Ministrski svet je sklenil, da ustreže
ločila o rabi dogovorjenega jezika (šifre) v brzo
grški želji.
javnem besedilu so se izpolnila v tem, da morajo
Atene, 19. avgusta. Ministrski predsednik
obstajati besede, bodisi resnične ali umetno se Ra 11 is je izročil turškemu poslaniku grški odgo
stavljene, iz zlogov, ki se izgovarjajo v kakem na vor na zadnjo turško noto. Sočasno je minister
vadnem jeziku, in sicer v nemškem, angleškem, za zunanje zadeve izročil enako nolo zastopnikom
Irsncoskem, holandskem, italijanskem, portugalskem varstvenih oblasti,
vi latinskem. Črte z akcentom, kakor â, à, é, n,
Pariz, 19. avgusta. Egiptovski kedive (pod
Ô, ü. ne »mejo biti v takih brzojavkah. Besedilo kralj) je prekinil svoje običajno letovanje v zdra
brzojavk v dogovorjenem jeziku ali šifrah sme ob vilišču Divonne les Baius zaradi grško-turških do
stajati iz arabsŁh številk, iz posameznih črk ali godkov ter je odpotoval v Carigrad.
zlogov, vennat se pa črke in številke v eni in isti
Solun 19. avgusta. Grki so poskušali raz
skupini ne smejo raoiti, NovovpeJjan za dostavlja dreti podmorske mine pri Karabukuuu ob vhodu
nje ponoči je «nuit» pred naslovom, zaradi ka v solunsko luko, pa so aretirani.
terega se mora brzojavka takoj dostaviti. Pri
Carigrad, 19. avgusta. Ministru za zunanje
brzojavkah v dogovorjenem jeziku se šteje vsak zadeve se je izročila skupna nota, v kateri se baje
posamezen znak in tudi vsako ločilo, apostrof in naglaša, da se tiče krečansko vprašanje varstvenih
vezaj kot posamezna beseda in je torej za vsak sil in da zato turška vlada ne sme mešati Grške
J
znak plačati pristojbino.
v celo reč.

Srbika zastava na Hrvatskom. Zagreb,
20. avgusta. Na cesarjev rojstni dan so bile na
pravoslavnih cerkvah v Dvoru in Glini razobešene
srbske zastave. Okrajna oblast je dala te zastave
s silo odstraniti.
£Olezniäka nesreča. Budimpešta, 20. av
gusta. Na postaji Biczke je skočila lokomotiva z
8 vozovi s tira. Ena oseba je bila ubita, več pa
težko ranjenih.
London, 20. avgusta. Radi praznika odgovori
turška vlada šele v soboto na grško neto, ki je
taka, da se razblinejo vse govorice o
voj ni.
Radarski stavka v Belgiji. Bruselj, 20. av
gusta. Zveza belgijskih rudarskih podjetnikov ob
javlja izjavo, da odklanja osemurni delavnik
brez preklica. Zelo verjetno je, da pride vsied tega
do velike stavke v rudnikih.
Hrvatska zastava. Os j ek, 19. avgusta. Iz
Mitroviče se naznanja, da se je tam zamazala
hrvatska zastava, ki je bila razobešena ob priliki
cesarjevega rojstnega dne. Na sumu imajo otidotne Srbe. Policija preiskuje stvar. To je zelo
sumljiva reč. Pa ne, da bi bil Rauchov stolček že
tako omajan, da ne zadostuje več «veleizdajniški
proces», ampak da ga je treba podpirati z novo
lumparijo? Op. ur.)
Mladinska stavka. V okolici sv. Križa pri
Ljubljani se goji hmelj in za nabiranje rabijo mlade
ljudi, večinoma dijake na počitnicah, ki dobé po
16 vinarjev za nabrano vedro. Na Janeževem po
sestvu pa je hišnik, ki je obenem delovodja, vsako
posodo, ki ni bila zvrhana, štel za polovico, ker je
nabiralce tako razkačilo, da so ustavili delo in
zahtevajo zagotovilo, da se jim zaslužek ne bo trgal
ter zvišanje plače na 22 vinarjev. Stalni delavci,
ki dobivajo po 2 L na dan, zahtevajo po 3 K,
Natančnejše poročamo v prihodnji številki.
Obesil BS ie hlapec nekega izvoščka, po imenu
Kocmur. Pri sebi je imel svetinjico in paternošter.
Kaj bo dejal «Slovenec», ki pravi, da «le krščan
stvo daje pravo veselje do življenja in pa vztrajnost,
da k hko prenašamo udarce usode, v nadi na večno
blaženstvo pri očetu Luči?»
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„LJUDSKI PRATER“
bo t nedeljo, doe 22. avgusta 1909
ob 4. nrl popoldan pri Jelačinu
(Trans) na Glincah.
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Naznanilo.

V Istri se je ustanovila s sedežem v Parenzu (Poreč) vpisana zadruga z o. j.
pod imenom „Enopolio Istriano“, katere delokrog obsega celo deželo in katere
namen je prodavati direktno vino producirano od svojih članov.
V to svrho se iščeje spretni zastopniki in posestniki zalog in krčem, ki bi
želeli prevzeti prodajo v različnih središčih konsuma.
„Enopolio“ se bavi tudi s razprodajo namiznega grozdja.
Pridelek 180.000 hektolitrov belega, rdečega, finega in namiznega vina. Pogoji

po sporazumu.
Resne ponudbe s referencami naj se pošljejo na „Enopolio Istriane“ v rarenzo.

i

Izhaja v Ljubljani vsak
torek, četrtek in soboto.
Nwoênia» za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K •
za četrt leta 3'50 K, mesečno 1-20 K,’
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K ; za Ameriko za pol le ta
9-50 K za četrt leta 4'80 K.
**■■■■■ •«■■ Atevllka IB v.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
a», štev._____________ y Ljubljani, v torek, dne 24. avgusta 1909.
28 d°pi»e in rokopise za list: Uredništvo
•Baeoega Prapora>, Ljubljana, — Za denarne pošiljatve
x an
reklamacije, inserate i. L d.: Upravništvo

•Bdečega Prapora«, Ljnbljana, Šelenburgova ulica 6/IL

Slike izza zidovja.
Pred kratkim se je poročalo, da so kaznjenci
v ljubljanskem garnizijskem zaporu revoltirali, da
so pobili, kar jim je prižlo T roke, da pa posa
meznosti niso znane. Kadar se zgodi kaj takega, je

gotovo, da so morale kakršnekoli neznosne raz
mere pritirati upornike do äkrajnosti; zakaj samo
obup mora navesti ljudi, ki so popolnoma v tujih
rokah, na to da se spuntajo, vedoči, da ne mo
rejo zmagati. V hiši, ki je zanemarjena in zaprta
na vseb straneh, z golimi rokami, brez vsake zu
nanje pomoči, morajo vedeti, da so njihovi paz
niki, katerim so na razpolago puške in bajoneti,
tako močni, da labko ukrote svoje jetnike kakor
nočejo. Tudi vedo, kako okrutno strogi so « Kriegsartikli» iu kako nedvomno sledi vsakemu zname
nju upora brezobzirna kazen. Ce se vzlic temu
postavijo po robn, jih mora na to nagniti že
huda sila.
Dognati, kaj se godi za stenami vojaškega za
pora, ni lahka reč; zakaj tak dom je po navadnih
potih nepristopen in v njem je ohranjen ves ab
solutizem srednjega veka. Ves zistem vojaške pra
vice je še tak, kakršen je bil v davni dobi, ko niso
sinovi ljudstva polnili vojašnic, temveč je bila sol
dateska uniformirana, kupljena četa malopridnežev
in pustolovcev, med katerim je le železna disciplina
mogla varovati red. Izpreminjaia se je država, iz
ginil je absolutizem, razvija se demokracija, člo
veško dostojanstvo se boljinbolj priznava, mo
dernizirajo se vse javne inštitucije, toda vojaški ka
zenski pojmi so neizpremenjeni. Kakor nasledstvo
■vete inkvizicije in svete ferne štrli v novo dobo
■tari vojaški kazenski proces, ki ue pozna javnosti,
ne ustmene razprave, ne strogo ločenih funkcij, ne
obširne obrambne pravice obtoženca. Vse je sta
rinsko in zastarelo, našim nazorom tuje iu neznosno
r vojaški justici, kdo bi se čudil, da je tudi izvr

ševanje vojaških kazni po modernih pojmih barbarično in da prižene človeka naših dni lahko v obup ?
In res so razmere v ljubljanskem garnizijskem
zaporu take, da se mora civilna duša zgražati ob
njih. V parlamentu se bodo morala pač zahtevati
natančna pojasnila o teh razmerah in zahtevati se
bo moralo, da se dà ljudskim zastopnikom prilika,
prepričati se o njih. Nam seveda niso vsa vrata
tako odprta, da bi mogli kontrolirati razmere in
dogodke v sivi hiši kakor bi radi. Ljudstvo pa ima
sveto pravico izvedeti, kako se ravna z njegovimi
siaovi in ljudskim zastopnikom tudi garnizijski
zapor ne sme ostati nedotakljiva skrivnost.
Kar nam je bilo mogoče izvedeti, podamo
vsaj deloma javnosti v sledečih slikah.
*

O prostorih v ljubljanskem garnizijskem za
poru smo dobili opis, ki naravnost kriči po na
tančnejših podatkih. Na vsak način so razmere v
tem pogledu prav žalostne in ces. in kr. konji
imajo menda povsod boljše in bolj higienične pro
store nego tukaj ces. in kr. vojaki. Po deset jetni
kov je v eni celici, ki ima edino 50 centimetrov
široko, zamreženo okence, tako da ni v celici
nikdar prave dnevne svetlobe. Mnogo jetnikov
mora trajno prebivati v teh prostorih, ker ne
dobe nikdar zunanjega deia. To se sicer ne
vjerna s predpisi, a je tako, le ne ve se, zakaj.
Toda to so še saloni v primeri s prostori za sa
motne zapore (Einzelarrest). To so prave kletke,
ki so napravljene tako, da je ena celica razdeljena
v tri dele, po 2 metra dolge in l1/« meter široke,
popolnoma brez okna. V taki kobači mora jetnik
bivati po cele dni, ker mn tudi navadni enourni
izprehod na dan ni dovoljen. In če je tri do štiri
dni v samotnem zaporu, pride iz njega napol
slep, ves bled, oslabel in postaran.
Sicer je pa tudi izprehod ostalih jetnikov
prava ironija, zlasti v higieničnem oziru. Na dvo
rišču, ki služi temu namenu, je nekoliko velikih
knrnikov, iz katerih prihaja neznosen smrad. Ka
kor da bi bilo tega še premalo, pa stoje včasi po

I človeška beseda pa nikakor ne sodi v tako me
sečno noč.
Oh, koliko sta šepetala. Nočni veter, ki ju
je poslušal, mi je vse povedal, a jaz ne izdam
I« m bele reže vzcvetele . . .
ničesar. Ljudem se zde zaljubljeni pogovori
Dalje.
smešni
Druzega pa nista govorila.
Rože so dehtele in mesečina se je prelivala
Kaj
bode jutri? Kaj pojutrišnjem? . .. Aj,
po strehi, po visokem zidu, po drevju in po
ljubezen
jima
je tičala že pregloboko v srcu, da
grmovju ; od nekod iz daljave so prihajali zvoki
bi
vpraševala
take
reči. Saj še on ni mislil, da
godbe; topli vzduh je trepetal, v grmovju se je
počiva
njegova
desnica
okrog vratu priproste de
oglašal slavček in vse to se je nekako čudno
lavke.
Ona
pa
je
bila
srečna;
saj ji je bil po
mešalo.. . Ako blodi Amor še po svetu, je bil
vedal,
da
jo
ljubi.
Prava
ljubezen
sodi po sebi
gotovo skrit v kakšnem grmu. Morda pa je
in
Lizikina
logika
je
bila
čisto
enostavna.
plaval v zraku, saj se zna mali zlikovec narediti
— Ako me ljubi, me mora tako ljubiti, kakor
nevidnega. Tudi njegove puščice se ne vidijo, a
jaz
njega.
Saj drugače ni mogoče. In jaz ga tako
čutijo se.
ljubim,
da
ne bi mogla živeti brez njega. Torej
Hermanu in Liziki so že tičale v srcih. Tiste
tudi
on
ne
more živeti brez mene. Ljubezen je
rdeče stvarce v njunih prsih so morale biti že
taka.
Ako
bi
bila drugačna, bi ne bila ljubezen.
vse obstreljene in prestreljene . ..
.
—
Čuješ.
Ali me ljubiš ? — ga je vprašala.
Sedela sta tam v vrtu, šepetaje ... Zaljub
On
pa
jo
je pogledal z blaženim pogledom,
ljenci v taki noči samo šepečejo. To je tradicio
močneje
jo
je
privil k sebi, na uho jo je po
nalno pa je tudi naravno. Vse okoli je tako tiho,
ljubil
in
ona
je
slišala tihoten, nežen šepet:
kakor’bi se zibale čarovne tajne po luninih
—
Ljubim
!
Ljubim !
žarkih in po trepetajočem vzduhu. Nočni mir
To je moralo biti resnično. Saj ni mogoče,
objema duše in človek sluti, da bi s svojnn
da bi vse lagalo: njegove besede, njegovo oko,
Stasom motil nekaj svetega, česar ne razume, a
njegov glas in tisti ogenj, ki plapola v njem, ki
tar ie u, v njegovi bližini, v tej noči,
J < š.zjvf pesem,
I ga tudi ona čuti!
I
Česa naj torej še želi, kaj naj zahteva?
«lo rezgetanje žab m neumestno. Olasna
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Leto XII.

cele dni tiste znane grde posode za odpadke tu
kaj na žgočem solncu in kužijo ' zrak, da prihaja
človeku slabo, če ga mora dihati. Verjetno je, da
ni izprehod v taki okolici skrepčilo, ampak grozna
muka.
Tudi jedilne posode so take, da se človeku,
ki je količkaj vajen snažnosti, studi jed iz njih.
Z jetniki se ravna tako, kakor da bi bil
vsakdo, ki ga je usoda vrgla v to hišo, človeški
izmet in nepoboljšljiv lopov. Do zadnjega časa je
gospodoval v zaporih ječar (profos) Viszt, ki ga
imajo splošno za človeka brez usmiljenja. Pripo
veduje se pa, in kakor kažejo mnoga znamenja,
je stvar zelo verjetna — da ima žezlo v garni
zijskem zaporu njegova žena, ki zna biti še vse
bolj «energična» od njega. Da je zmerjanje pri
vojakih zelo razširjeno, je stara reč. V ljubljan
skem garnizijskem zaporu je pa ta umetnost na
naj višji stopnji in besede kakor <osel» «gauner»,
«šuft» i. t. d. odmevajo ves dan po teh prostorih.
Jetniki morajo opravljati dela za vojno preskrbovališče, ne da bi se kaj vprašalo, kakšen poklic
in kakšne sposobnosti da imajo in kaj da znajo.
Šivati morajo rjuhe, pokrivala, slamnjače. A če
vojak z najboljšo voljo ne more opraviti dela tako
kakor na stroju, pride takoj raport in vsakovrstne
stroge kazni. Ali pa citira profos sveto pismo:
Kdor ne dela, naj tudi ne je — in to pomeni,
da se grešniku res odtegne hrana. V tem pogledu
se sploh prezirajo vsi predpisi in se ravna kruto.
Določeno je, da si sme jetnik, če ima kaj denarja,
dvakrat na teden kupiti priboljšek k hrani. A
kaj pomeni predpis, če noče profos, ki kratkomalo
izbriše prosilca z liste?
Do zaslužka jetnik sploh ne pride, ker se pro
fos ne zanima za to. Ljudje morajo opravljati
samo erarična dela, za katera se ne izplačuje za
služek moštvu, temveč se baje povračuje erarju.
Sicer je pa ta reč vendar nekako skrivnostna ;
zakaj če jetnik po celo leto pridno dela, pa ven
dar se zasluži niti vinarja, se to nikakor ne vjema
s predpisi in baje tudi ne s prakso po drugih

Ljubi jo 1 S tem ji je povedal vse. Vse, vse...
Nekaj časa sta molčala. In v tem molku je
bilo tisoč besed.
Konečno je ona smehljaje dejala 1
— Til Jaz te tako ljubim, da bi umrla, ako
bi izgubila tvojo ljubezen.
On jo je lahno udaril po licu.
— Kaj govoriš tol — in ona ga je poljubila.
Oh, takrat so bele rože cveteleI Cvetele!
Jokal bi se, ker vam ne morem opisati, kako
je .to, kadar rože cvetd ...
Koliko sta si molčć povedala I In potem sta
se razšla. Ona je krenila domov s svojo veliko,
veliko srečo, ki jo je opajala ... On se je spre
hajal še nekaj časa po vrtu.
— Neumnost! Menda so vsa dekleta taka.
Kje se neki nauče takih fraz? Da bi umrla, ako
bi izgubila mojo ljubezen! Znanost je dokazala,
da se to ne dogodi. Medicina. Od ljubavne boli
srce ne poči. Saj bo tudi meni težko. Pa proti
deroči vodi se ne more plavati. Ako bi izgubila
mojo ljubezen I — Moj Bogi Jaz bi ji to lju
bezen ohranil, a tega ji še ponuditi ne smem.
Njej ne ... Kakšni drugi ?... A ona je vse dru
gačna, kakor so druge. To sem že izpoznal. Kdo
vé, kaj bi storila, ako bi ji rekel, naj... ah, kaj I
Že pozabi. Tudi jaz bom moral pozabiti in če
jaz ne umrem, ostane tudi ona živa. Konec prih.

garnizijskih zaporih. V Ljubljani jetnik še igel,
gumbov i. t. d. ne dobi, če prosi zanje. Ce pa mu
manjka gumb na hlačah, ali na srajci, je pa takoj
zopet raport. In kazen je neizogibna.

Strokovni pregled.
Rudarskim organizacijam!
V zmislu sklepa revirnega odbora se cenjenim
podružnicam in vplačevalnicam Unije rudarjev juž
nega revirja naznanja, da se vrši v nedeljo, dne
5. septembra t. 1. ob 9. uri dopoldan v Trbovljah

revirna konferenca
s sledečim provizoričnim dnevnim redom :
1. Organizacija in taktika.
2. Posvetovanje o predlogih Unije za unijski
zbor.
3. Rudarski strokovni list.
4. Volitev revirnega odbora.
5. Volitev delegatov za unijski zbor.
6. Raznoterosti.
Prostor, kjer se ima vršiti konferenca in vse
drugo, se cenj. podružnicam in vplačevalnicam
pravočasno naznani.
Podružnice in vplačevalnice imajo pravico po
slati po enega delegata na konferenco. Prosi se
torej, da izvolijo podružnice in vplačevalnice čimpreje delegate ter jih naznanijo do srede, dne 1.
septembra rudarskemu tajništvu v Trbovljah.
Sodrugi, ki pridejo iz oddaljenih krajev in bi
bili primorani v Trbovljah prenočevati, naj nazna
nijo to sodr. Ig. Sitterju v Trbovljah.
Revirni odbor.
Strokovne organizacije, pozor ! V četrtek, 26.
t. m., zvečer ob 8. uri se vrši seja strokovne
komisije, h kateri naj pa pridejo poleg dele
gatov tudi vsi odborniki organizacij, ker se gre za
obravnavo važnih predmetov. Prosim torej, naj
nihče ne manjka. Lokal : čitalnica v Šelenburgovih
ulicah 6/IL
Anton Kristan, strok, tajnik.
Stavkati so pričeli v četrtek zjutraj vsi usluž*
benci električne železnice Matulje-Opatija-Lovrana,
ker ravnateljstvo noče upoštevati njihovih želj in
zahtev.

Gospodarski pregled.
«Konanmno društvo za Ljubljano in okolico»
opozarja vse konsumente Ljubljane in okolice, da
se zapisujejo noyi člani vsak dan v pisarni v Še
lenburgovi ulici 6/11 ter v prodajalnah na Glincah,
v Spodnji Šiški in v Vodmatu. Vstopnina 1 krono,
delež 20 kron.

Domače vesti.
— Šolska zdravnika v Ljubljani bosta dr. Jernej
Demšar iu dr. Mavricij Rus. Tako je vtajniseji sklenilobčinski svet. In tako poroča brez opazke dnevno časo
pisje. Zato se pa lahko sliši tem več opazk med
občinstvom in ziasti v zdravniških krogih. Šolska
zdravnika bosta imela pregledovati otroke in menda
skrbeti za otroško higieno. Zato so «nemerodajni»
ljudje mislili, da bi bili za tako službo najbolj
sposobni otroški zdravniki, katerih je tudi v Ljub
ljani nekoliko. Ce smo prav poučeni, je eden iz
med njih tudi kompetiral. Mi sicer nimamo zveze
s tistimi, ki so imenovani, ne s tistimi, ki so od
klonjeni in z osebnega stališča bi nam bilo prav
vseeno, naj je dobil mesto ta ali oni. Vendar pa
se zdi tudi nam, da je v dobi specializiranja vsega
zdravilstva razlika med zdravnikom in zdravnikom.
Ljudje ne kličejo okulista, da bi pomagal, če je
težak porod in ne ginekologa, če ima bolnik ta
bes. In tako si ljudje belije glave, kakšni modri
razlogi so napravili ljubljanske mestne očete, da
izročajo skrb za zdravje šolskih otrok specialistu
za sifilitologijo. Menda bi klicali otroškega zdrav
nika, če bi šlo za težke dermatološke slučaje. Hudomušneži pa pravijo, da zdaj razumejo, zakaj da
ljubljanska občinska uprava sploh boleha.
— Ko no bili klerikalci v manjiinl v kranj
ski deželni upravi, ni bilo ljudi s tako modernimi
reformatoričnimi nazori, kakor so jih imeli kato
liški <demokratje>. Kar revolucionarni so bili
včasi in stari deželni odbor je dobival od «Slo
venca» take zaušnice, da so odmevale od gorenj
skih sten. Posebno deželne dobrodelne zavode so
imeli na dnevnem redu in kdor jih je poslušal,
je moral misliti, da prekose kranjske uredbe na
polju zdravstva i. t. d. vsaj vso avstrijsko prakso.
Reforme bi bile resnično potrebne, zakaj naše bol
nišnice, blaznice, hiralnice i. t. d. niso le «neko
liko zaostale», temveč so razmere v marsikaterem
oziru kar škandalozne. Potrdila za to trditev naj
demo v klerikalnem časopisju dovolj. Seveda v
številkah iz prejšnih let. Sedaj so pa klerikalci
gospodarji v deželi in kar so nekdaj kritizirali bi
bilo zdaj čas izboljšati, kar so obljubovali, bi bilo
treba izpolniti, Bralci «Slovenca» nemara mislijo,

da se je že zgodilo, zakaj kritike so utihnile v kle razmere. Radoveden sem in pazil bom, koliko od
rikalnih predalih in graja, ki je pe*daj tekla ka meva bodo našle te dobromisleče vrstice. Ce do
kor veletok, je popolnoma usahnila. Toda zgodbo sežejo svoj namen, jih bom vesel jaz in blagrovali
se ni nič druzega, kakor da so klerikalci danes jih boste tudi vi. Podpisal hi «c g polnim ime
gospodarji in da je klerikalno časopisje vsled tega nom, a vem, da bi me naš pravicoljubni dež, šol.
dolžno hvaliti, kar je nekdaj grajalo. O radikalnih svet nagradil za to s kako občutljivo kaznijo.
Dobroieleč tovariš.
reformah se pa nič več ne govori in Sukljstov de
želni odbor se izgovarja prav tako kakor se je
— n. zsnpni sealanok sioveoakih »veoedooiizgovarjal Detelov: Denarja ni. O blaznici na stu lelcev se vrši v nedeljo, dne 5. septembra
dencu se je nekdaj toliko pisalo, da so začeh vsi v Narodnem domu v Ljubljani, Začetek
vrabci čivkati, da je treba tam vse od tal pre shoda je točno ob 9. uri- Popoldne bo nada
urediti. Vsi nekdanji reformistični načrti se ss pa ljevanje referatov ia debata. Zaupnega sestanka k
sedaj skrčili tako, da bodo na Studencu nekaj' do morejo udeležiti vsi oni naši somišljeniki, ki imajo
zidali, s čimer se bo samo povečala dosedanja že legitimacije od 'lanskega leta, drugi pa si jih
ječa. O razmerah v deželni bolnišnici se slišijo morajo pravočasno preskrbeti, ker je vstop do
reči, ki lahko razburijo najmirnejšega človeka. voljen le na vstopnico. Kdor želi legitimacije, naj
Omenimo naj le en slučaj, ki je posebno značilen se obrne na uredništvo «S. M. » in pošlje znesek
zaradi tarnanja, da ni denarja. Neki zdravnik je 1 ’20 K, za kar dobi na sestanku zgotovljeno
hotel, naslanjajoč se na svoje stike s klerikalnimi vstopnico. Vsi dopisi naj se naslavljajo na ured
bogovi, dobiti v bolnišnici vodilno mesto. To pa ništvo «Svobodne
Praga-Vinobi bilo Ie tedaj mogoče, če bi se izpodrinil jako g r a d i, le zadnje dni naj se "izvoli naslavljati na «S v o b.
znan zdravnik, ki je na glasu kot strokovnjak in Misel» Ljubljana, poštno leteče. Kra
uživa tudi med občinstvom velike simpatije. Ope jevne skupine S. M. in druge svobodo
racija bi bila vendar kočljiva. Ambicioznemu miselne korporacije ter društva naj iz
zdravniku so torej obljubili, da se ustanovi zanj voli j o p oslati s v oje delegate na sestanek
poseben oddelek. A ko so začeli računati, se je v kolikor mogoče obilnem številu! Z
izkazalo, da bi bila stvar predraga in mladi doktor ozirom na današnjo situacijo in klerikalao despotje bil imenovan za asistenta, odnosno za titular- stvo pač ni treba omenjati še posebej, kaj je dolž
nega ordinarija, kar je nekaka «šarža za silo». To nost svobodomiselnega Slovenca. Zatoraj podpirajmo
mu pa nikakor ni bilo prav, pa je vrnil dekret in razširjajmo kulturno delo Svobodne Misli.
deželnemu odboru, češ, on hoče biti vodja, ne pa
Slovenska sekcija Svobodne Midi.
pomagač. Pravijo, da od tega časa tudi ne hodi
— Pgdražeaje žita. Žitne cene na trgu v Bu
v bolnišnico; deželni odbor, ki nima denarja, pa dimpešti so se iznova zvišale. Ogrskega žita prihaja
dela kakor da ne ve ničesar o vrnjenem dekretu zelo malo na trg, največ ga je iz Rumunske. Tudi
in o štrajku, pa plačuje gažo, kakor da ni nič. Is cene koruzi so se izdatno zvišale, kar seveda vpliva
ker imajo klerikalci v deželnem odboru večino tudi ua žitne cene.
iu ker se zanašajo na svojo večino v deželnem i
— Upor v garnizijskem zapora. Torkov «Slo
zboru, je vse prav in v redu.
venec» ima sledečo vest: Včeraj proti večeru so
— Prot! odloka deželnega odbora, s katerim se uprli v garnizijskem zaporu kaznjenci. Razbili
se razveljavlja sklep o prodaji mestnih zemljišč ob so vse, kar so mogli, posode, vrata i. t. d. Kaz
Dunajski cesti, vloži mesto rekurz na upravno so njencev je okrog 40 ; domača straža ni zadostovala,
dišče. To je predlagal dr. Tavčar na zadnji seji j tako da so morali poklicati asistenco 27. pešpolka.
ljubljanskega občinskega sveta in predlog je bil j Vzroka nismo mogli dosedaj poizvedeti, mislimo
soglasno sprejet. Svoje stališče je označil dr. Tav- 6 pa, da morajo vladati v garnizijskem zaporu prav
čar tako: «Deželni odbor se je postavil na sta- J idealne razmere. Govorilo se je nekoč, da je imela
lišče, da se gre za t. zv. glavninsko premoženje j tam glavno besedo soproga prejšnjega profosa Venobčine, akoravno je vendar vsakomur bilo že od ; delina Vitszta, katerega je pred več dnevi zadel
nekdaj jasno, da je občina napravila to transak- I mrtvoud in ki leži sedaj v vojaški bolnici. — Lepo
cijo, ne da pomnoži glavninsko premoženje, temveč j in prijetno v garnizijskem zaporu ni — pošten
da omogoči hitrejši razvoj mesta na tistem svetu. človek bi v njem ue zdržal 48 ur, priznati pa tudi
Razlogi deželnega odbora so popolnoma neute treba, da so med kaznjenci nekateri pravi tipi, kar
meljeni. Pred leti je bil enak slučaj: mesto je ku dobro vedo vsi prostovoljci 27. pešpolka, ki so
pilo Del Cottov svet na Poljanski cesti in že takrat kdaj bili v zaporih za poveljnika straže. Res pa
se je to vprašanje razmoirivalo in finančna proku je tudi, da je soproga prejšnjega profosa razrila r
ratura, dež. vlada in dež. odbor so bili v« tega ž zaporih pravcati protekejski sistem.
mnenja, da se tu ne gre za glavninsko premoženje, j
— Neareča. Dne 16. t. m. se je zgodila pri
Če se bivši erarjev svet ob Dunajski in Franc Jo- ! mlatitvi v Marijanišču v Ljubljani strašna nesreča.
žefovi cesti smatra kot glanvinsko premoženje, se i Delavcu Karolu Nachtigaiu, ki je podajal snope v
ne bo prodal niti v 10 letih. Iz tega slučaja pa F< mlatilni stroj, je po neprevidnosti padei slamnik
je jasno videti, da v dež. odboru kranjskem niso / v mlatilni stroj med kolesja; Nahtigal je naglo po
merodajni stvarni argumenti, temveč politična strast segel za njim, a v istem trenotku so mu pograbila
Da se končno reši vprašanje glede § 81. občin- j kolesa obe roki ter mu odtrgata desnico pod ko
skega reda, predlaga rekurs na upravno sodišče.» S molcem in levico pod ramo. Ranjenca so hitro
— Zanimiv poziv objavlja zadnji «Učiteljski i prepeljali z rešilnim vozom v deželno bolnišnico.
Tovariš.» Sestavek, ki je značilen za sedanje raz- j
— Pod vozom, Ko se je 38 letni posestnik
mere na Kranjskem se glasil Tovariši abiturienti! j Jakob Jerančič iz Dobrunj peljal od «Rdečega
Bliža se čas, ko boste prosili za učna mesta na 1 križa» čez železniški prelaz na barje, se mu je
Kranjskem. Vem, da marsikdo žeii ostati v svoji splašil konj in sneli sprednji kolesi. Pri tem je Je
domači deželi, dasiravno sliši dannadan, kako rančič omahnil z voza in padel pod os. V tem
slabo se godi učiteljstvu. Že dlje časa služim v tej mučnem položaju ga je kouj vlekel kakih 120 m
krouovini, ki je na žalost cele države in «kjer bra- pod osjo naprej ter ga silno poškodoval. Na rokah
toljublja so strti altarji» in vsako leto se spo mu pri prstih štrle kosti iz luže, glavo ima zadaj
minjam v tem času mladih tovarišev, ki silijo in popolnoma olupljeno. Konja so nato ustavili, po
prosijo za mesta, na katerih gotovo ne bodo srečni, nesrečenca pa, ki je bil popolnoma nezavesten, je
Od tedna do tedna pričakujem, da se oglasi kak za silo obvezal zdravnik g. dr. Uiner, potem so ga
starejši tovariš v našem listu in posvari mlade pa odpeljali z rešilnim vozom v deželno bol
tovariše pred to deželo Liliputancev. Ker ni glasu, nišnico.
vas tem potom svarim jaz in prosim: Ne na
— 500 ky težak kos železa je padel v to
Kranjsko! Bojkotirajte to deželo, ki je po svojih varni na Javorniku na Gorenjskem v pondeljek
ljudskih zastopnikih do uajvečjih krivic sovražna zjutraj na 24 let starega tovarniškega de
šoli in učiteljstvu. Do našega dež. šot sveta nima lavca Andreja Smoleja s Koroške Bele in ga ubiL
noben učitelj več zaupanja, tudi najčistejši ne ! Ta Zapušča bolno ženo in tri otroke.
— Povozil je vlak v torek ob pol treh zjutraj
oblast je zmožna storiti vse, da koga uniči iu ne
pozna ne cerkvenih, ne državnih postav. Učiteljstvo v Kranju Janeza Bajželja iz Stražišča,
ji je politiški sovražnik, ki ga je treba vkljub Kri
— Mrtvega dečka so izvlekli v četrtek iz Sostovim naukom in vkljub državnemu zakonu, da činega kanala, ki vodi v tovarno v Zdravščino.
je vsak državljan lahko svobodnega politiškega Deček, ki je bil star okoli 12 let, je utonil pri
prepričanja, uničiti. — Tudi kdor čuti v sebi moč,
da bo lahko vse to potrpel in se protivil krivicam,
— Mrtvo truplo je našel minule dni neki
naj si Ie misli: Krivično in zahrbtno orožje pre pastir na levem bregu Soče na Kobaridskem. —•
maga največjega junaka. Povem vsem že naprej, Oblastvena preiskava je dognala, da o kakem zlo
da s temi ciganskimi plačami ne boste nikoh in činu ne more biti govora, zaraditega ne, ker so pri
nikjer izhajali. Kdor nima vsako leto od doma par mrtvecu našli ves njegov denar. Po papirjih, ki
stotakov, naj računa kar naprej z dolgovi. A ko jih je imel pri sebi, so ugotovili njegovo identiteto.
boste uvideli, da se mučite zastonj in vam drugi Imenuje se Rudolf Vulč, doma iz Cez-Soče, 37 let
še podirajo, kar vi zidate — potem ste z zado star. Bil je namenjen na božjo pot na Sv. Goro.
voljnostjo iu s srečo pri kraju. Pojdite ua Šta
— Neareča v ladjedelnici pri «v. Marku pri
jersko, Goriško ali tudi na Koroško, magari v Abe- Trato. V soboto ob 8. uri in pol zjutm, je šel
sinijo ali kam drugam — le na Kranjsko ne! Naj kakor navadno vsaki dan, delavec Matej Strajn,
vas ne motijo razne obljube ali upanje, da *se star 69 let, rodom iz Miljskih hribov, stavit pa
razmere izboljšajo! Ce se par let ne oglasi skoro sove na transmisije strojnih koles, kjer režejo
noben prosilec za Kranjsko, potem se zna kaj iz- takozvane «lamarine». Ko so koiesa že tekla, je
prememti, a dokler bodo videli, da dobivajo dosti stopil ubogi delavec ua lestve. V hipu, ko je stavb
krme, se bodo še veselili svojega nečloveškega de pas na strojino kolo, mu je zgraoilo obleke in ga
lovanja. Le v nesrečo ne! V vsakem drugem stanu toliko časa vrtelo in tolklo, dokler ga ni vsega raz
boste imeli mirnejše življenje kot pri nas. Koliko mesarilo. Noge mu je odneslo 6— metrov da e ,
učiteljiščnikov gre dandanes v druge stanove, kosti se je našlo 60—70 metrov daleč, a ostab
n. pr. k vojakom, k pošti, železnici i. t d. Iščite deli telesa so padali deloma v stroj, deloma osoli
si sreče kjerkoli, povsod jo boste našli prej kot v stroja. Ko so čuli deiavci nenavadno šumenje
našem stanu; krive so vsega tega naše «krščanske» stroja, so pritekli od rseb strani t« prestrašeni

~S t rir®?sS'r-en,eS!? tovatkj. Stroj so takoj usta'ih sli
ï®, !t,ak ne bi mogli, ker je stroj z
L ołf -^'3 .,te^el’ ^trajn ie bil 40 let v tej
.h^hL Äf®*
1*“ J® pet odraslih otrok.
~ Ladjedelnica v Tržiču, Govori se, da na-

Sparila m Maroko.
cel

22‘ aveusta- «Temps» poroča iz Bar-

?.. e’ da so zaprli ravnatelja «Moderne šole» Ferrerja. Notranji minister je izjavil, da bo postopal
vlaaa nakupili ladjedelnico v Tržiču in jo
z aajvečjo strogostjo proti anarhizmu, naj se že
kaže v tej ali oni obliki.
s-n?»eniti v ladjedelnico za bojne ladje. V tej ?,aBerolin, 22. avgusta. «Magdeburger Zeitung»
jgri se ie baje mudil zadnje dai v Tržiču admirai grof Montecuccoli.
poroča iz Madrida, da se pripravlja dalekosežna
— Odiranje vojakov pn «)■& ia manevrih. izprememba v španskem vladnem sistemu. Kralj
Državno vojno ministerstvo je izdalo odredbo, s hoče poklicati h krmilu liberalen kabinet, ki bi
katero se zaukazuje poveljnikom, da takoj nazna realiziral kraljeve namene.
London, 22. avgusta. «Daily Telegraph»
nijo vsako odiranje « oškodovanje vojakov, ka
javlja iz Mejile, da se je položaj Špancev poslabšal.
tero tako radi izvršujejo krčmarji in trgovci nat
Tudi ona plemena, ki so doslej bila Špancem pri
vojaki pri vajah ali manevrih, političnim oblastin
jazna, prestopajo na sovražno stran.
za nadaljne korake.
Berolin, 23. avgusta. Iz Madrida javljajo:
Viada je včeraj zatvorila več republikanskih klubov
v Barceloni ter dala obenem zapreti vse privatne šole.

Zadnje vesti,

tfacionilisttčne rabuke.
Dunaj, 23. avgusta. V celoti je bil včerajšnji
dan mirnejši nego se je pričakovalo. Oblasti so
storile velike priprave, da se varuje mir. Bilo je
pač na Dunaju, Poštorni in še ponekod po Mo
ravskem nekoliko demonstracij in rabuk, toda nikjer
se niso razvili tako veliki izgredi, kakor je bilo
pričakovati po pripravah na češki in na nemški
strani. Sokolska slavnost v Poštorni je bila pre
povedana. Namesto nje je bil shod, na katerem so
govoriti Kalina, Anyž in dr. Hajn. Popoldne
ao prišli Nemci, ki so imeli ob 3, svoj shod, na
katerem sta govorila poslanca Eisenhut (krščanski
socialec) in Pittner (nemški nacionalec.) Tudi
načelnik aa papirju obstoječe <nemško-nacionalne
železničarske organizacije», neki Gattermayer, se je
štuiil vmes. Ko so odhajali moravski Slovaki, je
žandarmerija zaprla cesto cesarja Fran-Josipa, da
ne bi moglo marširati mimo nemškega zborovališča.
Žandarmerija je stala med Nemci ia Cehi, ki so si
pač vzajemno žugali in se psovali, a si niso mogli
do živega. Zvečer, ko so se vrnili dunajski Čehi
domov, je nekoliko nemško-nacionalne mladine pri
redilo v Praterstrasse «demonstracijo», ob kateri
je bilo nekaj krika, pa tudi nič posebno hudega. V
Hernalsu so imeli češki Sokoli popoldne v gostilni
«Pri mestu Budjejovicah» veselico. Pred lokalom
je nekaj nemško-nacionalne tepčarije tulilo rajnsko
vahto, sicer ai bilo nobene nesreče. — Na tako
zvani «Kreuzeicbenwiese» je bila popoldne mala
češka veselica. Tudi to je hotelo kakih 200 nemških
nacionalcev motiti. Policiji so dali opraviti, pa po
sebno hudega tudi tukaj ni bilo.

Baron Bisnerih pri cssarja. Dunaj, 23. av
gusta. Ministrskega predsednika barona Bienertha
je cesar sprejel v posebni avdijenci, ki je trajala
tri ure. Baron Bienerth je poročal cesarju o notranje-političnem položaju. Predvsem je veljala
avdijenca sklicanju češkega deželnega zbora.
Vladar se je izrazil, da se mora pod vsakim po
gojem omogočiti redno delovanje češkega de
želnega zbora. Baron Bienerth je te cesarjeve
besede sporočil princu Lobkowitzu s prošnjo, da
bi tudi on zastavil svoje moči in svoj vpliv v
to, da bi se zajamčilo redno funkcioniranje de
želnega zbora. Kakor zatrjujejo, bodo fevdalni
veleposestniki jeli posredovati med Čehi in Nemci.
Češki deželni zbor bo najbrže sklican že 13. sep
tembra.
Naučni minister proti svobodni šoli. Dunaj,
22. avgusta. Deželni šolski svet nižjeavstrijski je
svoj čas dal zapreti šole dunajskega društva
„Freie Schule“, češ, da na njih poučujejo verstvo
osebe, ki za to nimajo pravice, t. j. ki niso po
trjene od cerkvene oblasti. „Freie Schule“ je rekurirala na naučno ministrstvo z ozirom na to,
da je paragraf, ki pravi, da privatni pouk ni
omejen po ozirih na kako konfesijo. Minisrstvo
se postavlja na stališče, da tudi za omenjene
šole velja določba, da sme kot učitelj verstva biti
nastavljen le tak, kogar je cerkvena oblast pri
znala. Na podlagi te ministerijalne razsodbe je
okrajni šolski svet zaprl te šole in naročil okrajnim
šolskim nadzornikom, naj strogo pazijo na to, da
se v teh šolah ne bo poučevalo. „Freie Schule“
vloži ničnostno pritožbo na upravno sodišče.
Tolstoj. Peterburg, 23. avgusta. Tolstoj
je zelc razburjen, ker so zaprli in pregnali njego

Irecansko vprašanje.
Carigrad, 23. avgusta. Turško-grški spor
je poravnan: turški ministrski svet je izjavil, da
je odgovor grške vlade zadovoljiv. Govori se, da
se je ministrski svet tudi posvetoval o predlogu,
ki ga poda turški vlada zunanjim silam z zahtevo,
da se napravi sklep o režimu na otoku. Nadalje se
je ministrski svet posvetoval o skupni noti varstve
nih sil, ki obsega izjavo, da bodo, če nastanejo
med Turčijo in Grško diference radi Makedonije,
se potrudile, da jih prijateljsko poravnajo.
Dunaj, 23. avgusta. Grško poslaništvo je
dobilo naznanilo, da se je turška vlada zadovoljila
z zadnjo grško noto.
Carigrad, 23. avgusta. Ministrski svet ima
pojutrišnjem sejo, da se posvetuje o odgovoru na
kolektivno noto varstvenih sil.
Carigrad, 23. avgusta. Minister za morna
rico je izjavil, da ostanejo turške ladje pred Karpatosom, dokler se ne uredi popolnoma položaj na

_________

Kreti.

Švedska generalna stavka.
Stokholm, 23. avgusta. Podjetniki so, kaki
zadnji teden, zopet upali, da jim pripelje današc
dan veliko število stavkokazov, pa so že včer,
ra2pošiijaii brzojavke, da je generalna stavka p<
nesrecena in končana. To upanje se ni izpolnili
kar je vodstvo stavke naprej vedelo. Oficielni pc
ročevalci so sedaj Zopet v zadregi. Verjetno je, d
bodo v svojih poročilih vsakega posameznega sle
čajnega stavkokaza pomnožili s par ničlami. Vrh
tega pravijo, da je vodstvo stavke preprečilo za
đetek dela s tem, da je začelo izplačevati podpore
Delavci so naprej vedeli, da se prvi teden ne bod
izplačevale podpore, drugi teden pa le v najnuj
nejšib slučajih, zato da ostane čim več de'
narja oa razpolago, če postane položaj resen
Tista «rumena» organizacija, ki je svojim članon:
svetovala, oaj danes sprejmejo delo, šteje v cel
deželi okrog 5000 članov; če bi vsi slušali in po
stali stavkokazi, ne bi to mnogo pomenilo, če se
vnoštevT da ie po oficielnem priznanju nad 300.00C
deiavrevv stavki. Toda ta organizacija je pač iz-
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Slartn'

vega tajnika Guseva. Tolstoj izjavlja, da ni Gusev
storil nič druzega, nego da je pisal ker mu je
Tolstoj diktiral. Če je kdo kaj kriv, bi bil to Tolstoj
in njega bi morali zapreti. Tolstoj tudi zelo obža
luje, da jo padel v vodo mirovni kongres, na ka
terem je hotel govoriti.

Dopisi,
Z DolenjlksjC (Novi Lurd.) Katoliška cer
kev je velikanska organizacija. Nobena državna
armada ni tako trdno urejena kakor kat. duhov
ništvo in nobeno drugo verstvo ni imelo in nima
tako trdne organizacije. Papeži so kat. duhovniku
vzeli familijo. Oa ne sme v zakon. S tem so ga
navezali ua svoj stan, na službo cerkve. Občina,
država ae šteje temu človeku tako, kakor familiarnemu človeku, ki misli tudi na bodoče življenje
svojih otrok. Cerkev si je v neumnih časih pri
dobila velikansko bogastvo, svoje duhovnike lahko
prehranja in s tem jih priklepa k sebi. Bogastvo
kat. cerkve je bilo in je še velikansko, bodisi v
zemljiščih, bodisi v drugih vrednostih; povrh tega
redi še'kmet med nekaterimi narodi dobro svoje
kaplane in župnke. V neposredni zvezi žive ti
duhovniki s kmetom. Ker ni druge zabave, dru
zega razveseljevanja na kmetiji, so cerkvena opra
vila kmetu vsa duševna hrana. Verstvo te cerkve
je pridobivalo najboljše talente in še zdaj skrbe
starejši duhovniki, da vlove vsaj s kmetije dobre
talente za duhovniško izobrazbo. Ta izobrazba je
taka, da se navadi mladi duhovnik misliti le to,
kar koristi njegovemu stanu in cerkvi, kateri služi.
Vse druge misli so potem manj vredne in štejejo
■ duhovniku manj, tako da ne najde kat. duhovnik
nič napačnega v tem, ako kaj stori v dosego svo
jega namena, kar se ne strinja z državnim zako
nom, ali s tem, kar imajo omikanejši ljudje za
dobro in nravno. To dela te člane naše družbe teko
močne med ljudmi, ki niso še prišli čez vednost
jčenaša.
Da pa ne postaja versko življenje pusto,
krbe duhovniki za to, da dobi verno ljudstvo od
asa do časa nov predmet češčenja. Zdaj je na vrsti
1 iri>a, ki zapostavlja vse drugo, bodisi svetnik ali bog.
"o češčenje Marije vlada posebno na Slovenskem.
i,ei je imela kaka vas svojo kapelico, v kateri je
lila podoba Krista ali kakega svetnika, zdaj ima
koro vsaka bogatejša biša kapeheo z Marijino polobo Odkar so bili naši ljudje v Lurdu na Franmskam in so naši duhovniki raz lece oznanjevali
iudeže «lurške matere božje», je posebno ta
ilurška mati božja» predmet češčenja in se ji zilajo kapelice, ki stanejo po 1000 do 2000 K; pa
,omamo eno ob Krki, ki je «tala baje osemtisoč
ron. To češčenje sv. Marije se v našem ljudstvu,
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ki res nima dobre ljudske gole, vidi kakor pagansko češčeuje begov. Od sv. Marije zahteva
verna ženica vse, kar bi le bog mogel storiti- to
češčenja je tako intenzivno, da se težko razločuje,
ako je v pojmovanju našega ljudstva na kmetiji le
en bog, ali jih je več, mogočnejših in manj mo
gočnih.
Zgodovinar Gzörnig pripoveduje, da so v 14
stoletju na Goriškem kmetje začeli neko versko
češčenje studenca, ki je pritekel izpod skale in da
se je to poganstvo težko odpravilo. Zgodovinar
nemškega viteškega reda ■ piše, da so bili Belo
kranjci v 13. stoletju še ajdje. Tako gotovo ni, ako
ze ne nahaja v slov. kmetih še kaj poganstva.
Ako ga naši duhovniki zapazijo ali ne, ne pobijajo
ga, ako ga najdejo.
Pobožna legend» leta 1909. pravi tako: V
Gorjancih nad Staro vasjo pri St. Jerneju na Do
lenjskem je v hosti skalovje, iz katerega pritaka
studenec. Mimo tega studenca so prihajali kartajzi iz samostana v Pleterjih na izprehsd. Pred
tremi leti so. našli na omenjeni skali, izpod ka
tere teče studenec, sliko «lurške matere božje».
Vzeli so jo domov v samostan. Drugo jutro ni bilo
več te sfike v samostanu. Sli so gledat k skali in
našli so sliko tam, kjer je bila prejšni dan. Vzeli
so jo še parkrat v samostan, shranili v tabernaklju
samostanske cerkve v Pleterjih in drugi dan so jo
našli zopet na skali v hosti. Udolbiti so dali na
to v skalo votlino, da je podoba pod streho in so
jo dali v izdolbino. Ljudje so izvedeli to in sezidali
kapelico. V to kapelo so kartajzi prinesli kip
«lurške matere božje», ki so ga dobili s Francoskega,
odkoder ,so ti menihi prišli pred šestimi leti. Ta
kip je bil bolj temne barve. Da se ustreže sloven
skemu okusu, se je pobarval z rdečo in modro
barvo. Ta kip se je blagoslovil. Zbralo se je k
blagoslovljenju dosti duhovnikov, menihov in ljud
stva se je ie trio, dosti jih je bilo na drevju, da
so lažje videli sveto opravilo. Božja pot je nastala.
Zdaj že roma naša kmetska žena in tudi moško
ljudstvo v ta — Novi Lurd. — Z bližnjega Hr
vaškega prihaja še več. Zdaj, avgusta meseca, v
času romanja na božja pota, se vozi vsako ne
deljo veliko voz romarjev do Stare vasi pri Št.
Jerneju in hodi pol uro kvišku k «lurški materi
božji». Čudeži se že tudi dogajajo. 29 let stara
ženska, ki je mogla hoditi le po bergljah, je
pustila berglje materi božji v «Novem Lurdu».
Ljudje radi puščajo kaj denarja za zgradbo cerkvo
v Novem Lurdu. Upravniki denarja so pri tej novi
božji poti neki kmetje, lajiki. Kat. duhovnik to
pripušča, ker ve, da bi ljudstvo v okolici nemara
ne zaupalo preveč duhovenski upravi in ljudje
dobe tako več veselja za zbiranje, za utrditev
božje poti in za stavbo cerkve. Potem preide vsa
ta uprava v duhovniške roke. Čez tisoč kron
je dala že letos pušica lurške matere božje v
Gorjancih. Tako nastane na Slovenskem božja pot.
Imeli bodemo tudi Dolenjci svojo božjo pot in
naši ljudje ne bode nosili denarja na Gorenjsko,
na Brezje. Stotisoč goldinarjev in več so ga zno
sili tja vsako leto.
Kjer ni večje omike, pravi nemški velik
mislec, tam je treba verstva. Tedaj, ako že mora
biti češčenje sv. Marije in «sv. lurške matere
božje», naj bo tudi pri nas na Dolenjskem!
To pa labko rečemo, da je kraj sedeža te
«lurške matere božje» krasen. Z višjega vidi člo
vek lepo šentjernejsko ravan, vidi vinorodne holme
Vinega vrha, Rake, Bučke in vidi se lepo Posavje.
Iu vseh pijač in jestvin je dosti v tem bogatejšem
dolenjskem okraju. Zakaj bi rai Dolenjci ne imeli
svoje božje poti!
Zàgorjs ob Šavs. Cenjeno uredništvo «Rdeči Pra
por v Ljubljani. Sklicujoč se na § 19 tiskovnega zakona
z dne 17. decembra 1862 št 6 d. z. da blagovo
lite sprejeti v prihodni številki Vašega cenjenega
lista; sledeči stvarni popravek, na istem mestu in
zistimi črkami : «Rdeči Prapor št. 85, z dne 17. av
gusta 1909 Dopisi: Zagorja ob Savi. Pred kratkim
je umrl organist Rotb. Neki delavec, ki je član
omenjene organizacije in dela pod nadzorstvom
narodnega voditelja g. Tauferja, si je dovolil spre
miti svojega prijatelja k zadnjem pokoju. Drugo
jutro pa ga je nahrulil g. Taufer: «Kdo pa vam
je dovolil udeležiti se pogreba ?» Pozneje pa ga je
prestavil na drugo delo, tako da sedaj zasluži po
1 K 40 vin. manj kakor poprej na dan.
1.) Ni res, da sem drugo jutro na hrulil
omenjenega delavca. «Kdo vam je dovolil odeležiti se pogreba?» Res je pa, da je brez vsakega
dopusta od šel pred dolčenem časom od dela in
bil tudi radi tega po službenemu redu kaznovan.
2), Ni res, da sem ga pozneje prestavil, da
na dan za služi 1 K. 40 vin. manj. Res je pa, da
še danes dela na istem mestu in z isto plačo.
Toliko resmei na ljubo, in se beležim spoštovanjem
Ivan Taufer — Zagorje ob Savi 19/VIII. 09.
Zagorje ob Savi. Na dopis v našem listu
št. 83 je v «Slovenskem Narodu» št. 184 izjava
F. Polšaka in Tomo Koprivca, da ni res, da bi
bili prosili gospoda Mihelčiča za posojilo za
zgradbo Sokolskega doma. Naš zaupnik se je pri
gospođu Mihelčiču prepričal, da je bila to res
samo izmišljena govorica. Gospod Mihelčič ga je
pooblastil, da naj izjavi v njegovem imenu, da ni
res, da bi ga bili prosili za posojilo. Zagorski
zaupnik nas prosi, da objavimo, da se ne dela ni
komur krivica. To je prav in izjavo seveda radi
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Iihaja v Ljsbljanl vsak
torek, četrtek to soboto.
Naročnina ia .Tstro-ogrske kraje
ra celo leto 14 K,za pol leta 7 Kza četrt leta 3’50 K, meiečno V20 K,’
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta 4-80 K.

PaaamoiM Atavllfea ■■ «.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
89. štev.

V Ljubljani, v četrtek, dne 26. avgusta 1909.

■
S L ü A^; Za dopise in rokopise za list: Urôdaiâtvo
<Bö6£3ga
Sdtlbljaaa/ — Za denarne pošiljatve
Baročna an Ust, reklamacije, inserate i. L d.: Upravništvo
«fiaecega PT>por>»t Ljubljana, Šelenburgova ulica 6/U.

Deželni zbori.

želi in skoraj v nobeni deželi ne živi izključno en
narod. Nič druzega se ne izraža v deželah kakor
preteklost in zato je ta oblika nepotrebna, v seda
njosti neutemeljena, torej škodljiva. Socialna de
mokracija nima v deželnih zborih iskati trajnih po
stojank, temveč mora zbirati svoje moči, da spravi
ž njimi iz sveta deželne meje in deželne zbore,
ostanke mrtve preteklosti in da jih nadomesti z
živimi organizmi sedanjosti, izhajajočimi iz stvarnih
interesov naših dni. Ne da bi ustanovila v zasta
relih deželah trajno vlado, temveč da nabere dovolj
eksplozivnih snovi, zahteva splošno in enako pra
vico, s katero se izrazijo ljudski interesi in uveljavi
ljudska volja.
Sedanji deželni zbori so ostanki fevdalizma, ki
je politično premagan v državnem zboru, idejno
premagan v mišljenju ljudstva. Da se premaga še
v svojih zadojih gradovih, si mora ljudstvo odpreti
doslej zaklenjena vrata. Ključ je splošna in enaka
volilna pravica. Ce bo ljudstvo s to pravico do
seglo moč, bo pokopalo, kar ni več sposobno za
življenje in prvi mrtveci, ki jih bo pokropilo, bodo
deželni zbori.

Boklamaelje io peitaiae preit«.
Mehranklfaaa plnu ie ae «prelemaje. Bekeplil
ae vraeaje,
lasssaH. laeztepaa peUt-nztlta
(Ilriaa 8* mm) za eaknt 80 via.,
veOnt pe šegevers.

Leto XII.

lahko še presenečenje. Človek namreč obstrmi, če
vidi, da se lotijo tako nizkotnega sredstva, ka
kršnega se je zadnjič posložila pobožna «Gorica»,
klepetulja đon Gregorčiča. Zahotelo se ji je na
pasti delavca Miha Gorkiča iz Vrtojbe, a ker mu
stvarno ue more do živega, išče — telesne hibe.
Napadenemu delavcu pač ni treba, da bi tugoval
radi take nesramnosti krščanskih nasprotnikov.
Žalostno je pa, da napadači menda sami ne ču
tijo, kakšna podlost tiči v taki sirovosti. Treba bo
pač še mnogo, mnogo dela, predno postanejo po
litični boji tudi na Slovenskem dostojni in civili
zirani.
*

Na Goriškem so razpisane volitve 2a deželni
zbor, ki se je moral po ponovnih ponesrečenih
spravnih poizkusih vlade razpustiti, ker ni pokazal
niti toliko sposobnosti, da hi bil sestavil deželni
odbor. To se pravi: Prav za volitev deželnih od
bornikov je bil nesposoben; če bi se bila po kak
šnem čudežu posrečila ta naloga, bi bilo šlo morda
že mehanično dalje. Deželno odborništvo — to je
pozicija, vpliv, košček moči, dohodek. Sesti na tak
stolček, je meščanskim političarjem najvažneje ; boj
Učiteljske plače so na dnevnem redu v
za take stolčke je strasten, sprava v takem boju je
«Soči» in v «Gorici». To je na Slovenskem redno
najtežja. V zadnjem deželnem zboru je bila nemo
znamenje, da so volitve. Kadar je treba glasov, se
goča. Tudi visoka vlada ni imela sreče s svojim
liberalni listi vedno navdušujejo za boljše učiteljske
posredovanjem in je morala nazadnje storiti, kar
razmere in to navdušenje traja, dokler niso man
bi bila veliko bolje storila kar od začetka. Ce bi
dati v žepu. Tako je tudi sedaj v «Soči». Dru
visoka vlada poznala meščanske stranke, bi bila
gačna je pa taktika «Gorice». Ta se hoče priku
razumela, da so jim višji interesi neznani ali pa da
piti množicam, pa pripoveduje kmetom, kako ve
so vsaj podrejeni osebnim interesom. Kjer odloču
likanska davčna bremena bi morali nositi, če bi
jejo meščanske stranke, je delo nemogoče brez
se izpolnile učiteljske zahteve. Torej demagogija
stalne, absoiutae, krepke večine, ki ima dovolj moči, i Volilni boj na Goriškem.
na drugo stran, hujskanja zoper učitelje in šolo, seveda
da kroti manjšino. Kjer ni stranke, ki bi imela tako
V Gorici, 24. avgusta.
zato, ker so učitelji večinoma pristaši agrarne in
pretežno večino, je delavnost vedno dvomljiva. Zato
¥ j' a v n o s t i je še malo opaziti o volilnem in liberalne stranke. O bremenih, ki jih naklada
je bilo zavlačenje razpusta naivno, zato je pa tudi boju. Socialno-demokratična stranka, ki gre svojo ljudstvu cerkev, seveda molče. Čuditi se mora
od novih volitev na Goriškem pričakovati tako pot, ae oziraje se na desno in levo, opravlja svoje človek le učiteljem, da se dajo tako zvesto izrab
malo izboljšanja, da je ponovitev neplodne situacije delo, ki je v prvi vrsti izobraževalno in organiza- ljati od naših meščanskih strank, ki jih že toliko
skoraj nadvse gotova.
torično. Stranka ve, da so sedanje volitve samo let vodijo za nos.
Udeleževati se volitev, od katerih je pričako epizoda, ki lahko nekoliko zavleče sedanji klavemi
•
25. avgusta.
vati tako malo pozitivnega vspeha, bi bila zelo ne položaj v deželi, ki tudi lahko poostri nasprotja,
hvaležna reč, če ne bi volilna borba olajševala raz ki pa ne more imeti odločilnega pomena. Bilo bi
«Slovenski Narod» bi rad pomagal go
jašnjenja pojmov. Škoda bi bilo izdatkov, ki so v torej neumestno, postavljati interese dnevnega ričkim liberalcem in zato sprejema njihove dopise,
volilnem boju neizogibni, Ce ne bi bila agitacija veC boja nad velika načela. Zaradi tega je tudi se tako neumne, kakor jih pač znajo sestavljati libe
vredna od mandatov, ki se imajo razdajati. Malo danje delo socialne demokracije na Goriškem pred ralci v Gorici. Modrovanje teh vedeževalcev o po
kdaj pa je agitacija tako potrebna kakor ob se vsem načelno. V tej smeri pa se dela zelo pridno. ložaju na Goriškem nas res ne bi zanimalo, kajti
danjih volitvah, seveda ne tista malenkostna osebna Ljudstvo samo zahteva mnogo shodov, o katerih človek ima vendar preveč dela, da bi se bavil s
agitacija, ki jo vodijo naše meščanske stranke, se brez baharije lahko pravi, da prinašajo stranki političnimi poizkusi šolarčkov; a mile dušice se
temveč temeljita načelna propaganda, ki išče jasnosti veliko moralno korist.
zaganjajo tudi v socialno demokracijo in to že za
v vsakem oziru, ne glede na to, s Cim se je naj
V nedeljo bo, kakor smo že naznanili, v Go služi, da se vzame za trenotek ravnilo v roke. Ne
lažje prikupiti ali pa zameriti volilcem.
rici izredna deželna konferenca, ki ima opraviti da bi bila stvar važna; naši liberalci že davno ne
Taka propaganda je sedaj naloga socialne de važna dela za volitve ter imenovati tudi kandi dajo nič važnega več od sebe. Ampak na svoj
mokracije t sedanjem boju. In prvo vprašanje, ua date. Pričakovati je, da se udeleže konference vse način je reč le zanimiva. Liberaloni bi namreč
radi, da bi jim socialni demokratje pomagali. Tega
katero je treba odgovoriti, se glasi: Kakšno je organizacije z dežeie.
»
pač ne pravijo direktno, ampak po ovinkih. Bilo
nate «tulita napram deželnim zborom sploh F
Prvi kandidat se je oglasil pretečeni te bi res interesantno, če bi mogel človek pogledati
Meščanske stranke, naj se imenujejo konservaden
v
Tolminu. Nastopil je namreč učitelj Vrto v možgane teh ljudi 1 Kako so pri zadnjih ožjih
civne ai, napredne, iščejo pota v deželne zbore kakor v
vec
kot
samostojen kandidat in je že priredil volitvah ponižno prosili za socialno-demokratične
vse druge »stope, da se tam naselijo, urede in si
shod,
na
katerem
je ostro napadel liberalno in glasove! In kaj je bilo, ko so jih dobili? Ali je
učvrste pozicije. Tem strankam so deželni zbori
klerikalno
stranko.
Za kandidaturo je pa to ven bila v «Soči» le četrtina boja proti klerikalizmu,
obstoječe korporacije, v katerih se deli moč, pa si
dar
nekoliko
premalo,
zakaj volilci smejo zahtevati, kolikor ga je bilo proti socialnim demokratom?
ne belijo preveč glav o racionalnosti in opraviče
da
se
jim
povć
tudi
kaj pozitivnega. Sicer so Ali niso gentlemani v zahvalo za podporo, pri
nosti teh inštitucij. Vse drugačni so razlogi socialne
pa
te
«samostojne»
kandidature
v naši dobi, ko ožjih volitvah ustanovili svojo HSO proti socialni
demokracije za njeno udeležbo v boju. Ce-se ona
bojuje za deželnozborske mandate, ji je največ na zmaguje na vseh koncih in krajih ideja organi demokraciji? Zdaj naj bi bilo to seveda vse po
fena ležeče, da dobi dinamita, ki naj raznese te zacije, času neprimerne in malo simpatične. De zabljeno ln vsak socialni demokrat naj bi verjel,
parlanaeatke, ker jih smatra za anahronizem in za želni zbor ni klub za akademične debate, temveč da je liberalec najtrdnejši mož beseda! Misleči, da
mesto, kjer se zastopajo interesi raznih ljudskih opravijo na ta način kaj več, so se spravili nad
akaie aa poti koristnega razvoja.
Kaj io pravzaprav dežele v Avstriji? V pre skupin. Z jezikom poslanca nima govoriti posa dr. Tumo, kakor da bi se bojevali proti njemu in
teklosti so nastale, v sedanjosti so se ohranile, ne meznik, temveč množica, ki ima enake potrebe in ne proti socialni demokraciji. Toda s takimi sred
da bi imele r naših dneh Se kak pameten namen, enake cilje. Za zastopanje skupnih potreb in za stvi se bodo pri nas samo osmešili. Oiebna politika
ne da bi bile potrebne in koristne. Upravne potrebe stremljenje po enakih ciljih se organizirajo poli je pač vdomačena pri liberalcih, pri nas pa določa
jih ne varujejo? kako naj bi se z upravnimi inte tične stranke in med tako organiziranimi skupi taktiko stranka in pot sleparstva lažinapredujakov
ni spoznal samo dr. Tuma, temveč že zadnji org.
res, utemeljila velika Galicija, pa mala Kranjska, nami «e vodi boj. Posameznik, ki ne najde pro
delavec na Goriškem. Najlepše je, če pišejo libe
stora
v
teki
organizaciji,
ki
stoji
torej
popolnoma
tZ.LcX pa ^snažna Istra f Kulturne enote
^ tbOkoraj povsod najdemo od najv,šje ^- sam zase, ne more zahtevati, da bi mu skupine ralci «Sočinega» kova, da «je dolžnost vseh napredno-čutečih Slovencev, da gredo s pogumom v
Tzibraabe dol do analfabetizma skoraj vse zaupale zastopanje svojih interesov.
volilni boj, kjer si, združeni proti izkoriščevalcem
*
Da so klerikalci zlobni in da rabijo v in izsesavalcem ljudstva, lahko priborijo še lepšo
političnem boju brez pomisleka tudi podla sred zmago nego lani.» V resnici, nič drugega ne bi
narodne.»»stva, je znano. In vendar doživi človek tudi tukaj bilo treba, nego da bi vsi napredno-čuteči Slo
Wxwktivne metode. vezete

>tai aoben «red » »•

’

venci izpolnili to željo. Ce bi se to zgodilo, bi
dobili liberalci in klerikalci, «izkoriščevalci in izsesevalci ljudstva», tako brco, da se ne bi nikdar
več priplazili do praga deželnega zbora.
Zahtevajte
po vseh goitllnab,
kavarnah io v
brivnicah MT

Učiteljstvo na Slovenskem.
(Dopis s Štajerskega.)

«Zaveza avstr, jugoslov. učiteljskih društev»
je zborovala dne 15. in 16. t. m. v Mariboru. Ne
imeli bi nikakega povoda to omenjati, če bi ne
bila rezolucija, sklenjena na delegacijskem zboro
vanju, obrnila nase našo pozornost. Vemo sicer,
da imajo g. učitelji o rezolucijah druge pojme
nego mi, radi tega pa bode za nas koristno na
podlagi napominjane resolucije dognati, kaj bi
bilo potrebno v takšnih izjavah izražati.
Omenjena rezolucija je pred vsem izraz libe
ralizma v obliki, kakor ga učiteljstvo goji in
kakršno je Lassalle grajal s pikro besedo. Pravice,
ki jih te vrste liberalizem proklamira, ne veljajo
za individuj splošno, marveč za posameznike, ki
se nahajajo v posebnih odnošajih. Zgodovinsko je
imel sicer liberalizem nalogo, streti vse srednje
veške spone .in napotiti vseobči razvoj človeške
družbe. Omejil se je pa poslej na imovitejše in
inteligentne sloje vsakega naroda ter pustil mase
spati spanje pravičnega. Zgodovinsko nalogo libe
ralizma so potemtakem njega lastni predikanti
poteptali v nič, jedro njegovo je pa prešlo kot
dedščina v socializem.
Mi bi sodili, da učiteljstvu, ki stoji z obema
nogama v neukem narodu, nikakor ne pristoja sta
novski liberalizem, marveč bi bil za učitelje yseh
razvrat bolj prikladen pravi demokratizem. Prosto
po Gorkiju povedano, je narod umazan na duši
in telesu, ter potreben očiščenja, zakar je baš de
mokratična misel ustvarjena.
Tisto učiteljstvo, ki često povđarja, da mu je
socializem simpatičen, bi moralo vendar vedeti, da
ni ne ene zares liberalne misli, ki bi se s socia
lizmom ne vjemala. Spričo svoje inteligence bi že
bili morali učitelji spoznati, da vsa teorija social
nega demokratizma, kakor tudi njega praktična
dela kulminira v tem, ustvariti pogoje in odnošaje,
ki bodo takozvani moderni družabni red izpreme
nili v prid duševno in fizično delujočim slojem.
Završiti se pa mora to brez ysakaterih konkulzivnih
izbruhov, zgolj na demokratični podlagi, torej iz
ljudske, iz narodne volje. Saj si učitelji žele več
uvaževanja pri vsakokratni vladi, ker bi radi na
moči pridobili. Uvaževanje jim bode pa prišlo
samoobsebi, kadar bodo dovolj močni, to je, če
bodo imeli narod za seboj. Vendar, če se hoče
narod pridobiti, je treba več kot z delom med
šolskimi stenami škiliti po priznanju vladnih
organov —; za to ne zadostuje samo stanovska
zavest, potrebna je tu zavest prostega državljan
stva, ki mu je misel otresti se hlapčevskih spon,
resna.
Sleherni učitelj je uverjen o moči klerikalizma,
kdor se je pa količkaj v stvar poglobil, bode
priznal, da je pravzaprav klerikalizem pojav parla
mentarne dobe, da ga v času absolutizma niti
ne najdemo. Duhovništvo je namreč takoj za
četkom parlamentarizma potegnilo narod nase ter
zadobilo s tem ogrodje svoje moči. Učiteljem vele
vamo : Idite in storite ravno tako. Socialna demo
kracija pa bode tedaj dobila istinito povod, Vas v
svojem prizadevanju izdatno podpirati.
Omenjena resolucija je koncipirana v štirih
točkah, čeprav nje vsebino lahko v treh delih po
novimo. Prvi del protestira proti preganjanju slo
venskega učiteljstva aa Kranjskem. To je hvale
vredno; pomilovanja vredno pa je, da štajersko
i. t. d. učiteljstvo ni imelo nobenih protestnih pri
stavkov glede na svoje razmere. Preganjanje in
hlapčevanje, ki med učiteljstvom vobče vladata,
sta mu značajnost in čut pravice že docela pre
obrazila. Pod splošnim pritiskom na učiteljstvo se
že za njegovo politično prepričanje več ne zazna.
Dovolj povoda in podlage bi bilo protestirati proti
splošni «persekuciji» slovenskega učiteljstva.
Drugi del rezolucije bi bil lahko izostal, ker
ima zgolj namen, prikriti splošno apatičnost uči
teljstva, hkratu pa priznati, da se vendar tupa
tam najde kaka bela vrana, ki kljubuje terorizmu.
To je pa potreba, ki že is same stanovske zavesti

izvira in vsled tega ne sme biti predmet resolucioniranega hvalisanja.
V svojem tretjem delu, kjer bi mi pričakovali
sistem taktike, priti neovržnim nedostatnostim v
okom, poživlja rezolucija učiteljstvo k značajnosti,
poklicane korporacije pa k čuvanju učiteljskih ko
risti.
To ni dosti, pa je vse, k čemur se je zamoglo učiteljstvo povzpeti o priliki svoje mani
festacije pravcatega idealizma. Uspeh ne more iz
ostati in bode takšen, kar že vemo v naprej, da
bode ostalo vse pri starem, imponirala nam bode
po učiteljih sklenjena resolucija šele tedaj, kadar
bode pozivala sostavnik tudi na delo izven šole,
za nabavo politične moči med narodom, in to
vkljub vsemu klevetništvu ; nadalje kadar bode
glasovala za odpravo birokratizma v šolski upravi
ter zahtevala isto v področje narodne samodoločbe. V to in še drugega več pa je v očigled
splošni zaspanosti, potrebno še dokaj potrpljenja.
Vederemo, ima za učitelje splošna trditev, da se
dandanes hitro razvijamo, tudi kak pomen.
«
Rezolucije, sprejete na delegacijskem zboro
vanju učiteljev, se glase:
Delegacija «Zaveze avstr, jugoslovanskih uči
teljskih društev», zbrana 15. avgusta 1909 v «Na
rodnem domu» v Mariboru
I.
najodločnejše protestuje proti persekuciji kranj
skega učiteljstva. Tako ravnanje z učiteljstvom ni
samo nasilno in protizakonito, ampak je tudi demoralizujoče, ker jemlje učiteljstvu ugled in ve
ljavo pri mladini in ljudstvu ter mu provzroča
moralno in materialno škodo.
II.
nasilno in iž same politiške strasti discipliniranim
tovarišem izreka svoje najiskrenejše simpatije, ob
čudujoč njih junaštvo, ki izvira samo iz čiste vesti
in ki ž njim prenašajo krute krivice;
III.
poživlja učiteljstvo, uaj s čistim svojim značajem
ustvarja odpor vsaki korupciji, dokler se ob njem
sama ne ubije;
IV.
poživlja vse v to poklicane korporacije, naj na
podlagi drž. šolskega zakona in državnega osnov
nega zakona branijo učiteljstvo ter čuvajo moralni
in materialni položaj.
*

Nadalje se je sklenilo:
V «Zavezi» naj se osnuje učiteljski obrambni
odsek, ki naj čuva materialne in moralne koristi
svojih članov ter jim naj preskrbuje gmotno in
pravno pomoč.
V ta odsek naj se volijo tovariši Gangi, Rapè,
Likar in Luznar.
*
Odobrili so se tudi sklepi letošnjih učiteljskih
abiturientov in abiturientk, ki se glase:
Učiteljski abiturienti, zbrani na sestanku dne
1. avgusta t. 1. v Mestnem domu v Ljubljani
1. so, pregledavši učiteljske organizacije spo
znali nujno potrebo, da «Zaveza avstr, jugosl.
učit. dr.» intenzivneje seznanja svoj naraščaj s
težnjami stanu kakor organizacije same;
2. so uvideli nujno potrebo, da se okr. uči
teljska društva pospešujejo v toliko, da se bodo
redno prednašala mesečna predavanja, in sicer ne
samo z ozirom na stanovska vprašanja, temveč na
splošna življenska vprašanja, v kar naj «Zaveza»
posreduje za pridobitev predavateljev;
3. so spoznali nujno potrebo, da prične
«Z. avstr, jsk uč. dr.» kar najodločneje delovati
na to, da bo stik učiteljstva z učiteljiščniki v nnih
krajih, kjer so slov. učiteljišča, kar možno nąjtesnejši in da skrbi učiteljstvo tamošnjega kraja,
da se prirejajo temu dijaštvu znanstvena preda
vanja, da se tako izpopolni šolska izobrazba, in
seznani učiteljstvo z vsemi aktualnimi vprašanji
življenja;
4. so razpravljali o razmerah na koprskem
učiteljišču in so spoznali nujno potrebo, da se odpomore neznosnim razmeram in stanju koprskih
učiteljiščnikov s tem, da se sedež učiteljišča ne
mudoma premesti iz Kopra v Gorico; L j. moški
oddelek, in to iz vzroka, da se razširi duševno ob
zorje in se mu da več prilike za izobrazbo, nego
jo ima dosedaj. «Zavejo» se pa naprosi, da ukrene
vse potrebno v dosego teh smotrov.
»

Radi bodočnosti je vsekakor koristno, za
pomniti si vse te sziepe,

Strokovni pregled.
Strokovne orflanizacijo, pozor; v četrtek, 2«.
t.m., zvečer ob 8. uri se vrš! seji strokovne
komisije, h kateri naj pa pridejo poi,.g dele
gatov tudi vsi odborniki organizacij, k« K gre za
obravnavo važnih predmetov. Prosim toie,, naj
nihče ne manjka. Lokal : čitalnica v Šeleabuigovih
ulicah 6/H.
Anton Kristan, strok, tajat
Več alunkih pooodnikoy dobi <feio
,
siti se je v «Strokovnem tajništvu», ŠelenbnrgiTi
ulica št. 6/II.

Dopisi.
...
okrajne bolniš ce bi aga jae.)
Minob‘ teden je odbor gorižke okr, bolniške blagajne
odpustil iz službe ravnatelja Leopolda T r a v a n i j a
Ta sklep je provzročil v mestu pta,0 senzacijo, v
italijanskem nacionalnem taboru pa naravnost raz
burjenje; bivši ravnatelj je bil aam(eč strasten
pristaš te klike. Pripravljeni smo, da nodo sedaj
na vse načine napadali socialno, j^motraiično
stranko, ki ima upravo bolniške blagarae v rokah.
Ugibalo se je pa o tem koraku tudi že , sloven
skem časopisju in «Soča» je svojim čitateljem eelo
pripovedovala, da so se našle v blagajni velike n
rednosti in da so glasovali za odpust tudi zastop
niki delodajalcev. Ni nam znano, odkod je «S,
dobila take informacije, a kakor nas ne morejo vzne
mirjati napadi italijanskih šovinistov, tudi ne že
limo, da bi se trosile lažnjive govoric med sloven
skim ljudstvom. Zato je treba nekoliko pojasnila.
Ne da bi hoteli posezati v delokrog blagajmčaega
odbora, omenimo torej za danes sledeče: Tra v an.
je bil, kar je bil pri blagajni, vedno velik nasprot
nik delavstva in delavske stranke. Zlasti smvenski
člani so mnogo pretrpeli, dokler ni prišla biagajna
v delavske roke. Radi tega je soeialao-demokra.u ua
stranka že ob volitvah napovedala, da se Travam
odpusti, če zmagajo socialistični kandidati. In pri
znati se mora, da je bilo to delavcem nenavadno
všeč. Socialno-demokratična lista je res zmagala,
Seveda ni mogel odbor kar čez aoč nieumič tebinič vreči ravnatelja čez prag in obsoditi blagajno,
da bi rau bila plačevala pokojnino, temveč je
moral natančno preučiti razmere, da lahko ute
melji in opraviči vsak korak, ki ga stori. Sedaj ga
je odbor odslovil. Da se pa nikomur ne zgod' kri
vica, bodi povedano, da nc gre za nikakršne sleparije.
Glavni razlogi, ki so vodili odbor, so bili prvič to,
da je bil mož preveč konservativen, kar nikakor
ni koristno vodstvu moderne bolniške biagojnc;
drugič je včasi ravnal naravnost teroristično in
sicer proti odborovim sklepom, tretjič pa je bil
šovinist, česar tudi v službi ni zatajil. To so biti
samoposebi dovolj tehtni razlog;, da je odbor
sklenil, napraviti konec takim razmeram, ki so bile
le na škodo blagajni in njenim članom. Za kri
čanje nacionalistov se pa blagajna ne bo zraeoiia
in se ji tudi treba ni.
Iz Tolmina. Pri nas smo imeli 18. L m. veliko
cesarsko slavje, kakor drugod po mili Sloveniji.
Na predvečer razsvetljava, lampijončki, zastave
i. L d., drugi dan zastave, svetle uniforme, narodni
fraki, velika maša in sploh slavnostno razpoloženja,
In še nekaj posebnega je bilo tega dne, Nekemu
orožniku so pripeti po maši srebrni križec s krono
«za zasluge». Ta fakt je povišal slavnost v obilni
meri. Kajti po njem je bilo slavnosžBo — kosiio.
Mi sodrugi sicer nismo zavidali gospodom tega
kosila in bi nas tudi nič ne brigalo, da nismo iz
vedeli o njem sledeče zanimivosti Predvsem po
vejmo, da se je zgodilo v narodnem hotela gosp.
tovarnarja. V veliki dvorani so sedeli gospodje,
narodni in nenarodni, oziroma man; narodni, t. j.
nemški in slovenski uradniki, orožništvo in drugi
cesarski služabniki, kojih narodnost se navadno
sramežljivo skriva za uniformo, in poleg njih pa
pristno narodni gospodje, narodni prvaki. In tu
smo pri zanimivi točki: to kosilo je bilo — breznarodno. Evo dokaza. Dvorana je bila okicčana z
vsemi barvami, le s slovenskimi ne, neslovenski
muzikantje (gospodje so si namreč h kosilu pri
voščili godbo) so svirali samo nenarodne komade,
oficijelna govorica je bila nemška, vsi govori samenemški — vsi slovenski narodnjaki so zataji
svojo narodnost .
In baš to ie tista zanim/m
točka, ki je sodrugi ne moremo pozabiti, ko nam
bodo baš isti narodnjakarji očitati našo rreio z
sotrpini drugih narodov, našo med

Domače vesti.
— «Slovenili Narod» * 7 pondeljkovem
rodniku zopet zaganja v na». cvileč, da naj pe
snimo svoje stališče o narodnem vprašanju, «Sa
mskemu Narodu» ne bonac prav ničesar pejasjevali, ker mu nismo odgovorni, ker mn ne gre
a nič druzega kakor xa prazno renomiranje in ker
iu je nasadnje narodno vprašanje sploh nedo
lžna skrivnost, Če zatuli pri nas kak kričač «Hej
lovani», misli, da je opravil narodno delo ; če
uhlogiavec prehudiûà Nâmca aii Italijana, smatra
amega sebe za narodnega junaka. Da je treba
andanes tndi nekaj znati, če se hoče govoriti o

«.rodne* »prišanju, »
venïka*

gospodom pri «SloŠB m^oU sanjalo. Kako ravna in

?;ü» socialna demokracija, nam ai treba pri-

rt&nto '•

vemo pač bolje od aarodnjakarskih

modrijan0*’ Pobratimov tistih Klofačev, Burivalov,

Freato* m enakih nezrelih komediantov, ki zmer-j;r na Češkem češke socialne demokrate prav tako
narodne mlačneže in izdajalce, kakor na Slovenskem

Organizacijam ln župnikom!
Odbor deželne organizacije jugoslovanska so
cialno-demokratične stranke na Goriškem sklicuje

Izredno deželno konferenco
ki bo v nedeljo, dne 29. avgusta ob 9. dopoldne
s sledečim dnevnim redom:
1. Imenovanje kandidatov za deželnozborske
volitve.
2. Slučajnosti.
Vse organizacije po deželi prosimo, naj za
nesljivo pošljejo svoje zastopnike.
Deželni odbor
jugoslovanske socialno-demokrati čne
stranke na Goriškem.
Vse organizacije in vsi zaupniki na Goriškem
se prosijo, naj sedaj, ko so razloženi

Dsrodnjakarji nas. Sicer bi pa res radi vedeli, p0
kakšni pravici si upajo liberaloaski hinavci tirati
koga pred. narodni tribunal? O nacionalnosti nai le
molče, dokler je še tako svež spomin na liberalnonemško zvezo, na prodsjo nacionalnih pivovaren v
nemške roke i. Ł đ. Zlasti pa naj molče, če je
narodnost kaj v zveri z naprednostjo; dokler niso
glede na narodno vprašanje napredovali niti za pol
koraka od Sieiweisovih časov, dokler pospešuje
njihova ùrilmetodova družba klerikalizem v šolah,
dokler je Hribar y zavezi dalmatinskih popov, dokler
se vsak daa razlega stok po slogi, je najbolje, če
ostane «Slovenski Narod» lepo za pečjo, kjer je še
volilni imeniki
najbolj varen. Zakaj, če bo preveč predrzen, utegne
strogo
pazijo
na
to, če so vpisani vsi volilci, ki so
dobiti po krempljih, da bo cvilil in tulil.
— Demokratična struja v goriški agrarni pristaši naše stranke. Če so v volilnih imenikih
strank: ima težko stališče. Ta struja hoče v resnici pomanjkljivosti ali napake, naj se takoj rekla
dišati kmetu v korist. Pri tem delu jo pa najbolj
mira. Volilno pravico v splošnem razredu imajo
ovirajo tisti agrarci, ki so v stranko vstopili le vsi, ki so 24 let stari in bivajo najmanj eno leto
zaraditega, ker jim ni več kazalo, da bi bili libe
ralci v smislu «Soče». Ti hočejo po vsi sili na v sedanji občini, odnosno v mestu.
Skrbeti je treba, da se ne zamudi termin.
praviti iz agrarne stranke, ki naj v resnici demo
Nihče se ne sme zanašati, da je bil vpisan
kratizira politično delo, liberalno stranko v najbolj
vulgarnem pomenu besede. Pri sedanjih deželno- pri zadnjih volitvah. Vsakdo se mora za sedanje
zborsŁih volitvah se ne morejo prav nič zatajevati: volitve vnovič prepričati, če ni izpuščen. Saom
najrajši bi z razpetimi jadri odpluli v močvirje sedaj, ko so imeniki razloženi, je čas za rekla
sloge z liberalno stranko «Soče». Ze pri prvih
volitvah 1 Niti ne da bi potrpeli do morebitnih macije. Kdor bi zdaj zamudil, ostane brez glasu,
ožjih volitev ! To kaže, da ni v tistih ljudeh niti pa če bi mu šla tisočkrat volilna pravica. Treba
trohice politične preudarnosti. Z ničemur ne morejo je torej na vsak način, da store sodrugi sedaj
ravne svoji stranki v političnem boju bolj škodo svojo dolžnost.
vati, nege s tem, da se vežejo s trohnelim libera
Paziti je pa tudi treba, da niso vpisani mrliči,
lizmom «Soče». Kdor boče politične uspehe do
Amerikanci, nedoletni, sploh ne volilci.
sezati. mora imeli vsaj toliko poguma, da nastopa
Kdor potrebuje kakšno pojasnilo, ga dobi p r i
samostojno in da ne išče že ob rojstvu bergelj, s
kat . rinn naj bi ga podpirale druge stranke. Ako deželnem tajništvu.
nimam tega poguma, kažem, da niti sam sebi ne
zaupam. In v resnici, ne bi smel zameriti nikomur,
če se smeje takim «političnim» nastopom. Vedno
bolj se kaže, da se agrarna stranka na Goriškem Politični položaj.
ne bo mogla razvijati krepko in svobodno, dokler
Dunaj, 25. avgusta. Ministrski predsednik ba
se ne otrese tistih, ki jo silijo v liberalne vode.
ron Bienerth se vrne na Dunaj 1. ali 2. sep
Le čudno je, da ta stranka tako dolgo ne more
tembra. Koj na to se snidejo na konferenco mi
spoznati svojega pravega interesa in delokroga!
nistri, ki so prevzeli akcijo glede sporazuma med
Ah so pa man že odločilnejši interesi posameznih
skupin v stranki ? Ali celo posameznih oseb? Vse Cehi in Nemci. Vlada prične pogajanja z zastopniki
Nemcev in Čehov dne 4. septembra. Ministri se
kako bi bilo škoda, če bi agrarno-demokratično bodo
posvetovali tudi z raznimi poslanci. Če bodo
gibanje na Goriškem tako žalostno splahnelo. Do
prve akcije uspele, potem se skliče plenarna seja
nic ek od tega bi imeli samo liberalna in klerikalna
vseh onih politikov, s katerimi se vlada pogaja
stranka.
glede sporazuma. Na tej seji se izvoli tudi spora
— Vzorne razmete vladajo v občini Sovodnje
zumni odbor, ki bo imel nalogo, definitivno rešiti
na Goriškem. Ondotoo starešinstvo je razložilo vo
vsa preporna vprašanja.
lilni imenik za deželni zbor in glej : nič manj nego
18 sociaino-demokratičnih volilcev ni bilo vpisanih.
Nasprotno pa je točno zabeležen neki «volilec», ki Švedska generalna stavka.
je žs pred 30 leti — umrl. Ne bi se bilo čuditi,
Štokholm, 24. avgusta. (Izvirno poročilo.)
če bi se take pomote zgodile v večjem mestu. A Zopet je minil pondeljek in zopet so splavale nade
sovodenjska občina ne štejo niti 1000 prebivalcev, kapitalistov po vodi. Čeprav je skoraj neverjetno,
k se tako poznajo, da se ne bi mogel izgubiti ne je namreč vendar res, da je mnogo podjetnikov
eden. Ce se šs vpošteva, da manjkajo kakor nalašč pričakovalo, da se oglasi v pondeljek veliko šte
prav socialni demokratje, se občinski starešine ne vilo stavkarjev za delo. Tri tedne so sicer videli,
smejo čuditi, če si človek marsikaj misli o tem da stoje delavci kakor skale, vendar še niso izčudnem slučaju. No, omenjeni volilci so pravočasno poznali velikanske moralne sile, ki živi v delavcih.
reklamirali in nekateri gospodje so se menda pre Tako razširjajo dannadan svoje lažnjive vesti, ki
zgodaj veselili
se praviloma končavajo z besedami : «Generalna
— Javna predavanja o prvi pomoči po ne- stavka se je ponesrečila». In še jih ni sram, po
godah s praktičnimi vajami s posebn im ozirom na navljati trt tedne danzadnem trditev, ki mora z
prem garje, dalje o glistavosti (Wurmkrankheit, vsako ponovitvijo pokazati, da je bila dan prej
Ankyiostonuasio) in o tuberkulozi z demonstraci- zlagana. Vsled te dolgotrajnosti pa laž tudi ne
am
prične v nedeljo, 29. t. m. ob */t9. uri do doseže več vspehov, ki jih žele lažnjivci. Priznati
poldan v telovadnici ljudske šole na Toplicah pri se mora namreč, da so bili delavci začetkoma
Zagorju bratovsko-skladnični zdravnik dr. Tomo osupnjeni; lagalo se je spretno. V Stokholmu se
je venomer trdilo, da so začeli delati nekje na de
Zarnik v Zagorju ob Savi. Vstopnina prosta.
- Liberalno prijateljstvo lahko spoznajo de želi, enkrat v Malmö, enkrat v Helsingforsu.
lavci, če pogledajo uvodni članek v novem libe Zunaj so pa govorili zopet narobe, da se dela že
ralnem tedniku «Slovenski Dom». Tam ščujejo povsod v Stokholmu. Ko so pa začeli prihajati
kmete proti starostnemu zavarovanju, ampak ne le odposlanci delavcev iz pokrajine v Štokholm
proti zavarovanju kmetov, temveč tudi proti za vpraševat, če je res tukaj toliko izdajstva, so se
varovanju hlapcev in poljedelskih delavcev. In to delavcem kmalu odprle oči in spoznali so, da imajo
kapitalisti zistem za svoje laži. Zaupniki stavkarse še drzne «organizirati» delavce 1
— Smrten padec. Poroča se iz Višnje gore, skega odbora so prepotovali večkrat vso deželo ter
da se je 20. t. m. ponesrečil grede iz sejma iz so se prepričali, da je stavka danes še krepkejša
Zatičine An on Prčun, doma « Drage. Padel je in nego je bila prve dni. Tovarnarji so pač porabili
že vse znane trike; kjer je bilo mogoče, so na
takoj mrtev obležal. Mož je bil te star.
— Samomor. V nedeljo ponori krog poltretje pravili: v tovarnah ogenj, da se je kadilo, kakor bi
ure se je v ijubi.anski domobranski vojašnici ustrelil se delalo. Toda kmalu so morali opustiti take sle
četovodja Iran Pirnat iz Spodnje Šiške. Nastavil parske igrarije. Sedaj se delavci že posmehujejo
vsaki laži. Kapitaliste posebno jezi, da vlada med
ie DUšaino cev pod brado ter z nogo sprožil. Kroglja
mu je šla skozi glavo ter je obtičala v zidu. Na delavci tako vzoren red, da se jim ne more s po
mizice pustil Ustiti, na katerega je napisal, da pri licijo in z vojaštvom do živega. Hujskačem bi bilo
pada'vse njegovo premoženje njegovi sestri. Vzrok danes še najljubše to, da bi se dali delavci pro
vocirati, da bi izgubili svojo hladnokrvnost, da bi
V
p.. nastali kravali in da bi tedaj puške in topovi de
«lomu vmLBelvedere v Trstu so naši, truplo lavce ugnali v kozji rog. Toda doslej še ni prav
Î Ł^S tVa8v nobenega znamenja, da bi se mogla kapitalistom
'izpolniti ta srčna želja.
....
. .
£e£ tujka službi knjigo, izpolnjene»od
Znani narodno-gospodarski strokovnjak, višji
sodnijski odvetnik Punkervold, je izkušal pre
foškega županstva pn P^“ J’a ,t“® -z
računati škodo, ki jo provzročuje generalna stavka.
Æ“Â^RekeDobil je sledeče številke: Vrednost produkcije je
leta 1906 znašala 1382 milionov kron, torej če se
k trudi, zagonetno ««'t objasniti.
računa 300 delavnih dni na leto, po štiri in pol

Zadnje vesti.

miliona na dan. V 14 dneh ima torej industrija 50,
v treh tednih 75 milionov kron izgube v produk
ciji. — Za prevoz in tovore veljajo te številke:
Švedska ima 23.000 prevoznih ladij in letna ko
smata cena tovornega prometa znaša nad 50 mi
lionov; v treh tednih izgubi trgovinska mornarica
okrog 3 milionov kron. Na državnih železnicah je
bilo leta 1906 kosmatega dohodka 60 milionov,
prav toliko tudi na privatnih železnicah ; izguba v
treh tednih znaša 31/, miliona. Največja nevarnost
pa preti švedski industriji, ker so prevzeli že mnogo
naročil norveški podjetniki, posebno za papir in za
lesne snovi, kar je glavna švedska industrija, ki
daje na leto več kakor 100 milionov prometa. Za
vojaške priprave, straže pri tovarnah i. t. d. znaša
račun doslej že nad 3 milione.

Španija in Haroko.
Madrid, 25. avgusta. Iz Barcelone se javlja,
da se nadaljuje zapiranje in izganjanje «začetni
kov» in «sokrivcev» zadnjih dogodkov. Policija je
zaprla mnogo republikanskih klubov iu neduhovniških šol (?l) V zaporih je več kakor 1000 ljudi.
M e 1 i 1 a, 25. avgusta. Med Kabili in špan
skimi oddelki je bilo nekoliko manjših spopadov.
Kabili posebno radi napadajo transporte z živežem.
Radi tega dobivajo taki transporti tudi artiljerijo.
Pariz, 25. avgusta. Poroča se, da je bil
zadnji napad na španski prevoz predvčeranjem
posebno močan. Transport so spremljale štiri stot
nije, 1 konjeniška eskadrona in dve gorski bate
riji. Kabili so ga napadli v gorah pri Sidimusi z
20 krajev naenkrat in Španci so imeli silen trud
preden so jih pregnali.
Nemiri t Albaniji. G a r i g r a d, 25. avgusta.
Dne 23. t. m. so se Arnavti spopadli z vojaštvom.
Nastopiti je moralo topništo. Iz Skoplja in Kumanova so odkorakali 3 bataljoni in 3 oddelki a
strojnimi puškami v Veresović.
Carigrad, 25. avgusta. Ker so se vpeljale
neke nove takse, so mohamedanci v Skadru vzne
mirjeni. Bazar je zaprt, prodajalci mesa stavkajo.

Potres. Chiombino, 25. avgusta. Danes
zjutraj ob 1. uri 25 minut smo tu čutili dokaj
močan potresni sunek, ki se je čez pet minut po
novil. Prebivalstvo je bežalo prestrašeno na ulico
in je tu vztrajalo do jutra.
Buenconvento, 25. avgusta. Danes ponoči
je bil tu dokaj močan potres. Skoda, ki jo je po
vzročil, je precej velika. Več oseb je bilo ranjenih,
ena pa ubita.
Pulj, 25. avgusta. Danes ponoči so tu čutili
dokaj močan potresni sunek. Aparati so pokazali,
da je bilo ognjišče potresa v daljavi 450 kilometrov.
Proti avobodnl šoli. Milano, 25. avgusta.
Vatikanski dopisnik «Perseveranze» javlja, da je na
ukaz papeža Pija dunajski nuncij interveniral pri
avstrijski vladi radi zatvoritve zavodov «Svobodne
šole». Ta interveecija je imela popoten vspeh, kar
je v Vatikanu vzbudilo veliko zadovoljnost in za
doščenje.
Rusija. Petrograd, 25. avgusta. Ministrski
predsednik âtolypin je dal zapreti pokojninski
zavod pisateljev in časnikarjev, ki je imel svoje
podružnice v Moskvi, Rigi, Harkovu, Kijevu in v
Kazani. Društvo je štelo 2000 članov. Vlada upra
vičuje svojo odredbo s tem, da je društvo pod
piralo tudi osebe, ki so bile politično kompromi

tirane.

Vabilo na naročbo.
Sodruge in prijatelje vabimo na novo na
ročbo, dosedanje naročnike pa, katerim je potekla
naročnina koncem meseca avgusta, da jo zopet
obnove.

„Rdeči prapor“
izhaja trikrat na teden ter velja

Za Avstro-Ogrske deliele:
za
za
za
na

celo leto
pol leta
četrt leta
mesec

K 14*—
7*ii 3*50
1*20
ii

Za Nemčijo:
za pol leta
za četrt leta

K 7*90
ii 4*—

Za Ameriko:
za pol leta
za četrt leta

K 9-SO
,, 4-80

Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri
poročajo naš list svojim sodrugom, prijateljem in
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka
varnah, v katere zahajajo in naj nam pošljejo
naslove takih znancev, ki bi ga naročili, če jim
ga pošljemo na ogled.

Upravništvo „Rdečega Prapora“.

Nizke cene! Velika sntncBazaioga

J

Iz stranke.

Kavarna

o Goriika konferenca. Vsem organizacijam in
zaupnikom se naznanja, da bo izredna konferenca
v nedeljo, 29. t. m. zborovala v «Delavskem Domu»,
Via Teatro 20, I. nadstropje. Začetek je ob 9. do
poldne. Organizacije se opozarjajo še enkrat na
važnost te konference ter se vabijo, da se je za
nesljivo udeleže. Odposlanci se pa opozarjajo, da
se začne zborovanje točno ob 9. dopoldne, pa se radi
tega prosijo, naj pridejo pravočasno, da se kon
ferenca ne moti s prepoznim prihajanjem.

,Unlone‘ v Trstu
se priporoča».

Poslano.
Uljudno poživljam g. Gregorina (?), da bla
govoli naznaniti svoj naslov, da mu dam prilož
nost svoje informacije, podane tukajšnji sl. bol
niški blagajni, tudi dokazati.
Ljubljana, 21. avgusta 1909.
Inn Vračko.

v težki svili, volni in
drugim modnim blagu,
v krasnih modelih, naj
novejša modna krila, ko
stume, dežne plašče, otročle oblekioe, krstno opravo,
prepdasnike, vsevrstno perilo in druga oblačila. Naj
finejše otročje kapice, klobučke, plaščke, pariške modrce,
nogavice, rokavice, Jopice in druge pletenine. — Fine
zavratnice, naramnice, ovratnike, srajce in drugo pe
rilo za gospode priporoča največja narodna konfekcija

BLUZE

in druge prireditve korijandoli, ialjivo
predmete xa bas ar, lampione, za ša
ljivo pošto izredno cene in lepe razgled
nice, serpentine i. t. d. priporoča

Ljubljana

©Ljubljana, Židovske ulice 7@
priporoča svojo bogato zalogo moških,
otročjih čevljev, gamaše
itd. najnovejše oblike, zelo trpežne
in elegantne fazone.

S ženskih in

Î

14—21

V

O

Milko Krapeš
urar in trgovec z zlatnino, zapriaožeii
lodnijiki cenilec, Ljubljana, Jurčičev trg 3
priporoča svojo bogato zalogo različnih stenskih in
žepnih ur, kakor tudi zlatih in srebrnih verižic, nhanov
in prstanov. V zalogi imam tudi gramofone in plošče
s slovenskimi napevi in godbo. Z ozirom na bližajoče
se velikonočne in binkoštne praznike, naj nihče ne zamudi
te prilike, ker bodem prodajal po znatno nizkih cenah.
Malo dobička, veliko prometa! Cenike pošiljam zastonj
in poštnine prosto 1
52—41

®
Telefon it. 177

ar
52—24 i

Katinka Widmayer

L. Tomažič

trgovina pri ,SoînonÉ za vodo

zaloga piva

Pogačarjev trg
priporoča svojo veliko zalogo

45—29

perila za dame, gospode in otroke. Ro
kavice, nogavice, kravate, binze, oblekce,
predpasnike, čepice, i. L d. Vezenje umet
nih cvetlic. Nagrobne vence s trakovi.
Vsa oprava za novorojenčke. Damski
slamniki najnovejše mode. Krasne ,peče‘
vedno v zalogi. Specialiteta za delavce:

Celulloid- ovratniki, prsa In
manšete.

Gosp. gostilničarjem in p. n.
slavnemu občinstvu priporočam

zagrebško In
: češko pivo :

i

--Jr=Jr=Fr

5 P letni

velik
uspehi

Močan želodec,
pravilno prebavo
ter odprtje telesa

Pozori
§1

ai-u

se doseže, ako se uporablja mno—gokrat odlikovano
■

želodčno tinkturo

Kolodvorske ulice (3 minute od
Južnega kolodvora)
Odprta vsak dan celo noč.
Posebna soba na razpolago.

Zunanja naročila točno.

Nizke cene

„ILIRIJA“
•**

S

Pod Trančo štev. 2. ------ l

Š

losipina Herrisch

Toplo se priporoča kavarna

lil

5«W, ttabljua

Trgovinu s papirjem.

Stari trg 28

Ljubljana

VKr Klobuke, cilindre

Ljubljana, Sv. Petra cesta 31.

Zunanja naročila se izvršujejo takoj in ceno. Cene
radi male režije brez konkurence. 52—45

Pozori

___

«n« i.

te CGDiCfi v ^novejših fagonah in v
• * ” vtikih izberah priporoča

Ivan Vrečko 6!_u

M. Krištofič-Bačar
Stari trg 28

fiagerjiJt

Za veselice S»

Ladja. Dne 23. t. m, ob 8. uri zvečer se

je vršil železničarski shod na postaji pri šv. Luciji
v. gostilni pri Kobalu. Shod je bil dobro obiskan
in živahen ter je trajal črez polnoč. Poročala sta
sodruga Kopač iz Trsta in dr. F e r f o 1 j a iz Tol
mina, prvi o strokovno-političnem gibanju železni
čarjev, drugi o bližajočih se volitvah v goriški de
želni zbor. Shod je v moralnem oziru zelo dobro
vspel ter je tudi pri omahljivih sodrugih utrdil
prepričanje, da je lev mednarodni solidarnosti
delavstva iskati končne rešitve delavskega vpra
šanja. Politična lokalna organizacija je izvolila 2
zastopnika na zbor strankinih zaupnikov, ki bodo
dne 29, t. m. v Gorici sklepali o kandidatih za
državni zbor goriški.
Soyodnje. V nedeljo je bil pri nas napovedani
javni shod, kateremu je predsedoval sodrug Avgust
Devetak, poročal pa je sodrug Josip Petejan.
Govornik je obširno pojasnil vzroke sedanje draginje
in je razložil finančni načrt vlade, ki hoče ljudstvu
naložiti nove indirektne davke. Nadalje je orisal
protiljudsko delovanje meščanskih strank v dr
žavnem zboru ter je ostro ožigosal klerikalnoagrarno obstrukcijo. Potem je podvrgel kritiki
goriški deželnozborski volilni red, ki daje množici
140.000 prebivalcev prav tako tri zastopnike, kakor
200 veleposestnikom. Tedaj je razložil, zakaj za
hteva socialna demokracija splošno in enako vo
lilno pravico za deželni zbor in za občine. Ves
govor so zborovalci spremljali z burnim odobra
vanjem.

sv. Cirilu in Metodu

ulica Caserma in Torre Blanca

Shodi.

S t.

Priporočljiva slovenska trgovina za nsoiko
in ionske blago pri
ss-4i

lekarna Piccolija

f f »

••*

Ljubljana, Dunajska cesta.
Steklenica 20 v. Naročila po povzetju.

Delniška dražba združenih plvovaren Žalec In Laški trg
^©SLeiosa. itev. 1Ö8.
v Cjubljani
Telalsn iite'er. 1Q8.

priporač* »vej»

Izborno pivo v sodcih in steklenicah.
ZALOGA V SPODNJI ŠIŠKI.
Izdajatelj in odgovorni urednik Fran Bartl.

51—2«

Tiska Iv. Pr. Lampret v Kranju.

Iihala t Ljubljani vsak
torek, četrtek tn soboto.
Naročnini

za avstro-ogrske kraoj
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K ;
za četrt lela 3 60 K, mesečno 1.20 K.’
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9'50 K za četrt leta 4'80 K
Piimmi Mavlika IS v.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
V Ljubljani» v soboto, dne 28. avgusta 1909.

90. štev.

'• j S L O A: Za dopise in rokopise za list : Uredništvo
iSaecega Prapora», Ljnbljana. — Za denarne pošiljatve
naročila an list, reklamacije, inserate i. L d.: Upravništvo

«Rdečega Prapora», Ljnbljana,

Šelenburgova ulica 6/U.

Narodno vprašanje in socializem.
Na svojem letošnjem strankinem zboru ima
Seška socialna demokracija tadi narodno vprašanje
na dnevnem redu in skoraj nedromno je, da bo
prav ta točka obujala največ pozornosti ne le v
strankinih, temveč tudi v meščanskih krogih. V
časopisju se je že začela razvijati diskusija, tako da
bo za razprave strankinega zbora nabran bogat
material in te bo moral kongres še močno po
truditi, da obdela vso snov, ne da bi se morale
druge točke vsied tega obrezati ali pa celo odstaviti
z dnevnega reda.
Z narodnim problemom se je avstrijska soci
alna demokracija že mnogo bavila. Na brnskem
skupnem zboru leta 1899, kateremu je posebna
komisija že ceio leto prej pripravljala material, je
bila najobširnejša debata posvečena temu vpra
šanju; na plenarni seji in v odseku se je obrav
navala stvar z navadno marljivostjo in končno se
je sprejela znana resolucija, ki se navadno imenuje
«narodnostni program avstrijske socialne demo
kracije». Giavao načelo, ki se r njem izraža, je
narodna avtonomija in demokracija.
Seveda ni misliti, da bi se moglo glede na to
načelo kaj izpremeniti v stranki. Ca se je češkim
sodrugom vendar zdelo potrebno, spraviti stvar
vnovič na strankin zbor, je to pripisati v prvi vrsti
izpremembi razmer, ki jih je povzročila državno
zborska volilna reforma. Ko se je sklepala broška
resolucija, je bila v Avstriji poleg nemške le še
češka stranka močnejše razvita; v parlamentu je
imela socialna demokracija vsega skupaj 14 po
slancev in resolucija o narodnem vprašanju je imela
le bolj teoretičen pomen. V desetih letih se je socialpa demokracija pri vseh avstrijskih narodih
razvila nad vsako pričakovanje, v parlamentu sedi
88 socialnih demokratov in stranka je zastopana

PODLISTEK.
Ko so bele reie vzcvetele . . .
Konec.

V dramah niso več pripuščeni monologi.
Herman pa je vendar govoril, dasi ni bilo žive
duše blizu, kajti ljudje pravijo, da rože in lunini
žarki nimajo duše. In dokazati jim ne morem
nasprotnega, Pa vendar se mi zdi, da so ga tiste
bele rože poslušale in da so bolestno vztrepetale
ob njegovih čudnih besedah. Zakaj Lizika je lju
bila tiste bele rože in če je kaj takega mogoče,
so tudi one imele devojko, priprosto delavko, rade.
Lizika pa ni ničesar slišala. Smehljala se je,
ker njene sanje so bile vse prepletene z belimi
rožami.
la drugo jutro se je zgodilo.

Nekateri delavci so bili tako veselih lic, kakor
cer nikdar.
— Kaj pa ti je, Matej? — je vprašal stari
ance fanta, ki je kar plesal po dvorani.-Kaj
i ie? Saj se smeješ s celim životom 1 Ne

,či vendar tako, saj mi še podereš mizo. Se v
J - ^nf zmerjaj, France, ne zmerjaj! Tudi
bodeš vesel. To bo pijače.
Vsi «. « niso ver. so se zbrali okolt Mateja.

Reklamacije so poštnine proste.
Nefraakiiana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inaeratl: Enostopna petit-vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

Leto XII.

tudi v delegacijah. Kjer je mogla v dobi brnskega šitev narodnega vprašanja, dočim je avtonomija
zbora vplivati samo z besedo, učinkuje danes že s □a teritorialni podlagi le kompromis s tradicionalnimi
svojo močjo in to ji nalaga praktične dolžnosti, domovinskimi nazori. Ce se spozna v osebnostnem
kjer je nekdaj zadostovala teorija.
načelu rešitev problema, se nam pokaže, da ima
Broška resolucija je bila na vsak način resno današnja Avstro-Ogrska prav poseben pomen in
delo, katerega se tudi najbesnejši nasprotniki niso poklic; na njenem ozemlju se ima izvršiti eksperi
upali omalovaževati. A če je takrat zadostovalo, ment, ki ima postati merodajen za narodnopravni
izreči načelo avtonomije, se čuti danes v stranki razvoj cele Evrope, morda cele zemlje. Pokazalo
boljinbolj potreba, da se načelo natančneje definira, se bo pa tudi pri strogem študiju tega problema,
da se avtonomija podrobnejše opiše. Značilno je, da sploh ni rešitve narodnega vprašanja
da čutijo to prav češki sodrugi, ki so se leta 1899 brez socializma, če se išče v rešitvi pravica
najbolj ogrevali za tako resolucijo, kakršna se je in svoboda.
sprejela. Še bolj pa mora to zanimati jugoslovanske
Navedemo naj za danes le en moment.
sodruge, ker je narodno vprašanje za Jugoslovane
V brnski «Rovnosti» razglaba sodrug Tušar
veliko bolj komplicirano nego ia Cehe; dovolj je, vprašanje, s katerim se ima baviti strankin zbor
če se pomisli, da so — tudi če ne bi všteli Slo in našteva pomisleke, ki po njegovem mnenju ne
vencev — raztrgani v petih državah, da so celo v priporočajo osobnostnega načela. Sodrug Tušar živi
avstro-ogrski monarhiji razdeljeni v raznih političnih □a Moravskem, kjer je volilni zakon napravil po
področjih in da je aneksija Bosne in Hercegovine izkus z narodnim katastrom. Iu doživel je veliko
napravila vprašanje nadvse pereče. Razprave razočaranje. Vsak volilec na Moravskem ima prosto
češkega strankinega zbora bodo torej za nas nad voljo, da se vpiše v češki ali v nemški kataster.
vse zanimive, skoraj tako, kakor da bi to bile naše In zgodilo se je, da se je v Brnu, kjer je po ofi
lastne razprave.
cielnih statistikah 40, v resnici 50 odstotkov čeških
Skoraj gotovo je, da se bo vprašanje na smi- prebivalcev, oglasilo samo 25 odstotkov volilcev za
bovskem kongresu glasilo : Ali osebnostno ali teri češke volilne imenike. In na deželi se je zgodilo,
torialno načelo? Broška resolucija se navadno raz da so v nekaterih občinah izginili vsi češki volilci
laga tako, kakor da izraža teritorialno načelo, to
nemških imenikih, zato da je nemška buržoazija
se pravi, da se za vsak narod določi o žemlje, mogla pomnožiti svoje vrste in dobiti večino nad
na katerem je avtonomen. Personalni princip pa — nemškimi socialnimi demokrati.
Poleg tega je ie sledeči moment Avtonomna
zahteva, da se organizira vsak narod tako, da
obsega brez ozira na ozemlje vse člane, ki se mu narodnost bi morala sama skrbeti za svoje kul
prištevajo. To načelo so jugoslovanski delegati za turne potrebe. In ker je več kapitala v nemških
stopali ie na brnskem zboru in vse kaže, da se bo nego v čeških rokah, računa sodrug Tušar, da bi
to načelo predlagalo tudi na letošnjem češkem bilo za nemške šoie več denarja nego za češke,
zboru. Mnogo vodilnih čeških sodrugov se je nam dočim mora danes nemški velekapitalist v češki
reč zadnja leta «izpreobroilo» na to «vero» in občini nehote prispevati za češko šolo.
To je gotovo resnično. Toda kaj je dokazano
kolikor nam je znano, se je na dosedanjih posve
tovanjih večina izjavila za ta sistem.
s tem P
Češki delavci, mali obrtniki, mali trgovci se
Ako doseže osebnostno načelo v stranki splošno
priznanje, bo to jako važen korak; po našem pre vpisujejo v nemške volilne imenike. Ce se zapišejo
pričanju je to sploh edina socialistična re v češki kataster, posadi nemški milionar delavce

t

— Kaj pa je? Kdo plača? Kakšne pijače?
Matej se je smejal, da se je ves tresel.
— Kdo plača? Gospodar, vi žejne duše! A,
ali so vam suha grla? Glej no! Saj se vam že
sline cedijo ?
— Če plača gospodar, plačamo sami! — se
je France stresel.
— Kaj ti s tvojim modrijanstvom ! Meni je
vse eno, kdo plača, da je le mokro.
— Gospodar plača! Pa zakaj?
— Zakaj? Hehel Nič ne veste? Mladi gospod
se ženi.
— Żeni?
— Ženi, ženi, ženi ! Prost dan. Veselica. Pivo.
To je šumelo in vršelo po težkem tovar
niškem vzduhu, da je skoro nadglašalo ropotanje
strojev. To se je razlegalo od vseh sten, šlo je
skozi vrata, odfrfotalo v druge sobane, po vseh
nadstropjih, po celi tovarni. Zavelo je tudi v
ženski oddelek, kjer je Lizika delala.
—■ To ni mogoče !...
Kdo je to slišal? Ali je res izrekla te besede?
Ne, nihče jih ni slišal. Zakričale so samo v
njenem’srcu, kamor se ji je zlila vsa kri, da je
pobledela, kakor tiste rože, ki so cvetele tam
zunaj na vrtu . * •
Vsi so to govorili, a ona ni verjela. Ni mogla
verjeti. Saj je nemogoče, nemogoče. Kaj ji ni
sinoči rekel, da jo ljubi? In s tem ji je vendar
vse povedal.

Ah 1 Morda so kaj zaslutili in iz same zlobe
govore sedaj tako. Mogoče pa to ni, ne, ne,
ne...
Nihče ni gledal na njo. Novica je bila pre
važna. In sedaj je vstopil upravnik tovarne.
Lizika se je stresla.
— Kaj je — vendar mogoče?... Upravnik
je prišel povedat, da — da — da bodo imeli —
prost dan... Ne, ne, ne ! Kdo ve, po kaj je
prišel 1 Kakor da nima nobenega opravka v to
varni ...
Kaj govori... ?
— ŽivioI Živio! se razlega po dvorani.
— Ali je — res — mogoče? ...
Aj, mogoče je, uboga Lizika, mogoče! Saj
pravijo vsi, da je tako. In sedaj ti je upravnik
sam povedal. Čemu si ga vprašala?
— Kaj še niste vedeli ? te je vprašal v čudu.
Saj so izdali že pred tremi tedni zaročne listke.
— Zaročne listke ! Kdo pošilja Liziki zaročne
listke?! — Pa sam, sam je molčali In sinoči je
molčal, ko sem mu dejala, da ne bi mogla ži
veti, ako bi izgubila njegovo ljubezen. In on je
molčal. Pa rekel mi je, da me ljubil Da me
ljubil Prok ...
Ne, ne.
Kletev se ji je udušila v grlu, a oči so se
ji napolnile s solzami. Pravijo, da je to stara
pesem. A Heine se je vendar lagal. Zdravniki
pravijo, da ni res ; srce ne poči od ljubavne boli.

Take kazni se pa ne nalagajo jetnikom v soli v glavi, pa je ukaz ostal le v besedi. To pa
izrednih slučajih, temveč za malenkosti, ali pa je razjezilo Reischa in šel je k stotniku, ki pride
tudi sploh brez razloga. Pripovedal se nam je na to sam in ukaže vojaku, naj zapusti celica
n. pr. sledeči slučaj, ki bi se gotovo lahko dal Jetnik je bil že ves iz sebe. Dejal je, da bo
preiskati. Ječarjeva (profosova) žena je v posodah, slušal, ampak da bo pobil vse, kar mu pride pod
ki služijo jetnikom za umivanje, prala kure. Pra roke. In res je, ko se je vrnil v sobo, začel raz
vijo, da so bile živali garjeve in ušive. Toda io bijati. Na to so pozvali oddelek straže in zdaj je
je postransko. Človeku, ki ljubi snažnost, se uo stotnik baje tem ljudem ukazal, da naj ga zasploh gabila posoda, v kateri so se čistile kure. I bodejo. Tudi zdaj se ni izpolnil ta ukaz, pač pa
Kaj čuda torej, če je jetnik, ki je opazil to pro je 20 mož popadlo jetnika, ga vrgio na tla, da
ceduro, omenil, da to ne gre. A profosova žena vilo, suvalo in teptalo, potem so ga vkleniii in
jo je hitro ubrala k možu, da je pognal grešnika vklenjenega pustiti ležati na tleh. Ko so ga imel,
na raport in kazen je bila : Sedem dni samotnega ! zvezanega, so ga hoteli kakor žival privezati na
zapora, trikratni post in trikratno železje po 6 ur. kol. Mož je trpel že take bolečine in je bil tako
Ječarjeva žena je sploh povzročila mnogo zbegan, da je rohnet in rjul. Ko so drugi Jetniki,
ogorčenja v zaporu. Nihče ne more reči, da bi ki so bili sami že vsi razdraženi, čuli te glasove,
bila službena oseba, vendar si lasti prav uradne se jih je polastilo strašno razburjenje. Kar je kdo
pravice. Kadar so jetniki v sobah, hodi od okna imel v rokah, je zalučil proti vratom in končno
do okna, prisluškuje, pa raportira svojemu možu so hoteli po sili vlomiti vrata, da bi šli na
in potem slede vedno kazni. Kdo naj kontrolira, pomoč tovarišu. Ko je stotnik spoznal posledice,
če so njena poročila resnična? In kako se morejo je ukazal, da se — nabašejo puške I Straž* œ
poklicane inštance sploh ozirati na take denun- l cela stotnija 27. polka proti 40 tętnikom, golo
rokim, ki niso zahtevali nič druzega kakot da
ciacije.
Razmere so bile torej neprijetne že prej. Pa ! naj se človeško ravna z možem. Nabasane puške,
so se še poslabšale, kc je nenadoma obolel kjer bi se bilo vse lahko doseglo z dobro be
profos in je prevzel vrhovno vodstvo garnizijskega sedo! Najbolji dokaz je v tem, da je bil takoj
zapora stotnik Theiss od mestnega poveljništva, mir, ko so jetniki videli, da puščajo tovariša pri
kateremu je bil dodeljen narednik Reisch od miru.
27. pešpolka. Strogost se je še povečala, disci
Drugi dan so se jetniki pritožili radi nared
plinarne kazni so se pomnožile in ta praksa je nikovega ravnanja in so prosili, naj se Reisch
končno povzročila tisti „upor“, o katerem se je odstrani. Seveda tega ne dopušča sveta avtoriteta.
poročalo. O tem dogodku smo dobili podatke, ki Ampak leta 1909. bi bil vendar čas, da bi se
jih objavljamo v nadi, da bo brambovsko mi tudi pri vojakih poleg avtoritete nekoliko vpošienistrstvo storilo vse, da spravi resnico na dan. vala tudi humaniteta.
Poročalo se nam je tako le; Neki mož, čigar j
imena nismo mogli izvedeti, je dobil ukaz, da
Dopisi.
izprazni svojo siamnjačo. Ker očitno ni bilo no
Zagorje ob Sati. Gospod Ivan Taufer misli,
benega vzroka za to, je hotel vedeti, zakaj naj !
da
se
da s § 19 tiskovnega zakona popravljati
izvrši to delo. Končno se je pa vendar vdal in je
tudi to, kar je res. Gospod Tauier, če je šel de
storil, kar se je zahtevalo. A ko je bila slamnjača lavec poprej z dela ali ne, to nas prav malo
prazna, je dobil ukaz, da jo napolni prav s tisto briga; da ste ga nahrulili in prestavili k dru
Slike Izza zidovja.*)
slamo, katero je pravkar izpraznil. Disciplina je gemu delu, tega pač ne morete utajiti, če je
Kdor je v prejšnih časih služil pri vojakih, lepa reč, a zdravi glavi ne bo težko razumeti, sedaj zopet pri starem delu, vendar ne morete
gotovo pozna dve vrsti kazni, ki nista bili le sila da tak ukaz lahko pogreje človeka. Ker ni vojak tajiti, da ga niste takrat prestavili k delu, kjer je
mučilni, temveč sta kaznovanega človeka strašno hipoma slušal, je moral na raport in tu je dobil j imel manjši zaslužek. Ker se pa bavimo ravno
ponižali in vsled tega ogorčili. To je bilo vkle kazen, ki razburja: Pet dni samotnega zapora, j z Vami, ki ste povsod nedolžni, moramo pribiti
novo tiranstvo, kakršnega je zmožen le še kakšen
panje v železje in vezanje. Zlasti drugi način je vsak drugi dan post in dve uri privezanja na I ruski despot v Sibiriji. 21. tega meseca, ko je
učinkoval prav tako kakor tepež. Zadnja leta smo kol. Da je ta kazen barbarična, je že davno do- S delavec Josip Savšek praznil apnensko peč, je
pa večkrat slišali — tudi v parlamentu se je ofi gnano. O tem, kar je sedaj sledilo, bo pa treba g prišel g. Taufer k njemu in dejal, da prepočasi
cielno trdilo — da sta omenjeni kazni odprav zelo natančnega poročila na temelju preiskave, 1 dela ; ko mu je Savšek odgovoril, da ne more
ljeni. Priporočamo torej gospodu ministru za de ki se ne sme opraviti tako, kakor se je včasi I hitreje, ga je udaril 5 krat po glavi, potem pa
želno brambo, naj se prepriča, kako je v ljub preiskavalo pri vojakih. Sklicevati se na vojaško še po nogi in ga vrgel ob tla. Zdravniško spri
čevalo, ki ga je delavec dobil pri zdravniku, da
ljanskem garnizijskem zaporu. Po naših infor
subordinacijo in disciplino, nikakor ne bo dovolj. tega tirana citira pred sodišče, dokazuje, da je
macijah, ki jih lahko smatramo za popolnoma — Moža so vtaknili v celico za samotni zapor. I bila precejšna telesna poškodba. Priče, ki so bile
na mestu, ki bodo izpovedale tudi pred so
zanesljive, se prakticirajo te kazni tukaj, kakor
Popoldne — tako se nam poroča — ob '/s6, pa diščem, hoče sedaj njegov pajdaš Eberl pregovo
da se niso nikdar prepovedale in zlasti vklepanje
je prišel narednik Reisch in ukazal možu, da riti, učeč jih, da morajo pri sodniji tako povedati,
v železje (špange) je nekaj tako vsakdanjega
naj gre iz celice. Kaznjenik je čutil že vse vkup kakor bodo gospod rekli. Gospoda Eberla opo
kakor „sieben Tage Einzelnarrest“ in posti kot
kot sekaturo, čemur se ni čuditi, pa ni več hotel zarjamo, da naj bode le miren s prigovarjanjan
disciplinarno sredstvo, torej povrh onih, ki so
slušati. Tedaj pa ukaže Reisch vojakom, ki so prič, če ne se mu lahko zgodi, da pride s Tau
s sodbo diktirani.
ga spremljevali z nasajenimi bajoneti, da naj ferjem v zvezi na obtožno klop. Gospodu Tau
ferju pa bode preskrbljeno za njegovo tiranstvo
moža — zabodejo. Vojaki so imeli vendar več pri okrajni sodniji v Litiji primemo plačilo in če
*) Olej .Rdeči Prapor' štev. 88 z dne 24. avgusta.
ravno misli, da se dajo s § 19 popravljati tudi
dokazana dejstva.
— Izpusti 1 Ako padeš dol...
Srce ne poči.. .
Na hodniku je temno; drugače je tukaj
Sedaj ve, da je res. Kako? Zakaj? Ali je
Organizacijam ln saupniko®
sama kriva ? Ali je preveč verjela ? Kaj se niti vendar svetlo.
Odbor deželne organizacije jugodonuke so
ljubezni ne sme verjeti?
— Izpustil Odkod ta glas? Iz njenih prs?
cialno-demokratične
stranke bi Goriškem sklicuje
Oh, kaj bi s temi vprašanji 1 Konec jel
— Izpusti! Ne, ne, nel... Ako padeš dol...
iiredno
deželno
katonie«
Srce ne poči 1 Njeno srce je počilo. Ako po
Nekaj zaropota, vrv se zaziblje, zagiblje,
loži roko nanj, lahko čuti to. Konec je...
„lift“ se dviga... nekaj loputne, kakor bi padel ki bo v nedeljo, dne 29. avgusta ob 9. dopoldni
Tako nagloma je prišlo ... tak udarec... težak predmet na nekaj trdega... presunljiv s sledečim dnevnim redom :
1. Imenovanje kandidatov za deželnozborske
saj človek ni iz železa. In konec, povsem konec. krik...
Nikdar več, nič več. Kako čudno ji je v glavi .
Lift obtiči.
volitve.
2. Slučajnosti.
— in v srcu — kako je tema okoli... Ako bi
Delavci pohite skupaj. Plašna lica, vprašu
Vse organizacije po deželi prosimo, naj zasedaj umrla — sama. .. Omedlevica jo je izpu joči pogledi... pridušene besede ...
stila. Samo v kolenih je bila tako slaba, da ni
Po težkem trudu izvlečejo Lizikino razmrcvar nesljivo pošljejo svoje zastopnike.
mogla obstati — in v sobani je čudna tema — jeno truplo.
Deželni odbor
jugoslovanske socialno-demokratične
in v njenem srcu bol, bol! Groza!
— Kakšna nesreča !...
Stroji ropočejo dalje. Kaj se brigajo stroji za
— Kadar umrjem, morate natrgati toliko belih
stranke aa Goriškem.
Lizikine občutke, za njeno bol, za njeno nesrečo ? rož, da me ž njimi vso zakrijete.
Delo se razvija. Zakaj se ne bi?
Uboga Lizika l Bele rože so te zakrile in Volilni boj na Goriške»,
Lizika je slaba. Omedlevica se neprenehoma daleč naokoli so dehtele, ko so te nesli na po
Največja skrb goričkih liberalcev ja sedaj,
vrača. Malo vode, morda bode boljše. Tam zunaj, kopališče. To je bil dolg sprevod. Vsi delavci, da skujejo za septembrske volitve v splošni kuriji
na hodniku je vodovod.
vsi uradniki iz tovarne so prišli, tudi gospodar protiklerikalni blok. «Proti farjem!» — Mj bi bilo
S težkimi koraki odide ven.
in njega družina so prišli, samo njegovega sina volilno geslo. V «Edinosti» jamrajo, da je slog*
Nadzornik jo pogleda.
ni bilo... Ne vem, zakaj. Morda ni imel časa. strašno potreba. V «Slov. Narodu» kličejo ž«***
— Takoj se vrnem. Samo malo vode popijem. Saj se je moral pripravljati za ženitev.
in ogenj na socialiste in tisti del agrarcev. r *
Jedva hodi. Vrata se težko zapro za njo. Na
To je bilo takrat, ko so bele rože vzcvetele. hrepeni po intimnejših stikih ž njimihodniku skoraj telebne na tla. Z desnico pograbi
Včasih se mi zdi, da vidim na belih rožah pravi? Potrebo složnega nastopa poudari*
.c
debelo vrv. To je „lift', s katerim dvigajo pred krvave pike. In tedaj se spomnim uboge Lizike
oni, ki se čuti slabotnega, ki ve, kako pe*Jc ale'
mete iz prizemja v gornja nadstropja, a od tod ki je bila samo priprosta delavka. ..
govo moči. To je stara rewie*- h3 *gonštom
S
acespuščajo blago dol.
Pravijo, da se Hermanu dobro godi.
rilcem je največ do tega, da zakril6!0 svojo »,aSedaj' je naprava pri miru. Zdajci se strese vrv.
botnost Nič hujšega hi jih ne aogio aana cesto, od obrtnika in trgovca ne kupi sa vinar
blaga več. Njegova gospodarska moč je večja od
vsega nacionalnega idealizma. Kapitalizem ne go
spoduje le na strogo gospodarskem, ampak tudi
na nacionalnem polju, kakor gospoduje na kul
turnem, na političnem. Od kapitala odvisno ljudstvo
bo kapitalist lahko tiraniziral, naj se izvede de
želna avtonomija, naj se realizira državno pravo
ali pa naj se sklene kakršnakoli narodna avto
nomija. Proti nadvladi kapitala sploh ni zdravila;
terorizem kapitalizma se da odstraniti le z odstra
nitvijo kapitalističnega sistema.
Dokler more nemški kapitalist iztiskati ogromno
nadvrednost iz dela čeških, slovaških, slovenskih
delavcev, ga ne bo mogel živ krst preprečiti, da
bi ne dajal šulferajnu, Südmarki, Ostmarki i. t. d.
begate podpore. Pa tudi ne bo mogel nihče pri
siliti slovenskega kapitalista, da bi podpiral slo
vensko šolstvo, slovensko umetnost i. t d., če noče.
Usoda narodov je odvisna od muh posameznikov.
Resnična narodna avtonomija, to se pravi taka
organizacija, v kateri bi res celota naroda po svoji
skupni volji mogla odločevati o svoji, to se pravi,
o narodni usodi, je mogoča samo z odstranitvijo
kapitalističnega sistema.
V eni tovarni dela danes lahko pettisoč, desettisoč slovanskih delavcev. Lastnik, edinec, pa je
Nemec. In vse bogastvo, ki ga izdeluje desettisoč
Slovanov, bo prišlo nemškim namenom v prid,
ker nima teh desettisoč ljudi nobene druge pravice,
nege delati in molčati, edinec pa lahko razpolaga
po svoji mili volji z vso vrednostjo, ki jo je vstvarilo desettisoč ljudi 1 Teh desettisoč ljudi bo šele
takrat lahko govorilo, kadar bodo sami razpolagali
s svojim delom, torej kadar bo socializem tam,
kjer je danes kapitalizem. Teh in drugih in tretjih
desettisoč ljudi bo narod šele takrat lahko štel,
kadar zmaga socializem. Za male narode ni naci
onalne rešitve brez socializma.

j

j

deti, kakor če bi mcTaU iti samostojno
t boj s* sT°ie kaa&idate. Radi bi se torej

služek ie tmSb i v? đ° 5 mernikoT hmelja. Za
merniku n«i k ° ^°ren ’ ampak čo se P" vsakem

^rili ia široki hrbet mogočnejše kmečke stranke.
vseh £i?*ubkV,dÄ’ se že Babere V8sdan Pri
Potem tis ?» vpili, da ao zmagali sami. Ampak 2 LuilaTvc,bneko 1,ko kroH; Najlepše je pa to, da
^čredni smo, kako bi liberalci dosegli skupen n„5 1 JaUeŽ °trol5? PrePlašiti, žugajoč jim, da
Q«top pri volitvah v splošni kuriji? Socialisti so pojde po orožnike ali stražnike, če ne začno takoj
zopet trgati hmelja. Gospod Janež bi vendar lahko
sklenili nastopiti samostojno ; agrarci naposled tudi ;
vedel, da je tlaka že od leta 1848. odpravljena.
«lo smešna H2O pripoveduje basen, da postavi Namesto takih smešnosti naj bi rajši poučil svojega
«voje kandidate "------ le liberalci nimajo poguma,
hišnika, kake se ravna z ljudmi, pa bi imel mir.
~ ObBill se je, kakor smo pred tednom po
da pokažejo celemu svetu število redkih svojih
vrati Klaverna stranka, živeča samo na papirju ročali, hlapec Kocmur v gozdu med Stožicami in
Tomačevem Ko je bil že mrtev, mu je nekdo
«Softe» in v narodmh podjetjih njenega lastnika! ukradel klobuk in uhane in zatrjuje se nam, da je
Da bi ae agrarci udali liberalnemu snubaču, je to storil «zvest krščanski mož». Ej, ti naše dobro
vendarle neverjetno, dasi uprav njih vodstvo močno krščansko ljudstvo!
leze pod liberalni plašč. Lani so najbolj agitirali
zate t tem, da so perborescirali gnusni boj «Soče»
ta njenega taslnika; letos pa aaj bi se vezali ž
njim in ga še direktno — reševali s skupnim na
stopom? Cudno nepolitična bi bila taka stranka,
ki bi noté dajala v roke svojim nasprotnikom naj
ostrejše orožje proti sebil Nam pa se zdi, da se
liberalci na Goriškem — pravzaprav je samo eden
— tresejo še za nekaj drugega. Kaj, če bi agrarci
postavili tudi v trgih svojega kandidata?! To bi
seve ne mogel biti g. Andrej Gabršček. S tem bi
pa bila enkrat za vselej glorija tega moža pri
kraju, njegov politični in žurnalistični vpliv ob tleh,
njegovi osebni napadi ne bi imeli nič več pomena
— skratka, v deželo bi se povrnil mir ali vsaj do
stojen način političnega boja. Naloga kmetske
stranke pri teh volitvah je ravno, da se
to izvrši; če ne, bo res le opravičeno očitanje,
da se je goriški liberalci poslužujejo za svoj ščit
in da se jim ona da za to izrabljati !

Dunaj, 28. avgusta. Korespondenčni urad
razglaša, da so vesti o smrtnem pohodu čet v
Knvošij pretirane in izkrivljene. Ni res, da je več
sto vojakoy vsled naporov obolelo in pomrlo, res
je le, da čete vsled neugodnega vremena izkazujejo
nekoliko več maroderjev, kot navadno. Strela je
ubila 1 domobranca in 2 ranila —• drugih mrt
vecev ni.
Ta uradni demanti se nanaša na sledečo vest,
ki jo je prvi objavil «Agraraer Tagblatt» : «Te dni
je napravil večji oddelek vojaštva v Krivošijah
velik pohod. Oddelek je odkorakal ob 4. zjutraj in
se vrnil ob 3. popoldne. Med tem časom niso ne
vojaki ne častniki dobili nobenega okrepčila. Mno
go vojakov in častnikov je obležalo; odpeljati so
jih morali v bolnišnico. Vročina je bila neznosna
in nikjer ne kapljice vode. Zbolelo je vsega skupaj
13 častnikov in 200 vojakov. Nek rezervist je vsled
solnčarice na potu umrl. Ko je žena o tem zve
dela, jo je zadel mrtvoud in je bila takoj mrtva.

Švedska generalna stavka.

Iz stranke.
o Gonita konferenca. Vsem organizacijam in
zaupnikom se naznanja, da bo izredna konferenca
v nedeljo, 29. t. m. zborovala v «Delavskem Domu»,
Via Teatro 20, 1. nadstropje. Začetek je ob 9. do
poldne. Organizacije se opozarjajo še enkrat na
važnost te konference ter se vabijo, da se je za
nesljivo udeleže. Odposlanci se pa opozarjajo, da
se začne zborovanje točno ob 9. dopoldne, pa se radi
tega prosijo, naj pridejo pravočasno, da se kon
ferenca ne moti s prepoznim prihajanjem.

Domače vesti.

Zadnje vesti.
Vojaški marš v Krtvošijl.

J

Sto k holm, 27. avgusta. V položaju stavke
se ni nič izpremenilo. (Kam naj se zapiše, da
nima oficielno poročanje enkrat nič druzega pove
dati? Pa ne da bi bili postreščki kapitalistov že
spoznali, da ne dosežejo s svojimi lažmi nič dru
zega kakor blamažo pred vsem svetom. Op. ur.,

Stockholm, 27. avgusta. V Stockholmu
pomnožujejo vojaštvo. Splošno se govori,
da hočejo stavkujoči delavci ostreje nastopiti.
Vlada se je posvetovala o raznih predlogih radi
posredovanja, pa ni došla do nobenega zaključka.
Dunaj, 27. avgusta. Tukajšnja zveza indu
strialcev razširja danes s svoje strani vest, da se
je švedska sta ka ponesrečila. Cudno, da dobi
vajo kralj, vlada in posamezni organi neprene
homa od meščanstva pozive, naj posredujejo,
pa je treba posredovanja, če se je stavka „po
nesrečila?“ Tajnik industrijcev pravi, da je 20.000
delavcev pri delu. Ampak 400.000 jih vendar
stavka !

— Rosine sna is potice izbirati «Slovenec. .
kakor malokdo. Človek bi se kar čudil, če vidi,
kako pridno citira katoliško glasilo neštetokrat
prokleti «Rdeči Prapor» in s kakšno slastjo pri
občuje odstavke iz našega lista. Nekatere številke
so že take, da bi dobrodušen bralec lahko mislil,
da je najintimnejša zveza med nami in med ured
Turčija.
ništvom šenklavškega lista. Seveda je to vse le
Krščansko vpražanje. Carigrad, 27. av
«redaktorska spretnost». Na svoji osamljeni pozi
ciji smo slovenski socialni demokratje prisiljeni, |da gusta. Minister za notranje zadeve je naložil vsem
vodimo boj na desno in na levo in tako se se turškim poštnim uradom, da naj konfiscirajo
veda pogostoma zgodi, da moramo pograbiti libe vsako pošiljatev s Krete, ki bi imela krečanske
ralce in klerikalce za rogove. Tedaj pa pride ured znamke, grške znake ali pa natis «Helios».
Arbanaika nstafa. Solun, 27. avgusta. Na
nik «Slovenca», izreže lepo tiste stavke, v kate
rih smo povedali liberalcem kakšno neprijetno severu Kosovega se je položaj poostril. Džavid paša
resnico, pa jih škodoželjno pritisne v svoja pre bo porabil najostrejša sredstva, da zatare upor.
dala, češ, takole piše «Rdeči Prapor» o liberal Vlada mu bo dala potrebno vojaštvo na razpolago
cih __ heč! In kdor bere samo «Slovenca», misli, in mu da prosto roko v boju proti puntu, ki ima
da kritizira «Rdeči Prapor» samo liberalce, kar svoje središče v Ipaku.
Carigrad, 27. avgusta. Uradno glasilo javlja,
pomeni prav toliko, kakor da nima pri klerikalcih
da so ustaši v okraju Teritovič razkropljeni.
kaj kritizirati. Metoda je pravzaprav imenitna in
Carigrad, 27. avgusta. V Rugovi zapadno
ce bi imeli časa, bi šli pogledat v Liguorijevo mo
ralko. če je tam naravnost priporočena in opisana. od Ipeka so izbruhnili nemiri. Deset vojakov je
ubitih. Iz Prizrena je odšel bataljon vojakov tja.
Izven ligvorijansiih krogov se seveda nekako dru
Solun, 27. avgusta. Uradno se poroča,, da
gače sodi o takem boju. Povedati polovico, polovico
sta Haki bej, poveljnik v Ipeku in Džavid bej iz
pa zamolčati, se pravi po domače —- lagati. Kako
Mitroviče z Arbanasi, ki imajo velike izgube, v
se temu piavi v klerikalnem jeziku, seveda ne vemo
boju pri Berani v ipeškem sandžaku. Turške čete
— aneUUntičnega podkopana ima občina
so izgubile 4 mrtve iu 4 ranjene.
Koroška Bela. Tam je bil izvoljen za župana po
Arabaka ostaja Carigrad, 27. avgusta.
sestnik Jože Hkavc, ki je pristaš liberalne stranke Ministrski svet se je bavil s položajem v Jemenu,
za podžupana pa sodrug Melhior Svetina. Doslej ki se je poslabšal. Govori se, da so uporniki na
še ni prišel hudič po to občino.
padli mesto Sana in pognali sraodnišnrco v zrak.
— V iolenjaki mutai ikapini je v ^ore^i Mnogo vojakov je ubitih. 2 topova sta uničena.
31. Ł m. nadomestna volitev za kranjski deželni
zbor, ker je notar Pl ant an, kakor smo svojčas
Španija In Haroko«
poročali, odložil svoj mandat Kandidat liberalne
Pariz, 27. avgusta. «Matin» javljati iz San
«tränke je sodni nadsvetnik v Ribnici Fran Vi<Sebastiana : Vojno sodišče v Barceloni je obsodilo
1
’ ffiađsnflka stavka pri Sv. Križu, o kateri na smrt nekega Antona Maletama, ki ga dolže,. da
«mo poročali, »e je končala in podjelaik Janež je v enem mestnem okraju vodil upor ; dvajset
« «eveda zmagaL Ge se vpošteva, da še delavci upornikov so obsodili v dosmrtno ječo in neštevilno drugih v ječo na 15 let.
iri«n hili organizirani, kaj šele fantje, ni bilo prav
M el il la, 27. avgusta. General Marina, ki razzaprav nid drugega pričakovati. Stare delavce, ki
r K« kole ie odpastil; novim je pač namesto 2 nolaga s 40 000 možmi, je začel prodirati proti
rajejo kote,; ° r, na dan. otroci pa mso do. Kabilom Vnela se je bitka ; izid je neznan, a misli
<ron obljubil ■?
vrsti provzročil hišnik se da so Španci zopet imeli velike izgube. Boj
bdi ničesar. Stavk }
poldrag taeraik nabranega pr’oti Kabilom je zaradi posebnih terenskih razmer
Sever, ki je otrokom p
yls0|.0 zvrhane posode izredno težaven. Kabili ravnajo z jetniki z nepo
aaeija računal z» m.e , ’ d ,e ;e vselej po pol pisno krutostjo. 14 mož neke patrulje so nataknili
»
la*» '-Ą * ”'pzaiJral U.c
na kole; častnikom režejo trebuhe m jih napolnijo
«mii. posulo P« “'S ” “ ' „„el, M. De- s smolo ter zažgo. Vojaki so razjarjen, in iščejo
2«wtitoo, d. io oaaa^Ja
M cd
*i. 60
80
U, S »in. i “aS London, 27. avgusta. «Morning Leader» po
S*.®? 3“Ä dH
*" * ie
roča o raznih grozotah, ki jih baje počenjajo Ka

bili. Neki dezerter jepnpovedal na Španskem, da
je na gori Gurugu 300 čevljev globoka razpoka,
ki je napolnjena s španskimi trupli. Kabili sô
opancem posekali ud za udom, tako <
umiral v strašnih mukah. Na kupu je Lie^ 1000
do 1500 španskih trupel in zrak je
‘ ves poln
smradu.
London, 27. avgusta. «Daily Telegraph»
poroča o barbarstvu, ki se vrši po ualogu sultana
Mulej Hafida nad prištaši ujetega El Rogija.
Jetnikom odrežejo roke v članku in kar ostane na
na telesu, vtaknejo v razbeljeno smolo.
Deželni zbori. Dunaj, 27. avgusta. Deželni
zbori se imajo sklicati 15. septembra na kratko
zasedanje.
ËeSkI deželni zbor. Praga, 27. avgusta.
«Cen», poroča, da se je baron Bienerth odločil, raz
pustiti češki deželni zbor, ako se spravna akcija ne
posreči. To vest potrjuje časopisje.
P.raga, 28. avgusta. «Ceškč slovo» naznanja,
da je poslanec Choc dobil od barona Bienertha
vabilo na konferenco, ki bi se imela sestati dne
9. septembra in se posvetovati o delavnosti
češkega deželnega zbora.
Zdravniški kongres v Budimpešti. Praga,
27. avgusta. Češki odsek za mednarodni zdravniški
kongres v Budimpešti je včeraj v dolgi konferenci
sklenil, da se češki zdravniki ne udeleže budirapeštanskega kongresa. Izda se spomenica, ki bo
zdravnikom drugih narodov pojasnita ta sklep.
SrbBka ministrska kriza. Belgrad, 27. av
gusta. Pravosodni minister Rib ar a c je po dalj
šem razgovoru z ministrom za notranje zadeve
vložil demisijo. Cuje se, da namerava tudi no
tranji minister demisionirati. Uzrok za te demisije
tiči v občinskih volitvah v Šabcu. Stari in mladi
radikalci pravijo, da so bili tam imeniki za ob
činske volitve popačeni, vsled česar so zdaj zma
gali naprednjaki in liberalci, katerim pripadata
tudi justični minister Ribaracin ministrski pred
sednik No v a k o v i č.
Belgrad,27. avgusta. KerseRibar acni dal
pregovoriti, da bi preklical svojo demisijo, je izja
vil Novakovič, da mora kot član naprednjaške
stranke tudi on demisionirati. Vsi ministrski, ki so
na dopustu so dobili vabilo, naj se vrnejo v Bel
grad. Sliši se, da kralj ne bo sprejel demisije.
Belgrad, 27. avgusta. Napredna in nacio
nalna stranka zahtevate, da morajo njihovi mi
nistri na vsak način izstopiti iz kabineta.
Omenjeni stranki hočete sploh izstopiti iz koalicije,
v kateri se ne počutijo več dobro.
Proti češkim šolam na Nižjem Avstrijskem.
Dunaj, 27. avgusta. Magistrat ima v rokah odlok
naučnega ministrstva radi šole Komenskega v
tretjem dunajskem okraju. Naučno ministrstvo po
trjuje meseca januarja izdani ukaz deželnega šol
skega sveta, ki učitelju Ludvičku prepoveduje
voditi privatno šolo, češ, da prostori ne odgovarajo sanitarnim zahtevam. Ludviček bo vložil
pritožbo na upravno sodišče.
(Pripomniti je, da je obstajala šola Komen
skega v teh prostorih že tri leta, ne da bi bil de
želni šolski svet spoznal nezdrave razmere. Po
drugi plati je pa nekoliko čudno, da je od vseh
čeških šol na Dunaju samo ta prepovedana. Bilo
bi vendar treba kaj natančnejšega izvedeti o njenih
prostorih. Na vsak način pa je gotovo, da je na
Nižjem Avstrijskem lepo število nemških, javnih šol
v popolnoma nehigieničnih prostorih, ne da bi jih
prepovedal kak šolski svet.
Dunaj, 28. avgusta. Tudi v Postorni je češka
šola prepovedana.
Praga, 28. avgusta. Češki listi ostro napa
dajo ministra «rojaka» Začka, ker ni ničesar storil,
da bi preprečil prepoved čeških šol na Nižjem Av
strijskem. Včeraj je šla deputacija k naučnomu mi
nistrstvu protestirat radi zatvoritve šol. Ko sta
prišla poslanca dr. Slama in V e 1 i c h v češko
ministrstvo, nista tam našla ne ministra Začka,
ne svetnika, ne tajnika.
V Postorni bo jutri zaupno posvetovanje o
korakih, ki se imajo storiti radi prepovedi čeških
šol razven pritožbe na upravno sodišče.
Praga, 28. avgusta. Tukajšnji in okoliški tr
govci so včeraj dobili letak, ki jih poziva, naj boj
kotirajo dunajske tvrdke ter naj naročajo svoje
blago rajši na Francoskem.

Zeppelin. Norimberg, 27. avgusta. Zep
pelin, ki je danes zjutraj zapustil Frankobrod, da
poleti v Berlin, je moral s svojim zrakoplovom
ob Vi 12. pri Ostheimu na tla. Izkazalo se je, da
je en vijak omajan, cilinder enega motorja pa
počen. Ob 8. zvečer je prišel drugi cilinder. Pri
čakuje se, da se zrakoplov o polnoči zopet
dvigne.

Društvene vesti.
g Bralno društvo v Otaležu priredi dne 19. septembra
t. 1. veselico v prostorih g. Fr. Vogriča št. 12 s sledečim spo
redom: 1. Slavnostni govori. 2. Šaljiva pošta. 3. Šaljivo
srečkanje. Med posameznimi točkami igra godba. Vstopnina
30 v za osebo. Začetek ob 3. popoldne.
§ Delavsko pevsko društvo «Adria Perle» v Trstu
priredi v nedeljo, dne 29. avgusta, ob 4. popoldne veliko po
letno veselico v restavraciji pri Bergarjn pod kaštelom s sle
dečim sporedom: petje, kegljanje za dobitke, šaljiva pošta,
veliki muzej, ples in razne druge zabave. Vstopnina v pred
prodaji 50 vin., pri blagajni 60 vin.

îlhaIa J Lfnbljanï vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske

kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K;
za četrt leta 3’50 K, mesečno 1.20 K.’
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta 4-80 K
PiMntni Mavlika IB v.

Glasilo Jugoslovanske socialne demokracije.
91. štev.

V Ljubljani, v torek, dne 31. avgusta 1909.

dopise in rokopise za list: Uredništvo
•-Æ0ec9gâ
Iijnhlja/na- — Za denarne pošiljatve
naročala an list, reklamacije, inserate i. t d.: Upravništvo
•Baecaga Pvapora»s Izubijana, Šelenburgova ulica 6/U.

Naredno vprašanje.

Buržoazna ideologija ima svoje vire v gospo
darskib razmerah meščanskega razreda. Do teh
virov jo je treba zasledovati, da jo je moči raz
umeti, naj se pojavi na kateremkoli polju. Tudi
meščanski nazori o narodnem vprašanju imajo
trojo gospodarsko podlago. Meščanski nacionalizem
se razlikuje od fevdalnega, delavski pa se ne more
vjemati ne s prvim, ne z drugim.
Buržoazija se je navadila, prikazovati nacio
nalizem kot čisto idejno in idealno smer; po nje
nih trditvah hi moral biti nacionalizem celo ide
alnost par ezcelence, takorekoč edina idealnost.
To je seveda nezmisel. V narodnjaštvu ni nič več
idejnosti in idealnosti ter nič manj materializma,
nego v katerikoli socialni smeri. Predstavniki fev
dalnega nacionalizma so bili osvajači; povećavati
državo je bila njih «idealna» naloga, ki pa je
imela zelo realno ozadje v tem, da je večja dr
žava kraljem in njihovim fevdalcem več nesla od
male. Država je bila tedaj vse, narodnost v mo
dernem zmislu skoraj nie. Množica, ki je živela
«pod enim cesarjem», je bila celota, ne pa ljud
stvo, ki je govorilo enak jezik. Dinastični interesi,
kd nikdar niso bili nematerialni, so veljali za dr
žavne interese in poleg njih ni bilo posebnih na
rodnih interesov. Tako je nastala stara Avstrija
kot domena Habsburžanov. Najraznovrstnejše na
rode so boji in ženitve spravili v to zvezo, v ka
teri so postali «cesarski». Tu ni bilo bojev, ki bi
jih po današnjih pojmih mogli imenovati «na
rodne», pač pa so se od vstvaijenja države te
kom stoletij neprenehoma ponavljali zdaj tu, zdaj tam
dinastični in fevdalni boji, enkrat s Ptemyslidi, dru
gič z madžarskimi in sedmograškimi oligarhi. Ve
like množice so izgubite svojo narodnost brez po

PODLISTEK.
fistis I

Govoril je sam s seboj.

Neumen si, prijatelj, neumen! Sanja se ti
nekaj, kar je nemogoče. Ti — pa ona! Ne go
vori o «cul Ako ti valujejo čuvstva v srcu in ti
razburja dušo strast, primi pero, položi košček
belega papirja na mizo, pa napiši kaj — pesmico,
fantazijo, če hočeš dramatičen prizor — karsibodi.
Papir je potrpežljv, tudi za sadove tvoje do
mišljije bo čitateljev. Delaj, kar hočeš 1 A ne bodi
otrok, ki si zida zlate gradove po oblakih, pa
meni, da jih lahko doseže. Ti — pa onaf------Prav ima. Kako sera besen! Kako bi divjali
Srce mi Je polno strupa. Danes razumem, kako
je mogoče, da mori in ubija človek, ki sicer ne
more gledati, kako koljejo piščanca. Morda sem
blazen. Pa ne
tegal ^e‘ Nesrečen sem.
Oh nesrečen / S to besedo dopovem vse onim,
ki so tndi nesrečni, drugim ljudem pa ne morem
opisati groznih, peklenskih duševnih bolečin, katerc provzroča strastna, neugasna želja za ciljem,

Pa
vendar se to ne more drugače povedati.
Îj^m. £um, stremim in zahtevam. Upam
"

da me ona ne ljubi? Ne recite tega!

To * «zburja, in sovražim ga, kdor to pravi,

sebnih bolečin, skoraj neredoma, neopaženo.
Pravi patriotje so bili cesarski ljudje, dvorski slu
žabniki, a marsikaterega slavnega med njimi bi
danes imenovali renegata. Jezik ni imel s patrio
tizmom kaj opraviti; v avstrijskih «dednih» de
želah je vladala nemščina brez ugovora — jezik
dinastije —, na Poljskem, Ogrskem, Hrvatskem je
bila latinščina mazilo za jezikovne razlike.
Splošna formula se glasi, da je Napoleon
zdramil narode in skoraj čuditi se je, da nima
ženialni korzikanski velemorilec še spomenika na
Slovenskem. Vsa zmota je v tem, da je Napoleon
vihral po Evropi prav takrat, ko se je rodila mo
derny buržoazija s svojimi posebnimi gospodarskimi
interesi, ki so zahtevale nove razmere, da se
uveljavijo. Kljub vsem enciklopedistom, versaillskim
šegam in amerikanskim vzorom ne bi bilo velike
francoske revolucije, da je ni provzročil velikanski
gospodarski in tehniški preobrat, ki je vstvaril ne
le zaveden «tretji stan», temveč tudi moderni pro
letariat. Posledica strojne tehnike, s katero je ne
izogibno združen razvoj meščanskega kapitalizma,
je liberalizem. S padcem fevdalizma pa se je moral
umakniti tudi njegov državni pojem ; z novim me
ščanskim razredom je prišel novi meščanski na
cionalizem.
Glavni značaj te struje je stremljenje po vstvarjanju narodnih držav. Nekaj fevdalnega nazora je
še obtičalo v tem stremljenju. Buržoazija ni na
pravila kar tabula rasa s fevdalizmom, ki je branil
svoje postojanke, kjer je mogel in dokler je mogel.
Sploh je bila buržoazija vedno nagnjena h kom
promisom. In kakor je krščanstvo prevzelo vsako
vrstne poganske šege in nazore v svoj zistem, le
da je lažje prišlo do moči, tako je tudi buržoazija
prevzela dedščino fevdalizma, kjer je bilo mogoče
ter se je prilagodila ostankom preteklosti, kakor
so se ostanki fevdalizma prilagodili novim raz
meram. Država kot socialna oblika, zlasti pa mon
arhična država je tak ostanek fevdalizma, ki ga

Reklamacije so poštnine proste.
Nefrankirana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserat! : Enostopna petit - vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru. .

Leto XII.

je buržoazija popolnoma prevzela v svoj političn
zistem.
Med državno in narodno idejo je buržoazija
napravila kompromis, ki je dobil formulo «narodna
država». Italija ItalijanomI Nemčija združena! Ne
odvisna Ogrska ! V takih geslih se zrcali meščanski
nacionalizem. «Narodna ideja» je popolnoma na
pačen izraz za te zahteve. Nikdar se ni nemška,
italijanska ali katerakoli buržoazija bojevala za svo
bodo svojega naroda, temveč le za ve^jo moč
svojega razreda. Češka, slovenska buržoazija hoče
biti neodvisna od nemške buržoazije; nikakor pa
noče češkemu, slovenskemu delavstvu priznati ena
kega položaja kakor sebi. Madžarska buržoazija
hoče osnovati samostalno madžarsko državo, ampak
madžarsko delavstvo ima ostati v položaju helotov.
«Italija Italijanom» pomeni: Italijanskega delavca
naj izkorišča italijanski kapitalist. In «češko
državno pravo» ne pomeni nič drugega, kakor da
naj ostane nadvrednost, ki jo vstvarjajo češki de
lavci, v rokah češke buržoazije.
Nacionalna ideja buržoazije je ideja vladanja.
Buržoazija vsakega naroda želi čim večje področje,
kjer more izkoriščali svoj kapital. Zato je njena
nacionalna ideja teritorialna, ne pa narodna.
To je nemška zemlja — to je slovenska zemlja;
tako se glase gesla, ki vtemeljujejo meščanske na
cionalne boje. Razširiti meje, v katerih more iz
rabljati in učvrstiti v njih svojo vlado, da si zava
rile gospodarske izkoriščevalne pravice, je nacio
nalna ideja buržoazije. Kako malo je «narodna»
ta ideja, se vidi, ker se ž njo lahko podjarmijo tujenarodni elemeti, ne more se pa združiti celota na
roda. ln v tem domovinskem pojmovanju narod
nosti, v tem določanja mej je očividen lastninski,
kapitalistični moment.
Z delavskega, socialističnega stališča se mora
priti do vse drugačnih narodnih pojmov.

ker ni res. Vprašal je nisem. A kaj treba vpra Ali je mogoče, da ostanem miren celo spričo te
šanja, ko imava oba oči! Njena duša je čista in insinuvacije ?
Saj je res grozno I Prijatelji ti hočejo biti,
njen pogled ne more lagati. A ona ima starše
— in svet — sveti A zato moram trpeti, ker pa te poznajo tako slabo. Nisem sentimentalec,
svet ne dopušča moje sreče. Kaj briga svet moja a ljubezen mi vendar ni predmet za neslane burke.
duševna muka in moje zastrupljeno življenje? Vraga ! Srce tudi ni kos lesa, iz katerega se lahko
Kdo vpraša po meni? A jaz trpim, zvijam se v izrezljajo smešne figurice za prostaško zabavo
neskončni boli in obupno stiskam pest, ki išče vinjenih glav. Pravzaprav je nezaslišano: oženiš
i po neskončnosti sovražno usodo, da jo zdrobi... se lahko, ker poznamo »partijo* za te. Premislili
smo tvoje razmere, preračunali tvoje dohodke in
Zaman. Seveda ... ha ha !------V novi gostilni pri »zlati košarici* imajo iz njeno doto, pa smo se prepričali, da se lahko
vrstno vino. Taka kapljica je tekla menda v Stiksu. uredi stvar. In sedaj ni treba nič druzega, kakor
V njej leži pozabljenje. Odpustite! Bržkone se da se potrudiš tja in obaviš navadne formalitete,
mi plete jezik. Ni čudo. Pa nisem pijan. Ne, po potem nas pa povabiš na pir ... Hahaha ! Vsa
zabljenja ni v vinu. Tako — hipno deluje, kakor stvar je vendar smešna I
— Nič se ne smejajt To je prav resna reč.
slabo zdravilo, ki oblaži bol za kratek čas, a je
Bodi
pameten, pa si lahko srečen.
ne odpravi. Kadar izpuhté vinski duhovi, se po
—
Če je sreča res tako po ceni------vrne tudi spomin. In tedaj so bolečine še večje.
—
Ali poznaš gostilničarko pri »Divjem
Pa za trenotek vendar pomaga.
kozlu*
?
In prav v takem času so prišli prijatelji k
— Kje?
meni. Prijatelji — saj veste : tako se pravi ljudem,
_ V Gornjem trgu.
ki nam žele dobro. Kaj mi bodo povedali moji
—
Vdovo?
dobri prijatelji?
— Da. Otrok nima.
__ Cuješl Partijo imamo za Te. Oženiš se
— Skoraj deset let je starejša od mene.
lahko, kadar se Ti poljubi!
— Štirideset let še nima.
Prisegel bi, da nisem okusil kapljice vina,
— Izvrstno, izvrstno i Hahal
tako so me streznile te besede. Tako vam mora
— Pa vse je njeno. Hiša, vrt, polje. V hra
biti, kadar dobite — prosim brez zamere
prav
nilnici
ima precej denarja.
iznenada čvrsto zaušnico. Hahaha ! Oženim se
—
Bravo, bravo 1
Dalje prih.
lahko! Oni imajo partijo za-me? Mar se je vse
zaklelo, da me naredi danes volka, tigra, hijeno?

Slike izza zidovja.*)
Da je vojaški kazenski zakonik zastarel in
ž njim drugi predpisi, je znano; tudi se ve, da
hoče vojna uprava neprenehoma uganjati politične
kupčije z reformo vojaške justice. Ampak tudi
dosedanje norme bi omogočile vsaj nekoliko človečnosti ; vprašanje pa je, kdo pravzaprav nad
zoruje vojaške zapore in vojaška sodišča in
kako se vrši kontrolo. Če bi višje instance
strogo revidirale in če bi skrbele, da dobe pravo
sliko, bi bile menda vendar nemogoče razmere,
ob katerih se človeku ježe lasje na glavi. Kon
trola je predpisana. Formalno se tudi vrši. Toda
kaj pomagajo formalitete brez duha. Če se kon
trolira ali ne, je v garnizijskem zaporu najtem
nejši srednji vek in pri garnizijskem sodišču
samovoljen absolutizem.
Osupniti mora marsikoga, če sliši, da se
prakticira vklepanje v železo (špange) za kazen
od slučaja do slučaja in da tudi navezavanje še
ni popolnoma odpravljeno. Toda še bolj bo
vsakdo presenečen, ako povemo, da je v vo
jaških zaporih tudi trajno vklepanje v verige
(takozvani Sprengeisen) še v navadi. In dasi smo
kontrolirali svoje informacije kolikor je le bilo
mogoče v teh težavnih razmerah, se nam zdi
vendar še danes skoraj nemogoče, kar nam je
ponovno potrjeno. Vojna uprava bo morala jasno
in brez ovinkov povedati, če je res, da je v ljub
ljanskem garnizijskem zaporu neki prostak že
šest mesecev v preiskavi in vseh šest me
secev v samotni celici, vseh šest me
secev vklenjen na nogah? Spomniti se je
treba, da je samotna celica brez okna, torej brez
direktne svetlobe, brez zraka, komaj 2 metra
dolga in 1% meter široka. Dotični vojak je bil
baje naznanjen, da hdče pobegniti. Sam zatrjuje,
da je popolnoma nedolžen, in da ga je nekdo
po krivem denuncirah Tega seveda ne moremo
preiskavati. Ampak tudi če ne bi bil nedolžen, se
vendar upirajo vsi človeški čuti takemu ravnanju,
ki obuja spomine le na podzemeljske ječe, na
hajajoče se še tuintam v razvalinah starih
gradov, v doževi palači, na Hradčanih i. t. d. Za
kazen bi bilo tako zapiranje in tako vklepanje
barbarično. Omenjeni vojak pa ni obsojen, temveč
v preiskavi! In menda velja tudi pri vojakih na
čelo, da se obdolženec ne sme smatrati za hudo
delca, dokler ni izrečena sodba. Razume se, da
je revež že večkrat prosil, naj mu vzamejo železje in naj ga premestijo v skupno sobo. Prosil
je tudi pri lokalni kontroli. Toda opisali so ga
za strahovitega zločinca in trdili, da je „flucht
verdächtig*. Ljudje, ki ga poznajo, pravijo, da
je jako miren človek in tudi ne verjamejo, da bi
mislil na beg. Vprašanje je sploh, po čem skle
pajo gospodje, da hoče bežati. Ampak če bi tudi
imeli kaj razlogov za to misel, se vendar ne bi
dala na noben način opravičiti taka krutost. Saj
se menda iz garnizijskega zapora ne pride tako
na prosto kaker iz slabo ograjenega vrta. Debela
vrata, močne ključavnice, visoki zidovi in straže
z nabasanimi puškami in nasajenimi bajoneti, pa
patrulje in ronde menda vendar precej otežčavajo
begunstvo. Sama misel, da bi jetnik utegnil reči
„zbogom“, torej nikakor ne more opravičiti take
torture, ki se ne da na noben način ozaljšati.
Pravimo, da bo treba o tem v državnem
zboru temeljitega pojasnila, upamo pa, da ne bo
moral mož do tistega časa čakati v verigah in v
samotni celici.
Zelo nejasen je tudi sledeči slučaj : Neki rezervnik je prišel v preiskavo. Deset let ni bil
na nobeni orožni vaji, pa ne vemo, ali je bil to
njegov zločin, ali pa je bil obtožen kakšnega
drugega delikta. Ta mož je sedel v preiskavi
osem mesecev. Večkrat je brez vspeha prosil za
zaslišanje. V tem času je šel stotnik-avditor
Prykril na dopust, obdolženec pa je moral eno
stavno sedeti v preiskovalnem zaporu, ne da bi
se bila ta čas vodila preiskava. Ko se je vrnil
avditor, je bil „Kriegsrecht*, ki ima nadomeščati
moderno razpravo, na katerem je avditor tožnik
in sodnik v eni osebi in mož je bil obsojen na
15 mesecev ječe, ne da bi se mu bil vštel v
kazen le en dan preiskave, ki se je bila zavlekla
povsem brez njegove krivde. Obsojen je bil tudi,
da mora plačati nekako odškodnino — zakaj,
nismo mogli izvedeti — in na podlagi te sodbe
so mu kar vzeli denar, kar ga je imel. Tudi on
*) Glej .Rdeči Prapor’ štev. 88 in 90.

trdi, da je nedolžen ter je pri lokalni kontroli . goslovansko socialno demokracijo in vprašanje je
prosil za vštetje preiskave in za revizijo aktov. j bila le oblika, ki se mu je zdela najbolj primerna
za obrekovanje. «Rdeči Prapor» je že tolikokrat poBaje mu je avditor dejal, da mu ni treba prositi t jasnil svoje stališče glede na narodno vprašanje,
za revizijo, ker bo sam preskrbel, da se mu po ; da ni nič druzega kakor hudobija, če liberalno
milosti odpuste vsaj trije meseci kazni. Pa ni ' trobilo še vedno vprašuje, kaj kako. £e ne ve. je
bilo govora o pomiloščenju ! Spomladi je začel i to prokleto žalostno izpričevalo za njegovo klabolehati in morali so ga oddati v vojaško bol i verno inteligenco. Od gimnazialca, ki je dvakrat
nišnico. Glavni zdravnik je pismeno predlagal, j slišal mensa, mensae in amo, amas, ama:., se zat hteva, da zna deklinirati in konjugirati. Od lista, ki
naj se mu z ozirom na bolezen odpusti kazen . hoče zastopati slovensko kulturo, bi se smelo zain naj se bolnik pošlje na dopust. Avditor pa, ’ htevati, da si zapomni, kar je bral najmanj petdeki mu je prej sam obljuboval pomiloščenje, je setkrat. Torej je taka ’ Ali je <Narod> zabit ali pa
hudoben. Resne polemike pa ne sme pričakovati
zdaj preprečil to.
ne v prvem, ue v drugem slučaju.
Sedaj je neki računarski podčastnik osem,
ŁAcrikaiaa sloga je čudna reč. Preiskat
neki prostak pa šest mesecev v preiskavi ;
njeno psihologijo bi bilo posebno zanimivo. Leta
avditor gre na dopust, ljudje pa ostanejo v za in leta so zahajali slovanski klerikalci mirno na
poru, ne da bi preiskava napredovala le za dlako. takozvane avstrijske katoliške shode in nikdar jim
O razmerah pri garnizijskem sodišču je sploh še ni prišlo na misel, da bi bilo med Nemci in Slo
mnogo pritožb, preveč, da bi mogle biti kar vani kaj nasprotij. Kar naenkrat so letos slovenski
klerikalci odpovedali svoje sodelovanje iu za njimi
izmišljene. Med drugimi je tudi ta, da se ne va so prišli moravsko-češki klerikale. Strmečemu
ruje uradna tajnost, kakor bi se morala, temveč ljudstvu so povedali, da ao nemški klerikalci Slo
da prihajajo v javnost stvari, ki bi morale ostati vanom sovražni. In vendar bodo na letošnjem ka
toliškem shodu isti Lueger, Bielohlawek, Prochasta.
v spisih in nikjer drugje.
jn je[a
Videli bomo, koliko bo beseda zalegla in Steiner, Liechtenstein L t. d. kakor te
Stvar je na vsak način čudna, In nehote vpraša
kako hitro se bodo popravile te razmere, ki
človek: Kajni «katoliški shod» nepolitičen, cer
kratkomalo ne smejo ostati neizpremenjene.
kven, oziroma verski kongres ? V minolih i»vn
včasi izrazili skromno mnenje, da je to prava kle
Radarskim organizacijam!
rikalna, politično-strankarska priredba; pa so trii
V zmislu sklepa revirnega odbora se cenjenim gospodje «katoličani» vselej hudi. Ampak če bi
bil shod samo «katoliški», vendar ne hi mogli naj
podružnicam in vplačevalnicam Unije rudarjev juž
udeležbo vplivati politični in narodni razlogi. Na
nega revirja naznanja, da se vrši v nedeljo, dne to stališče se tudi postavljajo češki klerikalci s
5, septembra t. 1. ob 9. uri dopoldan v Trbovljah Češkega. Njihovo glasilo «Cech» roti z vsemi gla
sovi svoje moravske in slovenske sobrate, na
vendar iščejo, kar druži katoličane, ue pa, tar jih
loči. Omenjeni list želi na vsak način, da 3e pri
s sledečim provizoričnim dnevnim redom :
redi katoliški shod Skupno na Dunaju, dočim se
med «obstrukcionisti» propagira sklicauje poseb
1. Organizacija in taktika.
2. Posvetovanje o predlogih Unije za unijski nega češko-slovenskega katoliškega shoda. Ko smo
to brali, smo se kar ustrašili. Zaboga — ali grozi
zbor.
šizma v katoliški cerkvi ? Ali se izpremeni cela ka
3. Rudarski strokovni list.
toliška Slovenija v Ricmanje? Ce ne morejo bit;
slovenski katoličani z nemškimi skupaj na enem
4. Volitev revirnega odbora.
shodu, je le še en korak do tega, da ne morejo
5. Volitev delegatov za unijski zbor.
ž njimi biti skupaj v eni cerkvi. Kar naenkrat nas
6. Raznoterosti.
utegne presenetiti novica, da se slovenski kleri
Prostor, kjer se ima vršiti konferenca in vse kalci odpovedali pokorščino Rimu in se postavili
drugo, se cenj. podružnicam in vplačevalnicam popolnoma na svoje noge. S škofovo avtoriteto
mora biti itak že prav slabo, zakaj da bi tisti
pravočasno naznani.
Podružnice in vplačevalnice imajo pravico po Jeglič, ki je lani poslal Barbotu znano pismo o
slati po enega delegata na koaferenco. Prosi se slovenskem smrtnem grehu, odobraval spor z
Luegrom in Liechtensteinom, je popolnoma izklju
torej, da izvolijo podružnice in vplačevalnice čim- čeno. Ce molči, je v tem le dokaz, da imata
preje delegate ter jih naznanijo do srede, dne 1. Šušteršič iu Štefe že več veliave v klerikalni
stranki nego Bonaventura. Čudna znamenja 1
septembra rudarskemu tajništvu v Trbovljah.
Sodrugi, ki pridejo iz oddaljenih krajev in bi Kdove kam jadramo 1
— Strah pred klerikalci, da ne zavladajo v
bili primorani v Trbovljah prenočevati, naj nazna
deželi, silno vpliva na goriške liberalce. Ta strah
nijo to sodr. Ig. Sitterju v Trbovljah.
pa je le pretveza, s katero hoče ta stranka opra
Revirni odbor.
vičiti svojo ekzistenco in dokazati svojo neizo
gibno potrebnost, ln vendar se skoro zdi, da
temu kriku verjame marsikdo, ki bi sicer silno
Iz stranke.
zameril, če bi ga hoteli uvrstiti med liberalce. V
o Izredna deželna konferenca, ki je bila v ne sedanjem volilnem boju na goriškem pravzaprav
deljo dopoldne v Gorici ob veliki udeležbi iz vseh ne gre toliko za klerikalno nevarnost, kakor zato,
slovenskih krajev dežele, je ponovila sklep redne da se enkrat za vselej onemogoči tisto večno
konference, da gre stranka brezpogojno samo liberalno zgagarstvo. In zdaj treba premisliti po
stojno v volilni boj ter je imenovala za kandi sledice, ki bi prišle, ako je primorana vsaKa
date v splošni kuriji soglasno sodruge dr. Tum a, stranka nastopati samostojno pri prvih volitvah,
Marica in Vrčon. Natančnejše poročilo obja in ki bi prišle, ako se združi protiklerikalni blok
vimo v četrtek.
že pri prvem spopadu. Položaj je vendar jasen
ako je klerikalna stranka na Goriškem v manjšini,
pade pri ožjih volitvah, in torej vse stranke lahko
Shodi.
nastopijo samostojno pri prvih volitvah; ako je
Podgora. V petek, 20. avgusta se je vršil pri pa v večini, še celo ne vidimo vzroka, zakaj bi
□as zaupni shod, ua katerem je govoril sodr. Pe se naj ta ali ona stranka šia kompromitirat že
tejan o deželnozborskih volitvah in o stališču, ki pri prvih volitvah in nastopat skupno z liberalci.
ga zavzema pri teh socialno-demokratična stranka. Zakaj kompromitirat? Zato, ker — ako agrarna
Nadalje je govornik pozval navzoče sodruge k stranka ali socialistična stranka upata kaj pridobiti,
pridni agitaciji in jih poučil, kako je treba ukre bosta pridobili od klerikalcev, od tistih, ki so
niti, da se agitacija razširi po celi Podgori, ker je zašli med klerikalce le iz studa pred liberalci
med delavstvom veliko takih, ki ue poznajo po goriškimi. In takih bi se dalo pridobiti večje šte
mena volitev in vsled tega ne gredo na volišče. vilo, nego je ono cele liberalne stianke. Pa to
Pojasnil je nadalje položaj v državnem zboru in ni poglavitno. Najvažnejše je na celi stvari, da
ostro kritiziral delovanje meščanskih strank in ob se izvije klerikalcem iz rok najhujše in najne
strukcijo. Na to se je izvolilo nekaj sodrugov, ki varnejše agitacijsko sredstvo — očitanje libera
imajo posebno nalogo za agitacijo; če kdo izmad lizma. S tem se doseže večji uspeh, nego z vso
njih potrebuje kakšnega pojasnila, uaj se obrne ua šepavo pomočjo liberalne stranke,
politični odbor.
. ■ Li?"
^•'■«obrtna strokovna Ma r
Ljnbljani bode v šolskem letu 1909/10 obsegala
nas ednje oddelke; 1. Zimske kurze za stavbne
Domače vesti.
obrtnike (zidarje, tesarje in kameuoseke?- \'sak
— «Slovenski Narod» je naenkrat zašel med kurz traja tri zime. — Pričetek 3. novemu- - pimučenike. Med tiste mučenike, ki so enaki ubo sovanje novih učencev od 15.—20 oktobra. Za
gemu volku, kateremu je jagnje kalilo vodo. Naj hteva se starost 18 let in učno izpričevalo do
prej nas je v uvodnem članku nahrulil radi nacio jenega obrta. II. Oddelek za šoloobvezne dečke
nalizma, kakor da je socialna demokracija odgo z dvema letnikoma, ki pripravljata za učenje pri
vorna uredništvu v Knatlovih ulicah ; ko je pa Dje- mojstru ali pa za vstop v oddelek IV. Lčem;
gova puhla prevzetnost dobila odgovor, kakršnega imajo tudi pouk v obdelovanju lesa in v klju
zasluži, je pa začel tarnati in stokati, kako nedolžen čavničarstvu. Pričetek 20. septembra. Vpisovante
da je bil njegov članek in kako sirov naš odgovor. novih učencev 16., 17. in Is- septembra. Zahteva
Ampak «Narodova» jamranja je hinavska kakor ves se starost 12 let in ljudska šola. Ifl. strokovno
narodnjakarski liberalizem. Njegov članek ni imej šolo za mizarstvo in strugarsivo. v katero se novi
druzega namena, kakor slovenstira socialnim de učenci več ne sprejemajo. IV. Novo ustanovljeni
mokratom zopet enkrat podtaknili narodno izdaj oddelek za lesno in kanmeno kiparstvo (podostvo. Kdor ga je skrpal, je vedoma obrekoval ju- barstvo) s tremi letniki. Pričetek in vpisovanje
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Zu Tedne učence se zahteva

‘
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Ka J1’.’ ul* meščanska šola ali

pa injc
srednje šole, pri čemur se ne;e.latinščine in grščine ne vpoštevajo;
tor
, -L ucenec lahko vstopi vsak kiparski postrokovno šolo za umetno vezenje in
ôpkarstvo s tremi letniki. Pričetek in vpisovanje
kasor pn oddelku 11. Zahteva se starost 12 let
in ljudska šola. VI. Javno risarsko šolo za mojstre
m pomočnike. Vpis in vstop sta mogoča tudi
ned letom. Pričetek 3. oktobra. VII. Javno ri
sarsko šolo za dame. Vpis in vstop kakor nri
oddelku VI. Pričetek 22. septembra. Na oddelkih
Ł—V. so učenci redni ali pa tudi izredni t. j.
taki, ki obiskujejo le nekatere predmete. Pouk ie
brezplačen. Na razpolaganje je mnogo ustanov v
zneskih od 10 do 40 K na mesec. Natančneia
pojasnila- daje ravnateljstvo.
- Porotne obravnave t Ljubljani. V pondeijek, 30. L m. so se pričele pred tukajšnjim po
rotnim sodiščem porotne obravnave. Na vrsti so:
Đne 30. t. m. Terezija Kopač, vdova in gostinja
pri sv. Nikolaju pri Golopeči, hudodelstvo dovr
šenega in poskušenega umora. Dne 31. avgusta
Premk, kovaški pomočnik v Ljubljani,
Hudodelstvo posilne nečistosti, 2. France Raker,
delavec v Zagorju, hudodelstvo ropa. Dne 1. sep
tembra Anton Grum, mesarski pomočnik iz Dra
velj, uboj. Dne 3. septembra 1. Jurij Triler,
hlapec v Žabnici. 2. Janez Civha, sedlarski po
močnik v Kozarjih, oba zaradi uboja. Dne 6. sep
tembra Anton Apih, posestnika sin v Zapužah,
uboj. Na dne 2. in 4. septembra določene so
tudi tri tiskovne razprave.
— Is vode je rešil 20. t m. posestnik gosp.
Ignacij Česen dečka Leopolda Erjavca tik nad
svojina mlinom na Brodu oh Savi. Delavci, ki kop
ljejo jarek, da se napelje voda na turbino pri na
meravani elektrarni gosp. Česna, so opazili potap
ljajočega se dečka, a se ni nihče upal skočiti za
□jim. Tedaj pokličejo posestnika, ta se vrže v ze
leno vodo z nevarnostjo lastnega življenja in reši
mladega fantka iz tolmuna. Fantek je bil še pri
zavesti.
— Novi goldinarji. V seji generalnega sveta
avstro-ogrske banke je naznanil glavni tajnik
Pranger, da bo treba nakovati novih goldinarjev,
dasi je bilo določeno, da te vrste denarja ne bo
več v prometu. Vzrok, da vendarle dobimo nove
goldinarje, je ta, da državni zbor še ni rešil pred
loge o kovanju novega kronskega in dvekronskega denarja.
Prapora» meja med Kranjako in Hrvaško.
Med Kranjsko in Hrvaško je več prepornih
ozemelj, katerih pripadnost ni določena. Največji
taki preporni ozemlji sta Žumberek ob metliškem
in Mirandol ob črnomljskem sodnem okraju.
Poleg teh je pa še več manjših krajev ob meji,
za katere ni določeno, ali so kranjski ali hrvaški.
Dolgo 1er se ni nihče lotil, da bi se uredilo to
vprašanje Ali slednjič mora tudi v to vprašanje
med Cis in Trans priti jasnost v interesu tamo
šnjega prebivalstva. Zato se bodo vršile obrav
nave za vsako preporno ozemlje. Prvi pride na
vrsto preporni svet med Prezidom in ' Drago pri
Novem Kotu. V ta namen je določena obravnava
na dan 27. t. m. Komisija bo sestavljena iz za
stopnikov obeh državnih polovic. Kranjski de
želni odbor bo zastopal deželni odbornik, pro
fesor Jarc z deželnim tajnikom Korošcem, dr
žavno upravo pa gg. vladni svetnik Kremenšek
in finančni svetnik Avian. Obravnava utegne tra
jati več dni.
— Ubil ie j« v Trnovem pri Ilirski Bistrici
zidarski mojster Fran Rustijan, doma iz Renč pri
Gorici. Revež je padel raz kap Ribaričeve hiše in
na mestu obležal. V hudih bolečinah je v nekaj
urah po nesreči umrl.
— Orožniki nsireUU vojaka. Ivan Trošie, top
ničar pri 38. top. bateriji in obenem častniški sluga,
je služil že tretje leto in bi bil šel čez 25 dni na
stalni dopust. 17. t. m. je imela njegova baterija
velike vaje blizu njegove domače vasi v Slavoniji;
zaprosil je svojega stotnika za dvadnevni dopust,
da obišče dmiuo __ bil je oženjen in je imel več

otrok. Stotnik mu prošnjo usliši ter ga pusti do
mov, ne da bi mu dal pismeno dovođenje. Trošie
je prišel domov, a komaj je pozdravil svojce, ko
prideta dva orožnika ia zahtevala izkažila o do
pustu. Ko je rekel, da ga je stotnik ustmeno pustd
domov, «ta orožnika zahtevala, da jima izroči bo
dalo, kar pa je topničar ogorčeno odklonil. Vme
šala se je še ostala družina in konec vsega je bil,
da je eden orožnikov ustrelil topničarja v trebuh,
da se je smrtno zadet zgrudil z besedami; <Proč
sem, a orožja ne dami» Prepeljali so ga v bol
nišnico v Virovitico, kjer je po strašnih mukah
przßviaka med Beko ia Peito je bilo
izvršeno pretkano sleparstvo. Na postaji Sarosle je
izročil poštni sluga personalu vlaka brzojavko pod
katero je bil podpisan glasni kontrolor Elemer

iovacz! Brzojavka se je

^skega voza w glavn« £
ptakom, ki ib sreča, / J y
nezHanec,
*«pre,emu ^^^dnik. Pokazal je brzokakor železniški ura

.

]ofja Kovacza,

tftPg”8800, ^ast° kalnih ia restavracijskih
fc^ame službo v sparni
glateč nič 1
* inkasira denar- Otobje je, ne smwc
g

v___ ^a’ *Hočilo neznancu denar ter se s prvim
«oi
akoDa vrnilo na Reko. Ko so prišli tja, so
seie izpoznali, da 10 bili osleparjeni. Policija sumi,
ha je bil slepar neki bivši železniški uslužbenec.

Zadnje vesti.
Nacionalistična gonja, Dunaj, 30. avgusta.
Dunajski Cehi so včeraj priredili v svojem društ
venem domu protestni shod proti zatvoritvi češke
šole v tretjem dunajskem okraju. Udeležba na
tem shodu m bila posebno velika. Nemški radi
kalci pa so porabili tudi to priliko za .reševanje
nemškega značaja Dunaja“ ; nekoliko njih sto je
„derapnstratiralo“ in pobili so tudi nekoliko šip.
Češki socialni demokratje prirede nocoi več
shodov radi čeških šol.
Dunaj, 30. avgusta. Češka šola v Poštorni
se ima otvoriti dne 1. septembra na slovesen
način.
Dunaj, 30. avgusta. Predstojništvo Društva
Komenskega na Dunaju je danes dobilo obvestilo,
da sta prišla dva uradnika s 40 žandarji v Poštorno in sta zapečatila dosedanje pro
store češke šole (v skoraj čisto češki občini !)
Predstojništvo društva izjavlja, da radi šole v
Poštorni ni dobilo nobenega dopisa od mini
strstva, dasi se ima šola pojutrajšnjem odpreti.

Dunaj, 31. avgusta. Župnik v Poštorni
je naznanil vodstvu češke šole, da je dobil od š k 0fijskega konzistorija ukaz, da ne sme da
jati češki šoli več kateheta. Prebivalstvo je radi
teb dogodkov zelo razburjeno. Starši so sklenili,
da ne pošljejo 1. septembra otrok v nobeno šolo,
če se prepreči javna privatna češka šola.
Pod pollcljikim nadzoritvom. Pr a g a, 28. ju
lija. «Venkor» priobčuje na uvodnem mestu no
vico, da je dobil praški župan dr. Groš na ruskem
Poljskem od policije nalog, naj čim prej zapusti
ruska tla. S tem se razlaga njegovo hitro odpotovanje iz kraljevine Poljske. Kot vzrok za to se na
vajajo govori župana dr. Groša v Varšavi in Čenstohovem. «Venkov» se je vendar obrnil do svo
jega dopisnika v Genstobovem po natančnejše po
jasnilo. Olgovorilo se mu je, da je imela ruska
policija nalog, da se proti češkim gostom na Polj
skem kolikor mogoče taktno obnaša. Prišlo pa je
iz Dunaja naročilo, naj delovanje dr. Groša na
Ruskem delikatno nadzoruje in zato se je faktično
vrinilo pri banketu v Varšavi med goste nekaj de
tektivov, vsled česar so govorili Poljaki skrajno re
zervirano. Na poljske kroge je ta dogodek vplival
zelo deprimirajoče. Iz Dunaja poročajo «Venkovu»,
da ni mogoče izvedeti, kakšen nalog je pravza
prav dala dunajska policija ruski. V političnih
krogih pripisujejo ta korak famoznemu ministru za
zunanje zadeve, grofu Aehrenthalu, kateremu še
zmiraj straši po glavi strašilo panslavizma.
Srbija. Belgrad, 30. avgusta. Ker naprednjaški in nacionalistični ministri niso hoteli pre
klicati svoje demisije, je demisionirala celotna
vlada. Koalicija je definitivno razbita. Najbrže se
stavijo mladi radikalci nov kabinet.
Belgrad, 30. avgusta. Staroradikalna stranka
je sinoči sklenila, da se ima obraniti koalicija za
vsako ceno. Pašič je pooblaščen, da se pogaja
z nacionalisti.
Grška. Atene, 30. avgusta. Vsled čast
niškega gibanja, ki je dobilo že prav revoluciona
ren značaj, je demisionirala R a 1 i s o v a vlada.
Mavromichalis je sestavil nov kabinet.
Atene, 30. avgusta. Uporni vojaki, ki so
pod vodstvom svojih častnikov taborili na Himetosu, so dobili obvestilo, da je dovoljena popolna
amnestija, ter so se mirno vrnili v vojašnice.
Zeppelin. Berlin, 30. avgusta. Vsled po

novnih nezgod je priplul Zeppelin s svojim
balonom še le včeraj ob Vs 1« v Berlin ter je šel
po daljšem, zelo natančnem manevriranju, na tegelskem strelišču ob velikanskem navdušenju
ogromne množice na tla.
BUlzig, 30. avgusta. Na povratku se je
Zeppelinov balon tukaj zopet pokvaril ter se je
moral spustiti na zemljo. Po natančnejšem pre
gledu se je izkazalo, da se utegnejo popravki
končati do torka. Cesarju Fran Jožefu se pokaže
starejši balon Z II.
Strašna ekiplozlja. Budimpešta, 28. av
gusta. Včeraj ob 9. uri in četrt je nastala v či
stilnici petroleja, ki je last neke delniške družbe,
v IV. okraju, strašna eksplozija, ki je uničila
celo tovarno. Govori se, da je ranjenih več sto
oseb. Vse osobje rešilne družbe in vsi ognjegasci so prišli na lice nesreče.
Budimpešta, 28. avgusta. Od onih, ki so
bili pri včerajšnji eksploziji v tovarni petroleja
teško ranjeni, je umrl sedmi. Položaj onih drugih
težko ranjenih je še vedno nevaren.
Češko-nemška pogajanja. Dunaj, 28. avg.
Na konference glede sklicanja češkega deželnega
zbora bodo za sedaj pozvani samo zastopniki
čeških in nemških strank in veleposestniki, ki
sede v deželnem zboru. Kasneje bodo na konfe
renco povabljeni tudi drugi politiki.
Atentat na Sandanakega. Solun, 28. avg.
Na Sandanskega, znanega bulgarskega četovodjo
iz dobe macedonske vstaje so neznani uzmoviči
streljali. Sandansky je na prsih ranjen in je
moral v bolnišnico. Štiri ali pet sumljivih oseb
so že ujeli.

.Mladoturški kongroa. Solun. Tu so imeli
Mladoturki tajen shod, ki je trajal 15 dni, ne da
bi zanj javnost izvedela. Na tem shodu so se
izvršile vse priprave za splošni mladoturški
kongres, ki je sklican v Solun na dan 18. sep
tembra t. 1.
*
h

Blériot. Reims, 30. aygusta. Zrakoplovec
BI er i ot, ki je s svojim letalaim strojem prvi
preletel čez Kanal, se je sedaj pri poizkušuji vožnji
ponesrečil. Stroj se mu je vsled eksplozije mo
torja užgal in Blériot je dobil opekline na licu in
□a rokab, ki pa niso nevarne.
Poneirečenl radarji. S osno vic e, 30. av
gusta. V rudniku Dombrovo je voda udrla v rov,
v katerem je delalo 26 delavcev. Boje se, da so
vsi izgubljeni.
Abdul Hamld. Solun, 31. avgusta. Pri
bivšem sultanu Abdul Hamidu se kažejo znamenja
duševne bolezni.

Vabilo na naročbo.
Sodruge in prijatelje vabimo na novo na
ročbo, dosedanje naročnike pa, katerim je potekla
naročnina koncem meseca avgusta, da jo zopet
obnove.

»,Rdeči Prapor“
izhaja trikrat na teden ter velja

Za Aystro-Ogrske dežele:
za
za
za
na

celo leto
pol leta
četrt leta
mesec

K 14'—
»r 7"—
9J 3*50
1) 1*20

Za Nemčijo:
za pol leta
za četrt leta

K 7-30
r» 4*—

Za Ameriko:
za pol leta
za četrt leta

K 9*50
u 4-80

Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri
poročajo naš list svojim sodrugom, prijateljem in
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka
varnah, v katere zahajajo in naj nam pošljejo
naslove takih znancev, ki bi ga naročili, če jim
ga pošljemo na ogled.

Upravništvo „Rdečega Prapora“.

Dopisi.
Zagorje. Dne 28. t. m. zvečer je ponesrečil
delavec Kolen pri pripravljanju za sokolsko ve
selico. Udaril ga je nekdo po nesreči s kladvom
po glavi. Udarec je bil tako hud, da se dvomi,
če bo še okreval.
Zagorje ob Savi. „Slovenski Narod“ z dne
28. t. m. se huduje, da smo priredili ravno na
29. t. m. kakor Sokoliči veselico. Posebno se
razburja radi lepakov. Čudimo se samo, ker se
je vedno povdarjalo, da bežijo delavci trumoma
od socialne demokracije, da jim napravi ta mirna
veselica brez vsake agitacije razven nekaj lepakov
tako veliki strah.
Izlake pri Zagorja. Dne 28. na večer se je *
obesil sin posestnika Mozerja, ki je bil na za
časnem dopustu od vojaščine radi bolezni. Dne
29. t. m. pa bi bil moral zopet nastopiti vojaško
službo, radi tega je tudi najbrže napravil samomor.

Zagorje Ob Savi. Zadnje dni pretečenega tedna
se je primeril dogodek, kakršnega je opisal že pred
dvema letoma pisatelj Ivan Cankar v knjigi «Hlapec
Jernej». Pri gospej Medved v Zagorju je služil
za hlapca Andrejc 32 let, 2 meseca in 24 dni.
Plače je imel 130 kron na leto. Mož, ki je prišel
leta 1877 k rajnemu Matiju Medvedu, možu Ma
rije Medved, je hotel iti kmalu po nastopu svoje
službe k rudniku. Rajni Medved pa ga je prego
voril, da je ostal pri njem in mu obljubil, da bo
lahko ostal pri hiši do svoje smrti. Hlapec se je
□a pregovarjanje rajnega udal, čeprav je zaslužil
veliko manj, kakor bi bil zaslužil pri rudniku. Delal
je pri hiši pridno na vso zadovoljnost rajnega,
skrbel za hišo, kakor da bi bila njegova, s trdnim
zaupanjem, da ostane tam do svoje smrti. Mož pa
je opešal, lasje so postali sivi, noga okorna. V tem
času pa se je priženil k hiši novopečeni narodnjak
g. Tomo Koprivc, ki je v zadnjem času postal tudi
izvrsten agitator za N. D. O. Takoj pri svojem na
stopu je pogledoval hlapca postrani, pozneje pa,
ko se je stolček pogrel, je postal še bolj hudoben,
tako da je tuintam včasih z grabljami pretepal
starčka Andrejca. Zadnjo soboto, 21. avgusta pa
ga je pretepel tako, da je imel Andrejc še 26. t. m.
vso oteklo roko, poleg tega pa ga je isti dan od
slovil iz hiše ia mu dal tako poniževalno izpriče
valo v njegovo delavsko knjigo, da, če bi imel kaj
dostojnosti in ljubezni do svojega narodnega brata,
ne bi tega storil. Starček išče sedaj pomoči pri
drugih ljudeh, se pritožuje, kaj mu je obljubil
rajni Medved, ali ker nima nič pismenega v rokah,
se starčku na more pomagati, čeprav se mu godi

očitna krivica. Delavci pa lahko vidijo, kako iz
vrstna je N. D. O., ki ima takšne čedne voditelje
in agitatorje, kakor je omenjeni gospod.
Jeaenlce. V štev. 190 od 27. avgusta L 1. piše
♦Slovenec» z Jesenic, da vlada med rdečimi že
lezničarji terorizem v najgrši obliki, nadalje, da ti
rdeči železničarji spravljajo druge Ob kruh in da se
neke kronice niso pravilno razdelile. To je že viš'k
predrznosti in nesramna laž; koj takega more le
tisti pisati, kateri nima čisto nobenega pojma o
železniških razmerah na Jesenicah. Zakaj ne obja
vite imena prizadetih? Zahtevamo torej odločno,
da nam poveste, kdo je bil kdaj teroriziran in
koga so ti rdeči železničarji spravili ali hoteli spra
viti ob kruh. Ce je bil kdo iz društva izključen, je
bilo to pravilno in driištvo je imelo gotov vzrok,
ker hinavcev, denunciantov in špicelnov Bismo in
ne bodemo marali v svoji družbi; taki elementje
naj se pridružijo le tam. kamor po svojem značaju
spadajo, k navedenega dopisa v «Slovencu» jo
razvidno, kako slabo je dopisunček poučen o raz
merah železničarjev na Jesenicah. Vodstvo pravovarstvenega društva podružnice na Jesenicah je po
polnoma v slovenskih rokah in so udom na raz
polago slovenski časopisi in slovenske knjige. Kaj
pa je prometna zveza? Prvič ni za železničarje še
ničesar storila in drugič je to nemška družba (se
veda na katoliški podlagi), katera izdaja le nemške
časopise. Na eni strani se zgražate nad nemškimi
priseljenci in jih preganjate, na drugi pa zahtevate
podružnico prometne zveze na Jesenicah, s katero
bi odpravili slovenske časopise in ponemčili slov.
železničarje. Iz tega je razvidno, da tem ljudem ne
gre za narodnost ali jezik, temveč kdor v njih rog
ne tuli, tega preganjajo in z vso surovostjo napa
dajo, če pa tuli v njihov rog, pa jim je vseeno,
ali v slovenskem, nemškem ali pa v kitajskem je
ziku in tudi čeprav laja. Kar zadene podivjanost,
katera se nam očita, pa sploh ni potreba še tukaj
pogrevati, ker se je o tem že dosti pisalo in že
vsa javnost ve, kdo je najbolj divji na Jesenicah in
kdo dela ponočne kravale po trgu. To lepo čed
nost naj le klerikalci še zanaprej prihranijo za
sebe, kakor so jo dozdaj. Železničarji ne delajo
nobenih sitnosti tržanom in tudi ue kale nočnega
miru po trgu, kar se je godilo od drugih zadnji
čas. Začela jih je ojačena sloga železničarjev bosti
v oči in si ne veda z drugim pomagati kakor da si
tolažijo z lažmi in obrekovanjem svoj strah pred
rdečimi. — Zahtevamo torej še enkrat: Na dan z
imeni prizadetih; ako si pa tega ne upate, pa
ostanete hinavci in lažniki.
Solkan. Dne 17. t. m. je umrl tukaj delavec
Josip Vižitin, komaj 29 let star. Pogreb je bil 19.
t. m. ob 1/tl. zvečer in lahko se reče, da še ni
bilo takega pogreba v Solkanu, kar je dokaz, kako
priljubljen je bil ubogi delavec. V sprevodu je bilo
nad tisoč ljudi. S krasnim vencem se ga je ude
ležila socialno-demokratična organizacija, potem so
bili navzoči solkanska čitalnica, Sokol, pevski zbor
pod vodstvom nadučitelja Bajta, sokolska godba iz
Prvačine ter mnogo znancev in prijateljev. Sodrugi
bodo izmučenemu trpinu ohranili prijazen spomin.
Celje. (Narodnost in pokalice.) Prav po
nepotrebnem se je spravil «Slovenski Narod» nad
celjske socialne demokrate, ki imajo s tukajšnjo
nemško-nacionalno renegatsko kliko toliko bojev,
da bi bili ljubljanski narodnjakarji že davno vrgli
puško v koruzo, če bi bili na našem mestu. Da
liberalci niso in ne morejo biti naši prijatelji, je
naravno. Zakaj mi smo socialisti, oni pa so stebri
kapitalizma. Ampak nekoliko več soli bi vendar
lahko imeli v glavi. Ce so celjski renegatje naši in
njihovi nasprotniki, še ne sledi iz tega, da bi mi
morali biti rep liberalcev in da bi morali opravljati
njihove posle. Kar se tiče gostilničarja pri «Zelenem
travniku», ni storil doslej ničesar, prav ničesar, kar
bi nam dalo povod za resno nezadovoljnost in če
je Nemec, ni to za nas smrten greb. Mi imamo v
stranki Slovence in Nemce, pa se prav dobro vjemamo in «Narodu» nikakor ne pojdemo na lima
nice, da bi se njemu in vahtarici na ljubo začeli
razbijati glave. Kam bi prišli, če bi začeli še mi
uganjati take burke, da sme Slovenec le pri Slo
vencu, Nemec pa le pri Nemcu popiti kozarec vina
ali pa pojesti za štiri vinarje kruha? Ce pa misli
«Narod», da je naša naloga, delati reklamo za
tiste pokalice, ki jih izdeluje njegov pristaš, mu
bodi povedano, da naša organizacija ni inseratna
pisarna. Mi imamo s svojimi zadevami dovolj dela ;
narodnjaški podjetniki naj za svoje inserate sami
skrbe.
v težki svili, volni in
drugim modnim blagu,
v krasnih modelih, naj
novejša modna krila, ko
stume, dežne’'plašče, otročje oblekice, krstno opravo,
prepdasnlke, vsevrstno perilo in druga oblačila. Naj
finejše otročje kapice, klobučke, plaščke, pariške modrce,
nogavice, rokavice, Jopice in druge pletenine. — Fine
zavratnlce, naramnice, ovratnike, srajce in drugo pe
rilo za gospode priporoča največja narodna konfekcija

BLUZE

M. Krištofič-Bačar
Stari trg 28

Ljubljana Stari trg 28

KI

Ei

Zahtevajta
po vaeh goitllnah,
kavarnah tn y
brivnicah

Kavarna

BV "

,Unione‘ v Trstu

Specijalna trpina za obuvala

ulica Caserma in Torre Blanca

se priporoča.

Bogata zaloga čevljev vseh
velikosti in po različnih cenah.
Edino nogi odgovarjajoče
pravilno obuvalo znamke
F. L. P.

M jax ÿ sli
= UDBLJAJVA =
t Dunajska cesta št. 17
priporočata svojo bogato zalogo

.5.

šivalnih strojev

12—12

za rodbino in obrt

Velika in moderna

Pisalni stroji .ADLER*.

: zaloga oblek :

=

= za gospode, dečke in otroke =

Ceniki zastonj in franko.

A. KUNC

1

(na vogalu Židovske ulice).

♦

LJUBLJANA, Dvorni trg št. 3
::

Vozna kolesa. ==

::

<•

Kje se dobe najboljši poljedelski
stroji, kakor mlatilnice, gepeljni, sla
moreznice, čistilnice, prede za sadje
i. t. d.?
Stolno

<
♦

FR. STUPICA

*

Strokovnjaška postrežba z iz
bornimi izdelki po nizkih, stalnih,
na vsakem predmetu ozna:: .
čenih cenah.
::

♦

24—19

Naročila po meri točno in
priznano dobro.

*
*

v Ljubljani, Marije Terezije cesta
štev. L, Valvazorjev trg štev. 6.

*

In zakaj : zato, ker so dotični stroji iz najboljših
tovarn sveta, najbolje sestavljeni, ker se istih
proda na tisoče in tisoče komadov in se ravno
radi tega, ker se jih izdeluje v velikih množinah,
dobivajo po nizkih cenah. Moji stroji so povsod
jako priljubljeni. — Obračajte se na mojo tvrdko
pri nakupu stavbenih poteebaafn, portlandcementa, traverz, železniških šin in druge
različne železnine in raznega orodja, nagrobnih

♦*

Svojin čitateljem priporočamo, da se *
ozirajo na take tvrdke, ki inserirajo v *
našem listu.

križev, tehtnic i. t. d.

♦L

24—23

Telefon *t. 177

AVSTRO =
.....

L. Tomažič
zaloga piva

i pri Ljniiljaai. j
''••"i

Gosp. gostilničarjem in p. a.
slavnemu občinstvu priporočan

ti-"
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zagrebško In
: deško pivo :
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lo najoeneli«
in.
nnjceneji«
Največja zaloga, nolholjła
rAtiročov nje o«lr.
ntoslrnrip
čopičev
pleskarje, anbnn
sobne «liborl.
slikarje, zidarje,
Lakov, pristnih angleških za vozove.
Emajlne prevlake, pristne, v posodicah po ‘/„
tjODlcßV ra
xa

izarje.

in 1 kg.

104
104—
—w
80
Edino trpežno in naj
lepše mazilo za trde in mehke pode.

Jantarjeve glazure za pode.

to
v

$

Voščila, štedllnega, brezbarvnega in

barvastega »

pode; najcenejše in najboljše.

Rapldola, pripravnega za vsakovrstne prevlake.
Brunollna za barvanje naravnega lesa in pohištva
Olje In mazilo za stroje, olje proti prahu

Ustanovljeno

Maščobo
W

_

«vrnii« »
v an,®

za usnje.

Oljnatih barv, priznano najboljših
<W"»<ra"#f«bab, g. dr. Schönfelda.
Firneža, prirejenega iz lanenega olja, kranjske«!.
Stawia
pristnega,

blpsa, alabasterskega in štukaturnega.
Karbolineja, najboljšega.
Fasadnih barv za apno.
SUhlh, kemičnih, prstenih in rudninskih,
za mizarje in aobne slikarje.

za slikarje, najnov^.

Adolf Hauptmann v Ljabljani
tovorna oljnatih ho».« «______ ...____

Zunanja naročila se izvršujejo takoj in ceno. Cene
radi male režije brez konkurence. 52—47

Izdajatelj in odgovorni urednik Fran Bartl.

Tiska Iv. Pr. Lampret v Kranju.

imala r Ljubljani vsak
torek, četrtek tn soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K:
za četrt leta 3'50 K, mesečno 1.20 K.
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta 4 80 K

n«xaa ftUvlIk« 19 «.

___ ———
92, štev.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.

Reklamacije so poštnine proste.
Nefrankirana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserat! : Enostopna petit-vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

V Ljubljani, v Četrtek, dne 2. septembra 1909.

Leto XIL

Delavskemu ljudstvu na Goriškem!
Deželni zbor je razpuščen! Zakaj? Zato, ker se tri ali štiri

osebe, izmoljene spomladi leta 1908, niso mogle zjediniti, kdo bo
deželni odbornik, kdo bo skozi 6 let vlekel po 4000 K in se
solnčil v sijaju in vplivu deželnoodborniškega mesta, — četudi
brez dela in odgovornosti, kakor marsikdo doslej. Poldrugo leto
je minilo brez deželnega zbora, ne oziraje se na najnujnejše go
spodarske potrebe in gospodarsko krizo v deželi. Minila pa je
tudi cela šestletna doba od leta 1902 pa do 1908 brez plodnega
dela za ljudstvo. Tudi ko je deželni zbor navidezno posloval, je
šlo vse stremljenje vladajočih strank, klerikalno-slovenske in lifoeralno-itahjanske na to, da si utrdita svojo pozicijo. Korist
stranke je bila edino geslo in merilo vsakemu poslovanju
deželnega zastopstva. Davki so tekom usodepolne šestletne dobe
narasli do skrajne mere in z davki deželni dolg, katerega danes
dežela komaj zmaguje, tako da tudi ne bo v stanu za bodoče,
ako ne dobi pomoči od države, da gospodari naprej in stori kaj
koristnega za ljudstvo. Dočim sta delavec in kmetovalec izstra
dana, je deželno zastopstvo potrošilo za norišnico, ki ni sezidana
za deželne potrebe in razmere, skoro 2 miljona, in preskrba za
enega umobolnega, ki je znašala nekaj čez 1 K na dan, se odslej
skoro počveteri, tako da naraste izdatek čez dosedanje potrebščine
za dobrih 300.000 K na leto. Nakopičilo se je vse polno de
želnih uradov brez pravega načrta, potrebe in cilja; zanje se
zgradi deželna palača; strošek za vzdrževanje deželnega urada in
zastopstva se je skoro podeseteril. Kar se daje gospodarskih
podpor, dele se od župana do župana: kdo vé, če po zaslugi in
potrebi?! Za velika gospodarska dela, ki edino utegnejo vplivati
na premembo gospodarstva v deželi in dvigniti blagostanje, kakor :
reguliranje vodovja, zgradbe cestnega omrežja in drugo, se nihče
ne zmeni. V deželi je bila in je gospodarska kriza. Vino in
najvažnejši deželni pridelki so izgubili ceno, ker manjka vsak
regulator trgovine, kmetovalec je pa izročen izkoriščanju vele
trgovine na milost in nemilost. Industrija je v rokah vnanjih

kapiUlistov, plača domačega delavca je mizerna in delavec se le
prezira. Deželna uprava na Goriškem v istini ni nič druzega,
nego naprava za višanje in pobiranje davščin in doklad! In teh
davščin ne plačuje goriški bogataš ! Največji del vseh bremen teži
kmečko in delavsko ljudstvo!
Kakor je slovenska klerikalna stranka izkoriščala vsa sredstva,
katera ji je dajalo deželno zastopstvo v strankarske svrhe, tako
in še bolj brezobzirno je celo šestletno dobo izkoriščala tako
zvana narodna-napredna stranka, ki pa je v bivstvu le nazadnjaško-liberalna, narodne zavode in naprave.
Vse je služilo svrham peščice ljudi, ki pod pretvezo
svobodomiselnosti in narodnosti zlorabljajo lahkoverno ljudstvo,

da jim pušča počenjati, kar hočejo. Kmečko ljudstvo, ki je po

stalo pozorno na brezobzirno in neplodno delo slovenske kleri
kalne in liberalne stranke, je 1. 1907 pričelo samostojno gibanje.
No, precej po živahnih nastopih kmečkih agitatorjev se je tudi te
sprva zdrave stranke zopet polastila peščica ljudi, ki išče le po
litične in gospodarske moči za-se in se je v to svrho združila
z laži-liberalno stranko.

In te stranke se potegujejo sedaj za deželnozborska mesta,
klerikalna in agrarno-liberalna, njim na čelu osebe, ki so vsikđar
pripravljene ustaviti vsako delo v deželnem zboru in izven de
želnega zbora, ako to njim samim kaže, in terorizirati vsakega,
ki se ne ukloni njih volji. Iste stranke, iste osebe, ki so privedle
goriško deželo na rob propada, zopet postavljajo svoje kandidate,
zanašajoč se na nepoučenost in lahkovernost goriškega kmečkega
in delavskega ljudstva, naj bi jim zopet prepustilo deželno upravo
za daljših šest let. Da skrijejo svoje sebične strankarske in osebne
težnje, pa izdajajo glas po eni strani: „vse za vero, dom, cesarja“,
po drugi pa: „vse za narod in svobodo*, in ti ljudje vsi skupaj
odvzemajo bednemu goriškemu ljudstvu domovino, narodnost,
vero in svobodo ter ga ženo iz dežele v Ameriko, v nemške
rudnike in v Egipt, da si išče drugod kruha in zaslužka. Kar
jih pa ostane doma, stradajo ter v potu svojega obraza izdelujejo
in pridelujejo, da s svojim delom in blagom množe laškim, nem
škim in židovskim kapitalistom bogastvo !

Goriško delavsko ljudstvo! Cernu si pač imelo in imaš de
želni zbor, politične stranke in zastopnike?! Tvoja beda raste,
tvoji poslanci se pa prepirajo za goli nič ali za osebne pozicije
in ugodnosti! Proč s klerikalci in laži-liberalci! Proč z
osebnostmi iu osebami, Gregorčiči in Gabrščeki!
Delavsko ljudstvo, ako hočeš, da prideš do besede in veljave,
ako si hočeš pomagati iz dosedanjega zapuščenega položaja, ako
hočeš, da samo določaš davščine in samo iščeš izboljšanja gospo
darskega položaja, potem je treba najprej, da si izvojuješ splošno
in enako volilno pravico, ker se ž njo iznebiš izdajalskih
političnih strank in voditeljev, ki so te dovedli v ta brezupni
položaj. Dokler ti bode poslanec veleposestnik, veletrgovec in veleindustrialec, ali pa oni, ki so v njih službi in iščejo njih zveze
in dobička od njih, toliko časa boš tlačan. Zahtevaj svojih po
slancev, zastopnikov delavca na zemlji, delavca v tvor
nici! Le kadar pojdeta roko v roki delavec in kmet, brez razlike
vere in narodnosti v skupni boj proti kapitalizmu in njega stvorom
klerikalizmu, liberalizmu, militarizmu in birokratizmu, le takrat
najde ljudstvo svojo domovino, svojo narodnost, svojo

vero in SVObOdO.
Za to, delavci in kmetovalci goriške dežele, glasujte dne 26.
septembra 1909 za kandidate delavske stranke:

odvetnik, Gorica.

mali posestnik ln trgovec v Skrlljah-Dobravlje.
Odbor deielae orgadaaclle Jagoslovanske socialno-denokraMne stranke u Goriške«:

V Borici, 29. a.jusia 1909.

lenrifc Tuma

Josip Peteja«

Obnovljeni konkordat
Wahrmundova afera je pozabljena. Osebni
prijatelji preganjanega profesorja morda vedo, kje
da je in kaj dela, sicer ne pride sploh nikomur
več na misel, da bi vprašal, kako se je končala
žalostna komedija, ki je razodela piškavost avstrij
skega liberalizma. S to pozabljivostjo pa menda
že računa dunajska vlada. Tako smo doživeli te
dni afero, ki je še žalostnejša od Wahrmundove:
Naučni minister grof Slürgkh je potrdil sklep
nižjeavstrijskega deželnega šolskega sveta, da se
ima zapreti privatna šola, ki jo vzdržuje na Du
naju društvo «Svobodna šola», ker njeni učitelji
veronauka niso potrjeni od škofa. Društvo je pri
siljeno, pritožiti se radi tega ukaza pri upravnem
sodišču in tam dokazati, da je ferman naučnega
ministra nepostaven, ker zahteva zakon od uči
telja za veronauk pač usposobljenost za ta pouk,
se pa škofovskega potrdila, takozvane «Missio
canonica», ki jo hoče dunajski šolski svet in ž
njim gref S'ürgkh.
«Svobodna šola» je društvo, ki si je dalo Ba
le go, z ustanovitvijo svojih privatnih šol pokazati,
kako bi se lahko vzorno uredile moderne ljudske
in meščanske šole, ki bi bile neodvisne od kleri
kalizma, torej take, kakršne bi morale biti po
državnem ljude košolskem zakonu. Da je to društvo
klerikalcem trn v peli, se lahko razume. Ni se
čuditi, če poskušajo klerikalci, vse kar morejo, da
bi ugonobili društvo in ujegove šole. Toda če se
klerikalci ravnajo po svojih strankarskih interesih,
nima noben vladni organ pravice, vpoštevati kaj
druzega nego zakon. Zakaj vladi ni nič druzega,
ali vsaj ne bi smela biti nič druzega nego izvrše
valni organ zakona.
Ljudskošolski zakon je pa v tem pogledu po
polnoma jasen. Nauk ima biti v avstrijskih šolah
neodvisen od cerkvene nadvlade — to zahteva be
sedili» m duh avstrijskega šolskega zakona, ki ima
letos svoje štirideseto jubilejno leto.
Tudi klerikalni minister ne sme prezirati za
kona v interesu svoje stranke. Toda grt f S'ürgkh
ni klerikalec, temveč za svojega člana ga šteje
nemška liberalna stranka. In liberalni naučni mini
ster šteje za svojo dolžnost, ugonabljati svobodno
šolo ter izpolnjevati na polju šolstva klerikalne
zahteve. Marsikaj neverjetnega smo že doživeli od
liberalnih ministrov, a gref S'ürgkh presega vse,
kar je bilo dosedaj.
Štirideset let se bojuje avstrijski klerikalizem,
da bi dobil zopet šole v svoje kremplje. Iz syoje
moči ne more doseči tega. In vendar se labko
raduje, zakaj liberalci opravljajo bolje njegovo
službo, nego bi jo opravil sam.
Slučaj z dunajsko «Svobodno šolo» ni osam
ljen. V Trstu je mestni svet imenoval za ravna
telja na ženskem liceju pri fesorja Gandottija, a
gref Slürgkh ga ni potrdil, zakaj Gandotti se je
«kompromitiral», ker ni hotel izpolnjevati klerikal
nih zahtev glede na takozvane verske vaje. Prav
V tem času izdaje češki deželni šolski svet ukaz,
da se imajo takozvane prosne procesije, katerih
napravijo duhovniki labko, kolikor jih hočejo, smat
rati za verske vaje. Skratka : Nikdar še ni bil kle
rikalizem na šolskem polju tako predrzen, kakor
v dobi liberalnega učnega ministra grofa S'ürgkha.
Šolske razmere postajajo polagoma take, kakršne
so bile v dobi konkordata.
To je uspeh liberalne politike in nacionali
stičnih bojev v Avstriji. Liberalni minister se ne
bi upal tako vdano služiti klerikalcem, če ne bi
bil prepričan, da se lahko zanaša na liberalne
stranke. Klerikalna predrznost ni posledica osebne
Stürgkhove politike, temveč liberalnega zistema
sploh.
Pa naj se nikar ne reče, da so taki samo
nemški liberalci. Pri nas je položaj, če mogoče,
še bolj žalosten. Prvič je slovenski liberalizem s
svojim pomanjkanjem vsakega političnega pro
grama olajšal razvoj klerikalizma. Drugič je slo
venski liberalizem vsak hip pripravljen paktirati
s klerikalci in zatajiti vsa svobodomiselna načela.
Lanska liberalno-klerikalna zveza, ki bi še danes
veljala, če je ne bi bili klerikalci opustili, je naj
boljši dokaz po za to trditev.
Ničesar ni storil slovenski liberalizem, dokler
je imel kaj moči, da bi bil okrepčal položaj uči
teljev. Ko so klerikalci dobili na Kranjskem ve
čine v deželnem zboru in odboru, so takoj začeli
preganjati neklerikalne učitelje in liberalci se ko
maj oglašajo. Imeli smo Šmidovo afero, ki je še
bolj kričeča kakor Paulusova na Moravskem in

Idrija. «Slovenec» v st. 184 z dne 14. avgusta
piše. pod naslovom «Delavske stvari»; «Ker >ovejše izboljšanje idrijskih rudarjev vsaka stranka
sebi pripisaje, treba zgodovinsko nepristransko po
kazati, odkod izvira sedanje stanje.» Nato pravi
znani dopisnik, da je imel do L 19OQ rudar stalne
plača 44 krajcarjev, ko je bil laoko že 40 let v
rajo drugi?
Tako vidimo, da pospešuje liberalizem že s službi. Potem zabavlja znani nam Mhec, da ni
svojim obstankom razvoj klerikalizma In je samo soc. demokracija vprizorila štrajka, s katerim je
grozila, pa trdi z neslanimi «dovtipi», da je te dr.
na poti vsaki svobodni ideji. Ùudno je in vendar Šušteršič pt; ministrstvu dosegel, da je rudar prfet
je resnično: Boj proti klerikalizmu se mora za do 80 kr.
plače jn. v novem normalu do Hi.
razreda, pa so se nekaterim odprla vrata v II, rar.,
četi z uničenjem liberalizma. Nikjer se klerikalizmu
je pa baje dosegel prajšnji poslanec Arko. Najno
ne godi tako dobro, kakor v senci lažojivega, škod
vejše izboljšanje, pravi radalje Mihec, je ps do
ljivega liberalizma.
seglo strokovno društvo rudarjev, pa ne socialnih
demokratov. To društvo je sestavljalo razne ta
bele žiyii in plač drugod, otopilo je v zvezo z dr
žavnimi poslanci S. L, S. osobito z «malim Jo
Iz Tolmina. (S h o d.) V petek zvečer, dne 27.
avgusta se je vršil javni sestanek sodrugov v žetom» Gostinčarjem, S-rokovnc društvo je vložilo
Brenčičevi gostilni, ki je uspel v vsakem oziru prošnjo ia naznanilo ter povabilo nasprotuj društvi
dobro, posebno v moralnem. Predaval je sodrug naj sodelujeta. A ravno soc. demokratje se aiso za
dr. Fe rf olj a o liberalizmu, klerikalizmu in so to nič zmenili. Tako je poročal idrijski Mihec v
cializmu ter o volilnem redu za goriški deželni «Slovencu», zgodovinsko in nepristransko, kakor
zbor. V obširnem govoru je podvrgel ostri kritiki pravi. Kaj je res zgodovinsko in nepristrani,,
meščanske politične stranke na Goriškem in še povemo zdaj Mihcu in njegovim usluge lačnim ko
posebno privesek liberalne stranke: N. D. O. Na legom. Res je, da obstoja c. kr eraričas rudnik v
sestanek so bili povabljeni tudi nekateri neso- Idriji že nad 400 let, ter da je imel rudar do 1.
drugi, ki so s svojimi brezuspešnimi ugovori januarja L 1902 nsjvišjo piačo borih 52 kiajja^y
proti socialističnim izvajanjem dokazali, kako ve na daa ob40letni službi. Ni pa res, da hibi'. imê!
liki so še njihovi predsodki in nepoučenost o rudar 1. 1900 najvišjo plačo 44 kr, na daa, kakor
tndi ni res, da bi se bila takrat plača povišala na
soc. vprašanju.
80 kr. Res pa je, da so klerikalni kot liberami
osrečevalei, żegnani in posvetni, dolgo dobo let
prav dobro eksistirali med idrijskimi rudarji in se
Zagorje oh Savi. Gela 2 meseca so bobnali niso brigali za krivično in žalostno njih stanje. Pu
slovenski narodnjaki po narodnjaškem časopisju o stili so telesno in duševno propadati delavstvo, le
velikanski slavnosti, ki jo pripravljajo. Naročili so da so sami na njh račun razkošno živeli in grona cente lepakov; v Zagorju je ni bilo hiše, ki bi madili zasebno bogastvo. Ko pa se je i. 1897 usta
bila brez njihovega lepaka, Hrastnik in Trbovlje novilo rudarsko društvo avstrijskih planinskih dežel
so osrečili z lepaki tako, da je neki ondotni po tudi v Idriji in ž« L 1900 nastopilo akcijo za iz
sestnik popraševal po Zagorju, ko je prišel naku boljšanje plač, je tedaj nastopila klerikalna in libe
povat apno, če je res, da pridejo v Zagorje češki ralna gospođa proti delavstvu z vsemi mrgočimi
in primorski telovadci in da bo igrala godbe bo sredstvi, dobro vedoč, da bode razkošnosti konec
senskega vojaškega pešpolka. Da je bila agitacija ob samozavesti delavstva. Ah vzlic vsem spletkarenju
za to sokolsko slavnost velikanska, se razvidi tudi je organizirano delavstvo z vednim probujanjeiu
iz tega, ker so še v nedeljo zjutraj pridno brzo- delavstva iz duševne melanholije že 1.1902 doseglo
javljali na razne kraje, proseči za udeležbo. Sami nekoliko izboljšanja plače. Ker pa je bilo to ma
med seboj pa so se popraševali narodni generali lenkostno, ni organizirano delavstvo mirovalo ta je
ali pride naraščaj? K popoldanskemu vlaku so 1. 1904 zopet nastopilo z novimi zahtevami, se je
poslali precej vozov, ker pa je trbovijska godba bila Idrija napolnila z tujimi orožniki ter je bilo
zasedla samo en voz, so drugi vozovi šli prazni celo vojaštvo pripravljeno na shod v Idriji. Delav
nazaj. Ob 2. popoldne so imeli več sreče: 23 mož stvo je takrat izprevideio, da je za samostojni hoj
Zagorskega sokola — to pa so seveda pobrali do preslabo ; ker ni bilo v zvezi z organizacijami drugih
zadnjega vse, tudi zizimbambule — je pričakovalo rudarjev, se je sklenilo počakati ugodnejše prilike,
37 celih Sokolov, drugih pa kakšnih 10 ljudi. Ob i Leta 1905 pa so se zopet sešii delavski zaupniki
3. popoldne je prišlo tudi pevsko društvo «Graj- 1 ter sklenili nadaljevati pričeti boj za vresničenje
ska Vila» z Vranskega. Domačega prebivalstva pa, j zahtev. Po raznih diplomatičnih potih se je prišlo
če bi se naštelo do 150 ljudi, ki so se res udeie- do tega, da je ua mémorandum socialno-demo
žili, je že veliko. Radovednežev na cesti je bilo kratično organiziranega delavstva odobrilo polje
kakšnih 50, to pa le radi tega, ker se je delavska delsko ministrstvo z odlokom od 30. januarja leta
veselica začela šele ob 4. uri popoldne. Tako se
1006 štev. 2059/153 v prečejšnjem obsegu delavske
je končal narodnjaški pomp, čeravno so poklicali zahteve. Napravili so se namesto prejšnj h kategorij,
vse voditelje zagorskega narodnjaštva s počitnic štirje plačilni razredi od K 1'— do K 2 40 osem
in kopališč na ta špas narodnega reševanja. urne šihtne plače, ter K 9‘— oziroma K 17*— go
Delavske veselce pa se je udeležilo 254 moških, tovinske doklade na mesec brez naturalij ; na 10
ia se je oddalo vstopnic z ženskami prišteto 400. urne šihte po 25% pribitka k osemurni šihti. Ker
Domača godba je igrala na popolno zadovoljnost je bilo v tej določbi omejeno jamskim deiavcem
in ji izrekamo najtoplejo zahvalo, ker se zaveda pristopiti tudi v I. in II. plačilni razred, je rudar
svojega proletarskega stanu. Sokolići so prišli zve
sko društvo, kojo je bilo zopet v zvezi vseh av
čer provocirat, upili «Nazdar» ter pripovedovali strijskih rudarjev, stopilo v dogovor z drugimi or
o «naši domovini», delavstvo jih je popolnoma
ganizacijami, da se prične skupna akcija. Dne 6.
ignoriralo.
oktobra L 1907 so se pričeli shodi v vseh krajih,
Tolmin. Liberalni magnat je takrat v kjer so rudarji organizirani, V Idriji so se vršili
svojem elementu, kadar lahko otresa svojo vse med tednom skoraj vsaki večer za posamezne od
mogočnost nad delavcem, ki mu je podložen in delke. Dne 1. septembra pa je bil shod skupnega
od njega odvisen. Tukajšnji tovarnar je delavce delavstva, ki je sprejei soglasno resolucjc, sestav
sleparil na ta način, da jim je odtrgoval od dnine ljeno na željo posameznih skupin. Vspeh je bil ta.
cel prispevek za bolniško blagajno, tudi oni, ki da je poljedelsko ministrstvo z odlokom z 30, nov
ga mora postavno plačevati podjetnik. Ne vemo, 1. 1907 štev. 40 353/2668 šele odobrilo v polnem
kaj si je gospod pri tem mislil, menda, da on obsegu zahteve, stavljene že Ł 1904. in razvrstilo
kot vsemogočni gospodar v občini ni podvržen tudi jamske delavce po maksimalni službeni dobi
nobenim zakonom in da so delavci tako zabiti, v L razred, kar še danes velja, Skupno izboljšanje
da mu bodo še roko poljubovali, če jim bode pri 30 službenih letih je torej znašalo v 5 ietih
težko prislužene novce in žepa — kradel. Prišlo samo v gotovini K 136, torej nad polovico več
je drugače. Organizirani socialni delavec iz Sol kot je imel rudar še L ±900. Provizije, ki se tudi
kana je prišel tej slepariji na sled. Namesto da po temeljni plači odmerjajo, pa so se zvišaie za
bi tovarnar takoj popravil svoj pogrešek in bil dve tretjini. Ge omenimo še to, da je vsied soli
darnosti rudarjev odpadlo tudi razno šikaniranje,
vesel, da ne bo imel hujših posledic, je on
odnosno njegov naslednik in svak, delavcem ki je bilo na dnevnem redu dolgo dobo, iahko re
dobro znani R. Konjedic, kratkomaio odpustil do čemo, da je soc.-demokratično delavstvo notom
tičnega delavca iz tovarne. Ravno tako je brez svoje organizacije storilo več v prid našega ru
vzroka odpustil še enega drugega »nevarnega“ darja, kot so, in bodo storili tistii, ki se danes de
sodruga. Ta dva sta si našla delo pri mojstru- lavstvu hlinijo. Kako pa so nastopala društva, ki
mizarju, kjer delata na akord. Ker dotičnik nima danes hočejo z jezikom in na papirju dokarsh
stroja za struženje, sta šla delavca v tovarno, da same sebi zasluge? Ko je L 1900-1901 vci/Mri
si tam na stroju ostružita izdelke seveda proti zimi vodila soc. demokracija ljuti boj za irńeijtanje
običajni odškodnini. To je v navadi povsod, da plač, je prašalo tudi «Delavsko braino društvo»,
se mizarji proti plačilu poslužujejo strojnega’ob če bo solidarno z večino pri eventualnem štrajku,
rata drugod. V Solkanu hodijo tako mizarji v fa se je imel proklamirati na 7. isnuaria 1901.
Mizarsko zadrugo in druge delavnice, kjer so Odgovorilo se je, da tficielno društvo ne stopi v
stroji. Tam je mogočni R. Konjedic kot gospodar strajk. To se je sporočilo dne 6. januarja zvečer
Mizarske zadruge nekoliko manjši gospod — se načelstvu komiteja, po č anu I. V. Glan omenjenega
veda, ker mora biti, ker ima konkurenco. V društva J. K. pa je na posvetovanju ceia rekel, da
Tolminu pa ima sam stroje in za to je tudi pre bo šel, kadar bodo socialni demokratje štrajkah,
povedal onima delavcema stružiti v tovarni. Iz, opoldne s prižgano lučjo na delo. Tako se je go
vršil pa je s tem nizki čin maščevanja in brezob dilo v naprednih krajih. Klerikalci pa so imeli v
zirno brutalnost. No, v liberalnih krogih s tem tem času večer za večerom shode, aa katerih je
seveda ničesar ne izgubi, tam ostane sleiknnrpi dekan Arko poučeval svoje ljudi o «grozotah»
— velezaslužni narodni prvak. Živio!
štrajka. Pravil je, kdor bi śtrąjkai, bo odpuščan,
liberalizem je asistiral. Pa kako naj bi bilo
drugače, ko je v liberalnih rokah se nahaja
joča cirilmetodova družba klerikalna do kosti? Še
v svcjem področju ne znajo biti liberalci svo
bodomiselni; kako naj bi bili tam, kjer komandi

Shodi?

Dopisi»

j

eru t» rau»- ttPrl ’• -• đ. Pn rud, direkciji pa j
ie irtwJ. *^.y®.ovClce ne bodo štrajkale. Tuđi j
pn BeÄpAjK’J'“ je postopal Arko skrajno nr- i
sna?! pre»} delavstvu, Na shodu pri Barbare fiakaü»a >• pr'poročai rudarjem polento, češ, za deis»d F najboljša polenta, če se je zjutraj naješ,
f, res dan sit, — kaj hpggjg večj
imate le poifBte dosti. Leta 1905 se je moi vtikal nepoklican
,T dfl*yske zadeve, spremil je takratnega ministra
« Idrije v Logatec ter pokvaril, kar je deputacija
delavcev pri ministru skušala izposlovati. To je mož
na shodu v pivarni dne 5. novembra 1. 1905 ne
redoma sam priznal. Tolaži! je. delavstvo, češ, mi
nister je sicer Vam obljubil, ali meni je med potjo
v Logatec povedal, da boste nekaj dobili, pa le če
bo finančni remisier dal, To pa, kar čenča dopisnik
o zaslugah nekega strokovnega društva za idrijske
nArje, obstoj« v tem, da je to društvo poslalo
m rud. ravnateljstvo prošnjo, podpisano po načel
niku v, Kunčiču, v kateri je prosilo manj nrgo je
zahtevala soc. demokratična resolucija. (Glej za
pisnik skupne seje nid. zadrrge I. 1907 ) Se manj
se pa ,mo*e govoriti o zaslugah Šušteršiča in Go
stinčarja, ki še danes naših rudarskih razmer tohko ne razumeta, da primerja Gostinčar na shodu
P*? .
idrijskega penzionista s provizioniranimi
ministri. Da je Arko dosegel posameznikom izboljšanje,
priznamo. Ali groza nas obhaja ob opominu na moža,
ki si upa hvaliti krivice, ki jih je vpeljal vsled ne
sramne protekcije na škodo rudarjev. Delo, ki bi
imeli opravljati po vsi pravici pohabljeni in one
mogli rudarji, opravljajo danes klerikalni denuncijantje po zaslugi M hca. Klerikalec, ki ima komaj
par službenih let, je mlad in sposoben za vsako
delo, gre preko starih rudarjev v najvišji razred, poleg
tega opravlja delo dinamitonosca, čuvaja, figfiranta
ali pa pisarja. Ne glede »a to, ali je sposoben ali
ne ; klerikalec je treba biti, pa gre. Tudi kazni je
klerikalec prost. Nedavno je nesel znani d namitohosec Šinkovec med praznimi zaboji od dinamita
baje tudi patrono domov ter vrgel vse skupaj v peč ;
kmalu nato je nastala eksplozija, peč je razneslo
ter napravilo še nekaj škode v hiši. Namesto da
bi se nesposobnež, ki je močan in zdrav za vsako
delo, odstranil od te službe, kar bi se gotovo z
drugim storilo, mu pa hoče še baje erar na erarične stroške hišo iu peč popraviti. To so le ne
katere fakta ; ako se pa hočejo Mihec in kolegi
snami natančneje pomeniti, smo vedno pripravljeni.
Na svidenje torej 1

usP.eh°m priporočil mladega človeka
doseN
-Klerikalci. „Prijatelj, če hočeš kaj
V?n,.. ,na Slovenskem, se prikupi klerikalcem.“
rvaor tako sodi, ni tepec, temveč stvaren prakHKus Drugo je vprašanje, kako se vjemajo take
satkulacije z značajnostjo. Toda tega blaga ni
klerikalizem sploh nikdar izdeloval in ga tudi ne
zahteva. Za deklamacije je značajnost prav pri
pravna, ampak kruh se ne da mesiti iz n!e.

— Bivši socialist Pagnini. ki ni našel za
svoje šovinistične nazore prostora v socialno-demo
kratični stranki, hoče postati voditelj svoje lastne
stranke, pa vpreči socializem v voz, ki naj bi ga
vozil k cilju. Gospod Pagnini ja s svojimi vernimi
ustanovil «avtonomno skupino mednarodne soci
alno-demokratične stranke». Začel je torej z na
vadnim švindlom. Polagoma se bomo sploh morali
privaditi na to, da bo vsak politični šarlatan, ki bo
hotel igrati kakšno vlogo, zlorabljal ime socializma.
To seveda ni čudno, ampak le potrjuje, da se
brez delavstva dandanes ne more več voditi poli
tike in da je socializem edini sistem, od katerega
pričakujejo delavske množice rešitve. Toda go
spodje proroki se motijo, misleči, da zadostuje
delavcem beseda «socializem», brez obzira na
to, kakšno vino da vlijejo osrečevalci v svojo po
sodo. Gospod Pagnini bo že moral trpeti, da bodo
delavci hoteli vedeti, kakšen je njegov socia
lizem in zakaj se razlikuje od socializma vseh dru
gih. Beseda je dim in zvok in kakor Pagnini,
tako govori tudi Rothschild, Vauderbildt in car
Nikolaj lahko o socializmu. Gospod Pagaini bo pa
tudi moral trpeti, da bo mednarodna soc.-dem. stranka
sama odločala in spoznavala, kdo ja njen član, kdo pa
ne. Zakaj sicer bi se moralo vsakemu kapitalistič
nemu oderuhu dovoliti, da bi prihajal na socia
listične kongrese kot «avtonomen-socialni demo
krat» in tam spletkaril proti socialutora-delavcem,
ki si ne dajo od njega kože odirati. Gospod Pa
gnini trdi v svojem man festu, da je mednaroden,
da stoji na podlagi brnskega programa, da ne
pozna narodnega sovraštva, da priznava razredni
boj i. t. d. Ce bi bilo vse to res, bi moral človek
vprašat', zakaj je tedaj pravzaprav izstopil iz
stranke. Nam pa ni treba vpraševati, ker vemo,
da je Pagnini zapustil stranko prav radi tega, ker
ni res, da bi bil mednaroden in da bi delal v
zmislu brnske resolucije. Pagniniju ne gre na no
ben način v glavo, da bi mrgli imeti Slovenci v
Trstu pravice. Ne trdimo, da bi jih rad zatrl
in pometal v morje; ampak kar bi jim priznal,
bi bila milost, morda celo milost v obilni meri,
toda vendar milost in ne pravica. To pa je neso
somišljeniki! Zahajajte
gosti la« cialistično
mišljenje, prav tako nesocialistično, ka
Ifafarat it Miti», Kjer Jt ta razpelagd Vajt kor nršljenje naših hejslovanskh narodnjakarjev,
yr)fifU, ki tudi nimajo nobenih drugih sanj, nego da hru
stajo Italijane v iredento vtki omaki. Esim in dru
gim ne gre v glavo, da ima pravico do življenja,
kdor je živ — in sicer pravico do popolnega
življenja in da nobena zgodovina in nobeni «ide
ali» ne morejo uničiti te pravice. Zato pa tudi ni
— V ljnbljanakem «Dnionn» je živahno, kle prostora v mednarodni socialni demokraciji ne za
rikalci imajo zopet parado. Zbrali so se v „beli“ ene, ne za druge. Pameten korak je napravil
Ljubljani „katoliški* dijaki : lemenatarji, „Dani- Pagnini, ko je izstopil iz stranke; kar pa sedaj
čarji“, „Domogojci“ i. t. d. Kaj delajo, je po uganja, je zopet neumnost.
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stransko. Kaj govore, je vseeno. Glavno je, da
— Poizkužon samomor, Iz Brež na Koroškem
so tukaj, „katoliški* učenec v ljudski šoli, v nižji poročajo: Tu je predvčerajšnjim ponoči umrl
gimnaziji, ni nič čudnega. „Katoliški“ djjak na umirovljeni poštni uradnik Jurij Baumgartner. Ob
vseučilišču — to je vsekakor kuriozum. Človek, njegovi smrtni postelji je stala samo njegova
ki ima najbogatejšo priliko, da se seznani z vsemi edina hčerka Alojzija, katero je očetova smrt tako
uspehi moderne vede, pa se postavlja kakor da pretresla, da je v obupu zagrabila revolver in si
hoče kljubovati in izzivati, na stališče tistih, ki ob mrtvem očetu pognala krogljo v glavo. Zjutraj
iščejo v starem testamentu pouka o postanku 'r so poleg mrtvega Baumgartnerja dobili težko
sveta in smatrajo lurdsko vodo za najbolje zdra ranjeno njegovo hčerko.
vilo in Brezje za najbolje zdravilišče — to je
— Častnik poslal peklenski stroj svojemu
skorajda velikanska uganka. Če bi bili taki ču stotnika. Te dni je dobil v Budimpešti stotnik
daki bele vrane, bi se človek potolažil z dejstvom, Matyasy po pošti peklenski stroj, ki pa k sreči
da so izjeme povsod. Ampak teh izjem je že ni pravočasno eksplodiral. Sedaj so dognali, da
preveč, da bi se mogle še imenovati izjeme. Po je stroj poslal stotniku neki častnik, katerega
samezniki med njimi imajo lahko tako nenavadno imena pa policija noče povedati. Častnik in njegov
organizirane možgane, da se jim zdi mogoča sluga sta aretirana.
dvojna ali trojna resnica. Ampak kadar jih je
toliko skupaj, ne more človek verjeti njihovi veri.
Zakaj nekoliko sposobnosti je le vendar treba,
da se priieze skozi celo gimnazijo do vseučilišča
in če je taient tudi skromen, mora vendar kmalu Goriški volilni bo].
Gorica, 2. septembra. Včerajšni članek „Slo
spoznati, da bi morala vsaka resnična znanost
venskega
Naroda*, ki je skovan v uredništvu
poginiti ob klerikalni krmi. In vendar je teh po
božnih mladeničev toliko, da se ni čuditi kleri „Soče*, pokazuje vso infamijo goriške liberalne
kalcem, če se bahajo ž njimi. Pa se tudi ni ču politike. Podtikanje zveze s klerikalci je dostojno
diti, da jih je sploh toliko. Klerikalci imajo na Šarlatanstva, ki se na Goriškem imenuje libera
Slovenskem moč, fantje so pa — praktični. Kle lizem. Deželna organizacija socialnodemokratične
rikalni študentje niso najbolj zabiti. So že taki slranke je ponovno izjavila, da gre samostojno
med njimi, ki so le vsled svoje velikanske du v volilni boj ; vsaka druga trditev je nesramno
ševne revščine klerikalni; toda drugi so med obrekovanje. Res pa je. da je tisto ostudno
njimi prav pametni, prav jasni. Tako „brihtnio osebno gonjo, ki jo dopisun očita socialni demo
so. da že v prvih semestrih mislijo na svoj* kraciji, vpeljala na Goriškem liberalna klika; res
bodočnost in se pripravljajo na kariero, preden je, da je liberalna koterija pri zadnjih ožjih vo
imajo prvi izpit. Kdo bo v deželi razdajal naj- litvah beračila za socialno-demokratično pomoč
boliše službe? — tako se vprašajo in videči po in ko jo je dobila, je bila njena prva skrb najložaj, si odgovarjajo: Klerikalci. Kdo bo lahko z ostudnejša gonja proti socialni demokraciji. Res
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je, da je liberalna klika tako brez zaslombe v de
želi, da mora politično izginiti, če se ji agrarci
ne dajo ujeti. Res je, da ni nihče tako pospe
ševal klerikalizma v deželi, kakor liberalna klika.
Res je, da se ne more razviti odločen boj proti
klerikalizmu, dokler dela liberalna klika zgago.
In socialnodemokratična stranka bi bila morala
izgubiti vse možgane, če bi šla še enkrat za to
kliko v ogenj po kostanj.

Češke šole.
Dunaj, 1. septembra. Sinoči so se zbirali
nemški nacionalci zopet pred češkim Narodnim
Domom v 5. okraju, da bi demonstrirali. Z rado
vedneži vred j’h je bilo nekaj nad 1000. Na po
licijo se je metalo kamenje. 26 oseb je aretiranih.
Poštom a, 1. septembra. Cehi so sinoči zo
pet demonstrirali pred zaprto šolo, katero še vedno
straži 30 žandarjev. Na konferenci Slovanske Enote
s Poljaki se je stavila tudi zahteva, da se
mora preklicati zatvoritev čeških šol na Dunaju in
v Poštorni. Stapinski se je pripeljat seru.
Poštom a, 1. septembra. Danes je bila ob
začetku šolskega leta maša. Po maši so odšli nem
ški otroci v svojo šolo, češki so se pa zbrali v ob
činski gostilni, kjer sta govorila poslanca Šilinger
iu sodrug To maš e k. Oba poslanca sta se po
govarjala z zastopniki okrajnega glavarstva in sta
izjavila, da se začne takoj šolska stavka, če se
ne ugodi rekurzu Komenskega društva.
Dunaj, 1. septembra. Poslanec Šilinger
je poslal papežu sledeči brzojav : «Nadškofijski konzistorij na Dunaju je prepovedal župniku češke
občine v Poštorni, poučevati otroke na esemrazredni šoli v veronauku. Prosimo vašo svetost za
varstvo. Uprava šole v Poštorni.»
Poštoma, 1. septembra. Da bi se omogo
čilo nadaljevanje pouka na češki šoli, je dal ob
činski svetovalec M teka svoj skedenj na razpo
lago. Tudi v ubožnici sta se zopet priredili dve
sobi za pouk.

Volitev aa Dolenjskem. Novo Mesto, 1.
septe mbra. Pri včerajšni dopolnilni volitvi za
kranjski deželni? zbor je dobil liberalni kandidat
Višaikar 320 glasov. Nasprotnega kandidata ni bilo.
Češki deželni zbor. Praga, 1. septembra.
Deželni odbor je dobil dopis namestništva, ki na
znanja, da namerava vlada sklicati deželni zbor
na šest tednov od 18. septembra dalje. Ca bi se
sklical državni zbor prej, bi se zasedanje deželnega
zbora za nekaj časa prekinilo. Vlada je zahtevala
odgovor do 30. avgusta. Predsedništva deželnega
odbora je odgovorilo, da pozdravlja sklicanje de
želnega zbora najtopleje in prepušča termin vladi.
Praga, 1. septembra. Deželni višji maršal
princ Lobkovic se vrne pojutrišnjem v Prago
in bo stopil z zastopniki deželnozborskih strank v
dotiko, če bo mogel doseči sporazum. Splošno se
malo pričakuje od spravnih konferenc. Misli sc,
da bo razpuščen deželni in državni zbor.
Srbija. Belgrad, 1. septembra. Na seji Na
rodne stranke je Rib ar a c poročat o predlogh
radikalnih ministrov. Na to se je sklenilo, da se
ohrani koalicija. To se je Jakoj naznanilo kralju.
Belgrad, 1. septembra. Na današnji seji
ministrskega sveta so nastala nova nasprotja.
Izdal se je sledeči komunike: Ker je justični minist r Ribar ac definitivno vztrajal na svoji de
misiji, kar ima za posledico tudi demisijo mini
strskega predsednika, je vlada vložila demisijo
celega kabineta. Kralj je tako pozval ministra
Pašića in Stojanoviča (mladoradikalc."), da
sestavita nov kabinet. Oba ministra sta si izgo
vorila 24 ur odloga, da se posvetujeta s svojim
klubom.
Grške homatije. Peterburg, 1. septembra,
V vladnih krogih je znano, da bo grški kralj
odstopil.
Katoliški shodi. Budimpešta, 1.septembra.
Na katoliškem shodu v Segedinu je nastal razpor
med voditelji katoliškega gibanja, ki hode gotovo
imel posledice. Zlasti radi govora grofa Z ich y za
je že mnogo duhovnikov zapustilo meslo. Zichy je
zastopal zmerno stališče, da naj bi katoličani svoje
politične organizacije ne ločili od strankine. Ra
ko r s k y je na banketu kritiziral Z’cbyje? govor.
Ker še Zicby ni udeležil banketa, so zapustili vsi
poslanci ljudske stranke razven M o 1 n a r j a Segedia.
Kraljičin Gradec, 1. septembra. Češki kato
liški shod se je zaključil.

Svojim čitateljem grlpOKičaao, da se
ozirajo na take tvrdke, ki fasenraja v
našem listo.

tovarna, tvrdke Henrik Francka sinov, v vsakem oziru novodobno
izdsiujS svoje proizvode izključno le iz RSjboljŠih SfPOVÎn.

V Vaš prid bode, bodete II pri nakupovanju dajali prednost temu Izvrstnemu proizvodu
pravemu .Franckovem: kavnem pridatku z mimikom,

iz zagrebške tovarna

urejena,

Izhaja v Ljabljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K:
za četrt leta 3 50 K, mesečno 1.20 K.
za Nemčijo za pol leta 7 90, za č. trt
leta 4 K; za Ameriko zr pol leta
9'50 K za četrt leta 4 80 K

P«asniaxac ttavllfca 10 «.

-------------- Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
93. štev.

V Ljubljani, v soboto, dne 4. septembra 1909.

t'-2* dopise in rokopise w list: Uredništvo

<“—IJnbUana. — Ta denarne pošiljatve
r®

reklamacije, inserate i. L d.: Upravništvo
Xsâ^bljaaa, Šeleaburgova ulica 6/IL

Obrtna sodišča v 1. 1908.
Pïed kratkim je izšlo statistično poročilo o
delovanju obrtnih sodišč v 1. 1908, Zadnjikrat ima
sedanje obliko ia menda tudi zadnjikrat kaže sveta
naravnost kričečo pomanjkljivost Od 1. prosinca
1910 ae bodo registri obrtnik sodišč bolj natanko
vodili, kar je pač že nujno potrebno radi presoje
delovanja obrtnih sodišč.
k predležeče ga pore čila posnemamo v splošnem,
da je bilo v 1. 1908 bistveno tako kot prejšna leta.
Poročilo obsega 19 obrtnih sodišč; poroča se tudi
ie o tržaškem in pa o prostjejovskem. V Trstu se
je vložilo že lani 521, v Prostjejovu 213 tožb, kar
je pač dosti jasen dokaz, kako je bilo že potreba
v teh krajih obrtnega sodišča.
Na sploh pa je število tožb — kljub prirastku
dveh novih aodišč — padlo. V letu 1907 jih je
bilo 25.317, v 1. 1908 pa — 24578, Zanimiva
je statistika, koliko tožb ss je v zadnjih letih
vložilo, in kako se je pri posameznih večjih so*
diiiib jelo tudi zmanjševati število tožb :
Bilo je L
1898

oa Dunaju

y Brnu

v Bielitzu

v Reichenbergu

1934
667
161
182
1198
1899
9404
386
401
1080
10.413
285
405
1900
1155
506
11590
1901
374
1102
10.906
382
1902
415
10.684
1292
304
414
1903
11.359
1434
220
492
1904
1398
264
11.822
502
1905
11.027
1584
232
486
1906
1195
10.659
245
413
1907
1256
9881
223
288
1908
Elino v Brnu je število tožb malo poskočilo,
drugod pa je povsod, kakor tudi na sploh, padlo.
Vzroki zato so različai. Brez dvombo je delavstvo
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— Vseskupaj je vredno najmanj 40.000 kron.
— Ali bi n. e pa hotela?
— Ona pravi, da si želi moža, ki bi jo res
ljubil, inteligentnega človeka, njeni snubači so pa
zarobljeni. Ten ne mara. Ona ne išče bogatega
ženina, dejala je, da bi vzela takega, ki bi mu
morala suknjo kupiti, ako bi ji le ugajal in bi
Jo ljubil !
— in tudi meni bi kupila suknjo?
— Ne norčuj se! Da si jo le videl, kako jo
/e zbegalo Tvoje ime!
— Sedaj je dosti I
Osupnjeni so me pogledali .prijatelji8, ko
sem zarjovel io se je stresla miza pod udarcem
moje pesti, katero bi bii najrajši položil na nji
hove glave. Pogledali so se, kakor bi hoteli reči:
Danes ni pri zdravi pameti. Menda se ga je že
preveč oavžil. Jaz pa nisem izpregovoril besedice
več. Plačal sem in odieLf
.
...
No-oi se mi je sanjalo, da sem bii v carstvu
mboToS bi rekli: v Eliziju, Budisti morda :
< Nirvani, stari Židje : v raju. Vse te
* veljajo. Celo kristjansko nebo in «ohame*
raj zaostajata za temi sanjami. Seveda je
"Ł se ne uresničijo. Do varstva

”7« 't predolga pot.

Le kar je stvarno,

: obstoja le, kar se zna prilagoditi razmeram. J

Reklamacije so poltnine proste.
Nefrankirana pisma se ne sprejemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserati: Enostopna petit-vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

Leto XIL

že spozualo, da se gotove reči ne dado dognati
potom obrtnega sodišča, da je namreč za te treba
vse kaj drugega kot — pravice!
Vedno nove tarifae pogodbe, ki določajo za
več let razmerje delavcev ia delodajalcev, so tudi
mnogo uplivale na to, da se je število tožb
zmanjšalo, zlasti □. pr. na Dunaju. Pismeno za
gotovilo, da se bo takointako vršilo — ter jaka
organizacija delavstva — to dvoje namreč marsi
katerega podjetnika odvrne od nepremišljenih
korakov.
V številkah o delovanju obrtnih sodišč se po
zna tudi delovanje strokovnih organizacij.
Pri vseh avstrijskih obrtnih sodiščih se je rešilo
tožb:
1905 1906 1907 1908
vsled zamude, pripoznanja ali odslopitve 2399 2376 2501 2408
vsled razsodbe
4600 4708 4585 4315
vsled poravnave . . 10.300 8443 8214 8256
oa drug način . . 9448 10.452 10.013 9650
torej sploh . . . 26 695 25 936 25.277 24.549
Število poravnav se je zadnje leto zopet zvi
šalo, število onih, ki so čakale končne sodbe, se je
pa zmanjšalo.
Uspehi tožiteljev v posameznih slučajih niso
bili veliki. Popolen uspeh se je dosegel le v 2451
slučajih, delni pa v 1173, odbilo pa se je 3917 slu
čajev. Od 100 tožb se je odbilo 4 6!
Dobro vemo pri vsem tem, da se gre v glav
nem za vprašanje dokazov, ne za pravna vpra
šanja. Največ slučajev je tako enostavaih, da se
prav redkokdaj pride do rešitve pravnih vprašanj.
Sodišče le odloča po navadi, kdo od nastopajočih
strank — tožnik ali toženec — more dokazati
svoje nazore, oziroma svoje trditve. Eno pa je
treba povdariti, d a j e delavec zmerom zadaj,
kadar je treba kaj dokazati. Delavska po
godba se navadno sklene ustmeno, kakšne pismene
medsebojne določbe sploh ne obstoje, zlasti ne

pri malih mojstrih, kjer se dogovorita delodajalec
za vstop v delo in izstop iz dela med štirimi očmi.
Pri ev. prepirih si stojita pri obrtnem sodišču
stranka nasproti stranki. Stvar sodišča je, da odloči,
komu je več verjeti Ce se po navadi sodišče
izreče, da je delodajalcem več verjeti, je to seve
v glavnem raditega, ker se smatrata sodnik in pa
zastopnik delodajalcev za pripadnika k tistemu
razredu, v katerem je toženi delodajalec — večkrat
pa se to zgodi tudi zategadelj, ker je delavec zelo
nespreten iu se ne zua pravilno zagovarjati. —
Pri večjih podjetjih pa ima delodajalec vedno
mnogo prič. Sam namreč ne sklene nikoli nobene
delavne pogodbe, ne odpusti nikogar, to vse na
pravi delovodja, izpričevala napiše knjigovodja itd.
— tako imajo večja podjetja vedno vse polno
prič proti tožniku. Da bi te priče kdaj v prid
tožnika govorile, o tem ni treba izgubljati besedij,
kajti vsakdo bo razumel, da ima njihova socialna
odvisnost največji vpliv na pričevanje.
V neuspehih tožb pri obrtnem sodišču se
javno zrcalijo uaše socialne razmere.
Delovanja obrtnih sodišč ne smemo precenje
vati. Slabe strani delavcev (kot delojemalcev)
povzročajo, da niso tožbe pri obrtnem sodišču nič
kaj izborno orožje v boju za mezdo in delavsko
razmerje. Obrtno sodišče je sicer prav koristna ia
potrebna inštitucija, ali ne takšna, na katero bi se
megel delavec brezpogojno zanesti.
Vendar — to se razume samoobsebi — je
velike važnosti, kakšne zastopnike ima delavstvo v
obrtnem sodišča. Ce so ti zastopniki taki, da ne
razumejo razrednega položaja delavstva, potem seve
je za delavce še slabše. Naloga strokovnih organi
zacij je, da izvolijo take može, ki znajo zagovar
jati interese delavstva ter da stoje za izvoljenimi
v vseh slučajih.
A. K—D.

Štirideset tisoči To bi bilo nekaj za — raz
mere ...
Pa značaj? Pa srce?
Ahl Neumnost! Štirideset tisoč — mar ne
bi bila to najboljša podlaga za značaj ? Bogastvo
je samostalnost, svoboda. S tem bi labko ures
ničeval svoje sanje.
A ona? — Ona ti je itak nedosežna. Dasi
ljubiš bliščečo zvezdo na visokem nebu, hodiš
vendar po blatni stezi...
Štirideset tisoč... toda deset let starejša I
A štirid ... Svoboda I Od nikogar ne boš odvisen.
Kar misliš, lahko izrečeš. Vsi oziri izginejo.
Pa saj je niti ne poznaš. Kdo ve, kako bi
te sprejela? Prijatelji so se menda tudi motili,
misleč, da te čakajo njene odprte roke. Kaj ko
bl se prepričal? To ne bi bilo težko. Seveda le
za šalo. Hahahal Poznati moram vendar ono, ki
so mi jo namenili za nevesto.
Da, vsekakor. Odpeljem se tja, pogledam in
potem se nasmejem prav od srca. To bo humo
reska sredi mračne drame.
Pojdimo! —
Nihče me ni opazil, ko sem prišel v Gorenji
trg. To je bilo dobro.
Stopil sem v gostilno kakor vsak gost.
čudna soba. Vidi se, da je tukaj red vladar. Ne
kako udobno se počuti človek tukaj. Hm, res
prav prijetno. Ljudje zahajajo radi semkaj. Go
tovo daje »divji kozel* lepega dobička. Pa štirideset tisoč------- ni šala !------- -

A hm, vino je dobro ... Ali me še kaj po
znate, gospa?
— O, seveda, seveda. Ko je naše pevsko
društvo blagoslavljalo svojo zastavo, ste bili tu,
kajneda ?
Res, res.
— O, spominjam se dobro. Bilo je prav
zabavno. One punice s cvetlicami so bile kaj lepe.
Dà, dà.
— No, v mestu imate takih zabav na pretek.
Seveda.
— Pri nas je življenje vse drugačno. Vse je
bolj enostavno. Kaj hočete, na kmetih smo.
Imate pa dober zraki
— Vobče smo na deželi prav srečni, morda
bolj kakor vi v mestu.
Rad verjamem. Že večkrat sem si želel ta
kega življenja.
Takoj sem se vgriznil v jezik. To je bilo
neumno.
— Pa zapustite mesto I Preselite se k nam,
na deželo I Tukaj bodete zdravi, kakor riba v vodi.
— Eh, človeku se ne izpolni vsaka želja ...
Ali poznate pota vraga in njegova sredstva ?
Hotel sem biti sila pameten, a vse, kar sem
zinil, je bilo neumno ...
Toda druzega dne sem že računal. Onih
deset let razlike me ni več motilo. Naposled —
ako si bogat, se odpelješ včasih v mesto, kjer
najdeš dovolj sveže mladosti. — Saj delajo tudi
drugi tako.,, Človek mora biti praktičen.

Naročajte in širite naš list!

Delavci in kmetovalci goriške dežele, glasujte dne 26. septembra 1909 za kandidate
delavske stranke:
kamnosek, Nabrežina.

odvetnik, Gorica.

mali posestnik in trgovec v Škrlljab-Dobravlje.
Za politični odbor deželne organizacije Jugoslovanske socialno-demokratične stranke na Goriška« :
V Gorici, 29. avgusta 1909.

Dr. Henrik Toma
Carjevi biriči.
Beli car, slovanski car, očka, batjuška, je zopet
v Peterburgu. Vrnil se je s svojega potovanja po
«Evropi», katere se njegova noga skoraj dotaknila
ni, kajti car vseh rabljev se še po morju ni upal
peljati, če ga ni spremljala cela mornarica spredaj
in zadaj. In če se je barka krvniškega carja mo
rala približati suhi zemlji, so bili na obrežju mo
bilizirani celi vojni zbori, med katere se za nič na
svetu ne bi bil smel pomešati civilist. Tako se je
vozil poglavar največje države v strahu in trepetu
po tujem morju in je bil vendar vesel, da je vsaj
za par tednov ušel iz svoje «ljubljene» domovine,
kjer se mora ustrašiti vsake škatljice sardink in
vsake kolesarske piščalke. Na tem strašnem slo
vesnem potovanju so ga pozdravljali glavarji Nem
čije, Francije, Anglije in meščansko časopisje je
natisnilo vsako besedico naštudiranih govoranc in
je poročalo o vsaki čaši šampanjca, ki se je popila
pri banketiranju.
Narodi pa so sprejemali gospoda Nikolaja
Holštajn Gotorp Romanova s kletvami. Veličanstvo
jih ni slišalo, zakaj vmes so stale široke vrste infanterijskih in kavalerijskih polkov. Vendar jih je
gospod Miklavž moral čutiti; saj se ni upal v
bližino.
Takrat pa kletve večinoma še niso veljale Ni
kolaju osebi, temveč Nikolaju simbolu. Ervniški
zistem, ki ga predstavlja car vseh Rusov, je bil
predmet splošnega ogorčenja, mož sam pa je veljal
skoraj povsod za slabiča, ki pač trepeče za svoje
življenje, sicer pa nič ne ve, kaj se godi v njegovi
ob irai državi, zlasti ne, kaj počenjajo njegovi po
licaji in sodniki.
Sreča se javlja redkokdaj, Če je ne pograbiš
v pravem času, ne pride nikdar več. Življenje ni
poezija. Sanje utegnejo biti lepe, a živeti se ne
more od njih. Fante, bodi pameten!-----------III.
In bil sem tako pameten. In sedaj stojim
pred oltarjem. V malo trenotkih bo vse končano.
Podoben sem onemu svetniku na žrtveniku.
Ničesar ne mislim, ničesar ne čutim. Ali živim?
Morda imajo prav oni čudni modroslovci, ki
pravijo, da je življenje domišljija. To bi bilo naj
bolje. Tedaj ni treba razmišljati in presojati. Ne
misliti — to je sploh največja sreča.
Zakaj se mi zdi, da se giblje svetnik tam
na oltarju? Zakaj se kamen premika? In obraz
se mu izpreminja 7---------Duhovnik me nekaj vpraša. Brezmiselno
odgovarjam: Hočem.
Oči pa moram upirati v onega svetnika.
Kakšna zmota je to? To ni svetnik, temveč
svetnica. Gotovo. Žensko lice.
Vdova na moji strani zašepeta polnoglasno:
Hočem.
Kakšno lice je to?
Ahl Groza! Ona je, moja dekiel Roko vzdi
guje, gleda me, gleda, njeni pogledi so puščice
— v cerkvi je temno — zakaj ne gore luči na
oltarju?.
Temno — temno — ničesar ne vidim —
samo njo — njo in zgrudim se na tla.
V omedlevici mi leže môra na prsi.
Kaj si storil?! Izdajstvo! Mene si ljubil in
svojo ljubezen si izdal. Prodal si se! Človek si
brez časti in poštenja! Fej, tej, fej!
Zbudim se. Hvala Bogu — bil je samo sen,
samo môra . .._______

Josip Peteian
Ta dolgoletna bajka je sedaj pokopana. Smrtni skupino revolucionarjev, med ujitni svojega naj
udarec ji je prizadel Burcev, ki je razkrinkal Azeva, boljšega prijatelja in njegovo bolno ženo . . .
Hartinga Landesena, Borowsko in zistem ruske
Na tak način vzdržuje carjeva poboja carjevo
tajne policije sploh. Doslej se je redno pokazovalo, samovlado. Tako se izvršujejo najstrameju hudo
da je Burcev temeljito poučen o teh razmerah in delstva pod plaščem zakona. Ampak pdti mora
da se mu lahko verjame. Zato je tudi popolnoma na dan, ko se zruši ves ta zločinski tule»
verjetno, da so njegove trditve o carju vseskozi res- ruski narodi rešijo Azeva, Hartinga, Birowski in
nične. Burcev pa pripoveduje, da so Nikolaju na Jučenke in vseb Stoljipinov in Nikolajev. Edto na
tančno znane vse hudobije tajne policije, vse pro bi želel trpinčenemu narodu, da bi doživel äapn
vokacije, vse špionstvo, vsa podla izdajstva, vs2 ta dan svoje slave in svobode?!
krvave sodbe. Za carja se vodi poseben dnevni za
pisnik, ki je seveda tajen, iz katerega se pa on po Obrtno sodišče v Ljubljani
učuje o vseh dogodkih. Bledi Miklavž torej ni ne
Deželna vlada je izdala glede aa volitve za
vedno orodje v rokah birokracije, temveč sam vr obrtno sodišče, ki se ima ustanoviti v Ljubljani,
hovni glavar tajne policije in začetnik njenih hu naslednji razglas:
dodelstev. On je na Ruskem to, kar je bil Abdul
Z ukazom pravosodnega ministrstva, dogovorno
Hamid na Turškem: Največji sovražnik, zatiralec z ministrstvi za notranje zadeve, trgovino in fi
in morilec svojega naroda.
nance z dne 15. julija 1909, drž. zak. št. 112, se
S tem se izpremeni marsikaj v sliki Rusije, je odredila ustanovitev obrtnega sodišča v Ljub
katero si je doslej vstvarjalo ljudstvo v Evropi. Na ljani s 1. decembrom 1909, kojega krajevna pri
vsak način si bo dobro zapomniti, da vlada groza stojnost obsega okoliš c. kr. okrajnega sodišča v
na Ruskem po carjevi volji in da je batjuška od Ljubljani in kojega krajevna pristojnost se razteza
govoren za vsa uradna hudodelstva. Kri ga ni slu- na vsa v § 1, odst. 2, zakona z dne 27. novembra
1 čajno pobrizgala, ampak sam jo je prelival, ve- 1896, drž. zak. šL 218, navedena, v okolišu obrt
doma in namenoma. To je treba vedeti, da se nega sodišča se nahajajoča podjetja, iznenši že
leznice.
prav razumejo boji v Rusiji.
Na podlagi naročila c. kr. jusiičnega ninittntn,
•
sporazumno z ministrstvi za trgovino in notranje
Senzacionalno in za rusko tajno policijo strašno
zadeve z dne 15. julija L I., št. 15.760, se uvidi
je še eno odkritje Burceva, ki je skoraj tako važno
c. kr. deželni vladi volitev prisednikov ia namest
kakor razkrinkanje Azeva. V Šarlotenburgu pri Benikov obrtnega sodišča ter obrtnih prisednikov
rolinu živi neka Jenaja J učenko, rojena Gern
vzklicnega sodišča odrediti na prvo polovico me
gross, lri je bila mnogo let član revolucionarne
seca novembra 1909 in se naznani natančnejši čas
ruske stranke. Njo označuje Burcev zdaj za orodje
volitve pozneje na krajevno-običajni način s po
ruske tajne policije.
sebnim razglasom.
Ze pred daljšim časom je Burcev trdil, da je
Število prisednikov obrtnega sodišča iznaša pe
ta ženska policijska agentka, toda ker ni bilo jasnih § 4 navedene ministrske odredbe 48, število na
dokazov, ni revolucionarni odbor nastopal proti mestnikov 28 in število prisednikov za vzklieno
njej. Pač pa je dovolil Burcevu, da sme na svojo sodišče v obrtnih spornih zadevah 12.
odgovornost preiskati stvar in gledati, kako jo do
Skupine obrtnih obratov za izvršitev volitev in
kaže. Burcevu se je naloga popolnoma posrečila; skupno število prisednikov in namestnikov obrt
potoval je v Berolin in tukaj je pripravil Gern- nega sodišča, ki jih voli v vsaki skupini, polovico
grossovo, da mu je v svojem stanovanju in v ka volilni razred podjetnikov in polovico volilni razred
varni pred pričami priznala svoje zveze s po delavcev, so po § 5 navedene ministrska odredbe
licijo. Tri ure Jo je Burcev zasliiaval kakor pre- določene tako-le:
izkovalni sodnik in končno je izpoznala, da ji ne
Skupina I. Vsi veliki obrati, izvzemši trgovinske
pomaga nobeno utajevanje, nobeno zavijanje, no i obrate: 16 prisednikov, 8 namestnikov obrtnega
bena laž. Tedaj je priznala: «Da, jaz sem izročila sodišča; 4 prisedniki vzklicnega sodišča.
Vaše prijatelje policiji. Jaz sem onemogočila Vaša
Skupina II. Vsi mali obrati, izvzemši trgovinske
podjetja.» Ko se je potem spomnila na svojega obrate: 20 prisednikov, 8 namestnikov obrtnega
sina, se je razjokala . . .
sodišča; 4 prisedniki vzklicnega sodišča,
Petnajst let je bila Gerngrossova v službi tajne
Skupina Ul. Vsi trgovinski obrati: 12 prised
policije. Petnajst let je varala člane stranke, v nikov, 8 namestnikov obrtnega sodišča ; 4 prisedkateri je bila vpisana. Sama je organizirala celo niki vzklicnega sodišča.
vrsto atentatov, da je potem izdala udeležence.
Velikim obratom je smatrati ona podjetja,
Njeno hudodelsko delovanje se je začelo že leta glede kojih je bilo predpisano letno občne pridob*
*
1894, ko je bila šele 23 let stara. Vse, kar je nine več nego 300 K.
mogla izvedeti o svojih sodrugih, je naznanjala po
Javnemu polaganju računa zavezana podjelj«
liciji, od katere je dobivala mesečno plačo. Izdala se štejejo k velikim obratom.
je med drugim Raskučinovo zaroto proti carju in
imetniki (namestniki, poslovodje, zakupniki’ vo
da bi se otresla vsakega suma, se je dala obsoditi ditelji obratov) onih obratov, na katere se razteza
na 11 mesecev ječe. Tako si je pridobila neome pristojnost obrtnega sodišča, se poživljajo, da tekom
jeno zaupanje med revolucionarji, katero je potem treh tednov po objavi tega razglasa v uradnem
izrabljala brez vesti in srca. Leta 1906 je šla v listu pismeno naznanijo občinakemn predstojništva
inozemstvo, da bi baje nakupila orožja za revolu stajalisča svojega obrata za sestavo volilnih ime
cionarje, pa je denuncirala policiji vse voditelje gi nikov obeh volilnih razredov potrebne podatke.
banja. Leta 1907 je sama organizirala atentat na Javne trgovske družbe, komanditake dražbe, deivrhovnega policijskega načelnika Reiabotta v Moskvi. niške družbe, pridobitne in gospodarske zadrug*
Sama je v gledališču pokazala mladi Siumi Fruraki- družbe, zavodi in društva morajo istočasno ime
novi prostor, odkoder ima streljati na Reinbotta novati izmed oseb, poklicanih «■ ni'h -*št®pawe
in prav na tem prostora jo je policija aretirala. Še in za izvrševanje volilne pravice, sic afi k večjemu
letos je na poseben podel način izročila policiji dve osebi, ki bodo zanje oddali glasovnice.
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Iihafa t Ljnbljani vsak
torek, četrtek in soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje

za celo leto 14 K, za pol leta 7 K!
za četrt leta 3 60 K, mesečno 1.20 K.
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta 4'80 K

PesassoBBS fttavlilka 18 v.

Glasilo Jugoslovanske socialne demokracije.
94. Štev.

V Ljubljani, v torek, dne 7. septembra 1909.

Reklamacije so poštnine proste.
Nefrankirana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inaeratl: Enostopna petit• vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

Leto XIL

dopise in rokopise za list: Uredništvo
ejtcecega tt*pora>, Ljubljana, — Za denarne pošiljatve
nvo.nta an Ust, reklamacije, inserate i. L d. : Upravništvo
«Bcseega ?s*9or*>, Ljubljana, šelenburgova ulica 6/H.

dočnost pa prepušča božji volji. Oa ima svojo zapirati šole. Občine in dežele store premalo za
listnico, drugo mu ui nič mar. Od zaključitve se ljudsko šolstvo; baje so prerevne. Država ne stori
ni niti ganil, da bi bil le količkaj pripravil pod takorekoč ničesar; baje ima premalo denarja za
lago za bodoče delo.
mitraljeze in barke. Tuintam se s privatnimi sred
Kal bo
parianento«?
Drugi se polotijo naloge, ki bi jo imel izvr stvi vsaj deloma izravnajo državne krivice; snu
Komaj štirinajst dni je tega, kar so se raz šiti on. Pokaže se, da bi se dalo omogočiti zbo jejo se privatne šole. No, grofu Slürgkhu se zdi to
nesle po avstrijskih deželah vesti, da se priprav rovanje in delo. Na krožniku se mu prinese pri menda žaljivo; kaj imajo dragi ljudje na svoje
ljajo politični zdravniki na operacijo, od katere se lika za uravnanje razmer. Ia tisti hip, ko bi mu stroške opravljati dolžnosti, ki jih ne izvr
sme baje pričakovati najboljši uspeh. Ko je Glom bilo treba le poseči po priliki, se namrdne pa za šuje on? Iu v sveti jezi — zapira šole. Zapira
binski skliceval svojo konferenco, je bil dvom na godrnja: «Dajte mi garancije!» Najbrže bi rad učne zavode «Svobodne šole», zapira češke šole
vseb koncih in krajih in pravzaprav se mu ni bilo imel prisego vsakega posameznega poslanca, da bo društva «Komensky». Klošterske šole pač ni zaprl
čuditi. Kaj naj bi opravile dobre besede, kjer ni priden kakor zahteva učitelj od šolskih otrok.
nobene.
dobre volje? Tem večje pa je bilo veselje, ko se
Izrazila se je želja, da bi se parlament skli
Nikjer na avetu ni šola tako politično vpra
je aa konferenci pokazalo, da je položaj vendar cal meseca septembra. To gospodu baronu že ni šanje kakor v Avstriji. To ni vesela reč, zakaj
ugodnejši in da obstrukcija ni neizogibno zlo. Ko všeč; on, ki je vzor slabotnosti, hoče glumiti že normalno bi bilo, da bi bile za šole merodajne
je Šušteršič sam izjavil, da ai v Slovanski Enoti leznega moža in ne trpi, da bi se kdo mešal v izključno potrebe izobrazbe in omike. Toda veselo
nobene stranke, ki bi hotela obstrukcijo za vsako to, kdaj naj se skliče državni zbor. Razburjeni du goralidol — tako je, in da je tako, so storile av
ceno, je bilo, kakor da ae je nebo izjasnilo, zakaj hovi so se bili nekoliko potolažili, a kakor da bi strijske vlade v svoji režiji, kolikor so le mogle.
Šušteršičeva stranka je bila v zadnjem zasedanju se bal popolnega pomirjenja, jih izkuša razdražiti Ce bi bile narodne razmere v tej državi osmih
voditeljica obstrukcije in če jo ta opusti, tedaj ni s svojim avtoritativnim odgovorom: V septembru narodov urejene, bi dobile šole tisti pomeD, ki
»zven čeških radikalcev nikogar več, ki bi sploh sploh ne!
jim gre po naravi. V sedanjih narodnih razmerah
hotel obstrninti. Češki radikalci s svojim malim
Temu pravi torej baron Bienerth vladati 1
je moralo pristransko nastopanje proti češkim šo
številom in s svojo neresnobo pa ne bi nikdar
Kakor da ne bi bilo dovolj prezidentove ne lam učinkovati kakor bomba in le na Studenca je
mogli postati nevarni parlamentu, če imajo le rodnosti, pa pomagajo še ostali ministri in naj morda še kdo, ki še čudi, da so vse strasti zopet
ostale stranke voljo za delo.
večjo slavo v razdevanjn bo nedvomno dosegel razbeljene ter da so pogoji za redno zborovanje
Ko te je torej na konferenci sklenilo, da naj plemeniti grof Stürgkh. Ta mož osrečuje Avstrijo češkega deželnega in državnega zbora tako slabi,
Glombinski nadaljnje svoje spravne poizkuse, je kot naučni minister in predstavlja v kabinetu libe kakor že dolgo ne. Povsod je pesimizem zopet
zavladalo upanje, da se parlament vendar zopet ralni element. Menda je bilo treba dokazati, da je na vrhuncu in treznemu razumu se godi slabše
oživi in da se začne delati. Bilo je seveda priča avstrijski liberalizem zmožen še bolj globoko pasti, nego Mulej Halidovim jetnikom.
kovati prepirov, najbrže celo viharjev v parla- 1 nego je padel že pred Bienerthovim vladanjem.
Ca bi bilo v taktiki Bienerthove vlade kaj
mentu, kar pa ne bi navsezadnje nič škodovalo, j Ce bi to bil poklic avstrijskih ministrov, bi se metode, bi bila edino ta, da hoče za vsako ceno
če le ae bi ostra taktika že naprej imela namena, moralo priznati, da ga je srečno izpolnil. Od razbiti parlament. A če je to njegov namen, se
razbiti parlament.
Stürgkhove prakse je le še en korak do tiste šole, moTa vprašati, zakaj ni tega že davno storil? Za
Prvi, ki je pokvaril ugodno razpoloženje, je ki smo jo v Avstriji imeli pred štiridesetimi leti kaj trati čas ?
bil — skoraj bi se reklo «seveda» -=- baron Bie in klerikalci bi morali biti blazni, če bi si želeli
Drogi sestanek slovenskih svobodo
nerth, mož, ki je še vedno ministrski predsednik drugega naučnega ministra.
Nedolžni ljndje so včasi mislili, da ima naučni
v Avstriji. Ta gospod postaja polagoma res psihomislecev.
logičen problem. Dasi je oficielni vodja politike minister pospeševati šolstvo. Grof Stürgkh je do
Zborovanje se je vršilo 5. septembra dopoldne
v državi, se cele tedne sploh ne zmeni za do kazal, da je v Avstriji logično mišljenje vedno in popoldne v areni «Narodnega doma» v Ljub
godke in za položaj. Zaključil je parlament, bo neopravičeno. la smatra za nalogo učne uprave, ljani. Udeležilo se je tega zborovanja 234 svo-
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PODLISTEK.
0 Božiča.
Zemlja je bila bela, nebo pa sivo. Debel sneg
je ležal po tleh, po strehah, po drevju. Nebo pa
je bilo enakomerno zavito v daleč, daleč raztegnen siv oblak, vse obzorje brez vsake druge
nijanse, brez vsake pičice kakšne druge barve.
Po hišah »o kurili v pečeh, na cesti je bilo kaj
takega nemogoče. Zato so bili ljudje po hišah,
vsaj po nekaterih, zadovoljni; po ulicah pa so
evokotali z zobmi, drgetali po vseh udih, stiskali
roke v žepe, energičnejši pa so izpuščali včasi
prav krepko kletvico v mrzli zrak, ki se pa zato
vendar ni hotel ogreti.
Večinoma so bili oni, ki sploh kaj imajo,
dobre volje. Božič — v tej besedi je nekaj čara. In takrat je bil Božič. Seveda niso opra
li vsi slavospevi, namenjeni temu prazniku
araikatera božična idila izvira samo iz ploe domišljije pisateljev; tudi ob tem času je
■m!ji mnogo več tragičnih ali pa vsaj neveprizorov nego radostnih in vznašajočih.
ipustitelNisem se namenil, pisati študije
č povedati sem vam hotel samo dogodbico.
osebnega. Kajti prepričan sem da se dœ
ia tisoče lakih in podobmh stvari. Saj je
raznovrstnosti vendar v
ž .
momentov, ki vse spajajo. to go m
nemogoče, da bi povedal kaj po

polnoma nezaslišanega, kaj takega, kar se je
samo enkrat zgodilo v vseh vekovih. Tako izrednih
dogodkov ne poznam. Torej moram ostati pri
navadnih rečeh in nasledno dogodbico pripove
dujem samo radi tega, ker me bližajoči se Božič
spominja na njo. Prvi del so mi povedali ljudje,
ki so starejši od mene in poznajo dotične raz
mere. Drugemu delu sem bil sam priča. Pa, da
ne lažem: pripovedujem vso stvar pravzaprav iz
egoizma, ker se bojim, da bi bil o Božiču zelo
žalosten, ako bi moral sam misliti na ta dogodek.
I.
Bil je torej dan pred Božičem. V hiši trgovca
Drobnika je bilo jako živahno. Kupčije so bile
dobre, kar je o takih praznikih jako važno. Kadar
je pri hiši denarja, ni vzroka, da ne bi bilo ve
selo. Pripravljali so se torej že več nego teden
dni na praznik, ki se ga vesele stari in mladi
ljudje. Drobnik in njegova tridesetletna soproga
sta imela otroka, sedemletno dekletce Natuško,
ki je pisala že pred štirinajstimi dnevi Jezušku
dolgo, dolgo pismo, naštevši mu vse svoje želje,
kar jih je gojilo njeno otroško srcé. Kakor je
bila majhna, je bilo teh želja dovolj, a bila je
vendar prepičana, da jih Božič izpolni vse. Samo
radi ene ni bila tako gotova in prav ta ji je bila
najmilejša. Drage volje bi bila sklenila z Je
zuskom kompromis tako, da bi bila žrtvovala
kakšno punčiko, knjigo s slikami, ali pa celo
toli zaželjeno kuhinjo, ako bi Ie prišel Ažmanov
Tonče na božični večer k njim. To je bil devet

leten fant, s katerim se je Natuška često igrala
in včasih sta šla tudi skupaj v šolo ali pa iz
šole. Ažman in Drobnik sta bila dobra prijatelja
in njuni soprogi sta bili celo nekaj v sorodu.
Tako sta se otroka seznanila. Včasih je šla Na
tuška k Ažmanovim, včasih je prišel Tonče
k Drobnikovim in starišem je bilo to povsem
všeč, ker so sl prihranili mnogo skrbi radi otrok,
ki v teh letih ne morejo živeti brez družbe, pa
bi bili sicer uhajali na ulico in kdo vé kam, pa
pri tem zašli v slabo druščino.
Natuška in Tonče sta bila po svoje tudi
jako dobra tovariša. Njiju igračke so bile nekako
skupna last; če je imel eden njiju kakšne sla
ščice, jih je moral tudi drugi okusiti, in če sta
skupaj kam šla, sta se morala vedno držati za
roko.
Natuški se je zdelo nemogoče, da o Božiču
ne bi bila s Tončetom skupaj. Kratkomaio ne
mogoče. Zato je tudi pisala Jezušku, naj poskrbi,
da oče in mati povabita Tončeta na božični
večer v svojo hišo, kajti to je vedela, da ona
tisti dan ne more k Ažmanovim. Vendar se je
bala, da bo njena prošnja zaman, kajti igračke
in knjige in obleke prinese Jezušček lahko Iz
nebes, Tončeta pa ne. No, slučajno se je zgo
dilo, da sta bila Ažman in njegova gospa za
Božič sama povabljena k neki znani, visoki rod
bini v Gradec in če bi bila odklonila vabilo
s kakršnimkoli zgovorom, bi bila zamera go
tova. In ko je Drobnik, ki je kdove odkod

Delavci in kmetovalci goriške dežele, glasujte dne 26. septembra 1909 za kandidate
delavske stranke:
kamnosek, Nabrežina.

mali posestnik in trgovec v ŠkrllJah-DobravIJe»
Za politični odbor deželne organizacije Jugoslovanske socialno-demokratične stranke na Goriškem
V Gorici, 29. avgusta 1909.

Dr. Henrik Tuma
bodomislecev, ki so prišli iz različnih krajev slo
venskih pokrajin. Hrvatska sekcija je poslala po
sebno deputacijo štirih članov. V imenu osrednjega
pripravljalnega odbora slovenske sekcije S. M. je
otvoril zborovanje IUG Lotrič. Vodil pa je zboro
vanje Hinko Hdller iz Nabrežine.
Prvi je referiral inženir Jekovec o «Morali
Svobodne Misli». Izvajal je v glavnem sle
deče misli: Morala Svob. Misli stremi po najintenzivnejši sreči posameznika ln družbe. Ona izkuša
regulirati egoizem, ki vlada v družbi. Ljudje morajo
zavedno uporabljati naravne zakone. Moralno de
janje (privatnega ali družabnega značaja) je ono, ki
kulturno krepi, nemoralno ono, ki slabi. Posvetna
morala ima merilo: gospodarstvo, ravnotežje med
izdatkom in prejemkom eneržije v vseh oblikah,
ki pridejo v človekovem zasebnem in javnem živ
ljenju v poštev. Zakoni, ki na podlagi energetike
to določajo, nimajo značaja verskih in državnih
zakonov. Zakoni svobodomiselne morale tvorijo
higijenske predpise osebnega in družabnega zna
čaja na duševnem in telesnem polju. Ideal te mo
rale je kar največja biološka izdatnost posamezni
kov in s tem družbe sploh. To se doseže, če se
nravstveno usposobi posameznika, da bo vedel v
vseh podrobnostih življenja, kaj ima delati in
zakaj.
Pravnik Lotrič je razpravljal o razmerju
or ganizacij e Svobodne Misli k politiki
in posameznim političnim strankam.
Naj slede nekatere glavne misli glede tega pro
blema: Svobodomiselno gibanje je kulturno-etično
gibanje, ki stremi po najširši svobodi in popol
nosti vsakega individua. Ono hoče braniti vsakega
posameznika proti kakoršnemukoli nasilju, ne ozi
raje se na versko ali politično konfesijo dotičnika.
Zato svobodomiselna organizacija ne more biti po
litična, ampak mora ohraniti svojo notranjo in zunajno neodvisnost od vsake druge organizacije,
ker drugače bi Svobodna Misel prenehala biti to,
kar je. — Nadalje je razpravljal o različnih vrstah
protiklerikalizma po vsebini in metodi. Ožigosal
je velikansko korupcijo našega javnega in zaseb
nega življenja. Kar žive Slovenci politično življenje,
se ni zgodilo toliko slučajev korupcije, kot v tem
kratkem času klerikalne strahovlade. — Napredne
meščanske stranke so versko indiferentne, neodkritosrčne. Povsod prevladaje v njih versko-cerkveni liberalizem. Slovenski narodno - napredni
izvedel Natuškino željo, vprašal Ažmana, ali bi
pustil Tončeta na sveti večer k njemu, je le-ta
prav veselo pritrdil.

In tako se je zgodilo, da se je Natuškina
želja izpolnila.
Ej, to je bilo veselo takrat okrog božičnega
drevesca, na katerem je gorelo nešteto svečič in
na čegar vejah so se svetili zlati orehi in neštete
druge malenkosti, razveseljajoče otroško sreč.
Okrog pa so bili nakopičeni razni darovi za Natuško in za Tončeta in za očeta in mater. Otroka
nista vedela, kaj početi samega veselja. Plesala
sta okrog drevesca, tekala sta sedaj tja, sedaj
sem, pokazovala sta drug drugemu in starišem
darove, s kratka, verjela sta, da je podobno tudi
v nebesih.

To je bil svet večer, katerega sta se oba
dolgo spominjala. Še večkrat sta pozneje oba,
kadar se jima je primerilo kaj lepega, dejala:
to je tako, kakor takrat o Božiču.
_________
Dalje prih.

Josip Petejan
stranki sta naprednost in svobodomiselnost le to
rej vinjeti. Daleč, daleč je še od prave demokra
cije in svobodomiselnosti. — Kar pa se tiče raz
merja med Svobodno Mislijo in socialno demokra
cijo, se teh dveh gibanj ue more identificirati. Oboje
gibanj temelji sicer na istem etičnem principa;
pravičnost napram vsem ljudem, v konsekvencah
pa gre vsako svojo pot. Za kar se bori Svobodna
Misel, se bori tudi socialna demokracija. Toda delo
krog socialne demokracije je mnogo širši kot pa
Svobodne Misli, ker socialna demokracija je poli
tična, gospodarska in kulturno-etična organizacija,
Svobodna Misel pa le kulturno-etična. Socialna
demokracija kot praktična organizacija mora imeti
fiksen program; ta temelji na gotovi filozofiji. So
cialna demokracija ima celoten svetoven nazor.
Na vsako vprašanje da odločen odgovor kot kaka
vera. In konečno je tudi vera življenja proletar
skega razreda.
Svobodna Misel propagira mišljensko revolucijo,
ostaja bolj pri teoriji, zaveda se relativnosti in sub
jektivnosti vsega, zato ne more imeti fiksnega
programa, celotnega svetovnega nazora. Sicer pa
v sedajni fazi razvoja človeške družbe ni nikakega
nasprotja med S. M. in soc. demokracijo. Nasprotno,
to dvoje gibanj drug drugega podpira in izpopol
njuje. Treba je najti le pravo medsebojno harmo
nijo. Zato pa z ozirom na današnje razmere nikakor
ni umestna taktika popolne izolacije soc. dem. stranke.
Tudi ni res, da bi taka taktika odgovarjala popol
noma principu razrednega boja. Kjer je mogoč
skupen nastop soc. demokracije z naprednimi me
ščanskimi strankami za razne postulate moderne kul
ture, naj soc. demokracija ne stoji na dogmatičnem,
ortodoksnem stališču popolne izolacija. V konflikt
bi prišla S. M. s socialno demokracijo šele v bo
doči socialistični državi. Kdor reelno misli, ve, da
nobena državna forma ne more popolnoma odstra
niti nasilja, zlorabe moči in egoizma. Zato bo tudi
v socijalistični državi ohranila S. M. svojo življenj
sko silo in bi šla v boj tudi proti nasilju sociali
stične države, v kolikor bo nasilje še obstojalo. Ta
krat bo nastal boj med socializmom kot reprezen
tantom kolektivnosti in Svobodno Mislijo kot za
štitnico vsakega individua.

Po tem referatu je govoril filozof Ivan Lah o
zahtevah «Svobodne šole». Razpravljal je
o veliki važnosti vzgoje za vsa polja človeškega
življenja. Kdor ima v oblasti šolo, ima bodočnost,
tisti je gospodar situacije. Zato streme razni faktorji
po tem, da dobe v svoje roke šolsko vzgojo. Za
šolo se bojuje cerkev, država in moderna družba.
Cerkev hoče vzgojiti v šoli ponižne vernike, država
vdane podložnike, moderna družba pa hoče šolo
osvoboditi od vseh škodljivih vplivov. Ona hoče,
da šola vzgaja svobodne ljudi, da jim da temelj,
na podlagi katerega naj se razvija vsak posameznik
do najviše mogoče popolnosti v blagor sebi in celi
družbi. Da bo šola svobodna, mora biti svoboden
najprej učitelj. Zato naj ima učitelj akademičoo
izobrazbo, versko-politično svobodo in zatigurano
materijalno eksistenco. Šolsko vzgojo ae more po
staviti na temelj moderne pedagogike.
O pomenu vpepeljevanja in potrebi
jugoslovanskega krematorija je govoril
JUG Kisovec. V uvodu je razmotrival zgodovinski
razvoj in način pokopavanja ljudi. Omenja obešanje
mrličev na drevo, da se v zraku izsuše (v Afriki),
pokopavanje v vodo (v valove svetega Ganga),
pokopavanje v zemljo, sežiganje mrličev pri starih
narodih kakor Rimljanih, Grkih,, Germanih, Slo

vanih. Na Kranjskem se je n, pr. našlo v Vačah
in Dolenji vasi 10.000 pepelnic.
Stari narodi so sežigali mrlife u 8fmadah.
toraj v plamenu. Tudi katoliška cerkev je Spočetka
svojega obstoja dovoljevala sežiganje taîîi^ p0.
zneje je to strogo prepovedala in je «aaaseiigaia
le še najslavnejše žive može raznih narodo': ttivn*
dano Brano, Hus i. L d.). — V sedanji dobi
dobiva ideja sežiganje mrličev po vseh civiliziranu,
državah vedno več tal. Zida se krematorije, kjer
se človeška trupla vpepeljuje potom zelo visoke
zračne temperature. Toraj se jih ne sežiga, amnak
vsled visoke temperature zraka se truplo razkroji
v teku 60 do 90 minut in ostane le nekoliko prahu,
ki se ga shrani v pepelnici. Vpepeljevanje sc dan
danes zavaja vsled higijenskih, estetičnih vzrokov
in vsled pijetete. Po vseh modernih državah se
zida krematorije, le klerikalna Avstrija tega ne
dovoljuje. Toda ideja vpepeljevanja mora prodreti
tudi pri nas. Zato naj se ustanovi društvo «Jugo
slovanski krematorij», ki bo to idejo širilo . ,
Na to se je vršila debata, v katero so zlasti
posegli Anton Kristan, Zalar, Kocmur, Hčiler i. dr
— Izvolilo se je tudi osrednji odbor slov. sekcije
S. M. Sestoji iz 10 odbornikov : prvi tajnik Lotrič,
drugi Zalar, delegat v mednarodno zvezo Kisovec
in sedem drugih članov odbora. Ako primerjamo
ta shod z lanskim, moramo zaznamovati v vsakem
oziru precejšen napredek svobodomiselnega gibanja
po slovenski domovini.

Iz stranke.
o Tajniitvo č»ik« «oe.-dem. stranke je iz
dalo svoje poročilo za letošnji zbor, ki se je sešel
v nedeljo na Smihovu. To poročilo obsega ceio
knjigo s 30 polami in daje popolno sliko o polo
žaju češke stranke, razvijajoče se tako krepko, da
bi zlasti našim jugoslovanskim sodrugom moraia
služiti za vzor. Samo nekatere številke naj p >zažejo, kakšna moč se izraža v naši bratski stranki.
V 28 okrožnih organizacijah, od katerih je 20 na
Češkem, 4 na Moravskem, 2 v Sleziji, po ena na
Gornjem in Nižjem Avstrijskem, Stoje stranka na
Češkem 1850, na Moravskem 324, v Stenji 69,
na Gornjem Avstrijskem 6, na Nižjem Avstrijskem
123, skupaj 2462 krajevnih organizacij, dočim jih
je imela 1906. leta 1517, leta 1907, pa 1922. Po
nepopolnih poročilih teh organizacij ni štele na
Češkem 91.794 (proti predlan skim 71.835), na
Moravskem 16 897 (proti 10.522), v Slezih 2980
(proti 1935), na Nižjem Avstrijskem 4802 (proti
4406), na Gornjem Avstrijskem 28 članov, To bi
bilo skupaj 116.762 članov. V resnici je to šte
vilo mnogo večje, kar je razvidno že iz blagaj
niškega poročila, Zadnje mesece so bili vplačani
doneski za 145 do 148.000 članov. Od zadnjegai
zbora 1907 do 30. junija t. 1. je bilo slrankinfa
blagajni plačanih 1,193.552 znamk. — V 2 let
in 10 mesecih je imela stranka na Češkem 158taborov, 8i41 javnih shodov, 3118 javnih preda
vanj, 5980 društvenih shodov in predavanj, 375?
volilnih shodov, 19 926 zaupnih, agitacijskih in o;
gsnizacijskih shodov. Na Moravskem 369 taborov.
1815 javnih shodov, 1689 javnih predavan;, društvenih shodov in predavani 1169 volilnih
shodov, 2127 zaupnih shodov. V Šieziji 39 tabo
rov, 522 javnih shodov, 276 javnih »redavanj.
191 društvenih shodov in predavan;. 168 voiiän.h
shodov, 762 zaupnih shodov. Na Nitjem Avstrij
skem 233 javnih shodov, 1216 javnih predavao;
°90 društvenih, 177 volila:h, 2239 zaupnih sho
dov. Na gornjem Avstrijskem 3 javne shode, 4 javna
predavanja, 96 društvenih shodov in predavanj,
6 volilnih, 64 zaupnih shodov. To je vs?gs skupa;
57.108 sestankov; od teh je bilo 783 prepoveda«
nlh, razpuščenih ali drugače onemogočenih, Stranka ima 25 političnih časopisov. med njimi
3 dnevnike. Poleg tega iwa 9 drug u listov (iio*
braževalnih L L d ) Ćeśkih strokovnih časopisov
je 43. Razven teh izhajajo «Obžot domk?ril a

®*lffró:3 ‘

kBlete’ <Zivnost-

®k> u ^-dem. obrtnike, «Družstevnik» za kon»

.

8- Splošna enaka volilna pravica za deželne

n°;re; okrajne in občinske zastope, poroča sodr
r~ c-i ^tva m «Obrana» za državne, deželne
i» 5ô*d
uslužbence. Brošure imajo velikanske Ant Nemec.
9. Strankin tisk, poroča sodr. Vaclav J opo 100.000. celo 145.000 iztisov. Naklada
šu družinskega koledarja je znašala zadnje hanis.
10. Volitve.
«Id ~v
mai8lti Ust 80.000 izvodov. __
11. Raznoterosti.
ooan jSKo ali policijsko je bilo preganjanih 134A
V komisijo za redakcijo predlogov so bili
sodrugov. 508 jih je bilo oproščenih. Kazni "
izvoljeni Aust, Bruha (s Češkega), T o u ž i 1,
»asale 12 let. § m’Mecev in 4 dni jece,
lapora ter 6293 K globe. — Občinskih volitev se Bechynë (z Moravskega), Cholek, Dvorak
Ie stranka udeležila v 786 in je zmagala v 564 (z Nižjega Avstrijskega), Pavian (iz Šlezije),
občinah, v nekaterih v tretjem, v nekaterih pa Novotny (z Gornjega Avstrijskega).
V kandidacijsko komisijo: Johanis, Teska,
tudi v drugem in deloma celo v 1. razredu. De- Honser, Tušar, Prokeš, Tomašek, Kudla.
■vet občin je popolnoma v socialno-demokratičnih
V komisijo za pregledovanje mandatov :
rokah. V 15 občinah m v 92 podobčinah so na
Novak, Vâcha, Merta, Budsky, Balat.
čelniki soc-ami demokratje. Stranka ima tudi
Praga, 5. septembra. Po današnji otvoritvi
mnogo zastopnikov v mestnih in šolskih svetih.
zbora je sodrug dr. Soukup predložil ostro re
solucijo proti zatvoritvi čeških šol na Dunaju ia
v Poštorni; resolucija zahteva ne le, da se šole
~ ^^oliikega shoda na Dunaja letos ne bo. takoj odpro, temveč da se tudi namesto privatnih
Aemski m slovenski klerikalci morajo sedaj glumiti šol osnujejo javne. Resolucija obsoja vsako nasilje
s narodne ljudi». Zaradi tega se morajo kregati proti katerikoli narodni manjšini, naj se gre za
med seboj, prepir pa ne more biti ugoden predmet slovanske manjšine v nemških, ali pa za nemške
sa shod. Sklicatelji so ga torej odpovedali in ob- ali romanske manjšine v slovanskih krajih.
žjubujejo, da ga bodo sklicali, kadar bo ugodnejši
Sodrug N ë m e c je potem predložil resolucijo,
cas. Skeptiki mislijo, da bo to dolgo trajalo, češ, ki izreka z najtoplejšimi besedami simpatije šved
med nemškimi in slovanskimi katoličani je preširok skim sodrugom, stoječim v silnem boju z nasilno
in predolg prepad. Ampak skeptiki se motijo. D anes kapitalisličuo kliko in jim želi popolno zmago.
zahteva kupčija, da se kregajo. Bo že kupčija spet
Sodrug Bruha predlaga na to resolucijo, ki
drugače nanesla, pa si bodo stiskali katoliške pozdravlja špansko socialno-demokracijo in obsoja
desnice, s katerimi si sedaj vzajemno žugajo.
barbarizem španske vlade proti revolucionarjem.
Vse resolucije so se sprejele z aklamacijo.
Blagoslov škofa Jegliča alorenaklm svobodoBialecem. Ob priliki drugega sestanka slovenskih Druga resolucija se je takoj odposlala mednarod
svobodomislecev je škofu Jegliču zopet krvavelo nemu sekretariatu v Bruselj.
Na to je dobil besedo sodrug Kyrkov iz
srce. Svoji globoki pobožnosti je dal duška na
ta način, da je odredil, naj se po vseh župnih Sofije kot zastopnik bolgarske socialne demokra
cerkvah v njegovi škofiji na dan tega shoda moli cije. S svojim znanim krasnim temperamentom
popoldne po krščanskem nauku žalostni del sve naglaša enotnost organiziranega proletariata vsega
tega rožnega venca in litanije na čast presv. srcu sveta in izreka češkim sodrugom tople pozdrave
Jezusovemu z dotičnimi molitvami. S tem svojim bolgarskih delavcev. Od češke socialne demokra
oklicom se je škof pokazal res pravega kristjana. cije se hoče učiti dela, organizacije. Bolgarski so
Dočim njegov ljubljenec Terseglav, ki po shodih drugi stoje na Balkanu na prvi straži in imajo
gori za krščanske ideje kot kak misijonar v svoji prenašati socializem iz Evrope v Azijo. Pooblaščen
preveliki gorečnosti, pači lepo idejo krščanske je tudi od mlade socialistične organizacije na
ljubezni, ker poživlja svoje somišljenike, naj se Turškem, da pozdravi češki zbor in da mu želi
bojujejo brezobzirno proti svojim nasprotnikom, uspeha, ker napredek vsakega dela svetovne so
poživlja škof svoje vernike, naj molijo za ne cialne demokracije je napredek vsega, torej tudi
srečne svobodomislece, „da bi se jih Bog usmilil bolgarskega in vsega balkanskega proletariata.
in bi se od zmote zopet povrnili k resnici, od Končuje z gromovitim živio-kliccm mednarodni in
črne tmine k svitlobi spoznanja Božjega*. Izmed češki socialni demokraciji. (Burno, dolgotrajno odo
vse kranjske duhovščine edini škof prav umeva bravanje.)
krščansko ljubezen ; tako kot svobodomisleci. Mož
Boža Vrhovsky zastopa socialno demokra
je res velikodušen! Kljub temu, da so mu svo tično organizacijo ogrskih Slovakov. V svojem go
bodomisleci očitali v „Svobodni Misli* da trdo voru opisuje tiranstvo madžarske oligarhije, proti
vratno zagovarja zgodovinsko laž o bivšem svet kateremu je socialna demokracija edini resni na
niku Janezu Nepomuku, da ne časti dovolj res sprotnik. Zahvaljuje se za pomoč, ki so jo doslej
nice, hčerke božje, kljub vsem tem zločinom on slovaški delavci uživali od češkik sodrugov. če
moli za svobodomislece. Velikodušen možl Ta škemu delavstvu ne more biti vseeno, če meji ob
kega blagoslova svobodomisleci pač niso priča fevdalno-azijsko, ali pa ob moderno-svobodno dr
kovali od škofa Jegliča. Zato mu gotovo tudi oni žavo. Kar je slovaški proletarijat doslej pretrpel,
velikodušno odpuščajo nekatere prenagljene be je le igračka spričo tega, kar ga še čaka. Toda
sede v njegovem blagoslovu kakor da je svobodo delavstvo se ne bo vdalo, ampak bo sledilo pri
miseln shod „grozen zločin*, „zlobno dejanje*, meru čeških sodrugov. (Glasno odobravanje.)
„veliko javno pohujšanje i. t. d. To je pobožni
Poslanec B e e r pozdravlja zbor v imenu
mož naredil le vsled svoje brezmejne pobožnosti. nemških sodiugov, ki so z delegacijo njega in so
Svobodomisleci mu vse odpuščajo, ker je škof druga Seligerja hoteli dokumentirati v času najbolj
največji širitelj imena „Svobodna Misel* po naši divjega šovinističnega boja, da stoje ramo ob rami
domovini, ker on s svojimi pastirskimi listi, s češkimi sodrug'. Pod senco razgretega naciona
s svojim blagoslovom dela sam največjo propa lizma uspeva policijski in klerikalni duh kakor
še nikdar ne; proti telj reakciji stoji socialna de
gando za svobodomiselno gibanje pri nas.
mokracija združena, bojujoča se za narodno in so
cialno osvoboditev narodov.
Potem govori sodrug Kristan, čigar govor
Zbor ceste soclil.-deaokratične stranke. objavimo obširneje.
Sodrug Bruha prečita pozdrave, katerih je
Praga, 5. septembra. Dane8 se je na Smichovu sešel deveti redni zbor češke socialno- prišlo brezštevilno iz vseh krajev,
Posl. Svèceny pozdravlja delegate in goste
demokratične stranke. Zboruje se v veliki dvo
rani „Narodnega Doma*. Sinoči je bila v|mali v imenu vseh smihovskih organizacij.
Poslanec dr. Soukup objavlja pismo sodr.
dvorani predkonferenca, na kateri so se določile
ïOTmalnosti. Danes se je zbor konštituiral. V Kacleroviča, srbskega poslanca, ki spominja
predsedništvo so izvoljeni : Josef Steiner in □a dobo največje vojne napetosti, ko je dobil od
Rudoli j aroš (za Češko), Karel Vančk (za čeških sodrugov neštete izraze simpatij. Obžaluje,
Moravsko), František T o m a š e k (za Nižje Av da se ne more udeležiti zbora in pošilja češkim
strijsko). Zapisnikarji so Karel B roži k (za sodrugom in sodruginjam iz rdečega Kragujevca
Češko), Vaclav ter ma k (za Moravsko), Josef najsrčnejše pozdrave. (Burno odobravanje.)
Na to se je prešlo na dnevni red. Poročilo o
Doiežal (za Nižje Avstrijsko), Karel Košata
strankinem delovanju je podal sodrug Bruha.
(za Slezijo).
Najvažnejše podatke smo že objavili v listu.
Sprejel se je sledeči dnevni red :
Praga. 5. septembra. Sera sta prišla sodruga
1. Otvoritev in konstituiranje zbora: a) vo
litev predsedništva; b) določitev opravilnika; Etbin Kristan in dr. Henrik Tum a, ki zastopata
c) določitev dnevnega reda; d) volitev komisije jugoslovansko socialno demokracijo na češkem stranza redakcijo predlogov; e) volitev komisije za k!nen zboru.
preg/edanje mandatov.
Snoči je prišel poslanec sodrug Scabar, ki
2. Poročila: a) tajnika; b) blagajnika ; c) ti
zastopa italijansko stranko in je v njenem imenu
skovnega odbora ; d) kontrole.
danes pozdravil zbor.
Praga, 5. septembra, O narodnem vprašanju
3 Delovanje socialnih demokratov v parla
se bo na zboru podalo poročilo in se bo otvorila
mentu, poroča poslanec dr. Soukup.
4. Delovanje socialnih demokratov v mo debata, ne bo se pa sklepala nikakršna metorična
ravskem deželnem zboru, poroča poslanec Kaiel resolucija, ker češka stranka ne more enostransko
reševati vprašanja, ki se tiče vseh narodov in tudi
n€k
5. Organizacija : a) Organizacija in njene bo noče postavljati bratskih strank pred gotova dejstva.
leče delovanje, poroča sodr. M Bruha; b) mla- Pač pa se namerava (kar je «Rdeči Prapor» že
linska agitacija, poroča sodr. E b el, c) ženska označil za potrebno, op. ur.), prihodnje leto sklicati

Domače vesti.

Zadnje vesti.

«nacija, poroča sodr. Mac h o va.
6. Narodno vprašanje m socialna demokrarvorn/’Æ /ir Bok» SîDCf 3*«
, 7 Kmetijstvo in sodalna demokracija, poro—- Gustav Hab ermann in dr. Alf.

skupen avstrijski zbor.

Praga, 6. septembra. Jutri, v torek zvečer,
bo na vrtu «Narodnega Doma» ljudski tabor z dnev
nim redom «Narodno vprašanje ni socialna demo
kracija.» Govorili bodo češki sodrugi in zastopniki
ostalih strank, ki ao prišli obiskat češki zbor.

Praga, 6. septembra. Nocoj sta z ozirom n*
strankin zbor dve slavnostni predstavi. V šumogradskem gledališču se igrąjo «Tkalci», v smichovskem pa «V valdštejnskem rovu».
Praga, 6. septembra. Včeraj je zbor delal
cez poldne do 2. in je končal poročilo in debato
o poročilih tajništva, blagajnika in kontrole. Po
poldne je bil na vrtu „Narodnega Doma* koncert
delavskega pevskega društva in rudarske godbe
iz Prihrama ; zvečer je bila v veliki dvorani „Nar.
Doma“ akademija, ki je jako lepo uspela.
Praga, 6. septembra. Komisija za pregledanje
mandatov še ni mogla zaključiti dela ; že sedaj se
pa vidi, da je na zboru okrog 500 delegatov.
Praga, 6. septembra. V slojem poročilu je
sodrug dr. Soukup dejal, da je Bienertov kabinet
rezultat zarote proti parlamentu.
Klad n o, 6. septembra. V sredo popoldne bo
tukaj velik ljudski tabor. Sklicateljstvo je naprosilo
sodruga Kristana in Kyrkova, da bi govorila
na taboru. Oba sodruga sta obljubila. Pričakuje se
ogromna udeležba.

Švedska generalna stavka.
Berlin, 5. septembra. Včeraj so bile v me
ščanskih časopisih vest', ki so hotele napraviti
vtisk, da je stavka na Švedskem končana ali pa
da se vsaj približuje naglemu koncu. Opozoriti je
treba, da se morajo vse te vesti zelo previdno
sprejeti. Do te ure ni še nič določenega ; delavstvo
je seveda pripravljeno skleniti mir, ker ne vodi
boja zaradi boja, temveč v svojo obrambo ; toda
na noben način ne misliti na tako spravo, da bi
se delavstvo vdalo. Za sedaj se morajo smatrati
vse vesti o miru za prezgodnje.
«Vorwärts» ima iz Stockholma sledeče po
ročilo :
Predsednik deželne centrale švedskih strokovnih
organizacij, sodrug Lindguist, je dal švedskemu
brzojavnemu uradu sledeče pojasnilo : Zahteve
vlade, v kateri je skrit namen, da bi se gotove
kategorije stavkujočih izročile takorekoč na kazen,
se od vodstva stranke z vso odločnostjo zavrača.
Takih pogojev ne bodo delavci nikdar sprejeli,
najmanj v ta namen, da bi dosegli posredovanje
vlade.
Pač pa bi bilo vodstvu mogoče, nastopiti
eventualno drugo pot. Će bi razmere tako nanesle,
bi odredila, da se sprejme delo pri vseb podjet
nikih, ki niso člani švedske zveze delo
dajalcev, vsled česar bi zadela stavka le tiste
podjetniške organizacije, ki so jo povzročile s svo
jim izključevanjem delavcev. To bi pomenilo, da
bi šlo 100.000 delavcev zopet na delo, dočim bi
jih 163 000 ostalo v stavki. Za pogoj take izpremerube v bojevni fronti pa bi moralo vodstvo
stavke dobiti garancijo, da poseže država na
celi črti vmes, da se definitivno reši kon
flikt Na ta način bi boj postal obramba na
pram podjetniški organizaciji, ki je z izključevanjem
obnorela.
Konference barona Bienertha. D u n a j, 6. sep
tembra. Danes je ministrski predsednik baron
Bienerth konferiral z raznimi vodilnimi politiki
ustavovernega in fevdalnega veleposestva. Misel,
da bi fevdalno veleposestvo v češkem deželnem
zboru prepustilo eno odborniških mest ustavovercem se je opustila, pač pa nameravajo usta
noviti dve novi odborniški mesti, eno češko in
eno nemško.
D u n a j, 6. septembra. Bienerth bo prihodnje
dni nadaljeval svoje konferece z odločilnimi po
litiki deželnozborskih strank; najpoprej pridejo na
vrsto Nemci, za njimi Čehi. Splošno vlada pre
cejšen pesimizem glede Bienerthove akcije in pre
vladuje mnenje, da se Bienerthu ne posreči za
gotovitev delavnosti češkega deželnega zbora.
Frotičeikl izgredi na Dana|n. Dunaj, 7. sep
tembra. Za današnji pogreb učiteljskega priprav
nika Wintnicha, ki je padel ob zadnjih izgredih
kot žrtev policije, je nemški obrambni odbor izdal
oklic, v katerem zatrjuje, da so Dunajčani v
obrambi nemške zemlje pripravljeni žrtvovati
tudi svoje življenje in poziva na obilno ude
ležbo.
Dunaj, 6. septembra. Parlamentarna komi
sija krščansko - socialne stranke se je pečala s
poslednjimi narodno-političnimi dogodki na Du
naju in sklenila sledeče resolucije : ohranitev nem
škega značaja dunajskega mesta je v eminentnem
interesu nemškega naroda in avstrijske države in
zategadelj je čimpreje doseči sankcijo za lex
Axmann (ki določa za vso Nižjo Avstrijo nem
ščino kot učni jezik), pač pa je obsojati cestne
demonstracije, ki svojega narodno-političnega na
mena ne dosegajo.

Majhno po5cW«
je naprodaj na Dolenjskem v
bližini premogokopa Karmelj
obstoječe iz hiše, hleva, dveh njiv, travnika in

gozda. Cena 1800 kron. Več se izve pri Draščeku
T Gabrijelah ali pa pri stražniku Bevcu v Ljubljani,

Izhaja t Ljubljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto H K, za pol leta 7 K:
za četrt leta 3 50 K, mesečno 1.20 K.
za Nemčijo za pol leta 7-90, zi č trt
leta 4 K; za Amerik, zi pol leta
9 50 K za četrt leta 4 80 K
Atavtlb« IB v.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
95. štev.

V Ljubljani, v četrtek, dne 9. septembra 1909.

NASLOVA: Za dopise in rokopise ta list: Uredništvo
«Rdečega Prapora», ljnbljana. — Za denarne pošiljatve
naročila an list, reklamacije, inserate i. L d. : Upravništvo
•Rdečega Prapora», ljnbljana, Šelenburgova ulica 6/U.

Volilno gibanje na Goriške«.
(Iz govora sodruga Etbina Kristana na deželni konferenci
soeialdemokratične stranke v Gorici dne 29. avgusta 1909.)

Zii se mi potrebno, i'pregovoriti nekaj besed
in aicer 1 z ozirom na spošni položaj in 2. z ozi
rom na položaj, omesjen po predgovornikih.
Jaz bi prijel bika za rogove in ze vprašal tako:
Ce bi bil položaj oa Goriškom tak, da bi na celi
Srti zmagala samo krerikalna stranka in da ne
pride v deželni odbor nihče razven klerikalcev,
ako nr glasujejo socialisti za liberalce — ali naj
bi tudi tedaj socialno-demokratična stranka nastopila
samostojno? — Ia odločno bi odgovoril: Da!
Nikar ne igrajmo slepe miši, pa si ne dopove
dujmo, da je mogoče z enkratnimi volitvami uničiti
klerikalizem in pripeljati napredno misel do zmage.
Klerikalizem na Goriškem se začne kakor kkrkalizem na Kranjskem šele takrat dejanstvo rušiti in
premagovati, kadar pride do očitne vlade in mora
strgati Ir'nko s svoj'gj obraza. Ali imate v celi
Avstriji razveo socialno-demokratične eno stranko,
ki bi nosila tako demokratično krinko kakor naša
klerikalna stranka? Öe primerjamo po Slovenskem
meščanske stranke med seboj, pa vidimo, da ni li
beralna stranka v nobenem oziru bolj demokra
tična od klerikalne. Ta pa ima najugodnejše po
goje za demagogijo, dokler nima očitno vladne
moči v rokah. V klerikalni stranki so različne
struje; na skrajnem desnem krilu stoje stari kon
servativci, na skrajnem levem pa mladi elementi,
v katerih je tudi dejansko precej demokratičnega
□agnenja. Danes se ta nasprotja še ne kažejo
javno, zakaj vsi vedo, da morajo biti složni, če
hočejo priti do moči. Konservativci in pristni kle
rikalci reprezentirajo stranko, po shodih pa hodijo
mladi in govore, kakor da bi bili govori doslovno
prepisani iz socialno-demokratičnih zapisnikov, samo,
da se vedno pravi «Slovenaska Ljudska Stranka»,

vsebina sama pa je kakor da bi govoril socialni
demokrat. In zaradi tega jim je ljudstvo verjelo.
Trdijo, da doslej niso mogli delati, ker je liberalno-nemška zveza tu, ki jih tlači in ki j h ne
pusti do vlade. Sedaj so prišli na Kranjskem do
vlade v deželnem zboru in v deželnem odboru.
In glejmo!
Čudež je, naravnost čudež: Šj eno leto ni
minilo, odkar so dobili absolutno vlado v deželi
in že se kruši. Tako je pa tudi na Goriškem. Tol ko časa, dokler bo med klerikalno stranko in
med njeno pravo nasprotnico stal Gabrščekizem,
toliko časa se bo klerikalcem dobro godilo, češ,
varovati morajo Boga, braniti svetinje in tako na
prej. Toliko časa bodo demagogična in navidezno
opozicijonalna stranka. V resnici bodo pa imeli
krmilo v rekah in vlado v dežel', ki bode škodo
vala v vsi m demokratičnemu ljudstvu.
Cernu se torej bati eventualne klerikalne
zmage, če vidimo, da je to zgodovinski proces, ki
se mora izvršiti? Umetno ga zaustavljati pomeni
le zadrževati razvoj, torej ovirati napredek. In ta
razvoj je potreben. Kadar bo klerikalna stranka stala
v celi gloriji pred nami, takrat šele se bo morala
pred ljudstvom pokazati v pravi luči in Sele te
daj se obrne njena pot navzdol. In prav z ozirom
na učiteljstvo, prav z ozirom na šolstvo se zdi
potrebno, da se izbriše s slovenskega lica to, kar
pri nas imenujejo liberalizem. Kdo pa je še tako
naiven, da pričakuje učiteljske rešitve od libera
lizma? Ce bi tudi morda dobil učitelj par goldi
narjev priboljška na svoji plači, bi vendar pomoč
ne bila taka, kakor jo potrebujejo učitelji; naj
manj pa bi bil učitelj potem bolj svoboden. Ce
zmagajo tisti kandidatje, ki jih pri «Soči» naprav
ljajo, se pa sploh 7godi to, kar lani. Pride Ga
bršček in sedeti bode hotel na svojem kurulskem
stolčku in, Če to ne pojde, pokliče Fajdultija in
makari vse hudiče na pomoč in situacija ostane
nemogoča kakor lani.
Ce bi bilo ljudstvo tako organizirano, da bi
bilo dovolj močno za energičen nastop in če ne bi
bila goriška dežela majhen del, ki sam za-se ne

Reklamacije so poštnine proste.
Nefrankirana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserat! : Enostopna petit vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkat po dogovoru.

Leto XII.

more ničesar opraviti, če bi bila to nekaka Švica
ki v svojem krogu lahko samostojno jdeluje, tedaj
bi se tudi te okolnosti ne bilo ustrašiti. Ce de
želni odbor štirikrat, petkrat ne pride do tega, da
konstituira svoj odbor, potem se lahko zgodi, ka
kor na Hrvatskem : da se začne absolutistična
vlada. Pravzaprav se že sedaj vlada absolutistično
v deželi in je vsa konstitucija sama fikcija, če ni
mate od lanskega leta nobenega zbora v deželi.
Očiten absolutizem pa bi porodil nujni odpor
ljudstva in če bi, kakor pravim, bila' ljudska orga
nizacija dovolj krepka, bi bilo le pozdraviti odlo
čen političen prelom. V sedanjih razmerah pa je
nesposobnost deželnega zbora le v prid vladnemu
absolutizmu. Vsak izid volitev, Id ohranjuje dose
danjo situacijo na Goriškem, bi škodovala ljudstvu,
tedaj bi škodovala tudi učiteljstvu.
Ce pa bi z učitelji govorili, potem pa bi
bilo povedati še nekaj druzega. Učitelji so radi
svoje dobrodušnosti, radi svoje lahkovernosti sami
mnogo krivi, da se jim tako prokleto slabo godi. Ali
je v tem ozirn kakšna razlka med položajem na
Goriškem in na Kranjskem? Ce je na Kranjskem
lahko voditelj liberalne stranke dr. Tavčar govoril
o <šomaštrih», ki da so samo breme v stranki,
in če vendar liberalci prosijo učitelje pri vsakih
volitvah za agitacijo, če kažejo jasno, da ni libe
ralcem na usodi učiteljev nič ležeče in če se ven
dar učitelji vedno izpostavljajo za liberalizem, si
morajo res marsikaj sami pripisati. Ce gredo to
rej učitelji še enkrat v boj za liberalce, ali ko
ristijo s tem sebi? Nel Utrdili bi liberalce v njih
nazorih, da ae ni treba ozirati na noben program,
češ, saj imamo ljudi, ki se dajo lahko pregovoriti.
To je naloga, katero so liberalci namenili tudi
socialno-demokratični strank'. Saj so to vedno
mislili in Gabršček si še vedno domišljuje, da je
soc. demokratičaa stranka rep te krčmarske libe
ralne stranke. Kakor se je delavstvo emancipiralo,
tako bi bilo potrebno, da bi se tudi gospodje uči
telji emancipirali. Jaz nisem fanatik, da bi rektl,
naj potem trumoma pristopijo socialno-demokra
tični stranki.

kliški šoli. Nosila je seveda že dolga krila in ' .partijo* na deželo, kar je on sprejel z največjim
rekli so ji : Gospića Natalija. Mladi, pa včasih tudi ' veseljem.
Dolga vrsta kočij se je odpeljala v Hruškostarejši gospodje so upirali vanjo poželjive po
Dalje.
glede, kar je bilo zelo umevno, kajti bila je lepa ! vico, kjer je Drobnik imel svojo vilo z velikim
n.
kakor model za kako Venero. In to je bilo od vrtom. Za vasjo je bil hrib s starim, krasnim
Cas se ni ustavil ob tistem lepem Božiču. začetka sveta tako, pa ostane menda vedno tako, gozdom.
Vsa družba je zajtrkovala v vili, potem pa
Neustavno je hitel v večnost, niti za hip ni ostal. da lepa dekleta ugajajo moškim. No, Natuška se j
In tako so Natuški in Tonetu minevala otroška ni zmenila za to in če jo je kdo opozarjal, da so se peš odpravili v gozd. Imeli so seboj malo
leta. Za oba je prišla doba, ko se dogajajo prve je že tolikim gospodom zavrtila glave, se je le godbo, angleške igre, jedi in pijače, in vse je bilo
veselo, zlasti mladina.
večje izpremembe v človeškem srcu ; čuti se vzbu poredno smejala. Kdo ve, kaj je mislila I., .
Tone in Natuška sta hodila skupaj, ako se
jajo. postajajo zavednejšt in življenje dobiva prvič
Tudi v očetovi hiši so se zgodile razne iz
neko giobokejšo veljavo. Nekatere ljudi zadene premene. Zadnja leta je bila kupčija izredno sme sploh govoriti o hoji. Kajti tu se je skakalo,
fo nekoliko prej, druge pozneje, pravijo, da ne srečna in Drobnikovo premoženje je naraščalo, tekalo semintja, porednosti ni bilo ne konca, ne
katerih sploh nikdar ; ali teh mora biti jako malo. da se je sam čudil. Včasih je denar kar deževal kraja. Natuška in Tone sta se prijela za roko, pa
Natuška in Tone nista s štirinajstimi, pet v hišo. Drobnik je razširjeval kupčijo, kupil je sta jo ubrala navkreber, da se je kar prašilo za
najstimi leti sanjarila o tajnih pripovestih zvezd, novo, veliko hišo, vilo na deželi, pristopil je njima.
— Kdo naju preteče?
nista si priznavala ljubezni. Ali ko je Tone odšel raznim delniškim podjetjem, skratka: ne da bi
Mnogo parov je teklo za njima, ali menda
po dovršeni gimnaziji v Gradec na vseučilišče, sam vedel, kako se je zgodilo pravzaprav, je
nihče
ni imel tako dobrih nog, kakor onadva.
je bilo obema težko pri srcu. Vsaj temno sta postal velik gospod.
Prva
sta
prispela na grič in dolgo sta morala
slutila, da ju veže nekaj močnega in da je med
Ko je Tone prišel prvič iz Gradca, se je kar čakati, dokler je prišla družba za njima. Pa ona
njima nekaj sladkega, prijetnega, — več nego
nista niti opazila tega. Od tekanja spehana, sta
otroiko prijateljstvo in navada skupnega obče- čudil.
Drobniku je njegov novi položaj nalagal globoko dihala, lica so jima žarela, oči so se
vanja K se je Tone odpeljal, je stala Natuška
dolgo na kolodvoru. Na obeh straneh je bilo sli- vsepolno socialnih dolžnosti. Vsaj domišljal si je jima svetile. Še vedno sta se držala za roko, ne
Uti nekaj vzdihov in celo nekoliko solza je po to in njegova soproga ga je zlasti naganjala, naj J da bi izpregovorila besedice. A bilo Je, kakor bi
se .pokaže*. Pozimi so v novi hiši prirejali si bili roki pripovedovali — mnogo — milih,
kalo.
Dalje Priht
Tone se je vrnil na prve počitnice. Natuška plesove, soareje, čajne večere, poleti pa izlete in • ljubih stvari.
Ie
«daj dovršila svoje nauke na višji de piknike. Neki dan so tudi Toneta povabili na
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Res pa mora učitelj ravno tako, kakor de
lavec, prodajati svojo delavno moč pod tistimi
pogoji, katere rau predpisuje delodajalec. Učitelji
nimajo svoje lastnine. Njih delavna moč ni sicer
krepost irt spretnost mišic kakor pri mizarju, kamno
seku i. t. d.
Zato pa se njih delavna moč koncentrira v
možganih. In prav tako kakor delavec, mora gle
dati, da pride do razmer, ob katerih bode prisilil
delodajalca, da mu plača, kolikor si je zaslužil.
Prijatelji 1 Motili bi se, kdor bi pričakoval, da
je liberalna stranka zmožna izpeljati kak program.
Maramo imeti pred očmi, da ima vsaka politična
stranka svojo gospodarsko podlago in samo tista
stranka se lahko vzdržuje, katera ni sezidana v
oblakih, ampak ki hoče zastopati gotove razredne,
ali vsaj stanovske interese.
Liberalna stranka je stranka tislih, ki imajo
«nc-kaj pod palcem» ; stranka tistih, ki imajo ves
interes na tem; da rastejo obresti in katerim je
vse na tem ležeče, da rastejo dohodki brez dela.
S tem je rečeno, da morajo biti proti vsakemu
stremljenju, ki gre za tem, da se izboljša položaj,
od dela živečih ljudi. To je stranka tistih, ki gredo
za tem, da sa ne plačuje delo, nego lenoba. Libe
ralci imajo pravico v «Soči» pisati, da so prijatelji
učiteljstva. To se da z različnimi frazami zaviti in
poviti tako, da ljudje nazadnje še verjamejo. Se
veda se za frazami skriva hinavščina. Na Goriškem
se ne razvijajo prav nič drugačne razmere, kakor
povsod drugod po svetu. Meščanski liberalizem je
nekdaj ustvaril šolski zakon za ljudske šole, zakoD,
ki je bd nedvomno napreden. Danes pa vidite, da
zapušča buržoazija svoj zakon na celi črti. Zakaj
njeni razredni interesi so močnejši od idealnih.
Delavec namreč, ki je bil prej tele, ki ni po
znalo druzega kakor svoj hlevček in ki je mislilo,
da se jasli napolnijo, Če prosi Boga in vse svet
nike, ta. delavec je poslal svoje otroke v nove šole.
Sin je prišel iz šole in je znal čitati. Ta sin ni
več ostal v dolini; šei je na hrib, pogledal okrog
in videl je, da je svet večji. Ta delavec je odprl
oči in vsled šole in izobrazbe je postal nevaren
kapitalizmu.
Danes je prišlo tako daleč, da imajo liberalci
svojega ministra grofa Stürgkha. Ta zapira svobodne
šole na ukaz rimskega papeža. Molil bi se, kdor
bi mislil, da je samo gref Slûrghk taka stara
baba. Na Kranjskem je bil odpuščen iz službe mož,
ki ima odlične sposobnosti, da izvršuje svoj znan
stveni poklic. Ni zakrivil druzega, kakor da je bil
far, potem pa izstopil iz katoliške cerkve in se
ožeoil. Dr. Tavčar kot zastopnik liberalne stranke
je v deželnem odboru glasoval zato, da dobi ta
človek brco, z izgovorom, češ, da je mislil, da mu
preskrbi odpravščino.
Liberalizem ui danes nič druzega, kakor pri
vesek klerikalizma, reservoar, iz katerega zajema
klerikalizem svojo moč. — Le poglejte, kakor hitro
postane klerikalna stranka močna, takoj skačejo
ljudje iz liberalne stranke trumoma v klerikalno.
Jasno je, da kdor se ne upa nevzdržno naprej,
pojde tja, dokler je čas.
Meni se zdi, da je boljše imeti nasprotnika,
kateremu gledam v obraz, kakor pa človeka za
seboj, kateri neprenehoma pazi, da me sune pod
rebra. Socialna demokracija bi se ponižala, bi se
osramotila, če bi po tem, kar se je lani zgodilo,
še enkrat šla pomagat ti liberalni kliki. Dr. Treo
je bil zastopnik liberalne stranke. Na lanski kon
ferenci se je posebno povdarjalo, da je težko, da
je skoraj nemogoče, podpirati tiste ljudi, kateri
snujejo N. D. O. Ali ni takrat dr. Treo rekel,
da nimajo liberalci ničesar opraviti s to organi
zacijo P Hvala bogu, da so delavci previdni in da
na njihove limanice nihče ne gre, da je N. D. O.
sama brezpomembna. Ali fakt je, da liberalci delajo,
da bi razdrli socialno demokracijo in razdvojili de
lavstvo. Kadar jim teče voda v grlo, pa pridejo in
prosijo za pomoč. Meni je neumevno, ampak če
so oni dovolj nesramni, ne smemo mi biti mevže,
Učiteljstvo nima pričakovati boljšega položaja
prej, dokler ne zmaga socialna demokracija. Abso
lutno ni nobene druge stranke, ki bi mogla biti
za učiteljstvo. Na Kranjskem bodi Lampe okrog in
naravnost na shodih pravi učiteljstvu: dokler ne
boste v klerikalni stranki, ne dobite nobenega
beliča. Za klerikalce se to pravi, da naj postane
učitelj mežnar kako; nekdaj, potem dobi par soldov
več, katere jun bode klerikalizem preskrbel, z drugo
roko pa dvakrat nazaj vzel. Od liberalcev pa ni
mogoče pričakovati ničesar — kar so mi tudi

mnogi liberalni učitelji priznali, imate li eno me
ščansko stranko, ki bi si upal* učiteljem poboljšati
plače za 100% P Ce danes dobite 2 gld. več, dati
morate 2 gld. več za hrauo. Cudno se mi zdi, da
hodijo učitelji daaes v tako agrarno stranko, ka
kršna je sedanja na Goriškem, da hodijo pomagat
tisti stranki, katera nastopa za podraženje kruha,
da torej gredo sami sebi rezat v živo meso. Meni
se zdi to nerazumljivo. Ampak, prijatelji, če nas
ti ljudje ne razumejo, to za nas ne sme biti razlog,
da bi izpremenili tisto taktiko, katero smo spoznali
za edino pravo. Zato prosim, da gre socialno - de
mokratična stranka samostojno v boj, brez
ozira na desno in levo in da se pripravi na
dan 26. septembra. Sistem se mora izpremeniti,
da se odpravi privilegij, da ljudstvo spozna, da
mora iti v boj za splošno in enako volilno pravico,
ki jo identična s socialno-demokratično stranko.
To storite in čim več ljudi o tem prepričate,
toliko večje bode vaše delo, ne samo za vas, tem
več tudi za bodočnost cele goriške dežele in vsega
slovenskega naroda.

Dokument naše dobe.
„Slov. Narod’ je objavil sledečo prošnjo
upokojenega kranjskega učitelja na deželni zbor.
Vdano podpisani nadučitelj v p, rojen v
Goričah nad Kranjem 1. 1846., pristojen v Stari
trg pri Poljanah, bivajoč v Begunjah pri Lescah,
služboval sem na raznih šolah na Kranjskem in
v Trbovljah-Vode na Štajerskem od 1876. do
konca 1905., ozir. 1907. leta — torej par mesecev
manj, nego trideset let.
Bolezen, katero sem si vsled mojemu zdravju
ne prijajočega zraka — osobito slabe pitne vode
v Starem trgu pri Poljanah, nakopał —, je bila
posledica moje predčasne vpokojitve —, datirane
z dnem 15. septembra 1905, št. 4296 (začasno)
ozir. z dnem 30. julija 1907, št. 1911 (stalno).
V vpokojnino všteli so mi — 26 let — L j.
definitivna leta, dočim so mi blizo štiri provizo
rična leta — in povrh še tretjo starostno do
klado enostavno kar naravnost — odbili.
Pokojnine so mi z zgoraj navedenim vpokojninskim dekretom (stalnim) z dnem 30. julija
1907, št. 1911, priznali 1051 K ali mesečnih
87 K 60 v.
Sem sodnijsko ločen oženjenec s tremi ži
vimi otroci, katere moram sam s svojimi učitelj
skimi dohodki brez kakega drugega premoženja
ali kakega postranskega zaslužka preživljati,
razun najstarejšega sina Rudolfa, katerega sem
spravil v službo pri c. kr. državni železnici
v Trstu.
Meni — za mojo osebo določenih je 50 K
na mesec — žena pa, katera z dvema hčerkama
biva v Ljubljani, dobiva iz moje pokojnine zase
in za obe hčerki skupaj — mesečnih 36 — piši
šestintrideset kron.
S to in tako pokojnino brez vsakega pre
moženja ali drugih dohodkov — pa naj stanu
primerno — živimo —! Ironija — naša šolska
postava —.
Vrhutega — neozdravljiva bolezen v dru
žini —1 Ena navedenih hčerk — 17 letna Angela
— je od rojstva sem padavična ali epileptična
— tako, da revica niti šole ne more obiskovati
— in je vsled tega popoln analfabet, ter je vsled
te grozne bolezni mati prav mnogokrat kar po
cele dni, od jutra do večera ž njo zaposljena.
— Hčerka Maksimilijana obiskuje pa drugo leto
višjo mestno dekliško šolo v Ljubljani.
Sram me je kot omikanca povedati tukaj,
kako po beraško-siromašno se preživljamo —,
kako po pasje — stradamo. Zatrdim pa takoj
tukaj, da bi i že nadalje voljno in potrpežljivo
prenašali to siromašno uboštvo, da ni sila skrajna
— da nam ne preti pogin za lakoto —,
Vprašam Vas, merodajne faktorje, ali sem
sedaj morebiti jaz na vrsti, da po zgledu —
mnogih mojih tovarišev - sotrpinov zapadem po
Vaši krivdi z nedolžno družino vred — strašni
kranjski učiteljski bolezni —, katera gre na
Kranjskem po — ljudeh - učiteljih—, tanjki su
šici — vsled pomanjkanja in groznega pasjega
stradanja — ?
Na veliko sramoto naiih kranjskih učiteljskih
razmer, naj mi bo na tem mestu dovoljeno na
vesti fakt, da sem kot vpokojeni nadučitelj s tri
desetimi siužbenimi leti — bil primoran —vzpričo take beraške pokojnine — na eni —,
vsled take grozne draginje — na drugi — in

rezultirende teh dveh — vsied strašnega poman-. kanja in pasjega stradanja — po tretji stran: —
i bil prisiljen — kot hlapec stopili v službo za
samo hrano in stanovanje i. s. pri posestniku
Fran Rotarju v Srednji vasi pri Goričah št. 13,
in v isti lastnosti in za isto plačo zadnji čas pri
posestniku Fran Ribnikarju na Dobrem poiju
št. 1 pri Radovljici.
Ker pa nadalje — star sem 62 it.
nç
morem več hlapčevskih del opravljati —, nedolžna
družina pa mi v Ljubljani gladu umira -, pro
sim veleslavni deželni zbor, naj mi kar najhitreje
zapiše izdatna in območna zdravila za moj osla
beli želodec — in za izstradane želodčke moje
siromašne družine tam doli v beli Ljubljani.
V Begunjah pri Lescah, 28. avg. 1909.
F. G.

nadučitelj v p.
— Ha, kaka radost, po tridesetih letih trdega
vzgojevanja kmetske mladine uživati tak pokoj.
Čast deželi kranjski, ki tako ravna s svojimi uči
telji, da na starost še psa lahko zavidajo za nje
govo eksistenco I
Prošnjo smo ponatisnili v celosti, ket je
’ važen dokument naše kulturne mizerije in velike
j socialne bede, kateri je naše učiteljstvo izročeno,
j Objavljano jo pa tudi, ker je v njej avtentičen
dokaz, da se ves čas t. zv. liberalne ere na Krani' skem ni za učiteljstvo prav nič storilo. „Slov.
; Narod" nehote priznava, kako cinično je libe. raina stranka zanemarjala opravičene zahteve uči• teljstva, kako ga je leta in leta za nos vodila in
s ga politično izkoriščala. In to priznanje je za nas
nekaj vredno, ker postavlja tolikokrat proglašeno
„naprednost“ liberalne stranke v čedno luč.

Domače vesti.
— Za sova mestna zastavljalnico, ki se snuje
v Ljubljani, razpisuje magistrat šest službenih mest.
Precej gotovo je, da se bo za te službe oglasilo
mnogo prosilcev, zakaj časi ao slabi, življenje je
težko in do zaslužka se ne prihaja kar meninič
tebiaič. Vsaj splošno velja to žalostno pravilo. V
posebnih slučajih so seveda izjeme. O takih izjemah
se govori tudi sedaj v poučenih krogih, kjer se
sodi, da bi si bii mestni magistrat lahko prihranil
denar, ki ga mora plačati za mseriranje siužnenega
razpisa. V omenjenih krogih namreč pravijo, da
so osebe za razpisane službe že izvoljene in do
ločene in da pride zlasti «N. D. O.» v poštev,
Nočemo sicer trditi, da je ta glas brezpogojno za
nesljiv, ker nočemo odstrašiti prosilcev, k: morda
z ozirom na svoje sposobnosti upajo, da dobe eno
ali drugo razpisanih služab. Vendar pa se ne bomo
kar mč čudili, če bo tako-le n. pr. gospod Škerl
imenovan za cenilca ali kaj podobnega, ker se po
izkušnjah vedno lahko kolikor toliko ugiba bo
dočnost Izkušnja pa uči, da je liberalstvo vedno
najboljše priporočilo za službe, ki jih oddaja mestni
magistrat. Na Kranjskem je sedaj sploh tako : Kdor
želi ljubljanske službe, postani liberalec, kdor išče
službe pr: deželi, bodi klerikalec, v vsakem slučaju
seveda «prepričan» ia «navdušen». O javnih raz
pisih pa mislijo ljudje, ki niso naivni, že davno,
da se pišejo in tiskajo le še «radi lepšega», iz
praznega ničesa se ue porajajo take misli.
— Kranjsko ioizlvo pod talarjem Uhhnitc
krajni šolski sveti, potuhnite se okrajni sveti ir
skrij se slavni deželni šolski svet. Na Kranjskem
imamo v zadnjem času le še eno samo šolske
instanco; ime ji je dekanijska konferenca. Na
takih posvetih zbrani fajmoštri in kaplani imajo
kot redno točko na dnevnem redu: oddajo uči
teljskih služb. Deželni šolski svet igra samo
teater in recitira le, kar mu „gospodje* suflirajo.
Klerikalni stranki, ki klerikalizem taji kot kača
nogi, se je že v močnj meri posrečilo spraviti
deželo kranjsko pod farski podplat Kako dolgo
še bodete grešiti na ljudsko potrpežljivost?
— Uradnik »LjobijuBkegp, žvona“ postane
najbrž profesor dr. Josip Tominšek, ki se v zad
njem času zelo zanima za „kulturno“ klerikalne
gibanje po Slovenskem. Daroval je v ta namen
že nekaj kronic. Udeležil se je tudi shoda klen
kalne akademicne mladine v „Unionu“. Ne vemo,
če je ob tej priliki nosil tudi svoj zaslužni
križec. Mož kaze res vsestransko zanimanie ra
razna gibanja po slovenskem. Zato bo „Ljub
ljanski Zvon pod njegovim uredništvom tud'
vsestransko napredoval. Res, doba „Velikega
našn
t
2‘ate čase celo v modeme
našo beletristično literaturo.
. - Dvomili imo, doige «ao opali in se bali,
.1 Ie n®P°sled zva'i »n zleže iz goriške agrarne
stranke. Slovo smo upu in strahu dah------ sed*.:
vidimo, da je gora porodila miško S Takih nespretni
ljudi ss nismo srečali v pohtičaem
La
imajo ugodHa, ljudstvo je pripravljeno, da sc origps
V stanovski organizaciji, kakršne ne bi podil ae
liberalizem, ae klerikalizem, agraru pa prilike ne
spoznajo, marveč nanje piunejo in jo brcnejo v kot,
Kakor si posteljejo, tako bodo težah, Ampas zas&j

96. štev.

V Ljubljani, v soboto, dne 11. septembra 1909.

N KS L O V A ; Z* dopise io rokopisa ta lisi : ürsdolâtvo
‘Bdečega Prapore», Ljubljm*. — Za denarne pošiljatve
naročila ao list, reklamacije, inserate i. L d. : Upravništvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana, Šelenburgova ulica 6/U.

StclaUseB in stavke.
Od oaarsikattreg* vplivnega veljaka (nesocialiata)
pogostoma čuje mnenje, da sploh ni
nikake temeljite razlike med delom in kapitalom.
Nasprotstvo, ki se dane« pojavlja med delavci in
kapitalisti, je baje le nekako umetno provzročcno.
To nasproUtvo in zlasti »tavke, pripisujejo ti možje
bolj ignoranci obek «iojev, kot pa čemu drugemu.
Pa do danes se ni posrečilo niti za pičico
ublažiti nasprobtva med delom in kapitalom, mar
več se godi ravno narobe : nasprotstvo je vsak dan
večje. Zakaj P To je sedaj naloga socialista, da nam
stvar raztolmači
Socializem zatrjuje, da je človeška družba raz
deljena v dva razreda, namreč v razred lastnikov
kapitala in v razred lastnikov delavne sile ali moči.
Ta dva razreda se srečavata na ekonomičnem polju
kot temeljita nasprotnika. Kapitalizem samnasebi
ne rodi ničesar; primoran je torej stopiti na trg
in delati poaadbe u delavno tilo, ki je edina
prednost, katero ima delavski razred na razpolago.
Pri aakupovanju te delavne sile se poslužuje kapi
talizem istega načina, kot pri nakupovanju vsakega
druzega blaga : izkuša kupiti isto kolikor mogoče
*e nizki ceni. Razred lastnikov delavne sile pa
zopet na drugi strani ponuja to svojo prednost za
mezdo, kar pomenja kruh za njega. Iz tega je raz
vidno, da posedujeta ta dva razreda vsak po eno
prednost in oba ta sloja potrebujeta produkcije.
Delavski razred je aktivni in kapitalistični je pa
sivni faktor. Oba se takorekoč družita in preustvarjata surovino v izgotovljen produkt. Na ta
način si ta dva razreda stojita nasproti kot tekmeca
z diametralno nasprotnimi si interesi. Kapitalistični
razred kupuje delavno silo kolikor mogoče po nizkih
cenah in posledice tega so majhne plače ter dolgi

k

delavniki. Ako bi posamezni kapitalist prelomil to
ekonomično postavo svojega razreda in pričel de
lovati v svojem podjetju po principih pravičnosti,
žrtvoval bi samega sebe v tvojem poizkusu. Delavski
razred pa zopet izkuša prodati svojo lastnino, de
lavno moč, kolikor megoče po visokih cenah in za
skrajšani delavni čas. In da se delavcem vspešneje
uresničijo želje, te organizujejo v unije, v zavesti,
da je v združenju meč.
Ped današnjim ekonomskim sistemom se pri
pisuje vsa produkcija kapitalističnemu razredu, ki
si lasti pravico do nje, dasiravno je izdelana po
delavskem razredu. Vzrok temu je, ker delavec, ki
dela za mez o, pripozna takoj ko je bil najet pod
pogodbo plače, ki jo bode prejel za svoje delo, da
postane vet njegov produkt, brez ozira na količino
in kakovost, last njegovega delodajalca. Ce se po
javi stavka ali štrajk, tedaj je to navadno vpra
šanje, koliko produkta je deležen eni ali drugi teh
dveh razredov. Koliko več produkta si prilasti en
razred, toliko manj ostane drugemu.
Tako bijeta ta dva razreda v človeški družbi
neprestan boj za prvenstvo.
Ali je pa temu mogoče odpomoči? Da; po
polnoma lahko, dasiravno je marsikomu to težko
razumeti. Socializem je sredstvo za rešitev te
ugaoke. Delavski razred naj vzame v svojo posest
mašinerijo, zemljo in ostala sredstva za produkcijo
in naj producira na svojo pest. Ta sistem, kadar
se vresniči, bo učinil, da postane ves svet družba
pridelovalcev. Delavskih nesporazumljenj takrat ne
bo več, kapitalizem bode dokončal tek svojega
obstanka.
Socializem prav gotovo nastopi v prihodnji
dobi človeške revolucije iu svet se že pripravlja za
to dobo.

Kapitalistična umazanost.
Načelnik okrajne bolniške blagajne v Kranju
je g. G ril Pirc, ki je tudi deželni poslanec. Torej
oseba, ki je odgovorna javni kritiki, ako v izvrše-

majo ničesar. Bilo bi jako nepremišljeno, prezi
rati to dejstvo. Skratka : oče in jaz želiva, da bi
se vedla bolj rezervirano napram mlademu
Dalje.
Ažmanu.
Natuška jo je pogledala čudno, skoro bo
Družba je našla pripraven prostor, kjer se je
lestno.
Ali bila je poslušno dete. Niti besedice
utaborila. igrali so lawn-tennis, peli si, godba je
ni
zinila
in odsihdob ni več toliko plesala s To
svirala in konečno so začeli plesati. Ah, kako so
netom.
se vrtili po mehkem mahat Natuška in Tone
Počitnice so kmalu minile in mladi Ažman
nista niti pomislita, da bi se moglo še komu na
I
se
je
odpeljal na Dunaj, da nadaljuje vseučiliške
svetu tako dobro goditi, kakor njima. Menda sta
nauke.
tudi največ plesala. Seveda se je morala Naluška
III.
včasih tudi s kakšnim drugim gospodom zavr
Nihče ne more gledati v bodočnost — tudi
teti. Tone je moral tudi druge dame poprositi
J; Drobnikovi niso imeli tega daru. Da so vedeli,
plesa, ali največ sta vendar skupaj plesala.
Bil je zopet krasen dan. No, prišel je večer kaj se zgodi v dveh letih, bi morda ne bili opo
in zabava se je morala zaključiti. Družba se je minjali svoje Natuške, naj se ne peča toliko
z latnpijoni in bakljami vrnila v vilo, ker so vsi z Ažmanovim Tonetom ...
Če je bilo takrat še res, da se Natuški ni
prenočili ; drugo jutro pa so se odpeljali nazaj
manjkalo
oboževalcev, s katerimi bi bilo tudi
v mesto.
Nafušk« je bila ’rečna, kolikor le more biti resno računati za gotove slučaje, je vzeti v poštev,
da je to bilo pač takrat res; v dveh letih se je
srečno dekle v njenih letih.
A ko so se gostje poslovili, jo je mati po- pa to izpremenilo v marsičem. Natuška je bila
še vedno lepo dekle. Še vedno — tako so govo
klicala ter ji dejala:
— Čuj, Natuška! Opozoriti te moram na rili tisti, ki nosijo v sebi Faustovega vedno za
»kaj, česar sama menda še nisi pomislila. Včeraj nikujočega duha. Nepristranska sodba pa je mo
» »e neprenehoma družila z Ažmanovim Antonom, rala reči : Natuška je krasno dekle in od dne do
*dao si plesala i njim. To pa ne gre. Saj veš, dne postaja še krasnejša. Njene oči, ki so bile
je naš sedanji položaj. Ti si sedaj, hvala nekdaj samo lepe, so poslale sedaj tudi izrazite.
bogato dekle in lahko izbiraš med prvimi Nekaj globokega je bilo v njih, kar je pripove
dovalo poznavalcu ljudske duše čudne povesti ô
»abtči, iz*tenb se ti ne manjka. Ažmanovi ni-

PODLISTEK.
O Bežita,

Leto XII.

vauju svojih častnih funkcij kaj zagreši. Pod nje
govim načelstvom se je zgodil slučaj, ki ga opišemo.
In kakor se bo videlo, utegne biti še več podobnih
slučajev. Jernej Ottermann iz Luž št. 40 je bil
delavec pri tvrdki Wasierwerksbau Krainburg, Jos.
Bacher, zavarovan pri okrajni bolniški blagajni v
Kranju. Od dne 11. novembra do 19. decembra
1908 zapadli bolniški prispevki so se mu vedno
izplačali, od 20. decembra 1908 do 23. januarja
1909 zapadlih mu pa načelstvo ni hotelo izpla
čati. Ia sicer iž razlogov: Osterman se je ogla
sil s pravilnim bolniškim listom pri blagajni. Bla
gajnik g. Rudolf Kokalj mu je pa rekel, da manjka
delodajalčevega podpisa, torej da je list nepra
vilen in blagajna da mu nič ne sme izplačati.
Delodajalca takrat ni bilo v Kranju; zato si ni O.
mogel oskrbeti pravočasnih podpisov tudi na poznej
ših listih. Ko se je delodajalec vrnil, je liste podpisal
in O. je šel 30. januarja in vnovič 1. februarja k
blagajni pe prispevke za čas od 20. decembra 1908
do 23. januarja 1909, Pozitivnega uspeha ni do
segel, pač pa negativnega: sedaj je od bla
gajnika izvedel, da ne dobi nič. In sicer
zato ne, češ, da so prispevki zapadli v tem času,
ker jih po mnenju načelstvani pravo
časno dvignil, t. j. vsako soboto za vsak
teden sprotill

Torej načelstvo blagajne je izdalo 16. febr.
1909 sklep, da iz navedenih razlogov O. ue dobi
za omenjeni čas bolnišnine.
Proti temu sklepu se je O. pritožil na raz
sodišče blagajne.

Pritožba je bila zavrnjena, češ, «načelništvo
je bilo opravičeno odkloniti Vam podporo, ker je
niste dvigali vsak teden sproti, kajti iz opazke na
bolniškem listu poučeni ste bili, da imate bolnišnino dvigniti vsak teden sproti. Tozadevno
opazko je izdalo načelstvo na podlagi zakona in
pravil, katera določajo da se izplačuje bolniščina
vsako soboto za dokončani teden. Sploh pa naživljenju, razvijajočem se in mogočno valujočem
v dnu srca. Ali tisti, ki so se takrat vrteli okoli
Natuške in ji šepetali ljubeznjive besede v ušesa,
niso čitali v njenih očeh. Oni so računali hladno
in premišljeno. Matematika pa je eksaktna veda
in njeni problemi se spreminjajo z izpremenjenimi številkami. Mnogoštevilni Natuškini obože
valci so računali danes drugače, nego pred
dvemi leti.

Drobnik je bil izkušen trgovec, pa vendar
ni bil dosti premeten. Nenadejana sreča ga je
storila preveč predrznega ; v dveh kratkih letih je
bilo veliko premoženje izgubljeno. Razna po
djetja, na katerih je bil angažiran, so propala in
polomi so požrli njegovo novo hišo, vilo in
ogromne svote denarja. Še vesel je moral biti,
da ni bilo hujšega. O nekdanjih koncertih, plesih,
izletih, ni bilo več govora; Drobnik je moral
skrbeti, kako da zasluži toliko, da zamore vsaj
deloma dostojno živeti z ženo in hčerjo. To je
bila tem večja briga, ker se Drobnikova ni mogla
odvaditi lepim toaletam in podobnim rečem, ka
terih ni brez denarja. In z agenturami je bilo
težko zaslužiti toliko.
Natuška torej ni bila več «partija*. Njeni
nekdanji oboževalci pa so rekli potihoma: «Saj
nismo neumni* in izginili so drug za drugim.
Drobnikovi soprogi ni bilo več treba sprejemati
mnogoštevilnih posetov.

I

Delavci in kmetovalci goriške dežele, glasujte dne 26. septembra 1909 za kandidate

delavske stranke:

__

•

kamnosek, Nabrežina.

odvetnik, Gorica.

mali posestnik ln trgovec v Škriljah-Dobravlfe,.
Za politični odbor deželne organizacije Jugoslovanske socialno-demokratične stranke na Goriškem
V Gorici, 29. avgusta 1909.

Dr. Henrik Tuma

Josip Peteian

moženja znanega bivšega svobodomisleca Faukaia»
Ta možakar zastopa po milosti Fauksiove žene nje
«pojerbanc» petice kot virilist y občinskem zastopa
in je toraj gotovo oseba, ki ima vse predpogoje,
da se mu klanja ves občinski zastop t Lupanom
vred. Tega mnenja je seveda ie on in da nje
govi neprostovoljni tovariši v občinskem sveta ag
dele to mnenje, so mu precej jasno povedali dne
17. avgusta in bodo menda Se primerno potrdiu
pred forumom Justicije, znane avstrijske boginie
Ko je prišel možakar dne 17. avgusia L 1. k
sklicani občinski seji v družbi njemu enakih olikancev, mu je že zasmrdelo, da se je došli go
spodi (sami virilist») odkażało prostore, kar je se
veda popolnoma prav ia pametno, ker se mora
vendar vedeti, kje sede svobodno voljeni zastopnik!
prebivalstva in kje nepotrebna šara starih kranjskih
privilegijev. Možakarju torej te ni ugajalo in svoje
nevoljo je moral pokazati, rekoč: «Men se na bu
placa kazal, jest plačam za mojga psa več davka,
kukar tiat ka tuki sedeja,» Seveda mu ta pariamentaričen protest ni dosti koristil in zavze; je
slednjič odkażano mesto. O nižinski svetovalci so pa
premišljali, če bi temu oiikancu ne pristojalo bolj
mesto poleg njegovega psa ob robu krila njegove
žene, in njih naloga bo povedati volilcem, kasc
mnenje ima o njih oče Snoj, ki jih primerja svo
jemu psu. To je surovost aajaišje vrste in označuje
gosp. Snoja v njegovi pravi oholosti in domišljavosti. Možakar pa s tem slavnim činom -e ni bil
zadovoljen
in je otresal še ec čas s roj neotesan
Dopisi.
jezik, dokler končno ne dobi besedo svetovalec
Il Spodnje Šiške. Zadnje občinske volitve v gosp. Borštnar. Pred njim sta govorila sodr. Kle
Spodnji Šiški so prinesle zizimbambulom poraz na menčič in Ojster in gosp. Snoj je upošteval znane
celi črti. Niti enega pristaša nimajo v občinskem izkušnjo, da s socialnimi demokrati ni dobro koruze
zastopu, in to jih boli. Najlepše pa je to, da du ličkati. Ko pa je poprijel g. Borštnar besedo, je
ševno zaostale reve pripisujejo vzrok njih propada izbruhnila vsa doslej pridržana strast starega
železničarjem, ali kakor oni pravijo pritepencem, grešnika in našla izhoda v dosedaj v šišenskem
med tem ko vrabci na šišenski šoii pojo slavo občinskem zastopu še ne izrečeni podlosti: «Toga
bivšemu občinskemu odboru.
na buma puslušal, ven s ta baraba.»
Pa bodi si kakorkoli. Dejstvo je, da je naša
Vse je strmelo! Osupen pa ni bil samo gosp.
stranka zmagala v tretjem razredu in da sedaj za Borštnar in ž njim ves občinski zastop, sramovali
stopa šest naših sodrugov v Šiški interese delav so se svojega tovariša tudi zizibambuiski virilisti
skega ljudstva, kolikor je pri današnjem družabnem od Kneza pa dob do Seitla in jo odkurili.
neredu to pač mogoče. To boli bivšo gospodo.
Gosp. župan je seveda napravil svojo dolžnost,
Ker se jim pa ne da povoda za utemeljeno kri izreke! Snoju grajo in ga za naslednje tri seje
tiko, so v veliki zadregi in stiskajo svoje pesti v izključil.
žepih. Največji veleumi med njimi pa seveda ne
Sodišče pa je prisodilo Saoju za njegovo rov
poznajo pametne taktike molčanja, temveč se trudijo tarsko maniro 48 ur zapora, oz. 20 kron globe.
ua vse načine, da se javnost lahko prepriča o njih
Krško. Na dopis v .Slovenskem Narodu* z
posebni oliki in si na ta način upajo pripraviti dne 31. avgusta 1909, št 198 .Županska volitev
Natuški ni bilo žal tega. Saj se ni nikdai občinski stolček t bodoče. Tako n. pr. mesar Seitl v Krškem*, stavim dopisniku »Hrst* sledeča vpradobro počutila med onimi gladkimi figurami, ki vihti svoje orjaške roke, ki bi delale Golijatu čast, šanja: 1. Ali ni res, da je R. rekel. .Jerman bo
so vedno tako govorile, kakor so se naučile iz in konsekventno zatrjuje, da tega ne bo, da bi pri župan, jaz (mislil je seveda sebe) pa pn i sve
tepenci vladali Š ško, pozabi pa pri tem povedati, tovalec? 2. Ali ni res, da R. ni prvi svetovalec,
raznih „Komplimentirbtlcher*, a niso imeli ni
da je bila preuredba potrebna, ker so bili možje
česar lastnega v sebi. Materi pa je bilo žal, kajti njegovega kalibra popolnoma nezmožni za te posle. ampak šele osmi (o strašno)? 3. Ali ni res, da
sta dva svetovalca pri zadnjih državnozborskih
izginile so ji razne lepe sanje... Tudi ona je Pozabi tudi, da je v pravem pomenu besede, pri volitvah volila klerikalno? dim ena ,so na razpo
slišala, da pride Ažmanov Tone zopet na nekaj tepenec edino in izključno le on, ki še pred ne lago.) 4. Ali ni res, da ni cei občinski odbor
tednov domov, ali ona je ostala ravnodušna ob dolgimi leti ničesar ni imet Ce ima možakar danes liberalen? 5. Ali ni res, da odbornik, ki jev so
tej vesti. Natuški pa je nekaj zabliščalo v očeh denaija, ni to njegova zasluga, temveč ie preveliko kolskem odboru zahteva! .sokolsko" godbo?
zaupanje železničarjev v njegovo možatost, ki so
in v srcu jo je nekaj speklo. Spomnila se je ne mu pridno nosili svoje desetice v mesarsko žrelo. 6. Ali ni res, da bi bil .H" rad župan? 7. Ali
ni res, da je R. hotel imeti v občinskem odboru
kega lepega svetega večera in onih časov, ko je Razun g. Seitla je še cela vrsta takih izobražencev župnika ? 8. Ali n; res, da ste hoteli zagrizenega
bila še otrok in misli so ji tkale trak iz onih let v Šiški, ki reprezentirajo zadnje ostanke sloven nem. nacionalca Z, voliti v odbor? 9. Ati ni res.
skega liberalizma in s svojim početjem najbolj po da je bil pred 3 leti Z. določen za župana pa
do trenutka sedanjosti...
Tone je res prišel. Bil je že pravi mož, ki je trjujejo naše mnenje, da ta gospoda ni zmožna za potem ni prišel v odbor? 10. au ni res da j£a
javne posle. Omenimo le najglasnejše n. pr. Maurer,
znal samozavestno nastopati. A notranjost mu hi Burger, Mohar, Marinko i. t d., sami ljudje, ka požarna bramba 1----ni res, da ste z
bila tako krepka in samostalna, kakor bi bilo so terih obstanek je odvisen le od železničarjev, in 12. Ali ni res, da malimi izjemami presedlali ?
kateri bi morali, če bi hoteli železničarji, najprvi Kdo je tedaj ubo ae časi izpreminjajo? Kajne?
diti po njegovi zunanjosti.
gi na duhu? Sodbo prepustim
Drugi dan po njegovem prihodu ga je Na- povezati svoje culice in odriniti. Taki pojavi nas sl. občinstvu. Če še ni zadosti stvar jasna, kdo
seveda
vobče
ne
morejo
tangirati,
ker
smo
jih
ima prav in zak aj ae gre, pridem še z drugimi
tuška srečala na trgu. Pozdravil jo je kakor
pač že tako privajeni, da jih niti vselej ne opazimo.
izvežban kavalir, vendar se je Natuški zdelo, da Ves trud, privesti te ljudi do dostojnih političnih stvarmi na dan, tedaj Vas bo začela giava boleti.
E. O,
je v njegovem poklonu še nekaj druzega, nego bojev, je bil brezuspešen.
Zadnja občinska seja, ki se je vršila dne 17.
formalna uljudnost. Nehote se mu je nasmehnila
in njena roka se je lahko tresla, ko jo je on avgusta, je pa tudi našo potrpežljivost spravila z vmctiiubi m Književnost
ravnotežja, kajti, kakor že vsega navajeni, vendar
krepko stisnil.
Lfahijaainismo pričakovali takih surovosti, kakor smo jih le dm je
______
__ ______________
izšla__ v založbi
«Debro. tisk.droite»
-1—
Imela sta si pripovedovati marsikaj; prva morali opazovati pri tej seji, torej v javni korpo
Učna
knjižica «Francka
in drugo»
učna
«Fra»Pk»
dnieo»
izpod
ura je bila prekratka za to. Torej ni bilo dru raciji. Dunajski občinski zastop, ki je pač celemu
sodi. Etbina Kristana. Cen* &0 h. Opozarja®« »»
zega, nego shajati se bolj pogostoma. Priložnosti svetu za vzgled, kakršen tak zastop ne sme biti, bi čitatelje «Rdečega Prapor*» na to čsjdo d«ce, '
za to sta imela dovolj in nikdar nista bila v za se v Šiški lahko še kaj naučil. Na višku ueoli- Obenem opozarjamo vse cenjene kolporterje po
kanosti stoječi znani Bielohlavek, je našel nevar slovenski domovini, naj odgovore aa eukuizž
dregi za snovi.
Dalje prih>
nega konkurenta v osebi g. Snoja, po svojem no
družbe glede tega, koliko irit»»
se utr
klicu strojevodja drž. žel. v p. iQ zavživalca pre
naj dopošlje.

čelstvo v smislu pravil izdaja labko enake odredbe,
da omogoči s tem redno poslovanje.»
Večjega samo volj stya že dolgo nismo do
živeli od inštitucije, kakor je okrajna bolniška bla
gajna! Ta razsodba je z dne 28. marca 1909. In
takrat je imelo načelstvo okr. boln.
blagajne v Kranju že davno vrokahrazsodbo c. kr. okrajnega glavarstva v
Kranju z dne 12. febr. 1909, št. 3982., iz
dano vsled Ostermanove nadzorstvene pritožbe
proti neopravičenemu in nezaslišanemu zavlače
vanju izplačila bolniške podporo. In s to razsodbo,
ki je bila potem potrjena od deželne vlade in
ministrstva notranjih zadev, je okrajno gla
varstvo blagajni prepovedalo v smislu
njenih pravil in zakona o zavarovanju
delavcev, da rabi tiskovine (bolniške
liste) z besedilom: <Kdor bi prišelzbolniškira listom, izstavlj enim za dalj ka
kor 7 dni nazaj, bo dobil bolniščnino
samo za 7 dni izplačano, vse drugo pa
zapade.» Blagajni se je zaukazalo, da se ne
sme ravnati po tem določilu, ki ga je dala
tiskati na bolniške liste.
Vkljub ti îazsodbi pa je imelo razsodišče bla
gajne tako smelost, da se je sklicevalo na citirano
opazko na bolniških listih 1
Povzemimo vso stvari Osterman je z bol
niškim listom zahteval izplačilo podpore. Ker ni
bil podpisan delodajalec, je O. moral oditi brez
podpore — po ta podpis. Ni se ga pa opozorilo,
da po napačnem mnenju načelstva podpora vsak
teden sproti zapade, če ni bila dvignjena. Tako
se ga je blagajna prvič odkrižala, da
mu je drugič lažje in še z večjo «pra
vico» povedala, da ne dobi nič, da je že
vse zapadlo ... In blagajna je bila že poučena,
da postopa protipostavno — toda ker je šlo zo
per delavca in ker se je delavcu moglo utrgati
par kronic, četudi na bolaiščini, ji ves pouk ni
nič koristil.

Zakaj se Osterman ni obrnil na sodišče in
zakaj ni izpodbijal razsodbe razsodišča, nam ni
znaDo. Pa saj si lahko mislimo : zdelo se mu je
že preneumno, pol leta se puliti z bogato blagajno
za par kronic bolniščnine. On ni bil umazan, pač
pa blagajna.
Celo lo postopanje, kakor je protipostavno,
nam le dokazuje, kako delajo nekatere bolniške
blagajne, ki jih vodijo kapitalisti in buržoazijci, z
nevrednimi in nezavednimi delavci. Kranj ska
okrajna bolniška blagajna je v rokah buržoazijcev.
Buržoazijci, kar jih je kranjskih, so pa še bolj
ošabni, nego so ponavadi drugod. Bahatosti in
oblastnosti so polni in ignorance. In če hočemo
biti pravični, moramo priznati, da so tega največ
delavci sami krivi, ker se ne pobrigajo za lastne
svoje interese — da bi se organizirali in zdru
žili ...
Ampak umazano je, tako postopati z delav
cem, kakor je z Ostermanom počela kranjska bol
niška blagajna. In prav gotovo ni pravega narod
njaka ia vzornega rodoljuba vredno, če gg. C ril
Pirc in Rudolf Kokalj tako vodita blagajno!
Plačajte, kar ste dolžni Ostermanu!

Uskom imite t

Yflitlai ö*J
ïfcaiii«* agrarae in klerikalne eiranke.*)
ppefekîi teden so imeli agrarci svoj shod, na j
jjiéTtœ «J sklenili x vsemi glasovi proti petim,
àt F«*0./ P°8aian3a s Gregorčičevo klerikalno
jiraako-- Ta predlog so vtemeljevall dr. Franko in
urednik Mrmolja s tem, da oni hočejo delovanje
r deželnem iboru. Mi danes ne vemo, ali bo iz te
aoke kaj kruha ali ne. Nam se zdi, da ne. interesan
ten pa "ja ta sklep za nas, ker je pokazal neresnost
in kratkovidnost kmečke stranke, do katere smo
imeli nekaj spoštovanja. Agrarci so imeli svoj
prvi strankarski shod koncem juaija t. 1.,
na katerem so. sklenili, da stopi stranka pri vo
litvah samoitojao v boj. Preteče en me ,ec, skličejo
drug shod, uničijo ta sklep in sprejmejo gori
emenjenfga. Ali moremo smatrati te može za resne
politike, kateri ne vidijo niti en mesec naprej, kaj
aaj» za napraviti. Delajo kompromis z Gregorči

čem, katerega Se tisti dan imenujejo nesrečo za
gorižko deželo in proti kateremu je bil naperjen
ves boj, odkar se je ta stranka ustanovila. Na
drugi strani pa je bila Gregorčičeva «Gorica»
polna napadov na agrarno stranko. In te stranke
se hočejo danes objemati in še nadalje slepiti
goriiko ljudstvo. Koliko časa??
*) Za zadnjo številko došlo prepozno,

Gospodarski pregied.
.Konaumao drnštro aa Jesenice ln okolico“,
vpisana zadruga z omejeno zavezo je ustanov
ljeno. Pravila so registrirana in prihodnji teden
začne že svoje poslovanje. Predsednik, upravnega
odbora je sodr. Pajer Ignacij, namestnik njegov je
sodr. Ogris Simon, blagajnik je s. Hunar Ivan,
preglednik s. Galohič Iran in tajnik s. Mlakar
Ivan. — Nadzorstvo pa tvori devet, oz. 13 sodru
gov. — Pristopnina znaša 1 K, delež pa 50
kron.

Shodi.
Shod lldarjev se je vršil v nedeljo 5. sept.
v prostorih gostilne pri Levu, Pečal se je v
glavnem z razmerami v zidarski stroki ter z orga
nizacijo zidarjev. Sodr. A. Kristan je tudi pojasnil
pomen obrtnih sodišč za delavsko ljudstva. Sodr.
Tomanič in Vičič pa sta razpravljala zidarske raz
mere. — Pomen organizacije tudi pri zidarjih zadobava polagoma pravo veljavo. Le tako naprej
— neumorno naj vsak deluje za organizacijo!
Shodi sa Ooriikem. V soboto, dne 11. t. m.,
v Povrni, v nedeljo, dne 12. t. m. ob 10. dopoldne
v DoL Vrtojbi, ob 4. popoldne p Solkanu in v
Dobravljah.

Goriški volilci!
Kdor hoče, da pridejo v deželni zbor

resnično napredni zastopniki,
glasuj za kandidate

socialno-demokratične stranke,
ki je na Gorikem

edina napredna stranka.
Domače vesti.

t

— Slovenekl otroci
slovenske iole. BUža
se začetek novega šolskega leta in ob tej priliki
opozarjamo slovensko delavstvo, da vpiše svoje
otroke v slovenske šole; to je ne le narodna,
temveč predvsem razredna dolžnost slovenskega
proletarijata. Splošno priznano pedagoško načelo
je, da le vzgoja v materinskem jeziku podaje
človeku za življenje potrebno znanje in da je
pouk v tujem, nedomačem jeziku polovičarstvo
brez vrednosti. Slovenski proletarijat, ta trpin
med rpim, je že celo interesiran na tem, da se
povzdigne duševna izobrazba slovenskega de
lavca, zato je razredna dolžnost slednjega slo
venskega proletarca, da pošilja svoje otroke v
slovensko šolo, To povdarjamo zategadelj, ker je
često čitati v meščanskem časopisju neutemeljeno
trditev, da polnijo tujejezične šole po Slovenskem
otroci slovenskih socialistov. Ti klevetniki name
noma prezirajo dejstvo, da je slovenski delavec
vsled slabih gospodarskih razmer v premnogih
slučajih prisiljen iskati kruha na tujem, kjer slo
venske šole za svoje otroke nima na razpolago
sn kjer jib mora prepustiti tujerodnemu šolskemu
volivu. Ce se tak izgnanec vrne na Slovensko,
mu ni zameriti, da pošlje otroka za prvi čas,
dokler se ne privadi slovenskega pis
menega jezika, v solo s tistim učnim jezikom,
ki ga je iz šole vajen.
— Naivišje eodišće o krnmirstvn, Ali je
očitek krumirstva žaljenje časti? Okrajna sodnija
ie zanikala to vprašanje, češ, da 3plošnost —
izijuši delavske kroge - ne vidi y krumirstvu
nič nečastnega. Nasprotnega mnenja je bil vzkhcni
»nat ki te obtoženca spoznal krivega razžaljenja
Eö’p?« 488 »■ z- R«logl: Kramirslvo Je zaničliivc deianie očitek krumirstva izroča človeka

«SAn» - MvSje sodiKepaJe

J na predlog generalne prokuraturę razsodilo,
a je sodba apelnega sodišča v zakonu neute
meljena. Svoj pravdorek motivira z jako jegulja
stimi argumenti, o katerih je na prvi pogled
jasno, da so za lase privlečeni. Mnenje najvišjega
sodišča je seveda za moralno naziranje delavstva
popolnoma nemerodajno: delavstvo vidi v kru
mirstvu slejkoprej nečastno dejanje in v stavko
kazu človeka, ki mu je užgano v čelo sramotno
znamenje. Čast je pojav socialnega življenja in
izvira iz moralnega ljudskega naziranja, pravo
sodje ima to ljudsko naziranje v vsakem posa
meznem pravnem slučaju upoštevati. Z dekreti
popravljati zdravo izražanje ljudske duše ni dru
gega kot smešen poizkus.
— Dvoboj. V torek se je vršil dvoboj s sab
.

ljami med glavnim urednikom <11 Lavoratora», so
drugom Angelom Lanza in urednikom «Giornale d’
Italia», Alojzijem Federzonijem. Vzrok je bila ostra
polemika zaradi tržaških deželnozborskih volitev.
Federzoni je bil ranjen.
— Nah tiak. Ce pregledujemo število naših
naročnikov, moramo si reči, da bi bilo lahko
precej bolje! Naš <r Rdeči Prapor» bi moral
imeti najmanj 10.000 odjemalcev, če bi vsi naši
sodrugi — to je tisti, ki pravijo, da so sodrugi —
storili svojo dolžnost ter se na list naročili. Na
ročnina za delavski list, ki nima za seboj nobenih
tiskovnih skladov, ni velika, in od slovenskih de
lavcev bi ne bila nobena posebna žrtev, če bi se
slednji naročil na «Rdeči Prapor»! Ideje se širijo
potom tiska, stranko reprezentira tisek, nasprotniške napade odbijajo dobri naši časniki i. t. d.
i. t. d. In kakšen tisek naj bo za naše delavce ?
Kakšne časnike naj naročajo naši delavci? Vendar
□e meščanskih, ki vedno nasprotujejo vsem delav
skem težnjam 1 Kdor od delavcev kupuje meščanske
liste in ne svojih delavskih — ta je izdajalec de
lavskih interesov. Delavci! Šrimo naš tisk! Prido
bivajmo naročnike našim delavskim časnikom in
predvsem «Rdečemu Praporju».
— 0 pomena «Delavske tiskovne družbe v
Ljubljani» bi se moralo veliko več pisati, nego se
je doslej ; kajti premnogo naših organizacij po Slo
venskem, pa tudi premnogo naših posameznikov
še ni prepričanih, da je ta družba neobhodno po
trebna za slovensko delavstvo. V resnici bi moral
biti vsak sodrug član Del. tisk. družbe; — pri
stopnina znaša samo eno krono, delež pa
25 kron, ki se lahko vplača v 25 mesečnih obro
kih. Potem seve bi se dalo vse drugače delovati !
Zato pa: sodrugi, roké na srce ter storite svojo
dolžnost!
— Poziv. Slavelačni preds. goriške H3O je
pisal po znanem shodu v Podgori, da bi sebe po
tolažil, — da je treba tu samo še dva takšna
shoda prirediti, in ta soc.-dem. trdnjava pade v
naročje goriške H,O. Podpisani je edini narodni de
lavec v Podgori in že komaj čaka, kdaj bo ju
naški preds. goriške H2O tako zatrobental, da se
poruši zidovje podgorske Jerihe. Zato poživlja obo
ževanega voditelja HaO, da kmalu priredi obetana
dva shoda. Trobentati bo že pomagal.

Narodni delavec v Podgori.
— Otrok zgorel. Na Vredencu št. 28 pri Hor
julu je minuli pondeljek ponoči ob pol 11. zgo
rela hiša Antona Stanovnika. Kako je ogenj nastal,

še ni dognano. V ognju je zgorel tudi posest
nikov sinček, star eno leto, ki je spal na senu.
Požarna bramba je zabranila večjo nesrečo.
Dobro je bilo tudi, da je popoldne deževalo,
ker so bile tako slamnate strehe zelo mokre, da
se ogenj ni' mogel dalje razširiti.
— Otrok zastrupljen Zastrupil se je v Gradacu
sin krčmarja in mizarja Antona Jakša, 3 letni Stanko.
Njegov 5 letni bratec Tonček mu je natočil neke
strupene tekočine v kozarec, ki jo je izpil. Padel
je v nezavest in bil kmalu mrtev.
— Cenjene naročnike, ki še niso ponovili
naročnino za lil. četrtletje, prosimo, da store to v
najkrajšem času, ako nočejo, da se jim list ustavi.

Strokovni pregled.
Angleški strokovni kongres. V ponedeljek
se je zbral v Ipsviču kongres britanskih stro
kovnih organizacij; šlevilo delegatov znaša 490,
ki zastopajo milijon in sedemstotisoč strokovno
organiziranih delavcev. Kongresu je predloženih
nad 100 resolucij, ki se pečajo ne le s strokov
nimi, temveč tudi s političnimi vprašanji. Zname
nita je resolucija plinarniških delavcev, ki jim
načeluje znani sodr. Thorne, glede brezposel
nosti. Resolucija proglaša liberalni zakon proti
brezposelnosti za polovičarstvo in zahteva ta
kojšnjo organizacijo koristnih javnih del, da se
zmanjša sedanja brezposelnost; dalje zavrača re
solucija sistem delavskih borz in prisilno zava
rovanje, v kojem naj bi delavstvo silne svote pri
spevalo, upliva na njih upravo pa bi ne imelo
nobenega. Liberalna vlada s svojimi nesocialnimi
projekti nima drugega pred očmi, kakor da bi
svojim strankarskim priganjačem preskrbela dobro
plačana me3ta. Resolucija bo pač zadela na odpor
tistih delegatov, ki še vedno capljajo za libe
ralno stranko, vendar bo nedvomno sprejeta, ker
ž njo soglašajo rudarji, najmočnejša delavska
skupina. — Resolucija londonskih steklarjev
izjavlja, da brezposelnosti in socialne bede ne
bo prej konec, dokler se družba ne polasti

zemlje, rudnikov, železnic in proizvajalnih sredstev
sploh in ne uredi produkcije po zadružnem si
stemu v prid vseh ljudi. Navedeni resoluciji ka
zeta, s kakšnimi orjaškimi koraki prodira sociali
stični duh in socialistično mišljenje v vrste stro
kovno organiziranega angleškega proletarijata.

Zadnje vesti.
Deželni zbori. Dunaj, 10. septembra. Pri
hodnje dni objavi dunajski uradni list cesarske pa
tente, s katerimi se sklicujejo deželni zbori na je
sensko zasedanje. Deželni zbor kranjski bo sklican
na 20. t. m.
Demisija ministrov. Dunaj, 10. septembra.
Dunajska «Zeit» poroča, da bo ponudilo v mini
strskem posvetu, ki se vrši v pondeljek, več mi
nistrov svojo demisijo, med temi dva nemška nacionalca in Biliński.
Čeaki deželni zbor. Dunaj, 10. septembra.
Po izjavah udeležencev spravnih pogajanj, ki jih
vodi ministrski predsednik, je upati, da se posreči
konstituirati češki deželni zbor. Sicer se niti nemški,
niti češki zastopniki niso zavezali na nobeno stran,
vendar prevladuje mnenje, da bo konferenca češkonemških deželnh poslancev ustavila obstrukcijo
in dopustila konstituiranje deželnega zbora. Dežtlii
zbor bo sklican na 21. septembra.
Češka šola v Poštorni. D u n a j, 10. septembra.
Danes so odstranili uradne pečate z vrat češke šole
v Poštorni. Vodstvo šole je moralo podpisati reverz,
da se pouk ne bo pričel.

Jezikovno vprašanja na Ogrskem. Budim
pešta, 10. septembra. Grško-katoliški in ru
muński škofje so imeli pod predsedstvom dr. Mihalyja tridnevno konferenco, na kateri so zavzeli
stališče proti jezikovni naredbi naučnega ministra
grofa Apponyija. Škofje so se enoglasno izjavili,
da raje zapuste svoja mesta, kot da bi dali po
učevati verski pouk v drugem kot rumunskem
jeziku. Dalje so škofje protestirali proti mini
strovi grožnji, da odtegne vsem duhovnikom
kongruo, ki se ne bodo pokorili njegovi naredbi.
Madjarski nacionalizem. Zagreb, 10. sep
tembra. Po poročilih tukajšnjih listov se je osno
vala v Temesvaru kolonizacijska banka, ki bo
naseljevala Madjare v Bosni.
Potovanja carja — rablja. Petrograd. 11.
septembra. V posvečenih krogih zatrjujejo, da car
□e obišče italijanskega kralja in sultana. Kot vzrok
navajajo bolehnost carice. Resnični vzrok pa je
ta, da italijanska vlada ne mara prevzet odgovor
nosti, da car zdrave kože zapusti Italijo. Energični
nastop sociali «tov proti obisku krvavega carja, je
bil torej uspešen.

Raznoterosti.
f Vesela zgodba s nemškega «katoliškega
Shoda». Na čast udeležencem katoliškega shoda
v Vratislavi so pripravili tudi vzlet zrakoplova.
Veselje »vnebohoda* s sigurnim povratkom na
to grešno zemljo bi si bila rada privoščila tudi
dva duhovna svetnika iz Poznanja; pa sreča jima
ni bila mila. Najprvo je moral eden obeh du
hovnikov zapustiti gondolo, ker je telesna teža
obeh pobožnih gospodov presegala normalno težo
treh povprečnih ljudi. Balon se je vzpel z zrakoplovcem in eno duhovno posodo kvišku. Po
dolgi vožnji je zrakoplov zadel ob drevo in pre
strašeni duhovnik je hotel porabiti ta trenotek,
da skoči na zemljo. Toda v tem trenotku se
balon zopet vzdigne in le s težavo je zrako
plovec otel duhovnika gotove pogube. Po več
urni blodnji v zračnih višinah se je balon zopet
približal zemlji na tri metre. Sedaj je „prečastiti“
vdrugič poizkusil svojo srečo in je res — z raz
trganimi hlačami in potolčenim obrazom obvisel
na grmu. Na avtomobilu, ki je že čakal nanj, se
je umaknil prešernemu smehu razposajene mno

žice. Toda balon je, oproščen težkega duhovnega
balasta, šinil kot strela v višave in se vzpel
4000 metrov visoko, da se je zrakoplovcu ulila
kri. Šele proti večer je balon padel ob brzojavno
napravo, stresel zrakoplovca z znatnim poškodbami
iz gondole in zopet izginil brez sledu. Kakor je
zrakoplovec kasneje pripovedoval, se je „preča
stiti“ ves čas kaj strahopetno obnašal in je ves
čas jecljal molitve za srečno rešitev. — Po vsem
tem je soditi, da se je zrakoplovstvo duhovnim
gospodom močno zamerilo.
Podpisana naznanjam sl. občinstvu, da sem
prevzela dobro znano restavracijo

„?ri zlati rili“
Stritarjeva nltca št. 7 in Ribja nlica št. 6.
Točim vedno sveže pnntigamako pivo in
pristna domača, štajerska in istrska vina. Dobra
kuhinja opoldne in zvečer. Sprejmem tudi abo«
nement na hraao.
Posebna soba vedno aa razpolago za sestanke,
družabne večere i. t. d. — Postrežba točna. —
Cene zmerne.
Za obilen obisk se priporoča

Beti Pilko-Kos
4_4

restavraterka

Izbafa v Ljubljani vsak
torek, četrtek In soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K;
za (’etrt leta 3 50 K, mesefno 1.20 K
za Nemčijo za pol leta 7-90, za T. trt
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9 50 K za četrt leta 4'80 K
PaaanuM« «tavllfea 16 «,

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
97. štev.

V Ljubljani, v torek, dne 14. septembra 1909.

NASLOV A; Za dopise io rokopise za list : Uredništvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne pošiljatve
narc 'da an list, reklamacije, inserate i. t d. : Upravnlitvo
«Rdečega Prapora», Ljubljana, šelenburgova ulica 6/II.

Novo Šolsko leto.
Narodnostne debate na naših strankarskih kon»
gresih, diskusije v našem časopisju manifestirajo pred
vsem svetom, da edino socialno-demokra
tična stranka stvarno razmotriva na
rodno vprašanje, da edino njej narodnostni
problem ni igrača besed in bolnih živcev, temveč
realno dejstvo, ki Saka nujne in resne rešitve. Ka
kor vse kaže, pridemo kmalu do revizije brnskega
narodnostnega programa : treba bo izpolniti in
razširiti brnsko koncepcije našega narodnega pro
grama, podrobno izpeljati principe, ki so v njem
v velikih potezah nacrtani.
Kaj je jedro mednarodnega načela, ki je v
socialni demokraciji vzvišeno nad vsak spor? Po
polna in dejanska ravnopravnost vseh
narodcostil Noben narodnesme tlačiti
drugega in ga ovirati v svobodnem narodno-kul turnem življenju; v narodnomešanih krajih treba varovati narodne
manjšine.
To mednarodno načelo je granitna podlaga
vseh socialao-demokratičnih strank; v tem se raz
likujejo od vseh drugih strank in v neštevilnih
slučajih so se postavili socialni demokratje za drugorodne manjšine proti hujskačem lastnega na
roda, Tako so ravnali italijanski socialni demo
kratje glede tržaškega slovenskega šolstva, tako so
postopali češki socialni demokratje v Pragi in
enako nemški socialni demokratje na Dunaju,
Moško nastopajo proti nacionalistični beštiji, pa
naj prihaja ta iz kateregakoli brloga.
Minuli teden je dunajsko delavstvo sijajno in
mogočno protestiralo in obsodilo protičtško agita-

PODLISTEK.
0 Božiča.

Dalje.

Natuškina mati je vedela, da sta njena hčerka
in Ažmanov sin pogostoma skupaj. Ali sedaj ni
već poučevala hčerke, da bi bilo neoprostivo,
zabavili se s Tonetom, a Natuška tudi ni več
mislila na tiste dobre svete, ki jih ji je bila
mama dajala pred dvema letoma. Ali neki dan je
Ažman poklical 3ina ter mu dejal:
— Tone, ti si že razumen in pravzaprav
bi mora’ sam imeti dosti pameti. Ali meni se
zdi, da si se več učil v knjigah nego v življenju.
Î o je že stara stvaT, da morajo včasih starši
skrbeti za svoje otroke in jih poučevati tudi
takrat, ko so že odrasli in ko bi se starši lahko
marsikaj učili od svojih otrok. Ti si morda učen,
bolj nego jaz, saj nisem bil nikdar na vseuči
lišču, tudi v latinske šole nisem hodil ; ali v živ
ljenju sem se učil in to urnem bolje od Tebe.
Čuješ, to ni pametno, da hodiš toliko z Drobnikovo Natalijo. Saj veš, da imajo ljudje dolge je
zike in dekletu bi to utegnilo škodovati danes ali
jutri. Morda si celo sama dela nadeje, ki se ne
morejo izpolniti. Kajti vzeti ne moreš dekleta,
•i obnikovi so popolnoma dogospodarili. Prav
'-ear nimajo več, jaz poznam dobro razmere.
*Wi so več nego ljudje vedo. Kdo vé, kako
'^ar stari zatisne oči? Same dolgove imajo.
torej ne more biti nevesta za tebe. In
mislil na to, izbij si stvar iz glave.
" * Povedal, da so naše razmere sedaj

cijo aa Dunaju; najprostranejša dunajska dvorana
v otakrinškem Delavskem Domu je bila do zad
njega kotička nabita. Sodrug posl. Ellenbogen je
najostrejše šibal postopanje nacionalcev in krščan
skih socialcev in iznova proklamiral socialno-demo
kratično načelo svobodnega narodnega in kultur
nega razvoja. V sprejeti resoluciji je izrečeno, da
«vidi nemško delavstvo Dunaja v nasilnih demon
stracijah proti češkim sodrugom proletarskega raz
reda krivico, ki stoji v pikrem nasprotju z veli
kimi tradicijami nemškega naroda in da so te nasiloosti sramotne za kulturni narod».
Ce primerjamo možati nastop nemške socialne
demokracije za češko šolstvo na Dunaju s škanda
loznim vedenjem krščanskih socialcev, teh načel
nih bratcev slovenskega klerikalizma, ki krošnjarijo
s svojo Itx Axmann (ki prepoveduje vsak češki
pouk), tedaj nam postane jasno nepremostljivo
nasprotje med meščansko in socialno-demokratično
narodno politiko.
Od protesta proti nasilnostim pa je treba
preiti k kulturnemu in narodnemu uveljavljenju
lastnega naroda, k pozitivnemu delu. Od svojih
tujerodnih zaveznikov in sodrugov moremo zahte
vati, da nas varujejo in branijo pred narodnimi
nasilnostmi, razvijanje umskih, moralnih in gospo
darskih moči v našem narodu, Djegova narodaokulturna povzdiga pa je naloga, ki pripada nam
samim.
Vsak narod potrebuje za razvoj svojih sil pred
vsem izobrazbe; ognjišče izobrazbe pa je šala.
Vsak kulturni narod posveča šoli svojo naj večjo
skrb in najpaznejšo pozornost. *
Ce govori pripadnik meščanske stranke, libe
ralec ali klerikalec, za slovensko šolo je ali hi
navščina ali pa šovinizem, kajti kdor odreka tu
jemu narodu pravico do narodne šole nima pra
vice, reklamirati jo za svoj narod. Ako pa nastopa

drugačne. Jaz sem vedno kupoval srečke —
človek ne more vedeti, kaj se zgodi — no, in
zadnjič sem zadel. Bila je lepa svotica. Mi smo
sedaj bogati ljudje. Ti boš lažje študiral, nego
doslej in kadar narediš doktorja, ti ne bo treba
iskati kruha po tujih pisarnah. Sam svoj gospodar
boš lahko in lahko si izbereš ženo, ki ti prinese
kaj v hišo ...
Tone se je popraskal za ušesi. Očetove be
sede mu niso bile prijetne, ali notranjost mu ni
bila tako krepka, kakor bi bilo soditi po njegovi
zunanjosti...
tam dalje študiral in naredil svojega doktorja...
IV.
Štirideset let je minulo. Oh, koliko življenja 1
Koliko upanja in razočaranja, koliko dela in boja,
koliko veselja in žalosti !...
Štirideset let...
Zima je.
Skoro štirinajst dni je naletaval sneg, sedaj
droben kakor kaša, sedaj velike cunje; toliko ga
je bilo, da ga po ulicah ljudje in snežn iplugovi
niso mogli sproti pospraviti. Zunaj na polju pa
je ležal na debelo, da se je človek, ki je zagazil
vanj čez koleno udiral v belo naslago.
Sedaj je nehalo snežiti, nastopal pa je mraz,
da je vse škripalo. No, pa vsaj gazi so se sedaj
lahko naredile, ne da bi se bilo bati, da jih
sneg v pol ure zopet zamete. In to je dobro,
kajti nocoj je sveti večer in ljudje imajo mnogo
opraviti na ulicah. Zvečer bodo prižigali svečice
na božičnih drevesih, po vejah bo trebalo razobe-

Reklamacije so poštnine proste.
Nefrankirana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserati : Enostopna petit - vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

Leto XIL

slovenski socialni demokrat za slovensko šolo, za
narodno šolo svojega otroka, to ni šovinizem, am
pak pravičen boj za svoboden narodno-kulturni
razvoj.
To je naše stališče, to je socialno-demokra
tično stališče vseh narodnosti. Ob začetku novega
šolskega leta mora biti geslo slovenskega social
nega demokrata: Slovenski otroci v slo
venske šole. To geslo velja tako za Ljubljano
in Šiško, kakor za Trst, za Jesenice tako, kakor
za mešane kraje ob slovenskih mejah!

mednarodne manifestacije na Češkem.
Ob priliki češkega strankinega zbora sta se
vršili na Češkem dve velikanski manifestaciji de
lavstva, ki sta tako sijajno potrdili voljo češkega
proletarijata, nadaljevati socialistično delo osvo
boditve v slogi z delavstvom vseh narodov, da se
mora kakor pena razbliniti vsako upanje narod
njaških hujskačev, ki ničesar na svetu ne žele tako
vroče, kakor da bi se delavstvo dalo raztrgati in
potem premagati od kapitalizma vseh narodov.
Res je, da so narodne strasti v Avstriji razgrete,
kakor da bi se bila pravkar šele porodila narodna
zavest. Res je, da so nacionalistični boji v meščan
skih krogih potisnili zanimanje za vsa druga po
litična vprašanja, izvzemši ministrske sedeže in po
dobne ideale v ozadje. Res je, da živimo prav
sredi tega nacionalističnega blaznenja. Res je pa
tudi, da je delavstvo vseh narodov v Avstriji že
tako izkušeno, da se ne da z nobenim ščuvanjem
več preslepiti, temveč pozna svoje prave interese
tako natančno, da ne pomaga nobeno šovinistično
sredstvo več proti njegovi slogi in enotnosti.
V torek zvečer je sklicala organizacija III.
češkega okrožja ljudski tabor na vrt smihovskega
«Narodnega Doma». Radost je bila, videti veli
kansko množico, ki se je zbrala na obširnem vrtu,

siti zlatih orehov in sladčic, na mize bo trebalo
položiti različnih darov za otroke in za odrasle.
Vsega tega treba nakupiti po prodajalnicah in
potem skrbno skriti pred radovednimi očmi onih,
katerim so darovi namenjeni. Kajti otroci nočejo
že več verjeti, da jim prinaša Jezušček vse tiste
lepe reči, ki so jih bili napisali.
Po ulicah je vse polno ljudi. Vsi imajo
opraviti, vsi kupujejo darove.
Vsi. Ne ... tu med množico koraka počasi
sključena starka, ki se ustavlja včasih pred kak
šnim prodajalniškim izlogom, kjer žare električne
tulpe. Semtertja postoji dolgo na mestu in gleda
one krasne predmete, ki so tu izloženi, da bi
vabili kupovalce. Ali nikjer ne stopi v prodajal
nico, nobene reči ne kupi. Kadar se je naveli
čala, dvigne počasi glavo. Njene oči so mrtve,
lica vela. V njen obraz so vrezane ostre črte
med gubami, raztezajočimi se na vse strani. Pred
drugim oknom postane zopet. Tukaj prodajajo
obleke, svilo in podobne reči. Kakor je to ne bi
zanimalo, se je tedaj nevoljno obrnila in po
časi odkorakala dalje. Težko je bilo reči, ali je
noge drsaje postavljala pred se, ali jih je vlekla
za seboj. Dasi je bilo njeno gornje telo videti
majhno, ker je bilo popolnoma zgrbljeno, je bilo
vendar očividno pretežko za njeni nogi. Ali starka
najbrž ni mislila na to. Kdo vé, ali je sploh
mislila kaj? Korakala je po ulici, kakor bi mo
ralo biti tako, ne po svoji volji, temveč vsled
neke sile, katere pa gotovo ni umela, morda niti
Konee prih.
| čutila.
|

t

natlačena kakor slaniki sodu, da pozdravi goste
zbora in da pokaže .spričo vse javnosti, kaj mislijo
delavci o narodnih pravicah, pa o narodnjaških
hujskarijah. To ni bilo ljudstvo, ki bi avtomatično
ploskalo, ker ploskajo drugi, in slepo odobravalo,
kar sliši. Desetletja žive smihovski delavci v naj
ostrejših političnih in gospodarskih bojih, vzorno
so organizirani, za njihovo izobrazbo bi jih pa vso
malomeščanstvo lahko zavidalo. In ta ogromna,
zavedna množica, katere razum stoji visoko nad
temperamentom, je navdušeno aplavdirala vsaki
besedi delavske sloge, mednarodne solidarnosti in
brezpogojne samostalnosti socialne demokracije.
Po volitvi predsedništva je govoril poroče
valec, poslanec sodrug N črne c. Naša buržoazija
nas neprenehoma pošilja k češkim sodrugom, učit
se narodnosti. Ce bi bila slišala sodruga Nemca,
ne bi gotovo nikoli več storila tega, zakaj ko je
posvetil nemškim šovinistom, ki uganjajo svoje
barbarske burke po Nižjem Avstrijskem in po Se
vernem Češkem, jo je tudi češkim šovinistom tako
zasolil, kakor zaslužijo. In najbolj demonstrativen
je bil aplavz, ko je dejal: <Češki delavci vi
dimo, da se lahko mnogo bolje opiramo
na svoje nemške, poljske, italijanske,
slovenske, hrvatske, ruske sodruge, nego
na svoje češko narodnjaško meščan
stvo.» Končal je svoj govor s sledečimi stavki:
<Solidarno ž njimi vodimo veliki boj za narodno
in državljansko enakopravnost in za kulturni na
predek. Ta boj že pokazuje svoje posledice, ki so
nam dokaz, da dosežemo samo po tej poti, pod
rdečo zastavo socialne demokracije, zmago kot de
lavci, kot Cehi, kot ljudje !» Po teh besedah je
zopet zagrmelo po vrtu, da ni mogel nihče dvo
miti; tako kakor je govornik govoril, tako čuti in
misli češko delavstvo'.
Potem je govoril sodrug Etbin Kristan, ki
je posebno naglašal, da je pravična rešitev narod
nega vprašanja nemogoča brez socializma, ker je
gospodarska neenakost temelj vsakega zatiranja.
Narodnostni problem je vprašanje vseh narodov,
torej se more samo skupno rešiti, ne pa v boju
vseh z vsemi. In pravično rešiti se da le tedaj, če
so vsi deli narod* enakopravni. V sedanji družbi
tudi v narodnem oziru niso interesi delavstva enaki
interesom buržoazije, ta se bojuje za nadvlado,
delavstvo pa za pravico. Dokler imamo pred očmi
svetli cilj socializma, ne moremo zgrešiti poti. —
Mnogokrat je glasen aplavz posegel v govornikove
besede, a ko je končal, je frenetično odobravanje
potrdilo, da ni med temi besedami in delavskimi
čuti razlike.
In še mnogokrat se je ponovilo viharno odo
bravanje. Govoril je za nemško-avstrijsko stranko
sodrug Beer, za bolgarsko socialno demokracijo
sodrug Kirkov, za slovaške sodruge na Ogrskem
sodrug Vrhovsky, za nemške sodruge na Češkem
sodrug Seliger, potem je imel sodrug dr. Sou
kup zaključno besedo. Vsak je govoril po svoje,
a kakor nevidna rdeča nit je šla skozi vse govore
velika ideja mednarodne solidarnosti delavstva.
Bila je veličastna manifestacija, kakršne je zmožna
samo socialna demokracija, manifestacija, ki se ne
da vprizoriti z režijsko rutino, temveč le na pod
lagi mogočne zavesti solidarnosti, le tam, kjer živi
nesmrtno življenje čut nepremagljive mednarodne
delavske vzajemnosti.
Druga taka manifestacija je bila v sredo po
poldne na Kladnem. Tam, kjer štrli stoinsto visokih
dimnikov v zrak kot simboli kapitalističnega kupičenja bogastva in delavskega trpljenja, kjer žari
nebo po cele noči od plamena plavžev in peči;
tam, kjer meče stoinsto pridnih rok iz globočine
zemlje črne diamante na dan ; tam, kjer je nešteto
krat tekla delavska kri v boju za njegove ideale,
je bil na velikanskem travniku pred «Delavskim
Domom» ljudski shod ob ogromni udeležbi. Tri
komisarje je poslala politična oblast; dva sta se
dela na odru. Ljudska šola je bila polna orožnikov.
A kladensko delavstvo je tega vajeno. Shod se je
izvršil prav tako, kakor da ni bilo nobenega
javnega organa poleg. Le enkrat je prvi komisar
postal nervozen, ko je hrvatski zastopnik govoril o
veleizdajniškem procesu.
Z ozirom na tiranijo prostora ne moremo o
govorih na tem impozantnem shodu javljati nič
druzega, kakor da so bili vsi polni onega duha, ki
je vladal na šmihovskem shodu. Govoril je prvi
poslanec Modrdček o stališču socialne demo
kracije glede na narodno vprašanje; potem so
imeli besedo poslanec sodrug Beer za nemško,

Kirkov za bolgarsko, Vrhovsky za slovaško molči. Ce se bo drznil v Neworku nastopiti proti
socialno demokracijo, Cap poni za Hrvate, Kri Cooku, mu bo on dokazal pred sodnijo, da je
stan za Slovence. Socializem ni sentimentalnost. največji «švindler» sveta.
Ampak kdor je gledal ogromno množ>co v deset
letjih preizkušenih trpinov, navdušeno za skupne Žalostno — pa resnično.
Bndarjeœ v opomlal
ideale vsega delavstva, pripravljeno za boj, se ni
Časopis «Naprej!» je prinesel izŠLJsnia dne
mogel ubraniti ginjenosti, ki pa vendar ni mogla
premagati ponosne zavesti: S takim ljudstvom, s 4. avgusta dopis, ki se glasi :
«Dne 27. junija 1.1. je sklical odbor 11. *u.
takimi bojevniki moramo zmagati, pa če bi se z
pine
rudarsko zadruge za revir Ljubljano noj®
našimi sovražniki združil sam pekel 1
sejo v Št. Janžu sa Dolenjskem v prostorih gostiln?
Papež v Krmelju, Dopoldne ob IL uri se pripeljejo
Peary — Cook.
odborniki z vlakom na postajo ŠL Janž, io sicer
Zadnje čase se splošno govori o dveh najbolj 3 iz Idrije, 1 iz Kočevja in 1 iz Aibone. Ko jih je
zanimajočih osebah, namreč o najditelju severnega zagledal g. rudarski mojster Flačak, je takoj ukazal
tečaja, Cooku in Pearyju. — Kdo je torej pravza napreči voz in se je odpeljal na orožniško postajo
prav odkril severni tečaj. Cook ali pa Peary? po orožnike. Mož si je mislil, ko bodo prišli orož
Zadnji zahteva to čast za sebe, da je kot prvi do niki, jo bodo takoj morali ti socialni demokratje
segel severni tečaj na skrajni točki Oba omenjena popihati iz Št. Janža. Seveda se je zmotil. Ko je
potovalca sta hotela hkrati odpotovati leta 1907. prišel določeni čas, kakor je bilo naznanjeno c. kr,
proti severnemu tečaju. Pearyja je zadrževalo po revirnemu uradu v Ljubljani, se je začel» seja. Po
trebno popravljanje ladije do jeseni leta 1908, vabljeni so bili na to sejo rudarske udruge tudi
Pred enim letom je pa nastopil potovanje s svojo delegatje od krajevnega odbora in se p« drugih
soprogo na ladji «Roosevelt». Pri pojedini je de zaupnih mož rudarjev iz St. Janža. Načelnik ru
jal proti prijateljem, da hoče načrt ali izvršiti ali darske zadruge, Tomaž Filipič je otvoril sejo.
pa poginiti. Sedaj je pa menda res izvršil svojo prideta dva orožnika pred gostilno in vprašan po
namero. Njegovi slavi, kot drzen in neustrašen po- načelniku, da naj pride ven. Na to gresta rés na
tovalec po severnih krajih naj bi se sedaj še pri- čelnik in eden izmed odbornikov k orožnikom. Orož
dejal visokodoneč naslov : Najditelj severnega nika vprašala; ali imate res javni ljudski shod?
tečaja. Dosedaj še nihče ni dosegel Pearyja v nje Odgovor se je glasil, da ima le odbor II. skupine
govih najdbah v arktičnem raziskovanju po Gröa- svojo sejo v smislu svojih zadružnih pravil; take
landu (1892 in 1895). Po njem so nazvali Pearyjev seje so tajne. Orožnika se zadovoljita z odgovoiom
prekop in eu otok kot Pearyjevo zemljo.
in mirno odkorakata, ker sta razvideia, da nimata
Akoravno ni določeno in gotovo, kdo da je ničesar opraviti pri takih sejah. Ko pa je biia seja
prvi prišel na severni tečaj, vendar določajo znan že končana, pride g. rudarski mojster Flačak v go
stveni dosegi resnega raziskovalca arktičnega sveta stilno. Načelnik T. Filipič ga poprosi, naj dovoli,
Pearyja kot takega. Kakor znano, je sledil Cook da bi smeli delegatje ogledati rudnik in njegove
Pearyju do Etab, odtam se je obrnil zahodno od naprave. G. Flačak pa je postal kar nervozen in
severne konice Giönlanda proti Grantlandu, od je začel vpiti nad načelnikom ; «Vi, vi, ki ste prišii
koder je najbrže šel v severni smeri dalje. Ta pot, hecat rudarje, vi, če ste imeli kaj poštenega v
eno leto daljši kot Pearyjev, je na ta načn tudi mislih, morali bi naznaniti, da pridete!
razumljiv. Peary je porabil pri tem potovanju vsa Dobili bi v pisarni prostor za sejo. Tudi jaz bi se
svoja znanja iz prejšuih potovanj po arktičnih kra je udeležil. ..» Načelnik Filipič ga opozori, da je
jih. Po njegovi trdovratni stanovitnosti za dosego to stvar žadruge, kje bo seja ia kdo bo navzoč
si stavljenega cilja, je najbolj verjetno, da je res ter ga poprosi, naj se modreje zadrži. To pa je
dosegel severni tečaj.
gospoda Flačaka tako razkačilo, da je odbornika
In Cook? Bil je prej zdravnik belgijske južno- Krakerja iz Kočevja udaril kar po roki v silni bes
polarne ekspedicije, ter se pozneje podal na Grön nosti, ki se ga je polotila. Le dostojnosti odbor
land, da sledi Pearyju na njegovem potu.
nikov se mora zahvaliti gosp. Flačak, da ui prišlo
Ako premislimo, da je Pearyju sledilo že do kaj hujšega. (Seveda vstop v rudnik ni bil od
mnogo ekspedicij, ki so bile pod vodstvom slo bornikom dovoljen.) Ko ga je načelnik dalje
večih potovalcev in ki so se morale vendarle obr opozoril, da je njegovo vedenje proti odboru ru
niti nazaj ali so pa Ostale za vedno med ledom, darske zadruge nedostojno in da bo to takoj naznani
potem je moral biti Cook, obdarjen z neko izvan revirnemu uradu, se je g. Flačak zavedal, da je
redno srečo. Natančno se pa o Cooku za sedaj bilo njegovo postopanje skrajno nespametno.
ne da ničesar dognati, ker ou dela neverjetno re
Odbor rudarske zadruge je vse to tudi na
klamo po ameriških listih za sebe. Io tudi Peary znanil revirnemu uradu. Radovedni smo: kaj se
sam je brzojavil iz Neufundland^ Reuterjevem bo ukrenilo ...»
birou, naj ne smatrajo izjav dr. Cooka resnim in
Kmalu potem, ko je ta dopis izšel, pa je iz
oba Eskima sta tudi izjavila, da Cook ni bil po Št. Janža prišel na ljubljanski c. kr. revirni urad
sebno daleč na severu.
sledeči protokol, ki ga objavljamo v celoti :
Dr. Cook je imel v Kodanju v zemljepisni
Protokol
družbi predavanje o svojem potovanju. Predavanju ki se je napravil v rudniški pisarni rudnika v
je prisostoval sam prestolonaslednik. Dr. Cook je Št. Janžu, dne 28. julija v navzočnosti vseh pod
slavil najprvo vse polarne raziskovalce kot Nan- pisanih.
zena, Pearyja in posebno Ottona Svedrupa, ki mu
Prišli so člani delavskega lokalnega odbora
je primcgel k sestavi ekspedicije. Orisal je pro II. skupine rudarske zadruge : Žnideršič Fran, Papež
gram ekspedicije iz leta 1907, dalje tudi one leta Anton in Rozman Alojzij ter izpovedali naslednje :
1908 ter glavne momente njegovega pota proti kot člani zadruge nismo dobili nobenega obvestila,
severnemu tečaju meseca marca iu aprila. Ekspe niti pismenega vabila, da se vrši 27. junija 1909
dicija je v teh mesecih zelo hitro nadaljevala pot, v Karmelu odborov* seja II. skupine, samo jaz,
akoravno je znašal mraz 83 stopinj. Počasi je po Anton Papež, sem dobil priloženo zasebno pismo
tem pošiljal moštvo nazaj in zmanjšal število psov, od T. Filipiča, iz katerega smo morali mi delegati
kar se je pokazalo kot pray praktično. Dne 21. razvideti, da se ni šlo za nobeno zadružno sejo,
aprila je dosegel severni tečaj ali bolje rečeno 90. ampak, kakor smo se bali, za splošno rudarsko
stopinjo širine. Več ne more povedati, predno ne zborovanje. Ker smo bili in smo še mnenja, da se
izide njegovo potovanje tiskano v knjigi. Izogibal nima noben tuj delavec pravice mešati v naše
se je pa vsakega natančnejšega poročila o sever notranje razmere, ker smo bili edinole mi izvoljeni od
nem tečaju.
delavstva, nismo dali Fibpiču nobenega odgovora
Iz Newyorka poročajo, da je Peary brzojavil Kljub temu je prišel 27. junija Filipič še z neka
listu «Newyork Herald», da se je Cook poslužil terimi rudarji iz Idrije in Kočevja, baje zato, da
njegovih Eskimov, njegov psov in njegovih pomož bi imeli zadružno sejo, zaradi česar smo mislili, da
nih moči. «Da se odpravi vsako nesporazumljenje,» je potreba tudi nam priti tja. Kmalu pa smo vi
piše Peary, «izjavljam, da je način, po katerem je deli, da se ni šlo za nobeno zadružno sejo, amp&k
delal Cook, da bi me prehitel, nevreden moža, ki za soc.-dem. hujskajočo propagando našega dr
količkaj da na čast.» Dr. Cook pa v svoji brzo
delavstva. Protestirali smo, da so navzori t»h
javki imenuje Pearya obrekovalca in egoista.
drugi delavci pri «zadružni» seji in ne samo b»£': ki
Po amerikanskem časopisju divja hud boj spadajo k odboru ter smo zahtevah, da se naj ne pe
radi odkritja severnega tečaja. Peary imenuje v čamo z našimi lokalnimi razmerami ampak samo t
syojem poročilu Cooka lažnjivca, Cook pa Peary-a zadružnimi stvarmi. Ker je bil naš protest bret
tata, ki si je prilastil njegov provijant» Vice admi vspeha, smo se odstranili ne da bi se biia vršila
ral Osborn izjavlja v nekem časopisu, da naj Peary zadružna seja in tudi pozneje se ni vršita, Pri«
«

.
ti a*** jik 3e nK&enilo nase’rudniško ravtdM*® °* P°^lagi °^' ka revirnega urada in
& # b«,'- nahajajo v protokolu cdborove seje
^rite zadruge R. skupine z dne 27. junija, so
delegatom šentjanškega delavstva, ki smo
«•bo opravičeni za pritožbe, popolnoma neznane,
io so mogle priti kot naše izjave v protokol le
kot grde potvare (Felsche, spake). Kar najodločnejše
protestiramo proti takemu postopanju načelništva
U. skupine in prosimo našo rud. ravnateljstvo, da
naj stori korake, da nam revirni urad da zado
ščenje. Obenem izrekamo v svojim in v imenu ve
čine delavstva ogorčenje nad tem, da se pod pre
dejo zadružne seje, torej takorekoč pod uradnim
varstvom, dela soc.-dem. propagando in seje prepir
aed naše mirno in zadovoljno delavstvo.
Prebrano, preloženo in odobreno.

m niti opazila, da je s tem člankom povedala ža
lostno resnico. Ako ima delavska zbornica enak
namen, kakor N. D. O. in je škodljiva delavstvu,
tedaj je tudi N. D. O. škodljiva delavstvu. Vse
tiste slabe naloge, ki jih bo vršila delavska zbor
nica, jih že davno vrši N. D O pod patronanco
laži-prijateljev delavstva, ker ima delavska zbor
nica enak namen kakor N. D. O In «Edinost» ima
prav. N. D. O. podpirajo slovenski nacionalci, de
lavsko zbornico pa italijanski nacionalci. Oboji z
enako vnemo, oboji z enakim namenom : škodo
vati socialni demokraciji, škodovati delavstvu. Raz
lika je samo ta, da re je slovenskim narodnjakarjem
pod patronanco Rybara in Gregorina posrečilo vo
diti za nos delavstvo, posrečilo organizirati krumirstvo in da se tega italijanskim nacionalcem pod
patronanco Pagninija ne bo posrečilo. Pravim, da
se zato ne bo posrečilo, ker ima Pagninijeva
delavska zbornica vse, samo volje ne in podlage
do življenja, ker nima organizacij, ker nima de
lavcev, ki bi se dali voditi za nos. Dosedaj so
Žnideršič, Papež, Rozman.
pristopili k delavski zbornici brivci, ki jih je tri in
Zaključeno in podpisano
pol organiziranih in infermizerji, ki so vsi osebni
inženir Zmeiney
prijatelji Pagninija. In drugega Pagnini tudi nima
Karmel 28./Î. 1909.
pričakovati. Delavska zbornica je torej mrtvo
Na podlagi tega protokola pa je c. kr. revirni rojeno dete.
— Tiskarji in delavska zbornica v Trsta.
ursd poslal sledeče pismo načelniku II. skupine
Pred meseci so tržaški tiskarji sklenili, da se izse
rudarske zadruge, s, T. Filipiču:
lijo iz Delavskega doma, t. j. iz hiš?, v kateri imajo
Ljubljana, 14. avgusta 1909.
stanovanja vse tržaške strokovne organizacije, po
Rudarju g. F. Filipiču, načelniku II. skup. rud.
litična odbora italijanske in slovenske socialno-de
mokratične stranke, izobraževalna društva in de
zadruge v Idriji.
Z ozirom nato, da ste se 28./6. 1909. obenem lavske konsumne zadruge. To se je moglo zgoditi
seveda samo zaraditega, ker se je dotičnega zbo
Kokaljem tukaj ustno pritožili radi posto
rovanja udeležilo malo socialističnih tiskarjev. Za
panj* poslovodja šentjanškega premogovnika o pri izselitev iz Delavskega doma so glasovali tudi
liki odborove seje II. skup. rud. zadruge v Kar slovenski narodni tiskarji. Sedaj je pa Pagnini ra
melu dne 2Î./6. 1909 »e Vam naznanja da je re čunal, da bodo tiskarji pristopili delavski zbornici.
virni urad o stvari poizvedoval in se prepriča), da je In od tiskarjev si je Pagnini obetal veliko. To bi
odbor v § 36 zad. pravil, določni delokrog preko bila prva velika organizacija v delavski zbornici.
Toda Pagnini se je zaračunal. Na zborovanju, ki
račil. Po § 34. rad. pravil niso odborove seje so ga imeli tiskarji v nedeljo, dne 5. t. m., so skle
javne, k seji, ki je bila sklicana dne 27./Ö. 1909 nili, da ne pristopijo k delavski zbornici. Za ta
p« ste vabili Papeža Antona, s pismom, ki leži predlog je glasovalo 160 tiskarjev, proti pa samo
tokaj in ki je od Vas podpisan, z dne 12. ju 60 Italijansko nacionalistično časopisje, ki je že cel
nija 1909., št. 28/09 z navodilom, naj pripelje teden pisalo o porazu, ki ga bo občutila socialna
demokracija s tem, da bodo tiskarji pristopili k
seboj še dva ah tri pametne može. Ker ni Papež delavski zbornici, ki je cel teden pripovedovalo, da
odbornik, tudi ni bil opravičen udeležiti se seje. so tiskarji najbolj izobražena delavska stroka, mora
Seja se je torej vršila proti pravilom in so sedaj molčati. S tem sklepom so pa zadali tiskarji
sklepi, ki so se pri njej naredili, neveljavni. Dalje delavski zbornici smrten udarec.
— Poglavje o značajih. Zadnji čar, na shodu
so tukajšnje poizvedbe dognale, da se zadružne
«Svobodne Misli» je bilo sproženo vprašanje o
seje izrabljajo za strankarske namene, to so agi značajih in povdarjalo se je, koliko mladih ljudi,
tacije r strankarskih zadevah. To se vidi jasno iz I prepuščenih ljuti borbi za vsakdanji kruh, kupi
priloženega protokola. Šentjanški delavci so re klerikalizem. Pribili treba nemoralnost teh kleri
virnemu uradniku tudi povedali, da so odborniki kalnih kupčij, te ostudne in infamne špekulacije
agitirah ia svojo stranko. Dalje pripominjamo, da s človeškimi dušami. — Vendar smo mnenja, da
je enkrat sproženo vprašanje, treba prerešetati na
w odbori samo zastopniki skupin in ne delavcev
vse strani, in danes podajamo le en podatek ti
poedinih rudnikov, kol taki poslujejo lokalni de stim v razmišlievanje, ki navadno najbolj široko
lavski odbori. Zato morajo prvi zastopati interese usta odpirajo o kupljenih značajih. Neki Ribnikar
celih skupin in drugi interese posameznih rudnikov. in npki Žerjav sta bila svoje dni strastna nasprot
Končno opozarjamo odbor, da ne sme zastopati nika liberalcev, pa sta vstopila v liberalno stranko
kot izpreobrojena Pavla : spokorila ju ni toliko moč
interese kake politične, narodne ali druge stranke,
liberalnega argumenta, kot dobro plačane pozicije,
ampak gospodarski in moralni interes delavstva, ki so jima obetale in ki sta jih tudi dosegla. Ta
oziroma II. skupine, v okviru zakonitega delokroga. slučaj je precej podoben z gori omenjenimi. Le da
Zato se poživlja odbor, da v prihodnje na je v prvem slučaju prodal siromašen študent, ki
tančno postopa po predpisih kakor zahtevajo pra ni vedel, kaj bo založil jutri v usta, svoje prepri
čanje za vsakdanji kruh; Ribnikar in Žerjav sta
vila in zakon in se natančno drži določenega delo
vsakdanji kruh že imela, šlo jima je le še 2a pukroga, drugače bo revirni urad postopal v smislu ter, ki si ž njim mažeta kruh . . .
g 156 zad. pravil, razpustil odbor iu odredil nove
— Sestanek sioenske «Svobodne SSisli»
se je vršil v nedeljo zvečer na Jesenicah ob šte
volitve.
vilni udeležbi — okreg 100 oseb. Po izvolitvi
C. kr. revirni uradnik
p. t.
predsednika je dobil besedo JUG Lenart Lotrič,
(podpis nečitljiv.)
ki je govoril k temi «Cerkev in delavstvo» tako
Komentar k temu pride v prihodnji torkovi
zanimivo nad eno uro, da hočemo svojim čitateljem
ttavilkil
ta govor podati v glavnih potezah. Za njim se je
oglasil k besedi sodrug Anton Kristan, ki je
najprej izpodbijal laž, da dela po svobodomiselnih
shodih reklamo za socialno-demokratično stranko,
«Kilt laatakl», 9. (septembrska) številka, ki
dalje razlagal, da ima Svobodna Misel največ
je izšla dan«, imajo naslednjo zanimivo vsebino:
pijomrjev in privržencev med delavstvom, omenjal
Abditus : Pot po samoti. — R. L. : Anarhizem.
(Dalja; — Dr. Dragotin Lončar: Iz politične ko najnovejši nauk Terseglava v «Mladosti», da cer
kev ni ljubeča, temveč sovražeča, kdor se ji
respondence dr. Janeza Bleiweisa. (Dalje.) — Hinko
Smrekar: I. umetniška razstava v Jakopičevem pa brezpogojno ne pokori in izpodbujal delavce k or
viljonu: Slovenski umetniki. - Pregled: Narodno ganizaciji, ki ediao more osvoboditi delavca naj
gospodarstvo. — Šolstvo. - Literatura. - Bio- prej gospodarsko, potem pa še mišljensko. Vsi po
slušalci so zelo pazljivo poslušali oba govora.
iofija.
O. Zupančič: Epigrami. Cena zvezku le
— Agrarno-llberalna zveza. Čudna so pota
40 vin. Naroča se v Ljnbljani, Šelenburgova ulica
goriške politike. Ljudje brez programa, brez načel
6/t/. — Uredmštvo se je preselilo in se nabaja
kujejo kompromise danes s klerikalci, jutri z libe
odslej: Gorica, via del Boschetto 29.
ralci —— za mandate. Poročali smo že, kako so se
pogajali agrarni s klerikalci, ki so jih še včeraj
smatrali za nesrečo goriške družbe. Klerikalci so
ponudbe agrarcev odbili. V torek, dne 7. t. m. so
— Pagalal/ef» delavaka zbornica v Trał
si agrarci postavili svoje kandidate, kateri so:
Pagnini je tedaj ustanovil svojo «delavsko zbt
dr. Franko, veleposestnik Križničin Alojzij
flico». Ta Pagniaijeva delavska zbornica je 1
Štrekelj, liberalni državni poslanec, ki ni niti
kaplja kapiji podobna N. D. O., kar je potrdila ti
član agrarne stranke. V četrtek so imeli li
«Edinost» takrat, io je naznanila njen porod. «I
beralci svoj shod, na katerem so imeli postaviti
itvska zbornica» -je rekla «Edinost» - «i,
lastne kandidate. Ali kaj se je zgodilo? Šli so in
Z namen, kakor naša N. D. 0.» Sedaj pa s
so proklamirali agrarne kandidate za svoje. Pro
ib čudite se. «Edinost» je povedala, da hi
klamirali so Frankota za svojega kandidata, dasi
m
s?*• razdirati tisto svoje delo, ki ga je napra
ravno je «Soča» pisala, da ni za nič. Tako smo
‘i organizacijah, da hoče s svojo delavs
srečno prišli do liberalno-agrarne zveze. Ib Ga
refafj solidarnost delavstva in da je c
bršček se je še enkrat rešil, da mu ni treba šteti
liberalnih glasov in pokazati liberalnega uboštva.
škodljiva delavstvu. In «Edinoa

t I.

Umetnost in književnost.

Domače vesti.

T*

Naše mnenje o tej zvezi povemo v četrtkovi šte
vilki. Za danes hočemo samo opomniti šaše zaup
nike, naj gredo na delo s podvojeno močjo, da bo
naše število glasov tem večje. Liberalni mežnarji
bodo kričali o klerikalni nevarnosti, čeravno so
se sami vezali s tistimi, ki so hoteli na
praviti kompromis z liberalci. Ampak biti
moramo tembolj navdušeni in uverjeni, da je
edina resna protiklerikalna stranka naša socialno
demokratična. Zatorej boj faršk o-agr arn oliberalnim hinavcem!
— Ljubljanski škof pod zekvestrom? Po
Ljubljani je razširjena vest, da je vlada seavestrirala škofijsko jposestvo v Gornjem gradu na Šta
jerskem. Leta in leta je vlada mirno gledala za
pravljivo gospodarstvo ljubljanskega škofa, ne da
bi bila ganila z mazincen. Mirno je gledala, kako
roparsko je škof «gospodaril» in uničeval posestvo,
ki mu je od njega izročen edinole vžitek. Kasno,
prekasno se je spomnil ljubljanski kapitelj svoje
dolžnosti in odvzel Jegliču upravo, varujoč mterese
Jegličevih naslednikov. Vlada pa je škofa v nje
govem blaznem gospodarstvu celo podpirala in mu
posodila državni denar v znesku 1,200.000kron
za njegove klerikalne ustanove. — Dolžnost ško
fovega lista je, da razločno pojasni vso zadevo ; za
škrfovo gospodarstvo bi se menili sicer prav to
liko kot za lanski sneg na kamniških planinah,
ampak protestirati moramo, da vlada vzdržuje z
državnim delavskim denarjem klerikalne inštitucije.
Protestirali proti malomarnemu nadzorstvu vlade,
ker dobro vemo, da bo bodoči škof to, kar mu je
Jeglič snedel, skušal dobiti iz ljudskih žepov. Je
gličeve gospodarske talente bo kranjsko ljudstvo še
drago plačevalo.
— Cenjene naročnike, ki še niso ponovili
naročnina za III. četrtletje, prosimo, da store to v
najkrajšem času, ako nočejo, da se jim list ustavi.

Sciraii, sonßljenfKi!
fcaVaröe is brivnic«, Itfer j« oa razpolago Vas«

JM«« Prapor“!
Raznoterosti.
f Navdušan davkoplačevalec. V bližini Altone
se je nedavno tega vršila patriotična slavnost;
enega izmed udeležencev je tako navdušila, da
piše dobesedno: „Ko sem gledal cesarju v resno
dostojanstveno oko in videl prijazno obličje naše
pobožne matere-cesarice, sem kar pozabil, da so
razpisani novi davki... Ne tožimo več o davkih I
Če so močnejša pleča, kot so naša, odvalila nove
davke, tedaj pokažimo mi, da nove davke zmo
remo 1“ — Ali ni to imeniten recept za našega
finančnega ministra Bilinskega, ki bi ga prav
gladko rešil iz davčne zadrege?

Zadnje vesti.
Napad Nemcev na slovenske izletnike.
«Slov. Narod» poroča iz Brežic, da je tolpa Nemcev
razgrajala in napadla vračajoče se slovenske izlet
nike. Še z daljave so Nemci iz revolverja streljali
na slovensko družbo; ena kroglja je ranila hčerko
železniškega uslužbenca.
Pooblastilni zakon. Dunaj, 13. septembra.
Iz pogajanj vlade z agrarci izhaja, da bo vladi
jeseni pooblastilni zakon za sklepanje pogodb z
balkanskimi državami dovoljen.
Bienetthove konference. Praga, 13. sep
tembra. V kratkem se ministrski predsednik baron
Bienerth začne pogajati z Jugoslovani in poljsko
ljudsko stranko zastran delavnosti parlamenta.
Poljska ljudska stranka je izrekla na strankarskem
zboru zaupanje Stapinskemu in izjavila, da treba
pobijati germanizacijsko tendenco Bienerthove
vlade.
Nemški strankarski zbor. Lipsko, 13. sep
tembra. Smoči se je začel ob udeležbi 400 dele
gatov strankarski kongres nem ke socialno-demokralične stranke. Stranka šteje 633,000 sodrugov
in je najmočnejša na svetu.
«Veleizdajniškl» proces. Zagreb. 13. sep
tembra. Današnji razpravni dan je popolnoma iz
polnil plaidoyer državnega pravdnika Accurtija, ki
se je trudil dokaz iti krivdo veleizdaje.
Napad na srbskega ministra. Belgrad, 13.
septembra. Odpuščeni igralec «Narodnega kaza
lišta», Stojkovič, je na cesti ogovoril, ministra Milo
vanoviča, proseč ga, da ga zopet nastavi. Minister
se je zadri nad njim, ua kar je igralec ministra z
vso silo udaril. Milovanovič je zbežal v neko hišo,
kjer se je nezavesten zgrudil.
Kriza na Grškem. Atene, 13. septembra.
Vojaška zveza je protestirala proti političnemu go
voru prestolonaslednika na Krfu in v Patrasu,
zahtevajoč od vlade, da v bodoče prepreči vsako
vmešavanje prestolonaslednika v politiko. Vlada
je v tem smislu posredovala pri kralju in zagro«
lila z demisijo. Splošno je prestolonaslednik zelo
nepriljubljen; odstop kralja je skoro neizogiben.
Položaj je tem ostrejši in se je bati izbruha
državljanske vojne, ker je velik del prebivalstva
nezadovoljen s samovoljno diktaturo, ki jo že ne
kaj časa uganja soldateska.

Izhaja ▼ Ljubljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K!
za četrt leta 3 50 K, mesečno 1.20 K.
za Nemčijo za pol leta 7-90. za č. trt
leta 4 K ; za Ameriko zi pol leta
9-50 K za četrt leta 4-80 K

Paaa naaaa Afavllha ia «,

Glasilo Jugoslovanske socialne demokracije.
98. Štev.

V Ljubljani, v Četrtek, dne 16. septembra 1909.

NASLOVA: Za dopise in rokopise za list : Uredništvo
.Rdečega Prapora», Ljubljana, — Za denarne patiljatve
naročila an list, reklamacije, inserate i. t. d.: Upravništvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana, Šelenburgova ulica 6/IL

Delavsko časopisje.
Neodvisen boj delavstva — to je nauk socia
lizma in vprašanja vseh vprašanj je to :
Ali je brez socializma sploh mogoča rešitev
delavstva ?
Zaveden delavec, ki pozna svoj položaj v člo
veški družbi, bo na to odgovoril jasno in odločno:
Nel Socializem je pogoj delavske rešitve; do
kler je človeška družba kapitalistična, se lahko
izpreminjajo oblike delavčevega življenja, am
pak ne more se končati njegovo trpljenje. Ljudje
imajo na zemlji dva svetova. V enem so tisti, ki
so med seboj razdelili bogastvo, da jim nosi
obresti, ne da bi jina bilo treba truda in skrbi; v
drugem so oni, ki nimajo nič druzega kakor svojo
delavno moč in jo MForajo žrtvovati, da vstvarjajo
drugim nova bogastva, sami sebi pa komaj za silo
ohranijo borno življenje. Na eni strani se kopiči
bogastvo tako, da ne more posameznik užiti svo
jega deleža, naj si tudi izmišljuje najbolj rafini
rane užitke, na drugi strani je pomanjkanje in
stradanje. Kdor ne dela, so lahko naslaja ob vsem,
karkoli daje svet; kdor dela, pogostoma nima
dosti kruha.
Ûe bi se to godilo vsled kakšnega skrivnost
nega, večno nerazumljivega zakona, tedaj res ne bi
kazalo nič druzega, kakor vdati se v božjo voljo
in žalostno čakati, kaj bo. Toda razlog tega neza
slišanega in neznosnega razmerja nam je znan.
Nobene skrivnosti ni več v njem, temveč natančno
vemo, da so kapitalisti gospodarji dela in vseh
sadov zaraditega, ker imajo v svojih rokah de
lavna sredstva. Dobro vemo, da je delavec v najkrutejsi odvisnosti zato, ker ne more sam razpo
lagati s svojo delavno močjo, marveč jo mora
prodajati onim, ki so si prilastili stroje, tovarne,
železnice, ladje, rudnike, gozde in polja. In ker
nam je znano to, tudi vemo, da bo delavec svo
boden šele takrat, kadar bo kosec kapitalističnih
monopolov; takrat, kadar bo ljudstvo gospodar
delavnih sredstev in vsled tega gospodar svojega
dela in njegovih sadov.
Ker imajo kapitalisti gospodarsko vlado, imajo
tudi politično. Zakaj politične razmere niso nič
druzega, kakor zunanji izraz gospodarskih razmer.
Dokler je delavec suženj v tovarni, v premogokopu- na lokomotivi, je tudi suženj v državi, v
deželi, v občini, Politična osvoboditev je odvisna
od gospodarske.
Ce nam je pa vse to znano, tedaj ne smemo
kakor fatalisti čakali, da se enkrat morda po
bogve kakšnih čudežnih potih zruši kapitalistični
zistem in zasije nad njegovim razvalinami solnce
socializma. Spomniti se moramo, da je vsak vspeh
v človeškem življenju odvisen od moči. Potrpežlji
vost io golo upanje še ni rodilo nobene zmage $
odločevala je vedno moč.
Kapitalizem ne vlada «po milosti božji» tem
več po milost’ svoje sile. In vladal bo, dokler se
ne izkaže, da je prolejariat močnejši. Nikjer ni zapisano, kdaj da vrže delavstvo kapitalističnega
malika ob tla; ampak brez koledarjev in prerocanstev je gotovo, da je konec zlatega teleta tis«
hiD ko je delavska moč večja od kapitalistične.
’ Z bojem si mora delavstvo vstvarjati in zbirati
H» moč ki je potrebna, da zmaga. In v teh bo* je delavsko časopisje njegovo najodločnejše

Reklamacije so poUnine proste.
Nefrankirana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Insératl: EnOstopna petit vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

Leto XII.

Kapitalisti vedo, kaj je časopisje ia od njih lavcev in nasprotnikov, če ni naša politično časo
bi se lahko učili.
pisje krepko in ostro ?
Vse te naloge, od katerih je odvisna sedanjost
Velikanska je moč časopisja in kdorkoli se
bojuje, jo je sposnaL Časopisje je izzvalo vojne in bodočnost delavstva, zasleduje in izpolnuje
in sklepalo mir ; postavljalo in rušilo je vlade ; pri «Rdeči Prapor» in zato je važno, zato je neizo
pravljalo je pot kapitalističnemu izkoriščanju in gibno, da izpolnite tndi Vi svojo dolžnost napram
zapiralo je trge. Brez časopisja ne bi mogel kapi listu.
talizem živeti in vladati, kakor ne brez železnic in
parobrodov, kakor ne brez brzojava in pošte, ka Klerikalni vzori.
kor ne brez borz in bank. Časopisje je njegov ščit
Na afrikanskem bojišču je španska vojska dan
in meč, njegov glasnik in prerok. S časopisjem za dnem neusmiljeno tepena, doma, na Španskem,
vlada krepkeje kakor vladar z žezlom in škriatom. pa izvajajo hlapci klerikalne reakcije, na čelu jim
Odkar se je delavstvo začelo dramiti, ' spozna ministrski predsednik Maura, krvavo maščevanje
vati svoje naloge in zbirati svoje moč, ima pa ka nad barcelonskim delavstvom, ki se je bilo uprlo
pitalistično časopisje še poseben namen: Zapelje blaznim vojnim pustolovščinam. Z rabljem jn ječo
vati ima ljudstvo, da bi se odvrnilo od svojih po hočejo prepričati španski proletarijat o potrebnosti
treb in interesov, pa se vpreglo v službo, kapita križarske vojne, ki so jo na diktat jezuitov započeli
lističnih ciljev. Nobena zvijača ni preslaba, da je proti kabilskim «nejevernikom». Svoje krvavo de
ne bi kapitalistično časopisje porabilo v ta na lovanje, ki bije v obraz vsej čuteči in misleči
men. Tu pisari dolgovezne, mile članke o veri in Evropi in ki ni druzega kot barbarski izbruh najo nebesih, o cerkvi in o papežu, da bi ljudstvo ostudnejših nagonov, postavljajo svetu kot obrambo
pozabilo na zemeljsko življenje in njegove nalege zakona proti anarhističnemu uporu. Na Slovenskem
ter izgubilo izpred oči potrebo svojega, delavskega, opravlja ta umazani posel «Slovenec» in si v to
protikapitalističnega boja. Tam poje navdušene svrbo zmišljuje «grozodejstva» barcelonskih vstašev,
bimne narodnosti in slavospeve jeziku in razglaša grozodejstva, ki jih je celo uradno poročilo kleri
narodni boj, da se ne bi delavstvu zasvetilo, kako kalne španske vlade moralo — hočeš nočeš — despretno potegne Nemec Nemcu, Slovenec Slovencu, mentirati in ki so se godila le v bolnih glavah
Italijan Italijanu kožo čez glavo, če more. Kjer ae klerikalnih fanatikov. Vse te pripovedke, kako so
je začelo delavstvo zavedati, zmeša med sto laži uporniki mučili in morili menihe in nune, so bile
eno resnično vest o socializmu, da bi tem ložje že ob sebi neverjetne, saj je znano, da so grmade
preslepilo delavce, češ, da je vsem slojem pravično. in natezalnice že odnekdaj priljubljen recept kleri
Danes se laska ljudstvu, jutri ga preslepi. Res kalnega človekoljubja. «Slovenec» bo tercijalkam
nično služi le tistim, ki mu dajejo kruha: proti- sicer še nadalje pravil o moritvi menihov, dočim
delavskemu kapitalizmu.
je že davno uradno doznano, da so delavci le
Spričo vsega tega ne more ostati slepo slo s kloštrov prepodili menihe. In ne le delavci sami ;
pridružili so se jim tudi demokratje in svobodo
vensko delavstvo.
Razvoj našega časopisja do tiste stopnje, da misleci, in če se je togota španskih bojevnikov
bo kos meščanskemu, je pogoj delavskim vspehom obrnila najprvo proti kloštrom, je nmljivo, zakaj
in končni delavski zmagi. V svojem časopisju si menihi in nune so to sovraštvo pošteno zaslužili.
mora delavstvo ustvariti tako orožje, ki se lahko S podlim izkoriščanjem ženskega in otroškega dela
vspešno vihti. Naše časopisje se mora tako izpo in z davčno prostostjo, ki je zagotovljena njih po
polniti, da bo lahko služilo vsem svojim name djetjem, so zadavili špansko obrtništvo, španski
proletarijat, ki se ne klanja pred meniško kuto so
nom. In teh je mnogo na vse strani.
Prva naša naloga v tem oziru je tedaj, da T časopisju, na leci in v spovednici brezobrazno
povzdignemo in razširimo glavni slovenski delav grdili in obrekovali, nad «nekatoliškim» delavstvom
ski list, glasilo jugoslovanske socialno-demokratične so proglasili bojkot in ustanovili so organizacijo
stranke, «Rdeči Prapor», ki izhaja po trikrat na profesionalnih stavkokazov, ki naj bi parirali de
teden. Mnogo je enkrat pomenilo za slovenskega lavstvo v njega razfednem boju. Kaj čuda, če je
delavca, da je imel vsak teden svoj list. A to je ljudska gnev vzplamtela z elementarno silo in vpebilo enkrat In kar je v tistih časih bilo mnogo, pelila nekaj nepotrebnih kloštrov? V zloglasni
monthujški ječi, v atasasanskih kasarnah se nahaja
je danes vse premalo.
5000 oseb, v Montoru 1700, v Klauresu 1000, v
Nezdržema moramo naprej, da dohitimo na
Sabadellu 1200 i. t. d. i. L d. Klanje delavstva in
sprotnike na vsakem polju in da j h prekosimo.
njegovih voditeljev se vrši že nekaj tednov kar v
V ta namen je treba, da izvrše tudi delavci
permanenci. Maura, ta dedič španske inkvizicije, pre
svojo dolžnost Politično časopisje je potrebno za
kaša po krutosti celo Gallifeta izza pariške ko
politični boj.
mune ; z moritvijo in zapiranjem se hoče iznebiti
Sodrugi 1 Kako se hočete poučiti, kaj se godi
neljubih oseb in zatreti gibanje ljudstva, ki se je
v državnem zboru, v deželnih zborih, v občinah,
naveličalo Klerikalne strahovlade, z mečem in
kako hočete izvedeti, kaj se godi doma in po
svincem namerava kurirati upornost ogorčenega
svetu, če ne čitate svojega političnega časopisja.
delavstva. Ravno ti obupni napori pričajo, da je
Kako hočete razumeti velike dogodke, ki za izpodkopan s krvjo oškropljenemu klerikalnemu re
segajo v naše življenje, če ne berete svojega po žimu fundament in da bo v kratkem tudi na Špan
litičnega časopisja?
skem konec klerikalne tiranije.
Odkod hočete zajemati svoje znanje, kako se
hočete izobraževati, kako razširjati svoje obzorje?
In kdo ima zastopati Vaše potrebe, Vaše in
terese, Vaše stališče proti nasprotnikom, kdo Vas
ima braniti in zagovarjati, kadar Vas hudobno na tatom ia kritoi«, tl« I« «^polajô Vase
padajo, če nimamo močnega časopisja?
In kdo naj upliva v Vašem smislu na javno
življenje, na politiko, oa mišljenje indiferentnih de«
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v soboto, dne 11. t. m. se je vršil
pri nas napovedani shod, na katerem je sodrug
Petejan v poljudnem govoru razložil sociabstični
Pevsna.

Goriški volilni boj.
Gorica, dne lt. septembra.

Politično Éerïatenglvo.

Na Goriškem imamo celo vrsto polihčnih
slrank brez političnega in strankerekega programa.
Imamo libera’no stranko (S), ki je revidirala svoj
program dne 24. januarja 1907. V programu se
zahteva svobodna šole, ločitev cerkve od
države, splošno volilno pravico s pro
porcionalnim volilnim sistemom, sta
rostno zavarovanje delavcev, stanovsko
enakopravnost itd.
Te točke programa so bile sprejete dne
24. januarja 1907. Aprila istega leta je postavila
ta stranka kandidate, ki so odločno odklanjali svo
bodno šolo in ločitev cerkve od države. Torej dva
meseca po sprejetem programu so kandidajet, ki
so kandidirali na ta program, ravnoistega javno
pred volilci zanikali. (Glej Gabrijelčiča.) Sprejeli so
v program splošno in enako volilno pravico, dasi
ravno so bili proti njej do zadnjega dneva, dokler
je ni baron Gautsch proglasil. (Glej «Sočo» za časa
boja za splošno in enako volilno pravico.) V pro
gramu imajo zavarovanje za starost. «Soča» pa
hujska ljudi proti zavarovanju. Imajo v
programu jezikovno enakopravnost v Gorici, pa so
vsi narodni zavodi in trgovino samo z nemškimi
in laškimi napisi. Imajo v programu stanovsko
enakopravnost, liberalni kapitalisti pa mečejo slo
venske delavce na cesto in najemajo italijanske,
ter izkoriščajo in sleparijo slovenske. (Glej stavko
strojarjev v Mirni, klesarjev v Nabrežini in Gabrščekovo tovarno v Tclnainu.) Liberalci bijejo boj
proti Gregorčiču že celih 10 let io ga imenujejo
nesrečo goriške dežele. Dne 19. avgusta 1909 je
pisal dr. Franko v Gabrščkovem imenu
dr. Gregorčiču, ako je pripravljen se
pogajati za skupen nastop pri deželno
zborskih volitvah. Liberalna stranka je torej
pripravljena sklepati pakt z najhujšim Pajerjevim
zaveznikom. (Glej pismo v «Primorskem Listu» od
9. septembra t. 1.) Gregorčič je kompromis z libe
ralci odklonil. In ta stranka očita nam zvezo
s klerikalci. (Glej «Slov. Narod» št. 119.) Pre
idimo k agrarni stranki. Ta sfraDka je bila pri
zadnjih volitvah zvezana z liberalci. Letos je imela
svoj zbor kcncem julija ter je sk'enila, da nastopi
samostojno in gre z lastnimi kandidati v boj za de
želnozborske volitve. Dne 19. avgusta pa je že
pisal dr. Franko Gregorčiču za spravo. Pisati pa
je moral še prej G a b r š č e k u, ker je imel že po
oblastila za pogajanja. Dne 2. septembra je imela
agrarna stranka zopet zborovanje in na tem zbo
rovanju je uničila prejšnji sklep o samostojnem
nastopu. Sklenila je, da se hoče sama pogajati z
Gregorčičem. Sklep o samostojnosti je torej imel
le mesec dni življenja. Gregorčič je tudi te pred
loge odklonil. Sedaj je agrarna stranka proglasila
svoje kandidate. Proglasila je Frankota, proti ka
teremu so skoraj vsi učitelji in kmetje, preglasili
so Štreklja, ki je po lastni izjavi dne 9. t. m. član
liberalne stranke, torej moža, ki ni niti član agrarne
stranke. Končno so proglasili še veleposestnika in
industrijalca Križniča. Te kandidate imenujejo kan
didate kmetske stranke. Dne 9. t. m. je
imela liberalna stranka shod in proglasila je za kan
didate iste osebe kot agrarna stranka ter jih ime
nuje kandidate napredne stranke. Proglasili
so za svojega kandidata Fraakota, o katerem je
«Soča» sama pisala, da ni za nič; moža, ki išče
ves čas stik s klerikalci, odkar je ustanovil agrarno
stranko in ki si jo je ustanovil za svojo lastno
advokatursko prakso. Moža, ki je prepričan kleri
kalec, ki je proti svobodni šoli i. t. d.
Prepričani smo, da bo sedaj parola teh poli
tičnih šarlatanov : boj klerikalizmu. Tudi sociali
stične glasove bodo sedaj lovili y to svrho, prej
pa so sami podpirali klerikalizem. Mislimo, da se
naši delavci ne bodo dali slepiti, ne od klerikalnih
mežnarjev, ne pd liberalnih agrarcev. Edina proti
klerikalna in resna stranka, ki gre v boj s svojim
čistim programom svobode, bratstva in ena
kosti je socialno-demokratična stranka. Zatorej
boj političnemu šarlatanstvu za socialistične ideale.
»

Volilni shodi

V nedeljo, dne 12. t m., so se vršili shodi v
Dolenji Vrtojbi in v Solki uu. Na obeh shodih sta
govorila sodr. dr. Tuma in Petejan o deželno
zborskih volitvah in o prog. umu meščensk’h strank.
*

program ter program drugih strank. Izpodbil je
podla očitanja, češ, da je naša stranka breznarodna. Dokazal je, da je naša stranka bolj narodna
in napredna, kakor vse druge stranke, ki imajo
narodnost le na jez’ku in tam, kjer jim to «kšeft»
veleva, Nato se je ustanovila krajna orgcn'zac ja
soralno-demokratične stranke za Pevmo. Izvolil se
je tudi k-ajni odbor, ki nam jamči, da bo organi
zacija uspevala. Ta organizacija je dvajseta naše
stranke na Goriškem.
*
Organizacijam fn zaupnikom
priporočamo, naj skrbijo, da bo naša slraaka za
stopana v vseh volilnih komisijah. Zato poživljamo,

naj so nagnani vse tiste sodruge, ki se jih mis’5
poslati v komisije, deželnemu taju'šlvu stranke v
Gorici, via Theatro št. 20.
Kcndidaije Iklljanakih «edrnguv
so: Josip Vižintin, kmet v Gradiški; Ivan
Povodnik, tiskar v Garici, in Alojzij Tonet,

strojar v Tržiču. Priporočamo vsem slovenskim
sodrugom in delavcem ki volijo v Gorici, da gla
sujejo vsi za gori omenjene kandidate italijanskih
sodrugov.

Politični odsevi.
* Velikamki shod proti vojni. Povodom šeste
konference tajnikov mednarodnih strokovirh central,
se je vršil ra:nu’i teden v Pavzu velikaaski shod,
ki je mar;fest;ra'. proti vojtr. Doslo je nad 6000
liudi poslušat govore tujh delegatov. Prvi je go
voril Ap pieto n, zastopnik rngleškh stroko vn:b
organizacj, o term krkšne ogromne svote požre
tt;I;tarizem, Angleška izdaja ra glavo prebivahtva
za vojaške nrmene lete h 16 frankov, za vedo ia
umetnost — en frank. Nemški strokovc'' tajn;k
Legi en je izvajal, da bo temmanj šovinizma,
čim zrelejše in izobraženejše bo ljudstvo. Španski
delegat Barri o je opisal delovanje španskega de
lavstva proti vojni. Vzlic preganjanju s strani vlade,
bomo nadaljevali propagando. Barbarske vladne
represalije nas ne ustrašijo. Ako bo konflikt trajal
še nadalje, vas prosimo, da bojkotirate špansko
trgovina, španske ladje, da bo udarjena buržoazna.
Končno je bila soglasno sprejeta sledeča resolu
cija: Šest tisoč strokovno organù'ran:h deiavcev,
udeleženih na shodu v wagzamski dvorani v Pa
rizu izraža svojo solidarnost z ostalimi milijoni
delavcev v vprašanju vojne in odobrava za slučaj
vojne proglasiti splošno stavko.
* Deželnoztonka vo!’lna reforma v Bukovini.
Peimanenlni odsek, ki ga je izvolil bukovinski de
želni zbor za voliiao reformo, se je zedinil na sle
deče volilne principe: Število članov deželnega
zbora znašaj 59 (sedaj 31) in sicer: dva virilista
(nadškofa in rektorja), 13 veleposestnikov (sedaj
10), 3 posknce trgovske zbornice (sedaj 2), ob
čine — razen Crnovcev — 25 (sedaj 15), splošni
voü’ci razred 16 poslancev (sedaj 0). Mesto
Črnovci bode vohlo vseh pet poslancev po splošDi
in enaki volilni pravich V splošnem volilnem raz
redu volijo vsi polnoletni, moški državljani, ki pre
bivajo 6 mesecsv v eri občini. .V kuriji kmečkih
občin volijo vt’, ki plačujejo na leto dve kroni
direktnega davka. Poleg tega se ustanovi pet na
rodnih katastrov: rumuński, rusinski, nemški, ži
dovski in poljski, tako da je izvedeno načelo na
rodne ravnopravnosti. Načrtu sscialna-demokra»
tična stranka ne bo ostro nasprotovala: od kurijalnega deželnega zbora ni pričakovati boljše re
forme. Ce primerjamo nizki cenzus v kmečkih ob
činah, dalje volilno pravico v glavnem mestu in
razdelbo mandatov z nesrečnim zmašilom kleri
kalne stranke in slovenskih liberalcev, ki so ga
krstili za «kranjsko volilno reformo», postane pod
lost teh političnih glumačev prav očitna.
* V nemški državni ibor je bil izvoljen dne
7. t. m. namesto umrlega sodruga Goldsteina, so
drug Jurij Sthopfiin, ki je dobil 21.188 glasov; in
sicer v okraju Sto'lberg-Schnseberg. Nasprotniki
so dobi’.» le 9368 glasov. Torej skoro 12.000 gla
sov večine je dobil socialno-demokratični kandidat.
Ta voülni okraj je zastopal tudi pokojni Viljem
Liebknc ?bt.

Strokovni pregled.
Draitvo Hekerjev na Kranjskem bo imelo
baje 16. oktobra izreden občni zbor, na katerem
namerava izpremeniti svoja društvena pravila.

Shodi.
Zidc.ji, zlderaki delavci In delavke I Pridite
vsi na veliki zidarski shod, ki se vrši v soboto,
18. septembra ob polu 8. uri zvečer v salonu go
stilne »pri Levu“ na Marije Terezije cesti. Raz
pravljalo se bode: 1. O težnjah delavcev zidarske
stroke. 2. Obrtno sodišče za ljubljanske in okoli-

čanske delavce sploh. 3. Bližajoče se volitve v
obrtno sodišče. Laško govori : tovariš Silvio Flor
iz Trienta, slovensko: A. Kristan.
Ppzor, oMS/Mtvol V sredo, dne 22. t. m.
ob 9. uri zvečer se vrši v pivarni pri , Črnem
orlu“ v Idriji javni ljudski shod z dnevnim redom :
1. Rudarske in šolske razmere v Idriji. 2. Slu
čajnosti. Pridite vsi!
Shodi aa Goi iškem V soboto, la. t m na
Volčji Dragi, v nedeljo, 19. t. m. ob 10. dopoldne
v Sovodnjah na dvorišču AI. Vižintina (pri cerkvi),
ób 4. popoldne v Mirni.
.. ,, .
Na Tolmlukem se vršijo shodi: v soboto,
18. t. m. v Tolminu, v nedeljo, 19- !• m. pri Sv.
Luciji, v Cerknem in v Otaležu.

Umetnost in književnost
Grafična raiitava tiskarska v Ljubljani je
olvorjena od 12. do 19. t. m. (vštevši) in sicer
vsak dan brez presledka od 9. ute dopoldne pa
do 6. ure zvečer. Kdor se zanima za napredek
in hoče imeti vpogled v tiskarsko in sorodne re
produkcijske umetnosti, si tukaj lahko ogleda.
Vstopnina za osebo 40 vinarjev.

Nekaterim naročnikom!
Imamo nekaj n aročnikov, ki sicer
redno sprejemajo in čitajo naš list, ki pa se
čisto nič ne zavedajo, da je treba listu poslati tudi naročnino. Skoraj končano je trel.ie
četrtletje in še redno dolgujejo nekateri na
ročnino od 1. julija t. 1.
Opozarjamo svoje naročnike, da v pravem
času pošljejo naročnino, zaostale dolžnike pa,
da poravnajo zaostalo naročnino, ker smo
drugače prisiljeni, da ustavimo list.

Dopisi.
Iz Tofnfna. Tolminski rdečkar nam piše
dalje : Predvsem konstatiram, da nista «Soča» in
letnjivi informator iz Tolmina ovrgla niti pičice
tega, kar se je iz Tolmina pisalo o tukajšnjih raz
merah. Tudi si najbrže mislita, da sem vse notce
iz Tolmina «zagrešil» jaz. Radi tega in ker ne mo
reta utajiti resnice tolminskh notic, sta se besno
zagnala v mojo osebo. V tej besnosti sta zašla v
smešnost, ki meji na patalogijo. Najprej mi pod
tikata, da bi se bil jezna nečasten način po
lasti šefovega pisma, ne da hi navedla zato n>ti
najmanjšega razloga. Izjavljam, da je to ie *Sočina» perfilija ; če hoče imeti «Soča» potrdilo
za svojo perfdnost, naj se le obrne direktno na
mojega šefa, ki ji bo dal gotovo primerna pojas
nila. Sicer pa omenjam mimogrede, da doučna
notica ni prišla niti iz mojega peresa in da ni po
vedala, komu je gospod Andrej Velik tako pisak
Slednji je hotel imeti osebno afero in je sam
označ:’ v «Soči» adresata — mojega šefa in meni
podtaknil nečastno dejanje. Le počasi s tem, gosp
Andrej, sicer se Vam utegne očitati «wie der
Schelm ist, so denkt er von den andern».
Raje bi bil stvarno odgovoril in priobčil
sam celo vsebino dotičnega pisma. Potem
bi bili tudi «Sočini» bravci izvedeli, kako
podaja njihov vodja znano roko narodne
mandate :n z drugo pa tudi narodne (!) pisslne
stroje. To bi se imenitno ujeme'o z ostalo na
rodno kupčijo Andreja Veükfga z narodno
žajfo, narodnim pivom in tripami ter na
rodnim pisalnim orodjem.
Kekor vidite, gosp. ure dirk, jaz apoairenran?
nejavnost liberalnega papeža. Vem sicer dobro, da
je to od mene velka predrznost, in sicer tem
vetja, ker se bo more1 gospod papež zopet poni
žati k moji ozebi. OJpuščrm si pa sam sebi to
predrznost, ker se pač ne morem držati nedolžnih
hlapcev —- urednikov. Ze radnjii je revež, pardon
papež, moral šte'i moje dekle in, ke» je Velik, jih
je naštel ve.' ko, ce'!h 37. Tudi je pogrunta’, da
rimajo moje dekle dovolj hrane in počitka; pa«
me!ci ljudje, tudi Tolminr, pravijo, da je pogrunta!
le lažnjivo babjo kvanto. On si pa gotove
rc’sli, da je reš’1 s tem veliko ns’ogo liberalne
politike. Pričakujem z vso gotovostjo, da se bo v
.So«, kmalu bra'o, toj to kako d» kototn d,
jem ob petkih meso in temu podobne reč.
Hvaležen sem Andreju Velikemu, da se je urlostno spomnil moje osebe na sploh’ in Se Speciihï’kïko’în^
pr9eten trenotek, kose«
73 In na
V
,đ a s e m P o S t a 1 S O C i «’» Ï.
HI n at! w
Je b8i® On> Andre; Veke' bratovščino. Še ceio klerikalna
se Je s°Perstavila pri tej točki in jo
ïa Pat-logično baharijo. hz pa pravim
arugače liberalnemu papežu: storili ste, gospod
«£•»’• neodPust’jiv naroden greh., sami ste me
panoni v žrelo breznarodaemu socializmu, popravice Svoj greh, podvizajte se k meni s Svojo
tovščno, ker me tako rešite narodnega pogub»jenja :n me srečno pripeljete v vame pristanišče
Svoje narodne botege! Amen,
I« Podgora pri Golid. Kakor povsod uk Ge
i škem, tako se pozna tudi v Podgori da se blU
iajo volitve. Po krčmah, po cesti, pred cerkvijo,
na delu in sploh povsod se govori o volitvah. Tu»

Izhaja v Ljubljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naroênlna za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K!
za četrt leta 3 50 K, mesečno 1.20 K.
zaNemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9 50 K za četrt leta 4'80 K

PesosHosaa ttavlllcn IB v.
Beklamacije so poštnine proste.
Nefrankirana pisma se ne spre
jemajo. Bokoplsl se ne vračajo.
Insérati: Enùstopna petit - vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

99. štev.

v Ljubljani, v soboto, dne 18. septembra 1909.

NASLOVA: Za dopise in rokopise za list: Uredništvo
■Bdečega Prapora», Ljubljana^ — Za denarne pošiljatve
naročila an list, reklamacije, inserate i. t. d. : Upravništvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana, Šelenburgova ulica 6/U-

Pel milijarde v žrelo militarizma.
Zadnji skupni minktrsti svet, ki so se ga
poit g skupnih ministrov udeležili tudi zastopniki
avtiiijske in cgrske vlade, je obravnaval skupni pro
račun za leto 1910. Glavno vprašanje, ki so se
okrog njega gibali razgovori, je vojaški proračun,
saj tvori 95% vseh izdatkov.
Vojna in mornariška uprava je nastopila 3 tako
pretiranimi in predrznimi zahtevki, da sta ss celo
oba ministrska predsednika prijemala za glavo.
Vojna uprava zahteva: 167 milijonov dodatnega
kredita ia aneksijske stroške, 97 milijonov kron za
organizatorice novotarije, 235 milijonov za zgradbo
4 velikih vojDih ladij, t. zv. «dreadnought». Ker
se ti zahtevki porazdele na nekaj let, bi se zvišal
skupni proračun za leto 1910 za ogromno vsoto
180 milijonov kron; od tega bi plačala Avstrija
po kvotnem ključu 115 milijonov več kot letošnje
leto, torej 400 milijonov.
Kdor preudari te vrtoglave številke, se ne
more izogniti misli, da so se porodile v bolni
glavi; nemogoče je misliti, da bi človek zdrave
pameti pripravljal tak atentat na ljudske žepe v
času, ko je vsled neznanske draginje čez dalje bolj
trda za vaakdanji kruh in ko mora ljudstvo boljinholj omejevati svoje potrebe. Špekulacija vojne
uprave na potrpežljivost avstrijskega ljudstva je
frivolna in nje nakanam se je treba upreti z vso
energijo, tembolj ker še do danes ni predložila že
zdavnaj zahtevane in zdavnaj napovedane dveletne
vojaške službe in reforme vojaškega kazenskega
zakonika.
Radovedni smo, kako stališče zavzamejo me
ščanske stranke, ki so aneksijo Bosne in Hercego
vine, ta najdražji politični eksperiment zadnjih
časov, hvalili kot diplomatično modrost brez pri
mere, kako stališče zavzamejo napram zahtevam
nenasitne vojaške malhe, «Slovenec», ki se od mi

PODLISTEK.
0 Božiču.
Konec.
Pred bližnjo izložbo se je zopet ustavila.
Tukaj so bile razstavljene in razobešene razno
vrstne igračke, ki razveseljujejo otroška srca:
bobni, sabljice, puške, leseni konji, petelini s po
barvanim peijem in s piščalkami, kuhinjska po
soda in še neštevilni drugi predmeti, ki delajo
staršem neskončne preglavice, kadar morajo igrati
ulogo Jezuščka in ugibati želje pridnih ali pa tudi
nepridnih otrok. V te igračke se je zagledala
starka. In njeno nagubančeno lice se je za tre
notek izpremenilo. Bilo je videti, kakor bi se bilo
razlilo nekaj zelo blagega po tem obrazu in v
očeh ji je nekaj zasvetilo, kakor bi se bil za hip
mladeniški ogenj povrnil vanje. Morda so se
dvigali v njeni duši davni spomini, spomini iz
minolih, menda pozabljenih časov, ko so take
igračke še razveseljevale njeno srce .,.
Dolgo, dolgo je zrla skozi steklo. Gotovo je
razgledavala vsaki predmet posebej. Na stolpu je
ura že večkrat bila - ona m čula ničesar Včas.h
* mrzli veter ostreje popihnil, da je prodrl :skoz:
***0 do kostij. Tedaj je pritegnila veliko obno8 katero se je bila ogrnila, tesneje
Komaj je bilo videti, da seies^
»e ni ganila. Gledala je igračke, kakor bi

litaristične vernosti kar cedi, že utemeljuje potrebo
novih vojnih bark s — slovanstvom. Ubogi «Slo
venec», ubogo slovanstvo! Ali so meščanski po
slanci res take mevže, da potrdijo še tako eksaltiraae predloge, le če nosijo ministrski podpis?
Ali so pozabili na ponovne obljube, da se bodo
z vso silo zavzeli za prepotrebne vojaške reforme ?
Ali se le igrajo pred volitvami z besedami, ki jih
ušesa rada slišijo, da se po izvršenih volitvah udi
njajo kar na slepo vladi pri nje protiljudskem de
lovanju. Slovensko ljudstvo in vsak posameznik naj
si stavi in odgovori na vpra anje : Ali imam to
liko denarja odveč, da ga lahko skozi okno
mečem za nepotrebne militaristične muhe?
Stališče socialno-demokratičnih poslancev na
pram nezaslišano insinuacije vojne uprave je samo
posebi dano: Militarističnemu molohu niti solda!
To je stališče delavstva in vsega ljudstva ; ljudstvo
ne potrebuje svinca, ne jekla, ljudstvo hoče kruha ;
ministrsko srce koprni po velikih, z vsemi sredstvi
morilne tehnike armiranih ladjah, delavec pa si
želi pogrnjene mize. Militarizmu niti solda!

Strokovni pregled.
Grandiozni bo] švedskega delavstva.
Nad pet tednov traja kolosalna stavka šved
skega delavstva, ki po svoji obsežnosti ia grandi
oznosti nima primere v vsej človeški zgodovini, in še
daueš si stoje bojuc fronte nasproti brez izgleda
na skorajšnji konec.
Vzroki Švedske stavke so znani. Delodajalci,
združeni v švedski zvezi so ;že dlje časa delali
atentate na delavsko organizacijo, podili delavce
v večne stavke in frivolne izključitve niso imele
konca; čim je nastala stavka v enem podjetju so
delodajalci iste branše izključili vse delavstvo.
Zlasti ob sedanji industrijski krizi, ko niso zaupali
odporni sili delavstva, so se izključitve vrstile
druge za drugo. Navsezadnje so se pripravljali na
izključitev vsega delavstva v podjetjih, ki so orga
nizirani v švedski zvezi, skupaj okrog 20O.C00 oseb.

jo bili bobenčki in lončki in vrtuljki občarali.
Po cerkvenih stolpih so ure bile — devet.
Tudi najmarljivejši trgovci so že zapirali svoje
prodajalnice. Iz trgovine, pred katero je stala žena,
i je stopil mlad pomočnik s ključi v roki.
— Ej, starka, domov pojdemo. Sveti večer
i je, pa devet je ura.
Starka ga je pogledala. En hip je bilo, kakor
■ ga ne bi umela. Potem je nekam jezno mahnila
‘ z roko in v očeh se ji je pokazalo nekaj mrač
nega. Pomočnik je zaprl železno ruleto pred
oknom, ona pa je počasi odšla. Brez cilja.
Ulice so bile skoro prazne. Le tuintam je
še kdo hitro stopal proti domu. Postalo je tiho
in temno po ulicah in trgih. A izmed zastorov
pred okni so svetile neštevilne lučice, ki so jih
prižgali na božičnih drevescih in pred jaslicami,
ali starka ni videla ničesar ; tako visoko ni dvig
nila svojih očij.
Zamrznjeni sneg je škripal pod njenimi no
gami ; ona je korakala dalje, gugaje se težko na
desno in levo. Včasih je kdo v hitenju zadel ob
njo. Ona se je komaj zmenila za to. Po ulicah
: je hodila, ne da bi sploh pazila, kje hodi. Več
krat se je zgodilo, da je prišla po dvakrat, tri
krat na prostor, kjer je že bila. Tudi tega ni
opazila. Zvezde so se pokazovale gosteje na
1 jasnem nebu, ure so prehajale, na ulice so zopet
I prihajali ljudje. Zvonovi so začeli peti z lin, bli

Leto X1L

In to vse z edinim namenom, da bi pristrigli de
lavstvu mezdo in uničili njegovo organizacijo za
dolgo vrsto let.
Na te brutalne atentate je švedsko delavstvo
odgovorilo z generalno stavko, ki je po svoji ob
sežnosti in dolgi dobi konsternirala ves svet:
300.000 delavcev je zapustilo delo, 300.000 de
lavcev je stalo tedne in tedne v boju, trdno kakor
skala.
Interpelaciji državnega posredovalca se je po
srečilo po štirih tednih omejiti stavko na
podjetj a švedske delodajalske zveze. S to frno
zamišljeno potezo je delavstvo zabilo klin v tabor
delodajalcev in jih razdvojilo. Zveza švedskih delo
dajalcev si je nakopala sovraštvo vseh ostalih
podjetnikov, ki so vsled stavke silno oškodovani,
izgubila je ves moralni ugled in je v razpadanju.
V podjetjih, kjer se je 4. septembra zopet za
čelo delo, so nekateri delodajalci hoteli vsiliti de
lavcem poedine pogodbe, drugi niso hoteli spre
jeti starejših delavcev, tretji so zopet zahtevali
kavcijo v znesku tedenske mezde. S tem so podjet
niki pokazali svojo dušo, ki je v vseh državah in
pri vseh narodih enaka: Kadar so v stiski, so
voljni kot olje, ko so iz stiske ven, nočejo pripoznati danih obljub. Mogočen vtisk je na podjet
nike napravila izjava bogatih angleških strokovnih
društev, ki so sklenila z denarjem podpirati šved
sko stavkujoče delavstvo. Varovali se bodo tirati
stvar tako daleč, da iznova izbruhne generalna
stavka.
Izid impozantne stavke še ni gotov; eno pa je
gotovo: Švedski proletarijat izide iz tega ogromenega boja kot moralni zmagalec. V tem boju se
je sijajno izkazala proletarska disciplina in zve
stoba, vztrajnost in vzajemnost; ves čas je delav
stvo kot kompaktna masa vztrajalo v težkem boju,
odkrušil se ni niti drobec.
Nakana delodajacev, da razbijejo ali vsaj
oslabe delavsko organizacijo, se je temeljito pone
srečila. Nad stotisoč neorganiziranih delavcev se je
pridružilo splešai stavki in vztrajali so do zadžala se je polnoč. Ljudje so hiteli v cerkve. Starka
ni opazila ničesar.
Konečno jo je premagala utrujenost. Komaj
se je še gibala. Prišla je pred samostansko cerkev.
Visoke stopnice so se vspenjale do vrat. Tja je
sedla.
Ljudje so hiteli mimo nje. Nekateri so se
ustavili, pogledali so jo, skomizgali z ramami in
šli dalje. Drugi je niso niti pogledali.
Bil je hud mraz, a starka je bila že tako
prezebla, da ga ni več čutila.
Od mosta sem se je približal človek. Tudi
on je bil star, sključen, na upognjenem vratu je
tičala glava s sivimi, skoro belimi lasmi, ki so
neredno viseli izpod zamazanega, staromodnega
cilindra. Oči so bile temne, brez vsakega izraza,
lice, polno gub, je bilo pokrito z dolgo, neure
jeno sivo brado. Kolena so bila tako slaba, da
je bilo videti, kakor bi se o vsakem koraku ho
tela prelomiti. Opiral se je na debelo palico, ka
tero si je menda odrezal kje v gozdu.
Pred starko se je ustavil.
__ To je neumnost, je dejel s hripavim gla
som. Kaj pa delate tukaj? Domov pojdite. Saj
še zmrznete tukaj.
Ona ga je nemo pogledala.
— Kaj ne slišite? Tukaj zmrznete.
— Kaj Vam mar? je ona odgovorila mo-

I notono.

Delavci in kmetovalci goriške dežele, glasujte dne 26. septembra
delavske stranke:

za kandidate

kamnosek, Nabrežina.

odvetnik, Gorica.

mali posestnik in trgovec v Škriljah-Dobravlje.

Za politični odbor deželne organizacije Jugoslovanske socialno-demokratične stranke na Goriškem :
V Gorici, 29. avgusta 1909.

Dr. Henrik Toma
njega, dasiravno niso prejeli nobenih podpor.
Razredna zavest je vzkipela v proletarskih srcih z
elementarno silo, v tem ogromnem gibanju celot
nega delavskega razreda so se zadušile žolte stavko
kazne organizacije, izdajalci delavskega razreda so se
pod mogočnim vtisom tega boja razvili v solidarne
člane delavske rodbine. Učeni in neučeni delavci,
mestni, poljski, možje in žene, mlado in staro, vse
je družila vez razrednega bratstva. Strokovne orga
nizacije so v tem kratkem času silno narasle.
Okroglo četrt milijona delavcev je sedaj organizi
ranih. Ob začetku štrajka jih je bilo 130 000. Tudi
strankarsko časopisje je v tem vojnem času čudo
vito naraslo ; samo štokholmski «Socialdemokraten»
je pomnožil število svojih naročnikov za 20.000
odjemalcev. Nasprotno pa bo nehalo izhajali ne
kaj meščanskih listov, ker je delavstvo napove
dalo vsemu meščanskemu časopisju brez izjeme
bojkot in ga z vso natančnostjo izvaja.
Slava švedskim bojevnikom!

Josip Petejan
proti sklepom stranke glasovali za to ali ono grob, ga nahruli mož, če je prinesel tudi denar.
stranko, izjavljamo že danes, da se tisti sodrug, Delavec pravi, da denarja sicer Bitna pri sebi, pa
bo že plačal, kar gre. Gospod Zimanaan pa za
kateri bi postopal proti sklepom svojih zaupnikov, vrne nato: Ce ne plačate 2 K 40 h, pa ne dam
ne bi mogel smatrati več pristašem jame kopat. Priporočamo gospoda Z tnertnaBa ob
stranke. Zato poživljamo pristaše stranke, da se činskemu odboru, da še voli tega ošabnega moža
ravnajo po sklepih svoje stranke in naj se ne v pokopališki odbor, zakaj odkar je poim vodi
dajo razburjati od hujskanja meščanskih listov, ki telj narodnih delavcev, je za občevanje z delavci
jako pripraven. Samo pozabil je, da je pokopabodo porabljali vsa podla sredstva, da bi rušili
lišče ludi za reveže. Ali naj se še tam razloču
disciplino naše stranke.
jemo?
Za «Deželno organizacijo jugoslovanske
socialno-demokratične stranke»

Vabilo na naročbo.

v Gorici:

Josip Petejan,

iajnik.

♦ * *
Zaupniki organizacij, pozor i
V četrtek, dne 23. t. ra. ob 7. uri zvečer se

vrši važno posvetovanje vseh zaupnikov iz mesta
in dežele. Razpravljalo se bo o važnih aktualnih
vprašanjih volilnega boja. Naj nihče ne manjka !
Za «Deželno organizacijo jugoslovanske

Sodrugi, sotaiSljeniKi!

socialno-demokratične stranke»
v Gorici:
Josip Petejan,
tajnik.
* * #

Ijatortu is briVnic«, Kjer Jc na razpolaga Vase
g,ł&b *|iti,1|lł

„Wi prapor“!

Goriški volilni boji

Volilni boj!
Še en teden nas loči od dneva volitev, pa še

nismo prešli v stadij volilnega boja. Nobena stranka
se
ne giblje izven naše ; agrarci in liberalci so po
Na notice, objavljene v «Slovenskem Narodu»,
stavili
ene in iste kandidate. Med ljudstvom je ve
«Soči» in drugod, da je odbor stranke sklenil
likanski
odpor proti tem kandidatom, ki so vse
proti volji sodr. dr. Tume, da pri eventuelnih ožjih
poprej
kakor
kmečki. Posebno gredo proti dr. Franvolitvah ne bode podpirala stranka ne ene, ne
kotu,
ki
ni
še
nikdar nič dobrega storil za kmeta.
druge nasprotne stranke, izjavljamo, da podpisani
Zato
ga
zdaj
tudi
nočejo voliti. Klerikalci imajo
odbor ni sklepal ničesar ne proti volji in ne po
velikanski
spor
med
seboj. Kandidate niso še po
volji dr. Tume o ožjih volitvah. O tem bodo šele
stavili,
ker
jih
ne
morejo
dobiti takšnih, da bi
sklepali zaupniki krajnih organizacij. Zato sma
vse
zadovoljili.
Shodov
ne
prireja
ni ena ne druga
tramo trditve omenjenih listov za nepošteno volilno
stranka,
ker
se
bojijo
ljudstva,
katero
jih bi vpra
agitacijo proti naši stranki. Na notico v tržaški
šalo,
kaj
so
storili
za
ljudstvo.
Šanse
za našo
«Edinosti» od 14. t. m., da bodo socialisti tudi
stranko so izvrstne. Iz vseh strani nam*prihajajo
dobra poročila, da se volilci jako zanimajo za naše
— Pa zmrznete.
kandidate. Tako je prav. Kar je zavednih volilcev,
— To je vseeno.
naj vsi glasujejo za kandidate naše stranke, ki je
- Kaj?
tedaj !
— To je vseeno. Tam pod streho se tudi edina razredna "...stranka--I- na Goriškem 1 Na delo
r
r,
lahko zmrzne.
Shodi.
— Eh, no, pri meni v kleti tudi.
Mož je sedel na drugo stran stopnic, uprl
Zidarji, Zidarski delavci ih delavke 8 Pridite
komolca na koleno in položil čelo v dlan. Dolgo vsi na veliki zidarski shod, ki se vrši v soboto,
sta sedela tako, ne da bi izpregovorila besedico. 18. septembra ob pol 8. uri zvečer v salonu go
stilne „pri Levu“ na Marije Terezije cesti. Raz
Konečno se je on zopet oglasil:
pravljalo se bode: 1. O težnjah delavcev zidarske
— Kako pa se imenujete?
stroke. 2. Obrtno sodišče za ljubljanske in okoli— Kdo pa se zmeni za to?
čanske delavce sploh. 3. Bližajoče se volitve v
— No, meni ni nič mar.
»
obrtno sodišče. Laško govori : tovariš Silvio Flor
— Nataša mi pravijo. Drobnikova Nataša ... iz Trienta, slovensko : A. Kristan.
Pozor, občinstvo I V sredo, dne 22. t. m.
je odgovorila starka izza kratkega presledka.
ob 9. uri zvečer se vrši v pivarni pri „Črnem
— Nataša, je ponovil mož počasi, kakor bi orlu“ v Idriji javni ljudski shod z dnevnim redom :
brskal po starih spominih.
1. Rudarske in šolske razmere v Idriji. 2. Slu
— Kdo pa ste Vi? je vprašala ona.
čajnosti. Pridite vsil
Shodi na Goriškem. V soboto, 18. t. m. na
— Jaz? Ažman Tone. Pa saj me itak ne
Volčji
Dragi, v nedeljo, 19. t. m. ob 10. dopoldne
poznate.
v Sovodnjah na dvorišču Al. Vižintina (pri cerkvi),
— Tone ... je rekla ona tiho, brez naglaska ob 4. popoldne v Mirni.
in potem sta obmolknila oba. Tiho sta sedela na
Na Tolminskem se vršijo shodi: V soboto,
stopnici in nemo zrla v zvezdno božično noč. 18. t. m. v Tolminu, v nedeljo, 19. t. m. pri Sv.
Luciji, v Cerknem in v Otaležu.
Od daleč je prišel stražnik.
— He ! kaj pa delata tukaj ? Domov pojdita,
sicer Vaju odpeljem v luknjo. Jaz nočem biti Dopisi.
odgovoren za ljudi, ki zmrznejo po lastni krivici.
ob Ssvl. Zagorski pokopališčni na
Starka ni zinila besedice, mož je nekaj za čelnikZagorje
g, Jos. Zimerman je postal jako ošaben z
mrmral. Oba sta vstala in težko odšla — vsak delavci, ki nočejo kupovali v njegovi trgovini.
na svojo stran ...
Dne 9. t. m. je umrl železniškemu čuvaju otroL
Ko pride čuvaj k Zimermanu zaradi prostora za
Sodrugom in nasprotnikom 1
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Sodruge in prijatelje vabimo na novo na
ročbo, dosedanje naročnike pa, katerim je potekla
naročnina koncem meseca avgusta, da jo zopef
obnove.

„Rdeči prapor“
izhaja trikrat na teden ter velja

Za Avstro-Ogrske dežele:
za
za
za
na

celo leto
pol leta
četrt leta
mesec

K I4-—

»» T*—
„ 3*50
ss

1*20

Is Naučilo:
za pol leta
K 7*90
za četrt leta

s» ■* —

Za Amerike
za pol leta
za četrt leta

K 9*50
ss 4’80

Obenem prosimo cenjene naročnike, naj p r
poročajo naš list svojim sodrugom, prijateljem in
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in kavarnah, v katere zahajajo in naj nam pošljejo
naslove takih znancev, ki bi ga naročili, če jim
ga pošljemo na ogled.

Upravništvo „Rdečega Prapora“.

Domače vesti.
— «Slovenili Narod» is 30. upieabu,
«Narod» prinaša nekaj dni sem jako bombastičen
oklic glede obletnice 20. septembra. V tem oklicu
pravi «odbor», ki zanj podpisuje dr. Iv. Tavčar,
da doni «iz hladnih grobov in temnih ječ» spomin
na 20. september; govori o slovenski krvi, apelira
sa narodni pouos in zapoveduje splošno žalovanje
i. t. d. Kdor čita ta oklic, ima utis, da teli «odbor»,
oziroma dr. Tavčar, povodom obletnice 20. sep
tembra nove demonstracije. Sicer trdi «Narod», da
naj bodo to legalne demonstracije, ali zdi se
nam, ta je aranžiranje take demonstracije od te
strasi naravnost ne v arna, Provzročitelji lanskih
demonstracij, ki bi imele biti odgovor na Dtuisic
rabuke, so bih liberalci. Ti liberalni voditelji so p*
dokazali, da so popolnoma nezmožni za prireditev
dostojnih demonstracij. Ljudstvo so buiskah do
skrajne meje m ko je to zapeljano ljudstvo bmed«
liberalnih hujskačev izpremenilo
dejanja ter z**
čelo razbijati okna in snemati napise po uhcsii,- so
prepustili to ljudstvo usodi. Posledice »o We: dve
nedolžni žrtvi in mnogo drakonskih zapornih ob
sodb. Ljubljanski župan Hribar pa ’«• P® »trdilu
deželnega predsednika Schwans, prosil za vojaške
pomoč proti «izgrednikom». Sratio duhovi, ki so
jih liberalci klicali, so jim zrasli čez glavo’ la iljudje bi sedaj radi prirejali «legalne» demonstracija
- Združeni narodni odbor > b« T “;do
zvečer sklican v sejo. Oöravaavai je same o na
črtih za spomenik Lundru in Adamiču, o drugih
stvareh ni bilo govora. Delo sis dobila kipar Peruzzi in kamnosek Vodnika Spomenik ho postavljen
na pokopališču pri Sv. Križu do meseca junija ali
julija. Ta sklep je edino umestna proslava nesrečnih

t

Ishaja r Ljubljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto H K, za pol leta 7 K:
za četrt leta 3 60 K, mesečno 1.20 K.
za Nemčijo za pol leta 7-90, za č< trt
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9 50 K za četrt leta 4 80 K

Pom n mm tfevllka IS «.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
_ _________ -

100. Štev,
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V Ljubljani, v torek, dne 21. septembra 1909.

NASLOVA: Za dopise in rokopise ta list : Uredništvo
«Rdečega Prapora., Ljubljana. — Za denarne posdjatve
naročila an Ust, reklamacije, inserate i. t d.: Upravništvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana, šelenburgova ulica t>yu.

Pred zasedanjea kranjskega deželnega
zbora.
V četrtek se snide kranjski deželni zbor k petdo šest tedenskemu zasedanju. Tista potvara, ki so
jo klerikalci s cinično nesramnostjo krstili za «vo
lilno «formo, ni delavstva odprla vrata v deželno
zbornico; kot deseti brst je delavstvo ostaio brez
doma. Vzlic temo pa bo posvečalo deželnozborskemu delovanju vso pozornost, zakaj delokrog te
korporacije je prcvažen za delavsko ljudstvo in
delovanje klerikalcev, ki delajo z izročenim man
datom kot svinja z mehom, prepotrebno javne
kritike in kontrole.
Delavstvo je živo interesirano na zdravi in
»motreni kulturni politiki, predvsem na zgradbi
potrebnih občil, ki doneso sveže krvi in hitrejši
riten» v gospodarsko življenje, da se pomnoži po
vpraševanje po delu in da izgine prisilna brezpo
selnost na domač h tleh.
Zanima se delavstvo za organizacijo javne
kole. ki mn vzgaja aaraSčpj; zlasti mu ni vseeno,
če izroča tvojega otroka značajnemu učitelju, ali
moralnemu pohabljencu, kakor jih porajajo kleri
kalne pcrsekucije, ki lomijo značaje in kupujejo duše.
Takisto važna za ljudske sloje je izpopol
nitev deželne dobrodelnosti in deželnega
zdravstva.
V delokrog deželnega zbora spada tudi zako
nodaja glede občinskega in občinskega vo
lilnega reda. Zlasti na tem polju pa je treba
korenite reforme. Naš občinski red in občinski vo
lilni red sta reakcionarna do kosti: s svojo raz
redno razpredelbo, s svojimi častnimi občani in
virilist; bije sedanji občinski volilni rod v obraz
slednjemu demokratizmu. Občina je vsled tega za
nikrnega volilnega reda politična domena, često
tudi finančni plen privilegiranih koterij, ki ropajo
in obračajo občinsko imetje in občinske dohodke
r svoje sebične namene. Delavstvo, ki tvori de
jansko hrbtišče in tudi davčni vodnjsk, ki iz njega

zajemajo občine svoje finančno življenje, pa je po
svoji ogromni večini brezpraven helot. To mora
brezpogojno nehati in deželni zbor mora postaviti
občino na demokratično podlago, uvesti mora
splošno in enako, direktno ia tajno volilno pravico.
Občini pripadajo važne socialne funkcje, postati
mora inštrument resnične ljudske samouprave, za
tegadelj je priznati občini, hkrati z demokratizacijo
večjo samostojnost, predvsem pravico do uvedbe
pravičnih davkov v svrho razbremenitve delavskih
slojev in obremenitve večjega imetja.
Navsezadnje spada v delokrog deželnega zbora
politično najvažnejša zakonodaja o deželnem
volilnem redu. Iu tukaj bo deželni zbor moral
zastaviti svoje delo. Kar so pred letom dali kle
rikalci ob asistenci in sodelovanju liberalcev iz rok
pod slepilnim imenom volilne reforme, ni druzega
nič, kot podla politična farsa, ki ji je usojeno le
kratko življenje provizorija in ki se mora kar naj
hitrejše pegrezniti v pozabljenje. To zmašilo ni
vredno volilnopravnih bojev slovenskega delavstva ;
□adaljnega volilnopravnega boja ne bo prej konec,
dokler ni izvojevana enaka volilna pravica za de
želni zbor.
Socialno pravičnega deželnozborskega delo
vanja ni pričakovati, dokler bodo posedali po de
želni zbornici privilegiranci na podlagi najraznovrstnejšlh naslovov; deželni zbor je treba fundamenlirati v ljudstvu samem.
Za uvedbo splošne in enake volilne pravice
nosi moialično in pol lično obveznost klerikalna
stranka, ki razpolaga z absolutno večino v de
želnem zboru in ki se je z neštetimi prisegami
javno zavezala k temu. Na njej je, da dano besedo
moško in pošteno izpolni, če se hoče izogniti
težkemu očitku političnega šarlatanstva in hinav
skega demagoštva. Naprej pa povemo, da se de
lavstvo ne bode zadovoljilo z jalovim izgovorom,
ki se je lani klerikalna stranka spomnila nanj: da
vlada ne privoli v splošno in enako volilno pra
vico. Za resnično demokratično stranko ne more
in ne sme biti merodajno mnenje vlade: demo
kratična stranka mora s svojo energijo prisiliti
vlado, da se ne upira ljudski volji. Sicer pa se

Odprto rečemo, naša deviza jo: dol s privat
nim lastništvom, a vse bogastvo in vsa proizva
jalna sre stva nsj pripadejo — ljudstvu, vsa moč
ljudstvu, a delo naj bo obvezno za vse,
Mi san socialisti.
Mi smo revulucionarji in taki ostanemo do
SpiMł Makrim OorklJ.
tlej,
dokler bo obstalo privatno lastništvo, dokler
Mi smo — socialisti. To pomeni, da smo mi
bodo
eni samo zapovedovali, a drugi samo —
aasprctnik: privatnega lastništva, katero razdvaja
delali.
Mi smo proti današnjemu redu in mirovali
ljudi, bujska druge proti drugim, rodi sovraštvo,
ne
bomo,
dokler ne zmagamo. In mi bomo zma
in katero
da prikrije svoja pogubna svojstva —
gali,
mi
delavci
I Naši izkoriščevalci niso tako
s lažjo in hinavstvom pogublja celi svet...
močni, kakor mislijo. Isto bogastvo, katero stane
Mi pravimo: ta dansšaji zistem, ki smatra
milione tlačenih človeških žrtev, ista sila, iz katere
ljudi kot sredstvo za obogatevanje, je za človeka
prihsja njihova moč, da gospodarijo nad nami,
nedostojen; z licemersko io lažnjivo moralo tega
izziva med njimi samimi boj in jih tira v telesno
Bitema se mi ue moremo strijati.
in duševno propast. Imetje in bogastvo rabi
Predrznost napram posameznikom se nam obrambe, katera stane mnogo napora, vsled tega
studi —- zato se borimo proti vsem oblikam te* so oni —- naši izkoriščevalci — večji sužnji nego
lesne in duševne sužnosti in proti vsem vrstam smo mi, sužnji bogastva. Zasužnjeni so duševno,
zatiranja ...
a mi smo telesno. Oni se ne morejo rešiti pritiska
Mi delavci... «mo ljudje in z našim trudom predsodkov, kar jih duševno ubija — a nam ne
je vse ustvarjeno — od najgromnejšega stroja pa more nihče zabraniti, da bi ne mislili svobodno.
do najmanje otroške igračice. Mi smo ljudje oro Strup, s katerim nas trovajo, jo slabši od proti
panih pravic, vsakdo nas zamore izkoriščati, samo strupa, katerega — nehote — prilivajo naši za
da doseže svoj namen. Ali mi smo sc pričeli buvednosti ... A naša zavednost raste, razvija so
«Ü, dvigati in hočemo sad svobode, da bi se brez prestanka, siplje iskre in osvaja vse duševno
*"«0i ia vsposobili, kako bi s časom pridobili zdrave ljudi, da, še celo ljudi iz njihovih vrst. —
Ozrite se samo enkrat po njih, po izkorišče*
ï naše roke. • ♦
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Leto XII.

demokratičnemu centralnemu parlamentu odgovorna
vlada resno in dolgo ne more upirati demokrati
zaciji deželnega volilnega reda. Zategadelj imajo
prav tisti, ki trde, da hočejo klerikalci s sklice
vanjem na vlado maskirati svojo nedemokratično
in protiljudsko dušo.
Iz tega vidika bo delavstvo motrilo in sodilo
deželnozborske delovanje v tekočem zasedanju.

Narodno vprašanje ln socializem.
Zbor češke socialne demokracije je imel na
dnevnem redu «Narodno vprašanje». Meščanske
stranke, ki si neprenehoma belijo glave, na kakšen
način bi pokazale, da bagatelizirajo socialno de
mokracijo, so vendar sledile zboru z največjim za
nimanjem; ne le češki, temveč tudi drugojezični
časopisi buržoazije so objavljali dolga poročila, iu
razglabajoče članke in tako so nehote priznali, da
je socialna demokracija mogočno dejstvo v tej
državi in da je zbor vsake socialno-demokratične
stranke velevažen dogodek, ki se ne da prezirati.
Bilo je pa letos šo nekaj druzega. Kakor io
se na Nemškem, v Italiji in na Francoskem nava
dili, pred vsakim socialističnim kongresom proro
kovati razpad stranke, so tudi pri nas v zadnjih
časih začeli iz specifičnih avstrijskih razmer zaje
mati upanje, da se ubije nasprotnik, katerega se
najbolj boje, sam. Toliko so pisali o na
rodnih nasprotjih med češkimi in nemškimi so
cialnimi demokrati, o različni narodni tak
tiki čeških in slovenskih socialistov, da bi
bil moral človek, ki jim še kaj verjame, mialiti,
da je res v avstrijski socialni demokraciji vse na
robe in da se moramo razlezti kakor rakovi mladi.
In prav od češkega zbora so pričakovali take gla
sove in take sklepe, ki bi razbili skupnost social
nih demokratov različnih narodov v Avstriji, na
največjo radost buržoazije vseh narodov.
A kaj se je zgodilo?
Češki zbor je sklenil natančno to, kar je
■ «Rdeči Prapor» Ze pred ledni označil za potrebno
in vsi dogodki, ki so bili v zvezi z zborom, so si
jajno manifestirali mednarodnost in nerazdružljivo
solidarnost avstrijske socialne demokracije vseh

valcih. V svojih vrstah nimajo več idealnih ljudi,
ki bi se hoteli boriti za njihovo moč; razlogov
nimajo več, da bi se mogli braniti proti navalu
pravičnosti ; na polju misli ne morejo ustvariti nič,
oni so duševno nerodovitni.
Našo ideje pa rastejo in se širijo boljinbolj,
osvajajoče široke sloje ljudstva in združujoče ga .v
boj za svobodo. Razredna zavednost v veliki vlrgi,
katero bodo doigrali delavci, združuje delavske
ljudi celega sveta v eno dušo. Ta pomlajeni raz
voj življenja pa ne morejo izkoriščevalci ustaviti
z ničemur, ne z nesramnostjo, ne z okrutnostjo.
Nesramnost pade takoj v oči, dočim okrutnost in
tiranstvo izrivata ogorčenje in osveto. Sila, ki spaja
izkoriščevalce in tirane, je sila vzajemnega poži
ranja — med tem, ko naša sila narašča z narašča
jočo zavednostjo delavcev.
Zločin je, kar počenjajo izkoriščevalci, kajti
oni gredo za tem, da iz ljudi napravijo auZnje.
Nasprotno pa naše delo osrobojuje človeštvo od
strahov in pošasti, katere je porodila koristoiovska laž in požrešnost s namenom, da ob
drži ljudstvo v bedi in trepetu. Izkoriščevalci,
kapitalisti so iztrgali človeštvo iz pravega življenja,
razkosali so ga in vpropastili. Socializem pa spaja
in združnje razkosani in razrušeni svet v skladno
in složno celoto — iu to bo prišlo.

narodov. Resolucija, ki jo jo sprejel češki zbor, se
glasi :
«Zbor Ceskoslovanske socialno - demokratične
delavske stranke nalaga izvrševalnemu odboru, da
se takoj poda v obravnavanje s strankami drugih
narodnosti v Avstriji, da se revidira narodnostni
program stranke, sprejet na splošnem avstrijskem
zboru v Brnu leta 1899., in da se izdela do take
konkretnosti in podrobnosti, đa posluži v bodoče
ne le kot temelj skupnega nazora na narodnostne
zadeve, temveč tudi kot temelj enotne politične
prakse vseh socialno-demokratičnih strank v Av
striji.»
Nihče ne more braniti nacionalistom, da bi se
smejali, kadar so tepeni in če si domišljajo, da je
resolucija češkega zbora ugodna njihovim ciljem,
jim vsakdo lahko privošči to otročje veselje. Za
nas pa je vprašanje, kaj pomeni ta resolucija v
resnici in kako jo je soditi s socialističnega sta
lišča.
Pred vsem jo v resoluciji izrečeno, da nam
no zadostuje več brnski program. Ne le v resolu
ciji, temveč tudi v debati, ki je bila dovolj ži
vahna, ni bilo z nobeno besedo rečeno, da se kdo
v stranki ne strinja več z glavno idejo brnske re
solucije, z narodno avtonomijo. Toda resolucija iz
leta 1899. ne pove več vsega, česar potrebujemo
danes. To pa ni nič druzega, nego posledica raz
voja razmer v Avstriji, temveč tudi posebno raz
voja socialne demokracije v državi.
Ko so se politični zastopniki delavskih orga
nizacij leta 1899. sešli v Brnu, ni bila socialna
demokracija več majhna stranka. Vendar pa še ni
bila tako velika, da bi bila mogla močno vplivati
na splošno politično življenje v državi, v deželah
v občinah. Njena glavna naloga jo bila še vedno v
agitaciji in v organizaciji. V parlamentu je bila
frakcija tako maloštevilna, da ji je mogla služiti
zbornica le za govorniški oder, s katerega je lahko
širši javnosti razkladala svoje nazore. Vse to pa
se je v desetih letih temeljito izpremenilo. V celi
državi, prav posebno pa med nemškim in češk:m
delavstvom se je socializem rapidno razširil. Orga
nizacije so narasle, da bi se človek kar čudil iu
končno si je delavstvo priborilo splošno volilno
pravico, s katero je dobilo nepričakovano veliko
zastopstvo v državnem zboru.
Tako je prihajala stranka boljinbolj v di
rektne stike z vsakdanjim življenjem. Z vso močjo
se je zapletla v praktično politiko, na katero je
dobivala vedno več vpliva; kjer je nekdaj zado
stovalo načelo, je postala živa potreba podrobnih
določb. Brnska resolucija je postala pretesna,
treba je detajliranja.
To hoče doseči praška resolucija.
Izmed vseh, ki opravljajo v stranki politično
delo, se nihče ne čudi temu. Tako se razvijajo
stvari na vsakem polju. V organizaciji, ki je pod
laga obstanku iu življenju stranke, ni bilo nič dru
gače. Nekdaj je zadostovala, da se je povedalo,
kdo je sodrug; in vsi sodrugi skupaj so bili
stranka. Kakor so se množili, tako so bile po
trebne nove oblike. Na vsakem zboru se ponavlja
vprašanje organizacije, najmočnejše stranke, ki so
videti do skrajnosti izpopolnjene, se bavijo nepre
nehoma z organizacijskimi vprašanji in se bodo
morale ž njimi baviti, dokler obstoje. Tako se
morajo spopolnjevati vsi «okvirni zakoni» s po
drobnimi določbami, tako mora živ organizem ne
prenehoma revidirati delo pretsklosti.
A češki sodrugi hočejo doseči revizijo in iz
popolnitev narodnostnega programa dogovorno
s sodrugi drugih narodnosti. To je važno
in to bi moralo iztrezniti meščanske stranke, če bi
hotele dobiti pravi pojm o socialni demokraciji in
o njenih ciljih. Češki nacionalisti to že čutijo. V
njihovih časopisih ne najdemo nikjer tiste hvale
čeških sodrugov, s katero mislijo naši narodnja
karji ubijati nas. V ustih češke buržoazije so češki
sodrugi prav taki izdajalci naroda kakor mi v
ustih naših nacionalistov. Iu to je tako naravno,
da ne more biti drugače. Stranka raste, njene na
loge se množe, zato se pojavlja več in več vpra
šanj, ki se morajo reševati, o katerih nastajajo
debate, o katerih se izrekajo tudi razni nazori.
Toda vse to se godi, da se čim bolje posluži
skupni stvari delavstva, vsem delom je pred
očmi socializem, ki združuje vse; metoda vseh
socialno-demokratičnih strank v Avstriji je in ostane
mednarodna. To je potrdil tudi praški zbor, naj
je to narodnjakarjem všeč ali pa ne.

mestih je bilo odločilno, za koga glasujejo belo
kranjski meščani. Gangi je v najiepšem miru vse
tako uravnal, da duhovniki v belokranjskih dveh
Vse avstrijsko prebivalstvo živi pod težkim
mestih niso mogli prid do veljave. Belokranjskim
vtisom smelih zahtev, ki jih stavlja vojna uprava meščanom gre dosti zasluge v tem, ako se je na
Dolenjskem kaj uživela svobodna misei j„ Ljubna ljudske žepe ; celo patriotom po P° ,1CU Ie
ljana je mogla utrjevati svobodnejšo stremljenje
stala sapa, ko so zagledali pred seboj orjaš e e
vilke, ki naj jih avstrijsko ljudstvo po rpe J’vo le s pomočjo dolenjskih meščanov, ke, goreniska
mesta niso bila zanesljiva in tudi uouMiiska’ ne
plača: taka nazorna ilustracija avstrijsko-megao
zmirom. Gangi je bil eden najboljših organiza
manske politike je celo vsezavero-donacesarskim torjev stranke v političnih bojih. Metličan iß &t0.
ljudem prehud tobak. Za brezmiselno aöe s jo letja so bili dobri protestanti, ki so se na
Herceg-Bosne, ki bi jo bilo moralo avstrijsko pre vdali protireformaciji na Slovenskem. V Gane'^
bivalstvo kmalu z lastno krvjo potrditi, prezentira je bilo dosti tega duha naših najboljših p;>
testantov.
skupno vojno ministrstvo tak hörenden račun,
Gangi je bil skromen odbornik-tajnik me
kakor ga ni nihče pričakoval.
Hiške občine, ali njega se je vprašalo v vseh
Nad 300 milijonov kron je požrla aneksija in važnih ukrenitvah meščanstva. Gangi je bil na
skoro tristo milijonov terja mornariška uprava za Slovenskem prvi, ki je Schuize-Delitschevo idejo
o zadružnih posojilnicah razumel in po njej
zgradbo novih bojnih bark. Ljudstvo je pričakovalo ustvaril prvo dolenjsko — pa rudi prvo sloven
davno obljubljeno in obećano starostno in invalidno sko posojilnico z neomejenim poroštvom. Mož
zavarovanje, pa bere Jobovo sporočilo, da treba je zapazil, da je v razvojih človeka tudi međ
vreči že zepet več kot pol milijarde trdo zaslu usobna pomoč velik princip napredka, princip
ženih kron v militaristično brezno. Zaželelo si je življenja ljudi in po njem zasnovana omenjena
posojilnica je v Beiokrajini veliko koristila. Nie
kruha, pa so mu dali kamenja, zahotelo ribe, pa gova slika bi imela viseti v vseh zadružnih slo
so rau ponudili — gada . . .
venskih posojilnicah. Belokrajna je bila ir. je še
Zahteve vojne uprave niso, če premislimo ob daleč oddaljena od žeiežniškega prometa. Običaji,
upne finančne in gospodarske razmere, drugega nič, življenje je v tej zemlji sorodno hrvaškemu.
Malokdo se je izven Belokrajne zmenil za njo,
kot bridko norčevanje iz avstrijskega ljudstva. Par- dasi je jako rodovitno ozemlje in človek na njem
lamenlarična dovolitev teh ogromnih svot pa bi eden najnadarjenejših Jugoslovanov. In tako je
bila direkten zločin na avstrijskem ljudstvu. Celo živel Belokranjec slabo in-dobro, skrbeč po svoje
meščanski poslanci in politiki, rojeni patriotje, so zase. Že od nekdaj je Belokranjec rad potoval.
se prestrašili nezmernih zahtev in zato skušajo Vsaj kot krošnjar je moral iti pozimi kam ven,
in ko se je Amerika po cenejši vožnji odprla
preslepiti ljudstvo s tem, da bodo razdelili kolo
evropskemu delavstvu, je pošiljal Belokranjec tja
salno svoto pod raslične naslove in na več let. večino svojih fantov, mlajših mož. Danes se iz
Toda pol milijarde ostane pol milijarde, naj se iz seljuje v Ameriko tudi najboljša ženska Belo
datke titulira kakorkoli in naj jo izmaknejo ljud krajne. In v Ameriki izborno uspeva Belokranjec,
Belokranjec je vodilni element med slovenskimi
stvu iz žepa v dveh ali pa treh obrokih.
izseljenci v Ameriki. Veliko Belokranjcev govori
Dolžnost ljudstva, ki so ga nezaslišane vojaške angleško.
zahteve izdramile, je, da enkrat sproženega vpra
Ali domu vendar rad včasih prihaja, tudi v
šanja ne pozabi : v avstrijski drž avi ne sme biti, še trdni naselitvi Belokranjcev živo vstaja domotožje,
celo ne ob sedanjih žalostnih razmerah, ko imajo Belokrajina je vinorodna dežela. Izborna vina in
po ljudskih domovih nepovabljenega, neljubega sadje proizvaja. Trtna uš je uničila stare vino
grade. Belokranjci so bili prvi poleg Bizet Jeanov,
gosta: bedo, govora o vojaških pustolovščinah, ki ki so vinograde obnovili. Ali ti z lastno pomočjo,
jih usiljuje vojna uprava. Obračunati treba defini dočim je za Bizeljčane štajerski deželni odbor, je
tivno z militarizmom, ki pije srčno kri avstrijskih država dosti storila. In v tej obnovitvi vinogradov,
narodov, zameniti treba stoječo armado z ljudsvo pa tudi boljši kulturi drugega poljedelskega sveta
je bila omenjena Prva dolenjska posojilnica prava
vojsko.
dobrotnica. Oderuštvo je izginilo, ameriški denar
Včeraj je bil dvajseti september, obletnica ža se je nalagal v tej posojilnici in koriščal doma
lostnega dne, katerega imamo vsi še v spominu. ostalim, ali tudi Ie začasno izseljenim rojakom,
Liberalno in klerikalno časopisje se je kregalo, ko so si kmetije moderno urejali in stavili nove
kako obhajati obletnico ; zdrava in pametna misel hiše, gospodarska poslopja, ko so bila poslopja
iz tlakarske dobe že za nič. Veliko denarja je
se ni sprožila ne tu, ne tam. Naj-dostojnejša, naj- bilo v prometu v Belokranji in ta promet se je
impozantnejia in najizdatnejša proslava padlih osredotočal in se še v navedeni posojilnici, ka
žrtev bi bila ta, da se vsakdo v svojom srcu zaroti tere ustanovitelj in izboren ravnatelj je bil ranjki
in zakolne, da ne odda pri nobenih volitvah glasu L. Gangi.
Ako ima Belokranjec komu biti hvaležen, —
militarističnemu kandidatu. V tem hipu bi septem
na grob tega najboljšega svojega rojaka te dobe
brske žrtve, dasi tragične, ne bile več brez- bode gledal hvaležno še vnuk.
vspešne, iz nedolžno prelite krvi bi vzrasla blago
Ta Gangi je bil velik talent, delavna moč
slovljena žetev.
prve vrste. Malo si je mož privoščil počitla v
Znan sklep, da ne dovolijo militarizmu niti življenju, in svojo lepo nadarjenost posvečevat
je mož nesebično svojim ožjim rojakom. V velike
solda, bi lahko storili v proslavo septembrskih razmere postavljen, bil bi postal Gangi izboren
žrtev tudi slovenski poslanci. Toda... Ob misli organizator velikega družbenega življenja. Bil je
na slovenske poslance in militarizem se spomi človek, ki ni maral fraz, ne istega kovanja slo
njamo slike iz «Simplicissima», ki predstavlja ba venstva v zvezde, ki ne pomišlja, da na ubog:
varsko «žegnanje». Fantje se pretepajo bogu na slovenski zemlji stoji; — bil je tih, vstrajen. '
koristno gospodarsko in socialno deio stremeč
čast za žive in mrtve, s cepci in kosami, vilami in mož in ijubeznjiv človek v občevanju. Tudi y tem
krampi — kar pride komu pod roke. V tem za se je videlo, da človek ž njim občeč, ni imel
zvoni prvi fari «ave Marija» ; kot na mah obstane opraviti z navadno naravo.
Ta mož je delal tudi za nas socialiste. Bil
boj in začne se molitev : fant tam v kotu, z vilami
v r..., zavije oči proti nebu, povzdgae roke in je v duši to. Tudi mi mu imamo ohraniti lep
spomin; bil je že zgodaj pijorür socializma na
moli pobožno naprej ...
Slovenskem. Njegov sin pa stoji v naših vrstah.
Slovenski klerikalni in liberalni poslanci pa bi
Dr. Slane.
z bajonetom v r ... povzdignili prestreljene roke
Zagorje ob SiłŁ Pri našemu rudniku za revir
Kotredež smo dobili pred kratkim delovodjo Hiza najgorostasnejše zahteve militarizma.
neka. Takoj ob Djegovem nastopu se je opažalo,
Meščanski poslanci ne bodo obvarovali slo
da mož prav malo razume o potrebah v rovih.
venskega ljudstva pred atentatom militarizma; slo Tehnične naprave, vzdrževanje rovov se je slabšalo
vensko ljudstvo se mora v boju proti militarizmu tiri so postali tako stisnjeni, da mora po 4 ali b
predvsem zavarovati pred svojimi žalostnimi po mož vozib posamezne vozove. Blato in voda sto
jita po 20 cm visoko. Hinek ne da ničesar po
slanci.
praviti, pač pa zmerja rudarje, da so leto in tim
žuga z odpustom. Obnaša se tako kakor smo čitali
pred le« o uradnikih na Siciliji. V rudrnkn trga
Dopisi.
akord, zmerja, odzunaj pa nosi vedno nabasan
Z DolenjBkega. (f Leopold Oangl.) V Metliki ïamokres v rokah. S tem tiranskim ravnanjem rasje umrl Leopold Gangi v visoki starosti. Mirna,
»urja rudarje boljinbolj in prav nič čudnega ne
krotka narava je bil, a pameten, energičen mož,
30i če izbruhne stavka. Opozarjamo trbovijsks
ki si je, dasi ne bogve kako šolan, pridobil družbo, da napravi temu konec ia naj posije
samoukom dosti znanja, motril prav dobro raz V Srbijo nazaj, kjer je bil poprej. Ta človek **
voje drugih narodov in želel tudi slovenskemu ne spada med civilizirane ljud;, Škoduje pa oneasa
narodu, da vstopi v gospodarsko in socialno tadi podjetju samem, ker zaradi njegova^
življenje omikanejših narodov. L. Gangi je bil vanja in vzdrževanja rovov delavci ne
duša vsega političnega življenja v Belokraini
^biast
Sedanji deželni glavar Franc Suklje mora kn producirati, kar bi utegnili če to
r
t«
«o,*,
ki
k,j
pregleduje svojo hojo skozi življenje, oostaiati
pri ljubeznivem ožjem rojaku, ki ga je nrotež r«
« toliko ljubeznijo. Pri volitvah v ffijS
se bo pa gospod nadko»»«« opn^ul, ten w

Atentat BîUtarizaa na ljudstvo.

ä

pń WmljsM družbi dopisu, da ni Anton Papež odbornik, v protokolu
čM»r
*ÄÄ ! W
28-i*
in
'ödfp oroi samt
| v °t. Janezu, da se je povabilo krajevni delavski
Ob Sili Liberalni agitaturćek Karl ; °dbor treh mož, med katerimi je bil tudi Anton
pâefc žrevljatskv mojster v Zagorju, je bil dne s Papež, odbornik. Zakaj se je pa od g. tajnika
fi ł- ®' °bsojea na tri dni zapora ah globo pri j Arkota poslalo vabilo, naslovljeno na načelnika,
snjskem okr. sodišču, ker je pri svoji agitaciji za na ime Anton papež, da se ga povabi k glavnemu
Ä
Æ j kovanj« ». Rupine, ki se je v,š»o dne 25. apsvojem zagovoru se je skliceval na članek v «Slo- ’ riIa na s*arem strelišču v Ljubljani. Pn tem zbovenskem Narodu» češ. daje Cobal to zakrivil za- rovanju je bii navzoč tudi g c. kr. nadkomisar,
taditega, ker je organki rudarje, da več zaslu- ' ki je slišal, đa se je čitalo ime Antona Papeža,
iijo in zaradi tga tndi kriv, da morajo rudarji ? ;n se mu je plačala potnina. Zakaj se ni takrat
plačevati davek. Priča je pa potrdila, da je žaljive j reklo načelniku, da Papež ni delegat Ni se pa
besede govor i P°”e™
10 *oda’^ ga je ,• j
poslalo načelniku seznamke, kdo je in kdo
__ _________ ______________________ ni delegat, dasi je isti ze lam zahteval seznam
.
I funkcionarjev. Dalje izjavljamo, da ni resnica, da
VOillCl lil« T3,ZrCda Obesne Za- , bi se bilo pri seji kaj drugega razpravljalo kot
o gospodarskih zadevah našega revirja, kar stoji
gosje ob Savi!
tudi v protokolu iz seje z dne 27. junija 1.1. Da
Občinske volitve v Zagorju ob Savi so razpi bi se pa omenjena ali pa kaka druga zadružna
sane na 28. in 29, septembra 11. Socialno-demo- seja vršila nepravilno pod vodstvom načelnika
kratična stranka je postavila ra IH. razrad naslednje T. Filipiča, to se še ni in se ne bode zgodilo,
kandidate: Čobai Melhlor v Zagorju št 99, dokler bode funkcioniral sedanji odbor. Če bi se
Krajšek Jakob pri Sv. Urhu št. 28, Oale Josip pa nameravalo agitirati za kakšne strankarske naToplicah št. 59, Repovš Josip v Zagorju št. 61, “ mene, bi se to storilo na drugem mestu, ne pa
Sttter Franc v Toplicah št 11, Razborse
ojz»j ,
odborovih sejah, ker sedanji odbor prav dobro
v Toplicahšt 93, kot odborniki;Repov
ar n * pozna za(jružna pravila. Končno pa zahteva odbor
v Tophcah št. ' Koželj Franc v op ica s. j
c
revirnega urada, da takoj skliče sejo in
104, Drnovšek Franc pri Sv. trnu st. 20, kot j’ sicer kjer hoče łor
h;
ter „„„„
povabi
odbor n
11. skupine i„
in
a am est niki.
i one trj može iz Št. Janža v navzočnosti g. nadVolild, pozor torej i Naše zastops voi je opra- , koraisarja jn gele potem bode c. kr. revirni urad
čeno in potrebno v zagorski občim. Vo i ci in so- | opravigen se jzraziti, da je prepričan o nepravildrugi naj sploh store vsak svojo dolžnost tud. p» i nosü jn zlorabi zadružnih pravil. Drugače pa
teh vohtvah.
? lahko odbor izreka, da je c. kr. revirni urad
v Ljubljani le enostranski. To zahteva odbor
Žalostno — pa resnično.
Konec.
v smislu zadružnih pravil § 156., odst. 3. in kadar
Odgovor podpisanega delavskega odbora, se bode prepričal o nepravilnem postopanju od
poslan rudarskemu revirnemu uradu na njegova bora, potem lahko stori korak po odst. 4 omenje
izvajanja, ki smo jih navedli v štev. 97 z dne nega paragrafa. — V Idriji, dne 24. avgusta 1909.
14. septembra tl.se glasi: Slavni c. kr. revirni — Tomaž Filipič, načelnik II. skupine; Ivan Ko
urad v Ljubljani. Z ozirom na protokol, ki smo kalj, Tomaž Brus, odbornika.
ga prejeli od šentjanškega delavskega odbora,
Daljšega komentarja k tej aferi ni treba.
sestavljen dne 28. julija glede seje odbora II. sku Jasno je pač, kako zna kapitalizem pridobiti de
pine, vršeče se dne 27. junija v Št. Janžu, izjav nuncijante in še celo delavske zaupnike, če niso
ljamo podpisani, da je cela vsebina protokola organizirani. To smo hoteli pribiti v eksempel
nezmiselna laž in falotarija, katero bomo doka šentjanskim rudarjem, da poznajo svoje zaupnike.
zali. Že lani je dobil načelnik T. Filipič pismo Da je g. Gmejner, tamošnji rudarski oskrbnik,
od ondotnih rudarjev, v kojem je bilo celo vrsto tisti, ki dela protipostavno in celo strogo kažnjivo
pritožb, na koje se pa prvič ni jemalo ozir, temveč , ter da ravno pod njegovo komando ni tako, kot
sa ie dotične poučilo, naj se obrnejo najprvo do ie otl v denuncijantskem protokolu napisal, bomo
svojega oskrbnika in na krajevni odbor. Ob pri- 1 v ptihodnji števUki pojasnili.
liki je T. F. g. Gmejnerja na to opozorit, kar je ta i ------------------------- -------------------—- ----------- —
vzel na znanje in obljubil, da bode preiskal. Domače vesti.
Drugo pismo je dobil načelnik T. F. dne 25. ap
— Uradnlžka mizerija aa ljubljanskem ma
rila t. L, v kojem so še bolj kritične pritožbe,
gistratu. Klerikalni «Slovenec» ima to hvalevredno
katere so nujno potrebne, da se jih preišče. navado, da liberalnemu «Narodu» vedno vrača
Tretje pismo je dobil T. F. 16. junija t. I. od milo za drago. Šilo za ognjilo ! Kadar zine kaj
odbornika Anton Papeža iz Št. Janža, v kojem «Narod» o klerikalni strahovladi in korupciji pri
končno stoji: „Prčakujemo Vas in več nas, ker dež. odboru, takoj mu je «Slovenec» za petami in
potreba je za nas*. Tudi v Ljubljani pri zadnjem priobči par mičnih dogodkov z ljubljanskega mest
nega magistrata. Li tako vsaj izve širša javnost,
zborovanju II skupine nas je prosil Anton Papež kaj se godi za kulisami tistih gledišč, kjer uganjajo
v navzočnosti več delegatov, naj skličemo enkrat svoje burke uarodnjakarji obeh taborov, tisti ljudje,
sejo v Št Janžu na željo rudarjev, kar se mu je ki imajo vedno polna usta pravičnosti do drugih
tudi obljubilo, da se ob priliki stori. Na vse to narodnosti ter posebne skrbi in ljubezni do svojih
se je c. kr. revirnemu uradu naznanilo, da se » "Pkov. Oglejmo si nekoliko to skrb ia socialno
j
n-» •
„
č*
- t
- s ljubezen, ki se je ž njo enkrat hvalil dr. Tuller. V
vrši ane 27. junija seja
St. Janžu m ta se je eni lvojjjj zadnjih številk pripoveduje «Slovenec»
tudi vršila, popolnoma v redu in po točkah o položaju nižjega in pomožnega mestnega urad'inevnega reda in so bili od otvoritve do zak n štva. luformrali smo se natančneje in izvedeli
ljučka seje navzoči sami povabljeni. Ves čas brez naravnost neverjetne stvari. Tisti, ki ima maturo,
vsake kritike ali protesta proti nepravilnosti. Da služi že šesto leto za pomožnega uradnika in mora
spravljati kot tak tisti referat, ki je bil prej do
so pa Sentjanški odborniki pri vsaki prošnji ali deljen komisarju-juristu! Niti do praktipritožbi prosili, naj se njih imena vsled šikani kantskrga mesta se ni mogel povspetil In vendar
ranja ne vpišejo v protokol, je tudi res. (Vpra je gotovo dober delavec, sicer mu ne bi bili pove
šamo, kaj to pomeni?) Dalje pa izjavljamo glede rili t-kega posla. Priznati se mora, da je Hribar
odbornika Antona Papeža, da je on nesposoben dosegel rekord v zapostavljanj« in zanemarjanju
uradniških interesov. V občinskem svetu pa sedi
podpisati kak protokol, kaj še tako nesramno in vendar nekoliko zastopnikov uradaištva. Apeliramo
iažnjivo izmišljenega. Dne 27. junija, ko se je nanje! Milohnoja, Majer in drugi, zganite se vendar!
vršila seja, je bil ves dan tako pijan, da ž njim Saj vendar ne morete mirno gledati, kako se ravna
ni bilo mogoče govoriti nič stvarnega. Pri seji je s vašimi stanovskimi tovariši! Bodite saj vi, za
pa še celo na mizi zaspal. Dokažemo lahko s stopniki inteligence, samostojni i® postavite se po
robu Hribarju, ki pri svojih 50 000 K letnih do
pričami in z drugimi dokazi, da je poslani pro hodkov noče imeti smisla za bedo uredništva, ka
tokol z dne 28 julija iz Št. Janža v celem obsegu tero mora sa par borih kronic plača garati zatop
iaznjiv. — Idrija, dne 27. avgusta 1909. — To da se njemu dobro godi. Ne dajte se odpraviti z
izgovorom : ni denarja ! Ge ga je za razne ljudi, ki
maž Filipič. — Ivan Kokalj. - Tomaž Brus.
so
komaj poduhali v mestno službo, pa so že po
II. Izjava revirnemu uradu samemu pa Se
stali, skoro še golobradi, nadinženirji, tajniki extra
glasi : Sl. c. kr. revirni urad v Ljubljani. Z ozirom štatum — ne da bi vedeli niti sami, niti kdo
na predloženi dopis E. Z. z dne 14. avgusta drugi, zakaj ia kje so njih posebne zasluge —
L 1. se vpraša c. kr. revirni urad, kako se je moral ga mora biti tudi za druge. Informirajte se in sto
prepriča// o stvari, katero je v Št. Janžu pre- rite kaj za te reveže, ki jih je precejšnje število,
sicer bomo morali verjeti, da ste tudi vi le ki
»skovai <fe /e odbor II. skupine svoj delokrog mavci in županove naarijoneti in pa, Se hoče kak
tekoračil ker ie zaslišal samo eno stranko, to nižji mestni uradnik kaj doseči, da. mora. postati
Ï S, ne pa tudi obtoženca. Drugič vpra- vsaj «narodni» delavec pod Ribnikarjeva egido! Se
je to, da se pravi v predloženem boljše priporočilo je «veda, öe je človek penzijo

S”?
Jjživni uradn'k! Morda preskrbi
Hribar tudi Bihuskema, kadar ga pahnejo z ministrskega stola kako mastno občinsko službico —
sinekuro? Roka roko umival
— Malêr. Slovenski javnosti ®i nič kaj prav,
da sta bili žrtvi lani 20. septembra tako neznatni
osebi, kakor sta dijak Adamič in delavec Lunder.
Koliko bolj bi se dalo te žrtve izrabiti za reklamo
političnih strank, bodisi liberalne ali klerikalne, če
bi bila padla med lanskimi žrtvami po en prvak
liberalne in en prvak klerikalne stranke. Na grob
bi potem postavili kar dva kipa, pa bi bil lak
spomenik, da bi bilo kaj. Obe stranki bi imeli po
tem povoda dovolj za slavja in ne bilo bi se po
treba prepirati o tem, ali naj prideta sliki na na
grobni spomenik ali ne. Ne bomo preiskavah, za
kaj sta padli kot žrtvi le ti dve neznatni osebi ;
čitatelji to sami dobro vedo. Toda zdi Se nam, da
nas o tem, kako prihaja do takih pojavov, najbolje
pouči zgodovina. V Trstu so padle delavske žrtve,
pred nekaj leti in takrat je meščansko slovensko
časopisje vpraševalo, kaj je imela «mularija» iskati
na ulici. Sklenili so klerikalci in liberalci kom
promis pred 20. septembrom vendar so pa zatrje
vali in prisezali, da je 20. september tisti dan, ki
je združil vse Slovence. Ob obrekovanju socialne
demokracije glede narodnosti, ob volitvah, povsod,
so po nemarnem izgovarjali imeni proletarcev
Adamiča in Lundra. In danes se sramujejo teh
dveh imen, obeh slik, danes se sramujejo vseh
priseg in se delajo, kakor bi bili poparjeni, v kaosu
stare nesloge, v kaosu razdirajočega in narodnja
škega dela jn klečeplaztva pred klerikalizmom in vlado.
Preiskovali ne bomo, kaj je kdo rekel ali storil v
kritičnem položaju, ker takrat človek ni odgovoren
za svoja dejanja. Konstatiramo pa lahko to, da je
resnično samo, da sta padli dve smrtni žrtvi vsled
militaristično-kapitalističnega sistema, vse drugo je
pa — hinavščina, ki jo je zastiralo ljudskim očem
momentano navdušenje. Sicer pa vse to ni nič
novega. Naše meščanske stranke so prav take ka
kor drugorodne: če gre za delavske interese, se
norčujejo iz delavcev, če padejo žrtve iz delavskih
krogov vsled njih netaktnosti ali nepremišljenosti,
se hlinijo trenotek in spet so to, kar veleva njih
narava.
— Obletnica 20. septembra se oficielno ni
slavila, ker je vlada prepovedala vsakršne priredbe
te dni. V nedeljo je bilo na pokopališču mnogo
ljudstva. Na grob so položili tudi nekaj vencev.
Za javno varnost je skrbela mestna in državna
policija, ki je bila raztresena po vsem mestu, kar
se nam pač zd: nekaj prisiljeno, ker se ni bilo
bati prav nikakšnih izgredov. Tudi nekaj žalnih
zastav je viselo po mestu. Splošno praznovanje v
pondeljek ni obveljalo.

Zadnje vesti.
Poru Blenerihove vlade In vladanja.
S tolikim hrupom napovedana pogajanja med
češkimi in nemškimi strankami češkega deželnega
zbora so se temeljito ponesrečila. Nemške meščan
ske stranke so na včerajšnjem shodu sklenile, da
od obstrukcije ne odnehajo. Včeraj so se zbrali
vsi nemški poslanci češkega deželnega zbora v
Pragi in izdali sledeči komunike:
Nemški deželnozborski poslanci izjavljajo, da
se ni zgodilo ničesar, kar bi jih nagnilo,
da opuste svoje dosedanje stališče.
Vsled tega sklepa se Nemci ne bodo udelež li
volitev skrutinatorjev in konstituiranja kurij ; o
nadaljnem postopanja bo sklepala konferenca na
čelnikov, ki se je napovedala za danes. Nemci
bodo stavili svoje zahteve. — Postopanje nem
ških poslancev pomenja popoln Lasko Bienerthove
vlade, ki ni mogla oživotvoriti predpogojev za de
lovanje češkega deželnega zbora.
Friga,. 20. septembra. Včeraj se je vršila
po vsem Češkem množica shodov za splošno in
enako volilno pravico v deželni zbor; shode je
sklicala socialno - demokratična stranka ; udeležba
je bila ogromna.
Praga, 20. september. Mladočeški klub je
odobril postopanje zastopnikov pri ministrskem
predsedniku Bienerthu za časa pogajanj in se je
postavil na stališče, da se nemška obstrukcija ne
sme odkupiti s kakimi koncesijami.
Ogrska kriza. Budimpešta, 20. septembra.
„Budapester Montagsblatt* objavlja sledečo izjavo
cesarja napram Weckerlu: O samostojni banki
sedaj ne more biti govora ; koncesije se morajo
omejiti zgolj na diplomatično in vojaško polje.
Odstop grikega kralja? Atene, 20. sep
tembra. Sinoči so se podali poslednji člani grške
dinastije preko Pireja v tujino; ostal je le še kralj.
Galiikt deželni zbor. Lvov, 20. septembra.
Rusinski poslanci so v današnji «ji deželnega
zbora nadaljevali obstrukcijo.
Obisk nemikega kanclerja Dunaj, 20. sep
tembra. Ob 6. uri zvečer je bil v cesarski palači
v Schöabrunnu na čast došlega nemškega kanclerja
Bethmanna-Holhvega dvorni obed.
Strankarski zbor avatrljako-nemike sccialna
demokracije. Liberce, 20. septembra. Poslanec
Pernerstoifer je danes otvoril razprave strankar
skega kongresa. Shod je manifestiral za gigantski
boj švedskega proletarijata, za španske revolucijonarce in proti carizmu. Shoda se je udeležilo 204
delegatov, v imenu jugoslovanske soc. demokracije
Etbin Kristan kot gost,

Iihaja t Ljnbljani vsak
torek, četrtek in soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto H K, Ia pJ leta 7
za četrt leta 3 50 K, mesečno 1 20 K
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9 50 K za četrt leta 4-80 K

Paaanaxaa Atavllka 1« v.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
101. štev.

Ee Uamaclje so poštnine proste
Nefrankirana plama se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserat! : Enôstopna petit - vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

V Ljubljani, v četrtek, dne 23. septembra 1909.

Leto XII.

Delavci-voiilci, delovni sloji na Goriškem I
V nedeljo ste klicani na volišče, da glasujete za kandidate
svojega prepričanja. Okoli vas hodijo agenti, ki vas mamijo eni
z vero, eni pa z narodnostjo. Oboji pa le izrabljajo vero in na
rodnost v svoje osebne in politične namene. Delavci, delovni
sloji, glasujte torej na dan volitve za naše kandidate v protest
proti tistim, ki so spravili goriško deželo na rob propada! Gla

sujte proti tistim, ki se vežejo v deželnem zboru z laškimi kleri
kalci in liberalci !
Kdor glasuje za naše kandidate, protestira s tem proti čr
nemu klerikalizmu, proti lažiliberalizmu in manifestira obenem za
splošno in enako volilno pravico in narodno avtonomijo.
Naši kandidatje so:

kamnosek, Nabrežina.

odvetnik, Gorica.

mali posestnik ln trgovec v Škrlljah-Dobravlje.

Za te glasujte kot en mož, zakaj edino ti kandidirajo kot ljudski kandidatje in z

ljudskim programom!
Ljudstvu enako pravico.

Deželni xbori po Slovenskem zborujejo in na
Goriškem so vrše nove volitve; a tem je stopilo v
ospredje politično vprašanje najdalekosežaejšega
pomena: vprašanje volilne reforme.
Vsi deželni zbori po Slovenskem so sklepali
nekake Toliine reforme, kjer je kolikor toliko pri
znano načelo splošnosti; o načelu enakosti v teh
ponesrečenih zmašilih ni govora, zakaj, glavno in
odločilno besedo imajo v teh korporacijah slejkoprej
zastopniki privilegiranih stanov.
Socialna demokracija, kot zastopnica prole
tarskih slojev, protikspitalističaega prebivalstva, se
s temi privilegiji ne more sprijazniti: je in ostane
načelna, neizprosna nasprotnica vseh
političnih predpravic. Naš ideal in naša za
hteva je: enako volilno pravico za deželne zbore.
Bo za enako volilno pravico ljudstva moramo z
vso energijo nadaljevati, dokler ta boj častno in
vspešno
izvojujemo. V vseh slovenskih deželah
se moramo bojevati proti kurijam za enako volilno
pravico in za pravično, številu prebivalstva ustre
zajočo razdelitev volilnih okrajev po narodnosti.

bo

Glejmo ia premotrimo bojišče, ki se bo na
njem slovensko ljudstvo bojevalo za svoje pravice !
Česa je treba za dosego naše ljudske zahteve, za
odstranitev privilegirancev iz deželne uprave, za
ozdravitev deželnega gospodarstva in za razširjenje
demokracje v našem političnem življenju?
Nasprotovala naaa bo vlada, to je gotovo.
2e neštetokrat je proglasila, da splošne in enake
volilne pravice za deželne zbore ne dopusti; toda
kdo se ne spominja podobne izjave barona Gautscha
glede državnozborske volilne reforme, ki pa je moral
svojo izjavo kaj hitro preklicati. Vlada pa, ki je
odgovora* na podlagi enake volilne pravice iz
voljenemu parlamentu, se prodiranju demokracije
V deželne zbore ne bo »ogla upirati ; ljudstvo bo
s tem nasprotnikom lagodno obračunalo.
Drug sovražnik slovenskega ljudstva jez slo
venska, nemSka in laška buržoazija, ki
taMto brni "°i‘ kob^k, P”’»*’“?'
- Prati protiinv»*'ra »i«™**’“ ł“d’bm ta

Tretji škodljivec slovenskega ljudstva v boju
za pravico ja klerikalna stranka, ki se ob
naša najbolj hinavsko. Nje poslanci in časnikarji se
izjavljajo za splošno in enako volilno pravico, v
resnici pa stranka kjerkoli je v moči, nasprotuje
vsaki pošteni demokratizaciji.
Splošna in enaka volilna pravica za deželni
zbor ima sovražnikov legijon. Jugoslovanska soci
alna demokracija v zvezi s svojimi nemškimi in
italijanskimi sodrugi je na Slovenskem edina stranka,
ki se pošteno bojuje za pravico slovenskega ljudstva.
Na ogromni sccialni, kulturni in narodni pomen
splošne in enake volilne pravice smo že tolikokrat
opozarjali, da bi bila odveč vsaka nadaljna beseda.
Socialne demokracije mnogoštevilni nasprotniki ne
bodo vplašili v njenem pravičnem boju; odnehala
ne bo prej, dokler ne zmaga na celi črti.

Goriške volitve.
Položaj na Goriškem so je končno vendarle
zjasnil, da je mogoče pregledati nastop in pozicije
posameznih strank. Značilno je predvsem, da se
niti klerikalna niti napredna stranka ne upa na
stopati javno pred ljudstvom in da je vodstvo
obeh strank sklenilo, omejiti se na osebno agita
cijo in delo za durmi. Pri klerikalni stranki je to
razumljivo, ker je itak vsa organizacija iu volilna
agitacija že uvedena po duhovniških stanovskih
«dolžnostih». Tudi je le po tej poti za klerikalce
na Goriškem mogoč uspeh, ker so klerikalni za
stopniki v deželnem zboru in odboru tekom pretek
lega šestletja zakrivili dejansko toliko nemarnosti
in grehov, da se jih da pred zbranim ljudstvom
brezobsirno ožigosati in da mora še tako pre
prosta neuka kmečka glava uvideti, da tako za
stopstvo ni v interes ne ljudstva, ne pametnih
katoličanov. Klerikalcem po škandaloznem šestlet
nem gospodarstvu ne preostaja nič drugega, nego
se skrivati pred ljudstvom in s skritim agitatornim delom ohraniti kolikor še mogoče dosedanje
pozicije. Pričakovanega razpora v klerikalnem ta
boru ni in ga menda tudi ni bilo, marveč je razpor med staro in novo strujo le bolj želja vsega»
vednega voditelja naprednjakov in prozorni vo-

Uoi manever. Razpor med staro in novo strujo
med klerikalci dotlej ni mogoč, dokler
ni liberalizem docela strt Klerikalci na
Goriškem stopijo torej v volilni boj edini in ohra
nijo približno iste pozicije, vendar bo moralo
6-letno slabo gospodarstvo pokazati posledice in šte
vilo klerikalnih volilcev se utegne znižati.
Socialna demokracija na Goriškem ima pre
mlade politične organizacije, a strokovne orga
nizacije, posebno železničarska, so se
premalo brigale za politiCno vzgojo
svojih članov, da bi uveljavila svojo
pravo pozicijo, to je, da bi nastopili pri vo
litvah tudi do 2000 glasov. Vkljubu temu, da se
je od spomladi 1908 v organizaciji veliko storilo,
je glavni pomanjkljaj ob nastopu socialne demo
kracije pri volitvah ta, da se ni moglo izvesti
organizacije zaupnikov po občinah, da je agitacija
omejena torej Ie na pravo delavstvo in na tiste
kraje, v katerih je ali politična ali strokovna orga
nizacija. Socialna demokracija ima danes sicer po
vseh občinah na Goriškem že prijatelje in somiš
ljenike, ni pa bilo mogoče izbrati iz njih zanes
ljivih zaupnikov, ker ni bilo ni časa ni potreb
nega stika. Socialna demokracija se bo morala
tako zadovoljiti s kakimi 1000 glasovi in ker
utegne pasti število klerikalnih volilcev, ni izklju
čeno, da zmaga že pri prvih volitvah laži-libe
ralna stranka. Dejstvo je tudi, da kmečke
stranke več ni. Voditelji kmečke stranke
in slovenski veleposestniki so izdali kmečko
stranko na milost in nemilost neome
jenemu vodstvu laži-liberalnega ge
nerala.
Vodstvo kmečke stranka se je zbalo demo
kratične struje malega in srednjega kmečkega po
sestnika na Goriškem in zato se je moralo pre
dati vodstvu absolutnega vladarja laži-liberalne
stranke. S tem, da je bivša kmečka stranka po
intrigah inteligentov in veleposestnikov, postavila
za lastne kandidate znane naprednjake: Alojzija
Streklja in Antona Križniča, se je oficijelno pod
vrgla vodstvu napredne stranke. Dejstvo je, da bi
Alojzij Štrekelj odklonil mandat kmečke stranke, če

bi se ga pozvalo, naj zataji, da je slepo udan
Andreju Gabrščku in zvest pristaš narodno-na
predne stranke. Isti je prejel I. 1907 svoj državno
zborski mandat iz rok Andreja Gabrščka ter mu
zato ostane tudi hvaležen. In enako zvest pristaš
tega, istemu slepo vdan in od njega odvisen, je
tudi drugi kandidat: Anton Križnič. Tretji kan
didat, načelnik bivše kmečke stranke dr. Alojzij
Franko je pa že lansko leto nameraval izdati celo
stranko za dva ali tri navidezne mandate v de
želnem zboru in odstopiti vso ostalo moč klerikalni
stranki ter je bila menda že napol sklenjena stvar,
da se razpusti vsled te zveze tudi lastna kmečka
organizacija in opusti list. Ali ker ga je klerikalna
stranka takrat v svoji prešernosti odklonila in sam
ni imel toliko poguma, da bi se boril za kmečko
stranko, je postal skutnik Andreja Gabrščka in
tako obenem njega rešil gorostasne volilne blamaže.
Še bolj nesramno igro, nego lansko leto, je vod
stvo kmečke stranke igralo letos pod geslom «miru
n sprave vseh strank» na Goriškem, dejansko pa
le z namenom, osigurati veleposestnikom in dr. Frankotu skromne stoličke v deželnem zboru pod zaščito
laži-naprednjakov. Dasi je kmečka stranka le
tos, ko se je hotela prenoviti, priznavala
krščanska načela, se je združila za se
danje volitve z «brezversko» laži-liberalno stranko pod geslom: «vse na krov proti
klerikalizmu». Goriško ljudstvo, ki je nekoliko
bolj napredno, nego slovensko prebivalstvo sosednih
kronovin, a ne pozna skrajno guiiih razmer v vod
stvu kmečke in laži-liberalne stranke, je sedlo na
limanice tega popularnega gesla «vsi
proti klerikalizmu» iu volilni boj se dejansko
vrši ob navdušenju napredne mladine, malega
trgovca in obrtnika in učiteljstva, ki se boje kle
rikalne vlade v stanovskem interesu. Zadnji čas je
tudi visoka vlada s svojo nerodnostjo ob vprašanju
premestitve učiteljišča v Gorico dala priložnost
«Soči» in Andreju Gabrščku razvneti narodni fa
natizem in pripisati sebi uslugo za rešitev tega
vprašanja, dasi so preselitev koperskega učiteljišča
klerikalni voditelji imeli par let pred očmi in so
celo že zgradili poslopje, kjer se naj bi naselilo
slovensko učiteljišče.
Znak volilne agitacije na Goriškem in označenje sedanjega položaja je torej : 1. prenehanje
samostojne kmečke stranke vsled izdajstva v
lastnih vrstah in 2. naraščanje vpliva načelnika
narodne napredne stranke. To je «Soča» sama v
sobotni številki 108 konštatirala, češ, kmečka stranka
je Ie v domišljiji nekaterih nezrelih pritepencev,
torej je Gc riška danes pod solncem napredka, ki
sije iz tiskarne in podjetij Andreja Gabrščka. Najagilnejša ob se 'anjih volitvah je dejansko laži-liberalna stranka, katera se uspešno skriva za geslom: vsi
proti klerikalizmu in proti gospodarski zlorabi v

PODLISTEK.
Ferdinand Lassalle.
«Delavci so skala, na kateri se bode zidala
cerkev bodočnosti!» Petinštiridetet let je, kar je
naš prvoboritelj, Ferdinand Lassalle, ki je izrekel
ta stavek, umrl. Akoravno se je v teku tega časa
marsikaj izpremenilo in je prišel eden ali drugi
njegovih osnovnih naukov vsled tega ob veljavo,
spomina na njegovo delovanje, to ne more zbri
sati. Eno zaslugo ima in sicer: Nemško delavstvo
je probudil na ognjevit način k razrednem boju,
organiziral jih je in bil njih prvi voditelj. Njegovi
agitaciji imamo zahvaliti prve početke razrednega
boja in njemu se ima nemško delavstvo zahvaliti,
da je dobilo vero samo v vase. Njegovi govori in
spisi so nam še danes katekizem spoznanja obsto
ječih razmer in nam še vedno služijo v agitaciji.
Lassalle nam toraj ni niti danes le historična pri
kazen, temveč on nam je pomočnik v našem delu.
Njegove spise o ustavi in o neposrednih davkih
naj bi vsak poznal; poznati jih pa mora tisti, ki
hoče o teh stvareh govoriti. Njegova volilnopravna
agitacija nam je krepko služila proti volilnopravnim
privilegijam državnega zbora. Naša volilna pravica
za državni zbor, vzlic veliki zmagi, še ni popolnoma
splošna in enaka. In še več; v deželi in v občini
vladajo slejkoprej še volilni privilegiji. Da, celo na
Nemškem, osobito na Pruskem, obstoje vzlic skoro
stoletni splošni, enaki, direktni in tajni volilni pra
vici, v deželnih zborih še vedno vnebovpijoči vo
lilni privilegiji. Proletarci torej še vedno potrebu
jemo prvoboritelja za enako volilno pravico.

deželnem zboru. Ena glavnih točk, ki se očita kle
rikalcem pri tem, je brezvestna potrata denarja
pri deželni norišnici; ne pove se pa, da sta za
deželno norišnico glasovala tudi na
predna poslanca, dasi je sodrug dr. Tuma že
takrat v deželnem zboru Dretil z rezultati, kateri
so danes dejansko nastopili. «Soča» tudi ne pove,
da sta velenapredna Strekelj in dr. Treo šla v de
želnem zboru glasovat proti učiteljskem zakoru s
slovenskimi klerikalci in s celo laško stranko vred
in da je bil dr. Tuma v dotični seji po svojem
odločnem nastopu zmešal vrste italijanskega kluba,
tako, da je nastala zmešnjava ia je poslanec Verzegnasi odtegnil svoj predlog ter so potem vsi po
slanci v splošni zmešnjavi sprejeli enoglasno uči
teljski zakon. V volilni agitaciji, katero vodi lažiliberalna stranka, je sploh najnesramnejša laž
glavno orodje in ker je po deželi mnogo lahko
vernih naprednjakov, sprejmejo vse trditve «Soče»
kot golo istino in n kdo ne r é, v kako žalosten po
ložaj je Andrej Gabršček tekem dobe od leta 1902
spravil narodne zavede, nikdo ne 1 é, da je danes
nemogoče izvesti gospodarsko samopomoč, ker je
isti izpodvezal vse krvne žile gospodarskemu na
predku v prvi vrsti trgovini in industriji.
Naprednjaki po deželi občuduje gledajo na to,
da je voditelj laži-liberalne stranke posestnik dveh
papirnic, največje tiskarne v Gorici, tvornice za
milo, restavracije pri «Zlatem jelenu», da v kratkem
kupi hišo Goriške Ljudske Posojilnice in se menda
polasti še česa drug.gi. Narodni sklad pa mu pla
čuje vse agitac’jske stroške iu vse posebne na
klade «Soče», potrebne za volilni boj.
Socialne demokracija edina je nastopala prin
cipijelno z javnimi shodi ter poživljala nasprotne
stranke na javen odpor proti programu socialno-de
mokratične stranke. No, nasprotnikov ni bilo, ali
pa so oni, ki so prišli, morali javno priznavati le
poto pregrama in organizacije. Po večjem pa so
bili nesposobni ugovarjati, ker 99 odstotkov na
prednjakov na Goriškem — ne izključivši inteli
genco — nima niti pojma o socializmu. Tako na
stopa socialna demokracija z malo četo svojih
zvestih pristašev v boju za principe, v boju
za osvobojo ljudstva. Zato apeliramo na naše
somišljenike na Goriškem, naj gredo 26. t. m.
vsi na voliš čel Ni cilj socialne demokracije,
pridobiti si problematično zastopstvo v deželnem
zboru, ampak afirmacija socialističnih načel, afir
macija lastne organizacije in to je prvi in sigurni
korak do gotove bodoče zmage 1
Proč s klerikalizmom je geslo naprednjakov,
proč z liberalizmom je geslo klerikalcev, proč
s klerikalizmom, liberalizmom in lažinaprednjaštvom bodi naše geslol

Tiskovna svoboda v Bosni.
Izza letošnjega kongresa izhaja v Sera.-wu
organ socialno-demokratične stranke za Herceg
Bosno «Glas Slobode». Zadnja številka bratskega
glasila je bela kot saeg, zapadla je roki nasilnega
režima, la s čim se je iist pregreši? v uvodniku
je pisal: Poslednji čas so ulbnih glasovi c rad
ustavi. Kakor čujemo, odlože nje u.eiho in kot
opravičilo pripravljajo «veleizdajniško* afere, s.. -,•je zelo verjetna. Ustavo so obetali, da preslepi
ljudstvo, da se ni upiralo aneksiji. Aaeuija j.;
gotova, o ustavi sedaj ni več govora. Samoditci
v tej deželi ne potrebujejo ustave. Ljudstvo je gra
ogoljufano. Vprašanje je, ali bo ljudstvo vse to
mirno trpelo? Ali bo dopustilo, da se vladajoči
igrajo z njigovimi pravicam;? Ne in nikdar ne/
Upreti se je s vso ljudsko silo avtokratskim na
kanam, zbuditi treba splošno ljudsko gi
banje za ustavne svoboščine ljudstva
V tem gibanju bo socialno-demokratična stranka
stala v prvih vrstah.» Članek poziva na velik pr o
testni shod vseh strank, ki ga sklicuje centra.m
odbor socialne demokracije.
Cenzura je zaplenila ves članek’. To je kul
turno delo avstro-ogrske birokracije v aiuktirao i
deželah. Nad vso Evropo je nekaj mc-secev vladala,
vojna nevarnost; ki sedaj avstrijski režim nonm
državljanom ne more izvojevati niti toliko o n . .
da bi se ne ozirali hrepenečih oči po ustavo
merah v Turčiji.

Silni vojaški pohodi na Hrvaškem.
Pri zadojih manevrih 13. kora v rgulinski
okolici, ki so zahtevali troje žrtev, se je po poro
čilu «Agramer Tegblatta» onesvestilo tudi mnogo
aktivnih častnikov. Ponesrečencem niso na gli
\
pomagati, ker daleč naokoli ni bilo dobiti
vode. Pri zavzetju neke gore je obležala p o lo
vi c a moštva, ia ko so dospeli na vrh gore, so
videli, da je bil ves napor brezvspešen, ker o so
vražnih četah ni biio sledu; brez odmora in po
čitka so se vrnili na svoje prejšnje pozicije. Po
veljstvo 13. kora je izdalo tabelo, iz katere izhaja,
da je vsa pokrajina skoro brez vode, T/ča infauterijske divizije je vozil več sodov pitne vode se
boj, pri domobranskem trenu pa so na vodo po
polnoma pozabili. Tudi ambulantne kuhinje so po
polnoma odpovedale; često so vojaki dobivali
menažo šele na večer, ker po dnevi t v na ni
bilo na spregled. Šele poslednji dan manevrov ?o
prišle na vrsto mesne konserve. O zajtrku po na
vadi ui bilo govora. — Za prevdarnega človeka,
četudi ni antimilitarist, so taki slučaji, ki se
venomer ponavljajo, zadosten razlog, da ne dovoli
niti solda tej vojaški upravi, ki sc tako lahkomi
selno igra s človeškim žvtjenjem in zdravjem. Naši

V nedeljo, dne 29. julija, so se sešli v rojstnem in tajne volilne pravice, toliko časa spomin ua
kraju Lassallevem, kjer tudi počiva, kakor vsako Lassalleja ne poneha. Vedno se bo prikazu vala v
leto, črnuhi nemške države, da ae seštejejo. Obenem misl h nemškega proletarijata iz groba sei ca, ki gu
pa so praznovali delavci, ob vel kanski udeležbi, bo spominjala na njegovo dolžnost.»
petinštrideseti smrtni dan svojega prvoboritelja
Tudi avstrijski in posebno slovenski proletarijat
Lassalleja. Oklic, ki jih je vabil na to slavje, se ima dovolj povoda, se spominjati naukov m de
glasi :
lovanja Lassalleja. Bolj kakor kdaj pre:. ie po
«Pričakujoča navzočnost tisočev gostov, nam stalo pereče vprašanje: Kaj je ustava? Priborili
nudi najlepšo priliko, poučiti mase o narodom smo si sicer tudi mi, po vzgledu Lassallejevem,
škodljivem delovanju črnuhov v državnem zboru enako volilno pravico, opazujemo pa labko vsaki
in jih obenem seznaniti s cilji socialne demo dan naše črnuhe, ki skušajo na vse načine one
kracije. Edino socialno-demokratično delavstvo pride mogočiti ljudstvu koristno delovanje ljudskega par
v Nemčiji y poštev, če se gre za svobodo in živ lamenta, med tem ko se trndijo na svoj način,
ljensko srečo, proti duševnemu in materijalnomu pripraviti pot narodom škodljivemu klerikalizmu do
suženjstvu naroda, ki stoji pod uplivom mogočnega nsj večje moči. Nič važnejšega ni za na3 v sedanjem
centruma.
trenotku, kakor spoznati pojm ustave in spoznat
Da to označimo, zato je ravno ta čas ugoden, moči, ki so na delu. Bolj kakor kdaj prej, je naša
ker rayno v trenotku, ko se zbirajo tisoči črnuhov, naloga poučevati, zakaj skušajo mogotci pokrivali
slavimo 45 letnico smrti ustanovitelja nemške so primanjkljaje potom neposrednih davkov, taks v
cialne demokracije. Socialni demokratje v Breslavi državi, kakor v deželi. Lassalle nam to pojasnjuje
bodo ta spomin slavili s tem, da polože v nedeljo, v svojem spisu : «Neposredni davki in položaj de
dne 29. avgusta, med 9. in 10. uro na izraelitičnem lavskega razreda.»
pokopališču, venec na grob Ferdinanda Lassalleja.
Lassallejevo javno delovanje je biio posvečeno
Nato pa se vrši demonstracijski shod pod milim delavskemu narodu. Še tri mesece pred smrtjo ie
nebom.»
končal neki govor z besedami ; «Z mojim koncem
Nemško strankino časopisje piše k temu raz naj ne zgine to mogočno kulturno gibaoje, temveč
glasu breslavskih delavcev približno takole: «Ne ogenj, ki sem ga zažgal, na; žre naprej in narre,,
samo v njih, temveč v delavstvu cele Nemčije, živi dokler le še eden od vas dm».» Ogenj, ki i2
spomin na Ferdinanda Lassalleja. Odkar je nemški užgal, se razširja boljinbolj in žre m posest:
proletarijat spoznal, da je boj za demokratiziranje kapitalizma vedno višje. Mi pa nsjboije slavin
Pruske, njegova najbližja in najnujmjša politična spomin Lassalleja, če ta ogenj vedno boj nemu
naloga, je smrtni dan volilnopravnega prvobori z našimi lastnimi izkušnjami o bistvu današnje
telja, spomin na nezastarel, velik dolg. Dokler ne i družbe.
_-------priborimo za Prusko splošne, enake, neposredne

mt staniki poslana,
od milüariooaa tai brenče, 1
seveh
knCe6e slučaje kar tiho požro in z
nivje-fc3?’m 8^asaiejo ta še tako gorostasne vo,-tir rahteve, kei se hoje zamere navzgcr in se
-jii kopljejo v žarkih cesarske milosti. S tak'mi

škandalozna. Sedaj se kažejo posledice tega brez
vestnega ravnanja, kajti tudi iz drugih krajev pri
hajajo poročila o nastopu Irgsrja. Kdaj se bo ne
hala ta lahkomiselna igra z ljudskim zdravjem ?

prsjiustnii mevžami, ki te beje možatega nastopa,
rt . semu ljudstvu ni ustreženo. Ljudstvo bo

Volilci III. razreda občine Za
gorje ob Savi!

moralo seti po uptšmm legalnem orožju samo
Oačinske volitve v Zagorju ob Savi so razpi
pomoči; pTi vseh volitvah v državni zbor
sane na 28. in 29. septembra t. 1. Socialno-demomora obveljati parola: niti glasu kandidatu,
kratična stranka je postavila za III. razrad naslednje
ki se ne pos avi po robu militarističnemu sisten u,
kandidate: Čobal Melhior v Zagorju št 99,
ki dandanes obvladuje vojno armado! Niti glasu
Krajšek Jakob pri Sv. Urha št. 28, Gale Josip
poslancu, ki se z besedo ne zaveže, da nastopi
v Toplicah št. 59, Repovš Josip v Zagorju št. 61,
proti miltarirmu za milico, ljudsko vojsko. Niti
Sltter Franc v Toplicah št. 11, Razboršek Alojzij
glasu poslancu, ki glasuje v sedanjih razmerah za
v Toplicah št, 93, kot od boruiki; Repovš Martin
vojni proračun. Potem bo miščanske poslance,
v Toplicah št. 78, Koželj Franc v Toplicah št
klerikalne tako kot liberalne, že minila njihova
104, Drnovšek Franc pri Sv. Urhu št. 20, kot
militaristična blaznost; iz ljudskrga zastopstva pa
namestniki.
bodo izginile tiste ostudne prikazni, ki nosijo na
Volilci, pozor torej! Naše zastopstvo je oprasebi vse znake militarističnega tercijalstva in ki
čeno in potrebno v zagorski občini. Volilci in so
bi b.le nemara godne za «purša» pri tem ali onem
drugi naj sploh store vsak svojo dolžnost tudi pri
generalu, ki pa delajo sramoto ljudstvu, kojega
teh volitvah.
zastopajo.

Goriški volilci!
Kdor hoče, da pridejo v deželni zbor

resnično napredni zastopniki,
glasuj za kandidate

socialno-demokratične stranke,
ki je na Goriškem

edina napredna stranka.

Društvene vesti.
§ Škapina čevljarskih pomočnikov v Ljub
ljani priredi dne 26. septembra v gostilni g. Fr.
Pccka, Florjanska ulica št. 6 — »vinsko trgatev».
Vstopnina za osebo 20 vinarjev. Začetek ob 7. uri
zvečer. Sodruge se vabi k obilni udeležb'. Odbor.
§ Zveza kovinarjev v Ljubljani priredi dne
3. oktobra v areni Narodnega doma »vinsko tr
gatev». Sodruge se opozarja na vstopnice, ki se
dobe v predprodaji za 50 vin. v strokovnem tajnišhu, Šelenburgova ulica šL 6.

Domače vesti.

Zadnje vesti.
Iz deželnih zborov.
Narodni kravali v štajerskem deželnem zborn.
Gradec, 21. septembra 1909.

V današnji seji so predloženi med drugim po
ročilo dtž. odbora o ustanovitvi slovenske kme
tijske šole v Št. J urju na južni železnic1, predlog
socialno-demokratične frakcije za premembo dežel
nega reda in uvedbo splošne, enake in direktne
volilne pravice in enak predlog slov. klerikalcev.
Prečitajo se razni predlogi, med njimi predlog
posl. Jodibauerja (scc. dem.) glede odprave
carin na živila in sklenitve trgovskih pogodb z bal
kanskimi dišavam'. — Na to naznani dež. glavar,
da je slov. klerikalec Vrstovšok vložil interpe
lacijo v slov. jeziku, ter jo da iüterpelantu, da jo
prečita. Posl. Vrstovšek izjavi, da v bodoče ne
bode opravljal zapisnikarskih poslov in bere inter
pelacijo. Nemško-nacionalni poslanci ga ves čas
motijo z medklici in demonstrativnim smehom ;
v «radikalizmu» poseka vse zlasti «večni študent»
Wastian, ki mu Malikova narodna aureola ne da
spati. Med nemškimi in slovenskimi nacionalci se
razvije živahna debata, ki je, kakor je videti,
obema strankama po volji. Nem. nacionalci so oči
vidno markirali narodno ogorčenost nad rabo slov.
jezika, ki mora imeti v deželi s tretjino slov. pre
bivalstva popolno veljavo. — Vrstovšek je mogel
prečitati interpelacijo šejjle potem, ko je dež. glavar
izjavil, da se slosenske interpelacije že od 1. 1890
naprej čitajo v štaj. dež. zboru. — V interpelaciji
je protest proti temu, da je z deželnega dvorca
visela ob neki slavnosti germanizatorične «Siiimarke» zastava. V odgovoru na interpelacijo je
skušal dež. glavar svoje nepravilno postopanje
opravičili z zagotovilom, da ni imel namena žaliti
Slovence. S tem je bil Spektakel končan. —- Nato
je bil prečitan socialno-demokratični predlog, ki
poziva vlado in parlamett, da nemudoma rešila
predloženi načrt socialnega zavarovanja.
Gradec, 22. septembra. V današnji seji je de
želni zbor izvolil v deželni odbor: dr. Lmka, Ftyrerja, Attemsa, dr. Hofmann-Wellenbtfa, Staltnerja, Hagenhoferja in Robiča.

— Nemci so naii gostje v Gorici. Tako je
nket Andrej Veliki na protestnem shodu v četrtek,
dne 16. L m. «Nemcev je v Gorici tako malo, da
jih ne moremo jemati niti v obzir, ampak jih
moramo imenovati naše goste » Nimamo nič proti
temu, da jih imenuje goste in tudi mi vemo dobro,
da je jako p:člo števiio Nemcev v Gorici. Vendar
ravno zato se pa najbolj čudimo Andreju, da za
teh par gostov daje na svojih trgovinah in hotelih
nemške napise, kakor da bi bili odvisni od Nemcev,
ki jih ni. Pojasnite nam to vprašanje, gospod
Andrej !
— «Svoji k svojim». To je zopet parola v
narodnem časopisju. Tako so tudi proklamirali na
protestnem shodu v četrtek. Čudno se nam zdi, da
narodnjaški listi ne objavijo tudi besede, ki jih je
izgovoril poslanec Štrekelj, namreč sledeče: «ako
hočemo izvajati «svoji k svojim», moramo tudi
opomnili naše slovenske trgovce, da ni treba tako Otvoritev koroškega deželnega zbora.
Celovec, 21 septembra.
odirati naše Jjudi kakor jih odirajo pri takih pri
likah ■> Mi tudi pravimo, da niso ljudje nikjer tako
V otvoritveni seji naznani deželni predsednik
odirani kakor v nekaterih slovenskih trgovinah in baron Hein, da je cesar imenoval za dež. glavarja
krčmah. Slovenskim delavcem kličemo tudi mi barona Aichelburga, za njegovega namestnika pl.
«svoji k svojim».
Metnitza. Dež. glavar Aichelburg obljubi zve
— Sklicanje deželnih zborov. Cesarski pa stobo v roke dež. predsednika, omenja v svojem
tent z dne 15. t. m. skl cuje deželna zbora za nagovoru slabi finančni položaj dežele, vesele do
Gorenjo Avstrijo, Koroško in Moravsko dne 21. godke na gosp. polju, zlasti poljedelsko razstavo v
septembra, za Kranjsko pa dne 23. septembra 1909. Špitalu ia otvoritev turske železnice. Ljudskih šol
V koroškem deželnem zboru pride na vrsto tudi je v deželi 370, meščanskih pa 13; na njih deluje
deželna volilna r. forma.
51 učnh moči. — Zbornica potrdi vse izvolitve,
— Vsi zsnpsiki in člani volilnih komisij
na kar dež. glavar zaobljubi vse poslance : slov.
so naprcšrii, da nam takoj po končanih volitvah klerikalec Grafenauer izgovori besedilo tbljube
naznanijo nrzojavno ali osebno, koliko gksov so v slovenskem jeziku, kar nemškim nacionalcem ni
dobil: naši kandidatje v dotočnem kraju fti koliko
po godu. — Tenkočutna di ša nemškega nacionalca
nasprotniki Vsa poročila je poslati na sodruga Pirkerja se vznemirja zaradi slovenskih nap:9ov
Josipa Petejana, via Teatro št. 20.
v brzovlakih na progi Trst-Dunaj ; vložil je predlog,
— Slovensko učiteljišče v GorleL Po dolgem ki protestira proti nezaslišanemu imenovanju pre
obotavljanju in odklanjanju se je vlada vendar odlo stolnice: Klagenfurt — Celovec. Deželni zbor je
čila, da premesti to učiteljišče v Gorico, ki je bilo, obsojen, da bo jutri mlatil to prazno nacionali
prej v Kopru. A stvar še daleč ni dognana. Zdaj
stično slamo.
se prične boj za vprašanje, kdo si je pridobil
izmed naš'h slovenskih strank največ zaslug za to
Slovensko učiteljišče v hžaikem mestnem sveta.
premestitev. Tudi boj za to «važno» vprašanje
Trst, 21. septembra.
služi kot volilno orožje. Uboga slovenska politika,
V nocojšnji seji tržaškega mestnega sveta je
Ü imaš tako aerealne pohtičarje!
— Legar med ljubljanskim vojaitvoml Med obč. svetnik Pi nek eri e predlagal protestno re
vojaki 27. pešpolka so se pojavili slučaji legarja; solucijo proti premestitvi slovenskega učiteljišča v
več obolelih vojakov so odpeljali v bolnico; izhod Gorico. Proti predlagani resoluciji so govorili soc.
mestu je fjakom prepovedan. - Legar kot dem. Pittoni in slov. narodnjaka dr. Slavik in dr.
oe 'vojaških v>i se ie v *V3tr,isk' armadl že Rybaf. Pinckerlov predlog je obveljal s 47 glasovi
8 srna vdorna*/. /z vseh koncev Avstrije so iUlijansko-narodne večine proti 20 glasovom so
cialnih demokratov in slovenskih nacionalistov.
evrih prihajale tožbe o slabi m nezad°sl“*
i ; preskrba vode je bila povsod kričeče

Češki deželni zbor.
TT

,

x .

.

, Praga, 21. septembra 1909.

Usoda č( škrga deželnega zbora je dokazala
popolno nezmožnost ministrskega predsednika Bie
nertha, je pokazala, da spravna pogajanja njegova
piso imela nti toliko vspeha, da bi se bilo zložno
izvrš lo konštituiraDje deželnega zbora. Češki de
želni zbor ne bo deloval in med obstrukcijo v
češkem deželnem zboru in obstrukcijo v parlamentu
obstoja — saj v glavah nacionalistov — logična
zveza. Nove volitve za državni zbor, so čez dalje
bolj verjetne in delavsko ljudstvo vseh narodov
bo moralo tedaj temeljito obračunati z narodnimi
kričači, ki ovirajo narodno spravo in s tem viako
rodovitno delo na polju socialne in kulturne poli
tike. Popolna impotenca «državnika» B enertha
jasno izhaja iz njegove metode, kako je zdravil
češki deželni zbor. V deželno zbornico je zalučal
pet predlog. Avtonomni jezikovni zakon in okrožna
zastopstva, ki jih je predložil, bi znatno izmanjšala
češko-nemško bojišče; toda najprvo je treba pri
praviti Cehe in Nemce do tega, da sedejo za
skupno mizo in se pogajajo. Apel na ljudske mase
obeh narodov bi češko in nemško meščansko go
spodo prisilil do tega, da se pobotata, donesel bi
v deželno zbornico množico resnih ljudi, vnetih za
narodno spravo, za narodni mir. Toda Bienerthova
vlada protislovij podira v enem načrtu to, kar v
drugem snuje. V volilno-reformnem načrtu, ki ga
je predložla, varuje prav skrbno stare krivice in
namesto splošne in enake volilne pravice obeša
na kurijalni parlament skromni repek «delavske
kurije» s 43 mandati. 43 'proti 291. Ce bi mož
enkrat izprevidel svojo nesposobnost in nepo
trebnost!
* * *
Olvoritvena seja ni trajala niti celo uro. De
želni nadmaišal princ Lobkowitz je vabil po
slance k zložnemu delovanju v prospeh dežele. Po
izvršenih formalitetah je pozval poslance, da se
konstituirajo po kurijah in da izvolijo verifikacijski
odsek. Nato je poslanec Pacher v imenu nemških
po-Iancev izjavil, da se slednji vsled soglasnega
sklepa konstituiranja kurij ne udeleže. Nato je de
želni nadmaršal zaključil sejo.
Demisija Wakerlovega kabineta. Budim
pešta, 22. septembra. Ministrski svet je sklenil,
da poda demisijo; Wekerle bo prosil cesarja, da
imenuje vlado, še preden se snide državni zbor, ki
je sklican na 28. t. m. Vzroki sedanje krize tiče
deloma v Justhovi bančni skupini, ki je Wekerlovi
vladi definitivno odpovedala kredt, deloma v du
najskih konferencah, od katerih so si ogrski mi
nistri več obetali.
Budimpešta, 22. septembra. Ako ministrska
kriza do državnega zbora še ne bo rešena, se bo
državni zbor odgodil.
Budimpešta, 22. septembra. Bivši finančni
minister dr. Lukacs se je z avtomobilom od
peljal na Dunaj; domneva se, da bo njemu po
verjena sestava nove vlade.
Italijanske demonstracije. Gorica, 22. sep
tembra. Po sinočnem shodu proti premestitvi slo
venskega učiteljišča je korakalo do 800 ljudi po
mestu, prepevaje protislovensko in protiavstrijske
pesmi. Pred kasarno je žendarmerija razpodila de
monstrante in aretirala več izgrednikov, med njimi
nadslražnika goriške policije Matico.
Donos novih davkov. Berlin, 22. septembra.
Donos novih davkov zaostajo daleč za pričakova
njem. Finančno ministrstvo računa že z novo davčno
predlogo, ki naj bi oskrbela letnih 200 milijonov
mark.
Srbska kriza. B e 1 g r a d, 22. septembra. Med
justičnim ministrom Ribarcem in staroradikalci je
nastal oster kot 11 kt zaradi odpustitve nezanesljivih
drž. uradnikov. Pričakovati je, da se ob tem kon
ti ktu rablje sedanja koalicija strank.
Španska revolucija. Pariz, 22. septembra.
Po poročilu «Matina» so v Barceloni eksplodirale
preteklo noč dve bombi ; en policijski agent je ubit,
šest oseb pa težko ranjenih.

Raznoterosti.
t Kolera se je pojavila v Koaigsbergu na
Pruskem. Oboleli sta dve osebi, ena je’ že umrla.
t Kolera v Petrograda. Dne 7. t. m. je bilo
eno leto, kar razsaja kolera v Petrogradu. Zbolelo
je 14 538 oseb, umrlo pa 5759, ozdravilo 8805,
druge so še bolne. Znamenito je pri tem tudi to*
da se je namreč dalo v tem letu cepiti proti koleri
53.162 oseb; cd njih je obolelo le 12, 3 so pa
umrle.
f V Baka na Ruskem so odkrili zalogo bomb.
Sumi se, da je to delo tajno policije. Zaprli so
predstojnika tajne pobcije, ki pride v preiskavo.

Volilu! sklad na Goriškem.
Za volilni sklad so darovali : Krajna organizacija pri
Sv. Luciji (nabiralna pola št. 8 —9): Cerne 1 K, Nieferger
1 K, Kronsdorfer 120 K, Silič Josip 1 K, Ferten Franc 60 v,
Alenta Karol 40 v, Rentrolojer 40 v, Sagar 40 v, N. N. 50 v,
Jerman 30 v, Rutar 20 v, Bfa 20 v, Goljo 20 v, Ličov 20 v,
Skošir 20 v, Pengel 20 v, Seborsi 20 v, Valentinčič 10 v,
Amon 10 v. Skupaj 860 K. Dobravlje (nabiralna pola št.
10) : Vrčon J. 1 K, Vrčon A. 5 K, Černigoj 1 K, A. M. 1 K,
Vrčon Angel 1 K, N. N. 1 K, N. N. stava, da bo treba tudi
naših gksov pri volitvah, 1 K, Vovk J. 40 v, Vrčon Andrej
40 v, Černigoj F. 40 v, Vrčon Fra e 60 v, Vovk K. 40 v,
Suban 20 v, Somon J. 60 v, Černigoj A. 40 v, Revež iz Do
bravelj iz veselja, ker jo Franko kandidat v kuriji revežev
20 v, JS. N. v Križu 40 v. Skupaj 45 K.

Iihaja r LJnblJanl vsak
torek, četrtek la soboto.
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K!
za četrt leta 3 50 K, mesečno 1 20 K
za Nemčijo za pol leta 7-90, za Mrt
leta 4 K ; za Ameriko zj pol leta
9-50 K za četrt leta 4-80 K

Pom

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.

—
102. štev.

V Ljubljani, v soboto, dne 25. septembra 1909.

NASLOV A : Za dopise ia rokopise sa Usi : UrfdnUtVO.
e Bdečega Prapora», Ljublana, — Za denarae pošiljatve
naročila an iisL, rekiauaacije, inserate i. L d. : npravništvo
«Rdečega Prapora», Ljubljana, Šelenburgova ulica 6/n.

fttevllka 16 ».

Ee klamacije so poštnine proste
Nefranklrana pisma se ne spre
jemajo. Eokoplsl se ne vračajo.
Insératl : Enóstopna petit - vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

Leto XII.

Reproducirati se mora, — da to umevno do
kažemo — tudi stalen kapital, ki je naložen v
podjetniških strojih in surovinah, če hočemo, da
■e produkcija s časom ne onemogoči. Ce bi bil
direkten davek, tako n. pr. dohodninski davek na
visok, da bš bilo podjetniku nemoorodje in stroje nadomestiti, bi
bežni za direktne davke
«a
moglo
tudi ne dovoljevati. Bri
tančne pr
sledic davkov ua repro
ba nemogoča.
je vsaka
se morajo vsak dan re^oduK stvarer
ciriti, spada pffidvsem človeška delavna moč! In
vse to, kar pravimo o škodljivih posledicah indi
rektnih davkov, se lahko v enem stavku gospo
darstveno združi. Davki na življenske potrebščine
množic, so narodno-gospodarstveno škodljivi, ker
zadržujejo reprodukcijo delavna moči.
Ce ima produkcija kapitalističen način, po
tem ga ima tudi reprodukcija. Značilno je pa za
kapitalistično gospodarstvo, da to, kar se od leta do
leta bolj producira, pripada kot večvrednost kapitalistu
in tvori njegove dohodke. Ce služijo ti dohodki
kapitalistu v to, da jih porabi kakor jih je prido
bil, potem ostanejo podjetja v stari obliki in šte
vilo in produkcija ne napreduje. Kar je, se repro-

Vsaki deželi se na ta način akumulira veliko mi
lijonov in akumulacijsko maso se proračuna v
vsaki državi na veliko milijard. Stekajo se, v koli
kor se jih ne uporablja za razširitev lastnih podje
tij, v prvi vrsti v hranilnicah in bankah in po
se snujejo največ nova podjetja. S tem naimulacije se omogočuje reprodukcija ua
podlagi in krepkoče gospodarstvo narašča.
Po tej poti se izpreminja zopet čezvrednost
v nov razpolrgujoč kapital, ki se zopet od leta do
leta kaže v novih delavskih plačah, v dobičku, v
renti.
V ta akumulacijski in reprodukcijski proces pa
poseza državni fiskus s dvema sredstvima iu sicer :
z davki in s državnim dolgom. Ce se napravlja
nove državne dolgove, potem se pravi: en del
akumulacijske mase, ki je namenjen povzdigi za
sebnega gospodarstva, se temu odtegne in se c’â
držaji. To se pravi: V tej meri nobeno pove
čanje zasebnega podjetja, nobenih novih zasebnih
podjetij in toraj v teh tudi ne večje prilike za
delo!
Posojila pa se po navadi uporabljajo, da se
krmi militaristično-birokratični aparat — v takem
slučaju je kapital za vedno izgubljen za gospo
darstvo; ali se pa uporablja za to, da država

Vprašati se moramo : Kako se razvijajo v na dukciji.
predujočem gospodarskem razvoju davki in državni
Obžalovanja je vredno, da se današnji družbi
mi vendar ne moremo goäpodar- vse novo priraščujoče vrednosti stekajo v žepe
5 silo motiti ali ga obrniti, labko ga privatnih kapitalistov ; vendar je temu tako. Vsak
pa
in torej pospešujemo ali pa zadržu
napredek v produkciji, kakor tudi vsak gospodar
jemo^Davki se letno določajo in so povzeti iz ski razvoj, je otežkočen samo zaradi tega, ker ka
skupne letne vrednostne produkcije družbSbo sicer pitalisti dele svojih dohodkov neporabno kupičijo.
iz štirih velikih dohodninskih virov: iz
Nalagajo jih prvič v lastnih podjetjih s tem,
dobička, iz obresti in it prihodka.
da povečujejo ta podjetja, postavljajo več strojev
in nastavljajo več delavcev, da dosežejo koncem
V enem letu pa vendar ni gospodarski
leta
čimvečjo večvrednost; drugič v novih osebnih
ljenje končano. Ti dohodninski viri se mori
podjetjih, ki jih ustanavljajo z nakopičenimi čezleta do leta obnavljati, ali kakor
vrednostmi
tjič v družabnh podjetjih (akcijske
producirtti. Kakor družba ne
fRkužbe. žel
enarni zavodi i. t. d.) s tem, da
žurnom, ravno tako ne more
več
ojih posameznih podjetjih pri
cijo. de toraj stvar skupno za'
dobljene
ti in potem kot akcijonarni
do »ključka, da je vsak druža'
cij v neosebnih velikih podjetjih
predeš obenem tudi reprodukcijski, obuovljevalni ali
sod'
poces.

— potem seveda služi reprodukciji, le s to razliko,
da ni več vrednost last posameznega zasebnika,
temveč last države ali skupne družbe. V prvem
slučaju dobi državni upnik svoje kupone izključno
iz povišanih davkov, v zadnjem pa iz obresti od
dohodkov državnih podjetij, med tem ko ostane
državi dobiček, ki eventualno dopušča znižanje
davčnih bremen.
Da,ie-

Gospodarski razvoj ia davčna politika
proletarijata.
Napisal drt. posl. dr. Karel Renner.

i.
Profi brutalni razredni politiki posedujočih,
je delavstvo v prvi vrsti potisnjene v ulogo
obrambe. Z občudovanja vredno jasnostjo je po
prijelo delavsko gibanje precej pri prvem povodu
perečo točko davčne politike. Prvi in glavni
osnovni zakon proletarske davčne politike pa je:
Boj indirektnim davkom! Temu ob strani stoji
drugi, ki pravi: Nikakršnih državnih dolgovi •
Pri vsem tem pa ni tako enostaven odgôvor
na vprašanje: Katero vrsto davka naj proletarijat
zastopa ? O tem vprašanju se je v delavskih vrstah
vedno razgovarjaio in se ravgovarja tudi danes.
Trdnim točkam smemo smatrati samo dve in sicer
eno taktično in eno teoretično: 1. Taktično sto
jimo na«01išču, da socialna demokracija sploh
ne sme davkov dovoljevati, toraj tudi direktnih
ne. 2. TeorebùCno smatramo pogresiven dohodjoîn*’lrâ rS r» CT

PODLISTEK..
Zakaj je bil Andrejce žalosten.
Oktav Miibeau.

*

I.

Sopeč je Andrejec obuzda! svoja konja v hlevu,
klel in pljuval ter se pripravljal, d* pelje na polje.
Svetilka v roženi opravi je razsvetljevala strop ; iz
špranj je viselo seno. Po umazanih, z blatom ponesnaženih stenah so švigale velike sence živali
semintja. Kar zakliče dekla Lojza na vratih : «Oče !
Oče Andrejec 1»
«Kaj pa je že zopet?» je vprašal Andrejec, ki
je ravno povezaval povodee v širok vozelj. «Kaj
pa je zopet?»
«Stopite bri, ne vem kaj je naši sivki; vstati
noče. Naj jo še tako dregam v rebra, pa se ne
gane. In sope tako, moj bog, kako sopel»
«Kaj? Praviš, da mrcina noče vstat?»
•Noče io noče.»
•No, ao l La počakaj...»
andrejec je snel svetilko in šel za deklo. Zunaj
* » komaj danilo. Ležala je megla, tista rmena
*■» i.
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Preganjanje socialno-demokratičnega ured
nika.
Aretacija profesorja Mussolinija, urednika tri
dentinskega socialno-demokratičnega glasila <11 Popolo» se spravlja v zvezo z veleizdaj niško afero v
«Banca Cooperativa». Stvar pa izgleda čisto dru
gače. Mussolinija so zaprli, ker je ua urednika ne
kega drugega lista poslal v pismu zaplenjeno šte
vilko «Popola». To pismo so pri hišni preiskavi

Iz jasli je vzel peso, jo razlomil in pomolil
oba kosa kravi. Ta je odmaknila glavo in se ni
ganila.
«Oh, ob,» je zamrmral.
Obraz, ki je bil podoben kepi zemlje, se mu
je nakreražil. Popraskal se je po glavi in se po
greznil v globoko premišljevanje; Lojza pa se je
zibala v širokih bolh in raztreseno gledala po
praznem hlevu in težkem tramovju, ki se je izgub
ljalo v temnem kotu pod streho. Peso je vrgel
Andrejec je stopil skozi odprta vrata hlev.
Andrejec v jasli, pokleknil na štrajo, pritisnil uho
Znotraj je bilo vroče kot v parni kopelji, ostri in
na kravje prsi in s sklenjenimi očmi poslušal.
neprijetni duhovi po gnoju in toplem mleku so
Ostudna podgana je skočila preko trama in se
polnili zrak. Zadaj v temi je ležala krava na uma
skrila pod riđom. Kokoši so prilezle v hlev.
zani štraji. Orjaške, popolnoma bele lakotnice so
«Moj bog, kako ;6pel» je vzkliknil Andrejec in
se vzdigovale in upadale kakor kovaški meb. Rdeč«
vstal. «V pljučih šumi kakor mošt v sodu. Žival
kasta stegna so bila vsa ponesnažena. Iu iz gobca,
je bolna, gotovo, bolna je, prav zelo bolna. Moj
ki ga je iztegala po umauni štraji je prihajal šum
kratkega žvižgajočega dihanja. Loju je svetila. bog! Ati kaj ji neki je, Lojza?»
«Kdo ve.»
Andrejec pa se je sklonil upko krave, jo prav
«Stopi in prinesi Žaklje in pa staro plahto, saj
natančno ogledal, razmaknil •trepalnice in ji po
gledal v milobno, neumno oko, ki je žarelo v veš, tisto staro plahto, ki leži nad perilnikom. Za
božjo voljo, kako tôpe!»
mrzlici.
Dekla je izročila svetilko in odšla.
«No, moja sivka,» je dejal nežno, «no, moja
Vznemirjen, z nagubanim čelom, je Andrejec
lepa sivka 1 Kaj ti ni prav, golobica? Kje te boli,
tekel okoli krave, ki je vedno glasneje hropela.
kraljičina? Kje te boli?»
debelo brezbarvno atmosfero r
Kokoši na dvorišču je prebudil
in jih privabil na gnojišče. Kraj uma«
une blatne luže so si gladile race svoje perje.
Pastir je s svojo ovčjo čedo že izginil v megli,
krave pa so se priribale počasi in okorno iz hleva,
mukale s stegnjenim vratom in se drgnile druga
za drugo ob orehovem deblu, da se je z golih vej
v debelih kapljah usipala rosa.

t

Izbafa t Ljabljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K‘
za i'etrt leta 3 50 K, mesečno 1.20 K.
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9 50 K za četrt leta 4 80 K
Pa«an«xxa Atavllka 18 v.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
V Ljubljani, v torek, dne 28. septembra 1909.

103. Štev.

RASLO v A: Sa dopise in rokopise sa list: TTrsdllMtvo«
cMečoga Prapora:», IJubljana, — Za denarne pošiljatve
naročila an list. reklamacije, inserate i. t. d. : nprsvnlšftvo
«Bdečega Prapora», IJabljana, Šelenburgova ulica 6/11.

Vabilo na naročbo.
Sodruge in prijatelje vabimo na novo na
ročbo, dosedanje naročnike pa, katerim je potekla
naročnina koncem meseca septembra, da jo zopet
obnove.

»»Rdeči Prapor
izhaja trikrat na teden ter velja

Za Avstro-Ogrske dežele:
za
za
za
na

celo leto
pol leta
četrt leta
mesec

K S4-—
n 7*—
II 3 50
II 1-20

Za Nemčijo:
za pol leta
za četrt leta

K 7*90
n 4*—

Za Ameriko:
za pol leta
za četrt leta

K 9*50
ii 4*80

Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri
poročajo nat, Ust svojim sodrugom, prijateljem in
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka
varnah, v katere zahajajo in naj nam pošljejo
naslove takih znancev, ki bi ga naročili, če jim
ga pošljemo na ogled.

Upravništvo „Rdečega Prapora“.
Društvo .Ljudski oder* v Trstu.
NiC ni bolj naravnega kot je naš ponos na
naše izobraževalno društvo «Ljudski oder v Trstu».
In kako naj bi bilo drugačeP Kako bi bilo mo
goče, da ne bi bili ponosni na ta naš kulturni
zavod, ki je sad velikega hrepenenja zavednega
slovenskega delavstva po izobrazbi in napredku,
ako pomislimo na lepo število krasnih poljudooznanstvenih predavanj, ki jih je to društvo prire
dile, in na njegovo bogato, da najbogatejšo slo
vensko iu hrvatsko knjižnico v Trstu ? Zlasti pa
nas mora objeti ponos ako pomislimo, da je bila
naša krasna knjižnica nakupljena izključno z de
lavskimi denarji. Osamosvojitev delavstva je na*
loga, ki jo mora izvesti delavstvo samo. Tako je
rekel Marx. In dr. Tuma je ob ustanovitvi društva
pisal odboru, da se bo delavstvo knjižnice poslu
ževalo in bo nanjo ponosno samo, ako se bo za
vedalo, da je knjižnica njegovo last, ne darovana,
marveč z denarji njegovega lastnega dela na
kupljen*- In tako se je zgodilo.
Pred mesecem je druitvo knjižnico zatvorilo,
da jo izpopolni ia uredu Danes šteje knjižnica
preko 3000 najlepših izbranih slovenskih iu hrvatskib knjig. Na novo urejeno knjižaico otvori
društvo s prvin* oktobrom. Z novim letom pa se
bodo smeli posluževati knjižnice proti malenkost
nemu plačilu (4 vin) vsi organizirani delavci.
Odbor ie bil izdelal načrt za javno ljudsko knjiž
nic toda sredstva mu niso dovolila izvesti te
velike ideje, ki p* ne ostane pozabljena, marveč
* bo delalo, da se jo uresniči.
Sedaj se bližajo hladnejši večen m društvo
sinilo potrebno, da prične kmalu s preln to je potrebno. Predavanja «hjo de- |
051 thru in mu ustvarjajo podlago

k

nadaljm

j izobrazbi. Priznati moramo S6veda, da so preda' vanja tisti del društvenega delovanja, ki dajejo
■ društvu največ skrbi. Pretečeno sezono n. pr.
društvo ni moglo prirediti sklenjenega števila pre
davanj zaradi pomanjkanja denarnih sredstev. In
predavanja stanejo, ako pimisiimo, da je društvo
prisiljeno potrošiti dokaj za agitacijo in tiskovine,
da doseže pri predavanjih moralen vspeh. In
sredstva so nujno potrebna tembolj, čim pomislimo,
da je vstopnino na predavanja tako nizka, da mora
društvo doplačati tudi pri najlepši udeležbi. Toda
to nas ne sme motiti. Predavanja je treba
prirejati. Delavstvu moramo vsiliti priložnost
do izobrazbe na vsak način. Sredstva zato pa je
treba Da en ali drug način poskrbeti. Največji
trud v prid delavske izobrazbe mora biti naše
najslajše delo. Tako tudi razume odbor «Ljudskega
odrt» svojo dolžnost, ln čira večje so ovire, čim
viš„a in strmejša je skala, ki moramo čeznjo, s
tem večjim navdušenjem se moramo podati na
delo. To je naše geslo. Ž leti bi bilo, da bi se
delavstvo tega zavedalo in da bi še z večjim na
vdušenjem priskočilo na pomoč društvu.
Vsak zaveden slovenski delavec bi moral po
stati član ljudskega odra in vpisati kot člane tudi
svoje mlade otroke. Saj ima društvo na razpo
lago prav čedno število knjig za mladino. Pa tudi
naše slovenske delavke ne bi smele zaostajati za
sodrug'. In čim večje število članov in članic bo
imelo društvo, tembolj bo rastlo število knjig in
tembolj pogostoma se bodo vršila predavanja.
Naši delavci se zavedajo predavanj. Saj nam je
v najboljši dokaz dejstvo, da je bila udeležba na
naših predavanjih od strani slovenskega delavstva
razmeroma veliko večja, nego pri predavanjih dru
gih narodov od strani drugorodnega delavstva.
In vsakdor, kije resničen prijatelj delavske izobrazbe,
ta bi moral z vsemi močmi podpirati ta del de
lovanja našega društva. Vsakemu od nas mora biti
ležeče na tem, da se naš delavec izobrazi v jeziku,
ki ga najbolj razume. Saj je to v največjo korist
aajplemenitejše ideje.
Napisali smo te vrstice, da opozorimo slo
venske delavce že sedaj na novo urejeno krasno
knjižnico in ua bližnje delovanje tega našega društva,
ki je dalo v malih letih svojega obstaaka najlepše
sadove svojega delovanja, s kakršnimi se ne more
ponašati v Trstu nobeno drugo slovensko društvo.

Gospodarski razvoj
proletarijata.

lo davčna politika

Napisal drž. posl. dr. Karel Renner.

II.
Plačo se lahko zadene od dveh strani: s ob
davčenjem dohodkov (posreden dohodninski da
vek) ali pa po neposrednih davkih, ki jih mora
plačevati delavec pri nakupovanju svojih potrebščin.
Socialni demokratje bi bili vobče pripravljeni,
prevzeti dohodnino principielno kot dober in pra
vičen davek, od meščanske demokracije. V koliko
imajo pri tem prav? Dohodninski davek zadene
načeloma vsak dohodek enako in uačeluo ne
pozna dohodkov raznih vrst ni pa vseeno, če
ima kdo 2000 kron plače ali pa 2000 kron obresti
od svojega naloženega kapitala.
Svota plač narodnega gospodarstva (menjajoči
kapital) služi za nakup življenskih potrebščin, da
se nadomesti skupno družabno delovno moč.
Davki na plačo toraj otežkočujejo ponovljenje te
moči, na vsak način tudi, Co se j*h plačuje po
sredno. Splošni dohodninski davek ne more biti
toraj nikoli pravičen in mora dohodek plače izločiti,

Be klamacija so poštnine proste
Nefranklrana plama se ne spre
jemajo. Bokoplsl se ne vračajo.
Inserat! : Enùstopna petit - vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

Leto XII.

Da se ne obdačuje eksistenčni minimum, ka
kor n. pr. pri nas 1200 kron, ne nadomešča principielne izločitve dohodkov na plačo. Ce je pri
enem delu produkcije (o. pr. pri kmetijstvu) plača
1000 kron in pri drugem (n. pr. v strojni ^indu
striji) 2000 kron, potem je že
dejstvu’ teh
plač, da se v prvem slučaju manj rabi za nado
mestitev delovne moči, nego v zadnje označenem.
Strojni delavec rabi v industrijskem središču go
tovo več gotovega denarja za življenje, kakor de
lavec pri kmetiji iu po gospodarskih zakonih je
povprečna plača posameznika v največ slučajih
njega skromen eksistenčni minimum. S številkami
označenih svot, ki bi jih smatrali za najmanjši
del (minimum) sicer nimamo, toraj je treba pla
čilni dohodek izključiti in to ne morda iz humani
tarnih občutkov, da se ubogemu delavcu odvzame
del njegove plače, temveč iz vzrokov gospodar
skega razvoja, pa iz načina kapitalistične pro
dukcije.

t

Na višku kapitalističnega razvoja mora edini
davčni princip buržoazije podleči — seveda če je
proletarijat tako v strokovnih organizacijah, kakor
v konsumnih društvih dovolj močen za obrambo
— in ekonomična resnica mora priti do veljave :

1. Plače so del produkcijskih stroškov, vsak davek
na plače poviša produkcijske stroške, fie se pridobi
v mezdnem boju.

2. Vsaka državna naklada na atvari splošnega
konsuma, je povod povišanja cen; obe dejstvi pa
sta ničevni v očigled brezmejnemu številu organi
zaciji brezpravnega delavstva. Iz tega sledi navi
dezno :

Tako posredni kakor neposredni davki na
plačo, se lahko, dà se morajo znižati, če kapita
lističen razvoj napreduje in če proletarijat svojo
ekonomično in politično moč združi iu jo upo
rablja. Nadalje sledi : Krščansko-demokratifien nauk
o splošnem dohodninskem davku se ne more kar
meuinič tebiuič prevzeti, kajti tudi pojem o eksi
stenčnem minimum ga ne more olepšati.
Ravno tako je splošno načelo progresije ma
lega meščanstva, ker tudi pri čezvrednostnih do
hodkih niso vsi deli enaki. Obresti in renta sta
osebna dohodka brez funkcije tudi s kapitalistič
nega stališča; podjetniški dobiček ne. Vsak vir teh
dobodkov je različno vravuan; popolnoma enaka
progresija je toraj nepravična. Na kapitalistični
podlagi nadalje — in na tej stojimo še danes —
ne služi ves dobiček, za zavžitek, temveč velik del
tega se uporablja, da se nakupiti kapital, toraj v
razširjevanje produkcije.
V brezmejnost povišana progresija napravi ve
liko več, kakor je namen, kajti ona ne zadene le
konzuma luksurijoznih stvari v hiši bogataša,
temveč otežkočuje zopet urejevanje dohod
ninskih podjetij, toraj pomnoževanje privatne prilike
za delo. Proti temu pravzaprav ne bi imeli niče
sar, če bi se davki uporabljali zato, da se iz njih
snujejo družabna dohodninska podjetja. Navadno
pa vendar ne služijo v to, temveč le za oborože
vanje i. t. d. Socialistična družba bi lahko pro
gresijo tako uredila, meščanski državi se pa to ne
more dovoliti. Progresija se toraj tudi pri kapita
lističnih dohodkih uvede le v okviru gospodarstva
z uporabljajočimi konsumnimi predmeti in ne sme
v normalnih razmerah doseči višine akumulacije
čezvrednosti. Davčna formula malomeščanstva je
toraj teoretično jako dvomljive vrednosti in z ozi
rom na bodoči razvoj za proletarijat neuporabna

in potrebuje precejšnje premenitve, o čemur se
pa prilično še pogovorimo.
Ravno tako neuporabna je pa tudi za pri
hodnje čase formula proletariata, ki jo je proleta
riat početkom nastavil, češ : Absolutno ne indirekt
nih davkov, vsaj v toliko ne, kolikor zadevajo po
trošne davke. (Potrošni davki so pa v prvi vrsti
direktni davki.) In k tem spadajo skoro vsi davki
na luksus. Proti njim ni druze ga ugovora — nego
da malo nesejo.
Davčna formula, ki naj nas vodi, mora toraj
iziti iz davčnih virov samih in se ne more dru
gače glasiti nego : nobenih davkov na delo, temveč
le davke na posest. Ne davkov na družabno po
trebne gospodarstvene potrebščine, temveč na
proste, luksurijozne.

Revirna konferenca rudarjev južnih po
krajin.
V nedeljo, dne 5. t. m. se je vršila v Trboveljali revirna konferenca rudarjev južnih pokrajin,
na kateri so bili zastopani delegatje desetih po
družnic in vplačevalnic ter revirni odbor. Podruž
nica «Štore» je oprostila nenavzočnost. V imenu
unijskega vodstva je bil navzoč sodr. Jarolim.
Sodrug Čobal je otvorii konferenco, naznanil
dnevni red, kateri se je brez premembe odobril.
Predsednikoma sta bila izvoljena sodrug Repovš iz
Zagorja iu sodrug Kokalj iz Idrije, zapisnikarjem so
drug Malovrh iz Hrastnika in sodrug Hauptman iz
Trbovelj.
Sodrug Jarolim je v daljšem poučnem govoru
pozdravil v imenu unijskega vodstva konferenco,
kar je sodr. Sitter v slovenskem jeziku ponavljal.
K prvi točki dnevnega reda je govoril sodrug
Cobal o potrebi organizacije ter je za vzgled ka
zal na mednarodno organizacijo rudniških podjet
nikov, ki je naperjena edinole proti rudarjem. Pri
nas na Slovenskem je rudarjem vse drugo mar,
nego organizacija in radi tega so tudi slovenski
rudarji najbolj podvrženi nemilostnim izkoriščevaujem. Kazal je na vspehe rudarjev na Angleškem
i. t. d., kateri so dosegli jako lepe vspehe potom
mnogoletnega organiziranega boja, za kar se pa
rudarji ua Slovenskem še vse premalo zanimajo.
Debate so se udeležili sodr. Silter, Štravs
i. t. d., nakar se je .vzel govor sodr. Gobala na
znanje.
K drugi točki o predlogih unijskega vodstva
na unijski zbor je govoril sodr. Sitter ter je na
podlagi lastne izkušnje in na podlagi predlogov
raznih podružnic in vplačevalnic dokazal, da hoče
vodstvo s tem, da stavi predloge za prenareditev
pravil, ustreči želji članom. S tem, da se zvišajo
prispevki — kar imajo druge stroke že zdavnaj
vpeljano — bode tudi dana možnost, da se zviša
podpora v času stavke, brezposebna podpora, po
tovalna podpora, bolniška podpora ter tudi pcgrebščina. Donesek za pogrebščino (1 K letno) in
solidarni sklad (60 vin. letno) odpade, ako se
bodo predlogi Unije sprejeli. Po dolgi, živahni de
bati, katere so se udeležili sodr. Jarolim, Štravs,
Kokalj, Gobai, Laibacher, Kraker, Bucicb, Sitter
i. t. d., je konferenca sprejela sledeči predlog : Kon
ferenca sprejme predloge unijskega vodstva ob
enem predlog sodrugov iz Idrije (točka 26, objav
ljana v št. 26 «Glück auf») kakor tudi predlog,
objavljen v št. 79 «Rdečega Prapora».
K tretji točki (Rudarski, strokovni list) je sc
drug Stïavs utemeljeval potrebo slovenskega ru
darskega strokovnega lista ter kazal na poučna po
ročila za rudarje v «Glück auf». Po dolgem izva
janju sodr. Štravsa so se oglasili k besedi tudi
sodr. Jarolim, ki je izjavil, da unijsko vodstvo go
tovo simpatizira s predlogom sodrugov iz Idrije
ter ga bode tudi upoštevalo, Sitter in Gobai, na
kar je konferenca sklenila sledeči predlog: Revirna
konferenca sklene predlog sodrugov iz Idrije glede
ustanovitve slovenskega rudarskega lista ter nalaga
slovenskim delegatom na unijskem zboru zastopati
predlog. Revirni odbor ima stopiti v najkrajšemu
času v dogovor z izvrševainim odborom in po
unijskem zboru z unijskim vodstvom.
V revirni odbor so bili izvoljeni : Trbovlje :
Ivan'Hauptman, Hrastnik: Ivan Urlep, Zagorje:
Miha Gobai in Anton Ulle, Idrija : Ivan Štravs.
Delegatom za unijski zbor so bili voljeni za Tr
bovlje, Hrastnik, Slore, sodr. Zabukovec; za Velenje,
Lješe in Grno sodr. Ivan Hauptman; za Zagorje,
Idrija, Sp. Idrija,sodr. Ivan Štravs; za Kočevje in
Labinj sodr. Pavl Bucicb. — Sodr. Sitter omeni,
da z dobo unijskega vodstva poteče tudi doba

delegacijskega člana, nakar se je sodr. Gobala iz piti veliko za cesto. Seveda se včasih gospodje
volilo za delegacijskega elana. Sodr. Štravs je sta zmotijo. Pri prvi občinski seji meseca julija smo
imeli precej priložnosti govoriti » imenu zgoraj
vil predlog: Unija naj pošlje takoj po njenem omenjonib slučajev. Franc Bizjan ima ali je ime!
zboru po vseh podružnicah in vplačevalnicah svo svoje posestvo, to ravno ne morem konštatirati.
jega tajnika, da člane obvesti o sklepih zbora. Danes samo toliko omeni™, da mu je g. V. Maurer
Predlog jo bil sprejet. Sodr. Repovš je končno dovolil podreti 3brambo za seno in postaviti na
pozval delegate na delo za organizacijo ter zaklju dotično mesto dva metra iz stavbne črte na cesto,
majhno poslopje » stanovanje. Dotična cesta je
čil konferenco.
komaj osem met. široka in aa K- Maurerja prsširoka. Druge hiše stoje ravno v črti io g. Maurer
si je mislil, saj cesta še drugače lepa ne more
Shodi.
biti, če ne stoji hiša kakšnega Starošiškarja dva
V Komna na Krasu se je vršil v nedeljo, 19. metra iz stavbene črte, to je na »redi ceste. Novi
t. m. ob 5. uri pop. na dvorišču gostilne Franceta občinski odbor je sklep g. Maurerja odklonil in je
Kovačiča, volilni shod, ki ga je sklicala socialno- prepovedal g, Francu Bizjanu zidanje dotične
demokratična stranka. Vsled slabega vremena in stavbe na občinski cesti. Zida labko, če hoče,
deloma vsled drugih nepričakovanih ovir, ni bila samo s ceste se mora za dva metra umakniti, ff.
udeležba velika. Tudi agitacije je bilo premalo. Franc Bizjan kot Starošiškar ae opominu novega
Shod je otvorii sodr. Regent iz Trsta ter podal občinskega odbora ni uklonil ne prvič, ne drugič
po kratkem nagovoru besedo sodrugu Marici iz in tudi ne tretjič, v mislih, da je novi občinski od
Nabrežine, ki je v daljšem govoru raztolmačil pro bor samo za pritepence in za Starosiškarje je
gram, s katerim nastopa naša stranka pri sedanjih pa g. V. Maurer. Ko je prišel orožnik v imenu
volitvah. Za njim je govoril še sodrug Regent okrajnega glavarstva in pustil delo ustaviti, ker se
K besedi se ni oglasil nihče in je sodr. Regent ni po predpisih stavbnega reda in po sklepu ob
shod zaključ i. Iz obrazov navzočih se je pa čitalo, činskega odbora delalo, je šele posijala solnčna
da so jako dobro razumeli pomen besed obeh go svetloba trmoglavemu Francu Bizjanu ds možgan
vornikov ter da čutijo globoko resničnost njihovih in se je udal usodi. Seveda g. Viljem Maurer je
izvajanj. Po shodu pa se je vnela med navzočimi še danes teh misli, da to ni napredek, če se dela
politična razprava, iz katere se je dokaj jasno ka po določilih občinskega ja stavbnega reda.
zalo nezaupanje, ki so ga deležni na Krasu naši
Glaa iz Št Janža. Čitali smo dopis v dveh
dve meščanski stranki.
št. »Rdečega Prapora“, v kojih so sodrug; iz
Na Krasu je sploh zelo ugoden teren za šir Idrije razkrinkali značaj in denuncijantsko početje
jenje socialistične ideje. Z malim trudom bi se pri treh delavskih zaupnikov iz St. Janža, kakor luđi
nas, zlasti v Komnu, veliko doseglo. Dela pa pri pristransko postopanje revirnega urada napram
čakujemo in sadovi ne bodo izostali.
dogodku, doigranem 27. junija, oziroma 28. julija
v Št. Janžu. Ker pa naši čitatelji pri vsem iem
še ne poznajo nezaslišanih razmer rudarjev v
Št. Janžu, je naša naloga, da vladajoče razmere
Tržič. V «Slovencu» beremo, da je dr. Krek pod rud. oskrbnikom Gmeynerjem v par slučajih
na Ghncah v nedeljo 26. t. m. blagoslovil ka- pokažemo. Meseca marca t 1. so bili izvoljeni
tol ški konsum, ki naj bo konkurenca glinški pro trije rudarji v odbor bratovske składnice. Ker pa
dajalni «Kons. društva za Ljubljano in okolico». izvoljeni niso ugajali oskrbniku Gmeynerju, jih
Ponižno vprašamo zato «Slovenca», ali misli, da je ta takoj črtal ter za neveljavne proglasil, na
bo Krekov blagoslov kaj pomagal ? Pri nas v Tržiču njih mesto pa postavil druge tri, njemu, priljub
je klerikalni konsum s Shalo v Križ:h žalostno po ljene delavce. Seveda je to mogoče le v Št. Janžu,
gorel kljub — blagoslovom Krekovimi Papov je kjer rudarji nimajo niti pravil bratovske skład
bil blagoslovljen — vse blagoslovljeno — in sedaj, nice. Odbor se voli le pro forma, ker zakon to
jerutn, jerum. — Glinčanje! Pozor! Po našem zahteva. Upravo bratovske składnice je tako le v
mnenju je za Vas le prodajalna «Konsumnega rokah rudniške gospode, ki dela, kar hoče in kar
se ji poljubi. Dokaz temu je to, da delavci v
društva za Ljubljano in okolico».
Iz Tržiča. Klerikalno konsumno društvo pri Št. Janžu niti tega ne vedo, kako se jim bol
nas je propadlo. Tudi se ni drugega pričakovati niške dnine odmerjajo po 8 ali 10 urni dnini!
moglo, kajti klerikalcem je skrb za ljudstvo zadnje. V rudniku nimajo rudarji niti poštene pitne
Prvo pa seveda skrb zase ! Tako n. pr. ae snujejo vode, dasi rudniško-policijski red § 184 to za
nikjer konsumnib društev radi njihovega namena: hteva. Tudi službenega reda nimajo šentjanški
«pomagati konsumentom v boju za obstanek», rudarji: imajo ga namreč gospodje pri rudniku
ampak pri snovanju teh prekoristnih društev imajo skrbno zaprtega. Kaj pa šele policijski red. Vse
povsod le svoje osebne, oz. politiške cilje pred očmi. te odredbe so šenijanškim delavcem španska vas.
Jasen dokaz za to trditev je pač Ttžič. Konsumno Stanovanjske razmere v eraričnih hišah so tudi
društvo so osnovali, s tem pa je bilo delo kon naravnost škandalozne. Rudarji nimajo niti toliko
čano 1 Potem so pustili vsemogočnemu Papovu, da prostora, kamor bi svojo, vsak dan iz jame pri
je delal, kar je hotel... In danes je konec! — neseno mokro obleko devali sušiti, ampak mora
Z ozirom na vse to se je vršil v nedeljo 26. L m. rudar v zimskem času dannadan oblačiti gnilo
shod v Tržiču, ki so se ga udeležili člani vseb iu smrdljivo, nikdar suho obleko. Ko pa so se
tukajšnjih strokovnih organizacij (čevljarske, pre- enkrat rudarji predrznih prositi tozadevno uredbo,
dilniške in strojarske). Po poročilu sodr. Antona se jim je odbila, češ, tega ne rabite. V takih
Kristana iz Ljubljane, ki se je v svojem po razmerah živi torej šentjanški rudar in čuda ni,
učnem govoru ozrl na razmere v Tržiču, na kleri ker ne pozna organizacije. Oskrbnik Gmeyner in
kalne namene zadružništva vobče ter na pravi njegovi podrepniki pa hočejo vsako najmanjše
namen konsumnih društev, se je soglasno sklenilo: nezadovoljnost takoj zadušit’, ali prepričani naj
ustanoviti konsumno društvo za Tržič bodo, da bo tudi to, in sicer proti njih volji,
in okolico. Izvolil se je tozadevni pripravljalni kmalu izginilo. Rudarjem pa svetujemo, naj se
odbor, v kateri je vsaka organizacija poslala svoje poleg drugih sotovaršev organizirajo.
zastopnike. Med čevljarji bodo nabrali člane ter
Trat. (Apoliticiz e m.) To je najaorejie
pobirali deleže i. t. d. sodrugi Mikič, Bukovnik, geslo tržaških slovenskih in italijanskih aaciooaicer,
Erlah, Špendal, med predilničarji sodr. Jazbec, Le- s katerim mislijo prepreč il vstop delavcev v naše
nartek, Marič, Mizlikar in Režek, med ttrojarji sodr. strokovne organizacije. Ljudje, ki »o ustanovili
Hafner in Oblak. Za načelnika si je pripravljalni N. D. O., so pripovedovali, da ne bo politična in
odbor izvolil sodr. Jožeta Bukovnika, za namestnika da bodo smeli v njo deiavci vseh političnih nazo
sodr. Lenarteka. — Pristopnina se je določila na rov. Pa so gospodje nehote to svojo trditev za
1 K; delež 30 K. — Začetek je s tem storjen. vrnili z dejstvi. N. D. O. se je bavila skoraj iz
Sedaj pa na delol Dobremu delu morajo slediti ključno s politiko in so bili malone vsi njeni na
uspehi. Uspehi Idrijčanov, Zagorčanov, Jeseničanov stopi politični. Sedaj pa nameravajo nekateri ljudje
in drugih naj nas pa navdajajo a potrebno na v Trstu narediti i« te nepolitične N. D. O. kar
vdušenostjo !
čisto novo samostojao politično stranko. Pa šmajc
Spodaj« Šiika. Novi občinski odbor čaka premalo pristašev. Povedati moramo namreč, da
veliko dela; na vseh krajih se ljudstvo pritožuje v Trstu je N. D. O. že tako padla, da se «Sta o «jej
in kaže nezadovoljnost To so dokazi stare lenobe ego še samo na predzadnji koloni tržaške «Edinosti».
ističnega občinskega starešinstva. V prid občanom Sedaj je ta N. D. O. izgubila celo zaupanje v samo
se sploh ni nič naredilo, proti njih volji vse. Za sebe. Io ker je videla, da so tadi uslužbenci v
ceste se sploh ni skrbelo, za razsvetljavo še toliko glavnih skladiščih končno vendarle uvideli, da po
manj, zato je pa vse v tako lepem stana. Pro tom N. D. O ne pridejo nikamor, se je N. B O.
padli občinski odbor z g. V. Maurerjem na obrn la do bivšega predsednika naše organizacije
vrhuncu je šel sploh s tega stališča, če je prosilec glavnih sk.adišč, gospoda Jedrejčica, da ob izkuša
Starošiškar, to je liberalno nazadnjaški, dotičnemu po poti apoliticizma pripeljati izgubljene ovčice zo
se ustreže, če je prav protipostavno, nasprotno pet v N. D. O. Ta gospod Jidrejčič, ki ni več
se drugemu, čeprav postava določa, prošnja od predsednik niti član naše organizacije glavnih sklakloni. Gospod Maurer in propadli drugi so zme dI?,. saDao za^ad’. tega, ker se mu ni dovolilo iz
raj rekli : kaj «pritepenci» ne bodo z nami koman rablja« organizacije v svoje egoist čae svrhe in ker
dirali, mi smo Šškarji in kdor je Šiškar, smo mi elani niso marali poplačati njegovega predsedo
ž njim, vsem drugim smo nasprotniki. Naše delo vanja tako drago, kakor je želel, je priredi! že
je pravo in naša misel je napredna, ceste mo tri shode. Prva dva v gostilni «Pri stari bnskrj’
rajo biti kolikor mogoče bolj ozke, da se n. pr. kamor je vabil samo slovenske delavce. 7 aedeljo
okužen zrak od gnojnih jam, ki se nahajajo po pa je sklical javen sbod kar v gledališče Benice,
dvoriščih in pred hišami, ne bo mogel prehitro iz Toda shoda se je udeležilo cel h 70 delavcev, vseh
čistiti. Ge se zida nova hiša, in je prosilec Staro navzočih pa je bilo 90. Na shod je prišel tudi dr .
šiškar, naj se mu dovoli, da postavi hišo sredi Mandič in je tudi govoril. Na shodu so povdarjali
ceste. Ge je «pritepenec», se ga ostriže taka da apoliticizem ter pripovedovali, kako lepo dahibilc5
mora zemljo plačati drago in potem mora odsto ako bi se delavci združili v posebno organizacijo,

Dopisi.

ki ne - ki^podvrôena vP^,om nobene stranke.
(N. Pr- *
?’
7. ~e 3^0(ie pa delajo zaradi
tega. kfr so 'zvcdi li, da namerava naša organizačjt nastopiti, da izboljša položaj uslužbencem v
pi’D'h sklad ščih in hočejo na vsak način preprrftt', da bi delavci res dosegli prepotrebno
/jfiohè-n;e.
j^ko bi lali gospod Jedrejčič in
N. D. O. od delodajalcev plačani, ne bi mogli za
delodajalce bolj«? de'sfi. Ako že žele, da se de
lavci zdrurjo vsi v eno orgstrzacijo, zakaj usta
navljali novih ? Zakaj se ne bi združili v našo ?
Apolilicizem je že davno temeljito dokazana neumnost,
ki jo pa narodvjakarii in buržoaz.ja izrabljajo zato,
da slepijo delavstvo. Na shodu y nedeljo se je iz
volil tudi odbor, ki de; r opi v dogovor z našo
organizacijo
skupen nastop. To je nemogoče.
Nikdar se naše organizacije ne bodo združile za
nobeno stvar z N. D. O., katere voditelji so pren;š(;eno in s prevdarkom proti volji
:■ a no v sklenili organizirati pri stavki težakov
krumiratvo. Na tem nedeljskem shodu so bili tudi
navzoči nekateri italijanski nac'onalci, o katerih pa
smo izvedeli, da so odstopili iz Jedrejčičevega od
bora, ko so izvedeli, da ima on nalogo delati za
N. D, O.
Delavci bi morali pa končno vendarle razvideti, da so jih posamezniki in narodnjakarji že
preveč vodili za nos in pristopiti bi morali naši
organizaciji, ki jc ne bodo premagali nasprotniki
in ki je edina ustanovljena od zavednih delavcev
in zaradi delavcev. Mand tu pa pripore čarno, naj
se izogiba gospoda Jedrejč:ča, drugače bo imel kaj
kmalu (udi ž njim prizore, kakršnega je doživel z
Jakličem v Ajdovščini. Pa zelo žalostno je, da de
lavstvo v svojem, umetnim potom podžiganem
sovraštvu do socialne demokracije, verjame več
rajše ljudem kakor Jrklič Jedre.ičič, nego poštenim
ljudem in poštenim svojim tovaršem.

m

Domače vesti.
— K »hodu narodno-radika^ega dijaštva.
Minule dni se je vršil kongres narodno-radikalnega
dijaštva. Prirejen je bil popolnoma v okviiju libe
ralne stranke, tako da se je že na zunaj kazala
natura sedanjega radiks’izma. Tiste, ki so od
narodno-radikalnega g banja pričakovali notranje
priroditve slovenske inteligence in ki so upali, da
postavi namesto gluhih src in gnd h značajev novo
in krepko generacijo, je shod hudo razočaral. To
dijaško gibanje si ni moglo ohraniti samostojnosti
in svobode, ker mu je manjkalo ideje vznesenosti
nad nivd slovenske intel'genc?; zajeziti ni moglo
— kot kažejo slučaji — klerikalne poplave med
dijaštvom, kar dokazuje, da ni vzgojdo iz sebe
trdnih značajev. Na drugi strani padajo rad’kaici v
propadajoči liberalizem kot muhe v moč7k, kar
dokazuje znaten manko intelekta. Sploh danes ra
dikalci po večini niso nič druzega kot sramežljivi
liberalci. Ce si od svojega vstopa v liberalno stranko
obetajo preobrazbo slov. življenja, se nahajajo —
v najboljšem slučaju — v naivni zmoti. Boljši ele
menti spoznavajo, da se radikalni «studenček» iz
liva v liberalno «rečico«, zato so v notranjosti od
padli od radikalizma, četudi so v radikalne matrike
še zap’sani.
— Slovenski kandidatje v italijanikem
okraja. Združeni odbor vseh slovenskih strank je
postavil števne kandidate v italijanskem volilnem
okraju kot protidemonstracijo proti italijanskem
ščuvanju zoper premestitev slovenskega učiteljišča
v Gorico. Nimamo ničesar proti temu sklepu, iz
javljamo le, da tega sklepa n:so storile vse slo
venske stranke. Naša stranka ni o tem n’č vedela
in tudi ai dobila nikakega obvestila o kakšnem
skupnem nastopu,

Zadnje vesti.
Goriške volitve.

Socialni demokratje:
Dr. Tuma . . . 1180
Marica .... 1196
Vrčon.................. 1200
Gorica, 27. septembra. V italijanskem delu
dežele bo ožja volitev med klerikalnimi in libe
ralnimi kandidati.
Gorica, 27. septembra. Natančni izid vče
rajšnih volitev bo znan šele jutri, ko se izvrši ge
neralni skrutinij.

Dnnaj, 25. septembra. V občinskem svetu
se je včeraj vložil predlog, da naj župan ukaže
mestnemu svetu, da izdela in predloži občinskemu
svetu resolucijo, ki izrazi nedvomno zahtevo, da
se Ima sankcionirati zakon Kolisko-Axmann
Zakon Koliiko-Azmann. Dunaj, 27. sep
tembra. Nemške meščanske stranke se razburjajo,
ker viada ni odgovorila na nujni predlog, ki ga je
sprejel nižjeavstrijski deželni zbor, da se takoj
predloži Axmanov zakonski predlog na sankcijo.
Kakor znano, zahteva Axmanov predlog, da sme
biti na nižje avstrijskih šolah izključno nemški
učni jezik dovoljen. Začetkom oktobra hočejo
nemško-nacionalne stranke radi tega sklicati kon
ferenco. (Nazadnje bodo Bienertha zapustili še nje
govi zagriženi prijatelj'. Op. ur.).
Proti draginji. Brno, 27. septembra. Socialni
demokratje so priredili tukaj in v mnogih mo
ravskih mestih velike demonstracije proti name
ravanim novim davkom, zlasti proti zvišanju
naklade na pivo.
Nižjeavstrijske iole. Dunaj, 27. septembra.
Danes se je deželnemu šolskemu syetu podal pred
log okrajnega šolskega sveta v Mistelbachu, da naj
se razpusti krajni šolski s vet v Poštorni,
češ, da zanemarja svoje dolžnosti glede na nemško
šolo v Poštorni. Dtželni šolski svet je vrnil vlogo
z opombo, da predlog ni zadostno utemeljen.
Čsikl deželai zbor. Praga, 27. septembra.
Dosedaj je bilo posredovanje deželnega maršala
L o bk o vi c a, da bi omogočil delovanje deželnega
zbora popolnoma brezvspešno.
Špionaža. Krakov, 27. septembra. Podčast
nika druge topničarske divizije Zielinskega so
zaprli, ker je osumljen radi špionaže.
V obupa. Praga, 27. septembra. Delavka Ana
Dupin je iz obupa radi slabega življenja svojega
moža polila poh:štvo s petrolejem, ga zažgala in
se obesila na oknu. Ko je prišla požarna bramba,
je bila žena že mrtva.
*
Ogrski poslanec nmrl. Budimpešta, 27.
septembra. Državnozborski poslanec Thal y je
danes umrl.
Eksplozija. Monako v, 27. septembra. Smodnišnica Masbah pri Salcburgu je eksplcffl’rala. Na
hišah po pol kilometra daleč so popokale šipe.
Princ Gjorgje. Belgrad, 27. septembra.
«Štampa» javlja, da je srbska vlada sklenla, izpla
čati priocu Jurju 500 000 dinarjev, da poplača
svoje dolgove in mu dovoliti 120.000 dinarjev
letne apanaže.
Belgrad, 27. septembra. Radi sklepa vlade,
da se plačajo Gjorgjevi dolgovi in da se mu do
voli apanaža, je pričakovati v skupštini veliko de
bato. Proti apanaži je bila že lani ostra opozicija.
Španija in Maroko. Madrid, 27. septembra.
Iz Melile se poroča, da so Španci v soboto po
lahkem boju zasedli Tamirno, južno od Marhike.
Španci so imeli male izgube, sovražnik pa velike.
(Tako poročajo seveda Španci.) Drugo poročilo
javlja, da so Spanci zasedli Nador iu sosedne hribe
ter da se je vdalo mnogo Mavrov.
Rusija. Peterburg, 27. septembra. No voje
Vremja javlja, da so kitajski vojaki ua daljnem
vzhodu napadli in oropali ruske trgovce. V Kar
tonskih predmestjih so baje odkrili kitajsko zaroto
proti Rusom.
Ogrska kriza. B u d i m p e š t a, 28. septembra.

Budimpešta, 28. septembra Na d-masn?
sej. bo H olji s predložil poroči “bančnega odseka
fetomh19Viai Upote0VlteV ?amo.stalne bai^ z novim
smX ?„
1 “ S? »OlrH,Ca od«odi- Splošno se
smatra to za zmago Jiuthove skupine. Kriza se ie
torej poostrila do skrajnosti. Na‘ banketu vCerS
v vprašanju banke smo v stranki vsi složni.»
Budimpešta, 27. septembra. Današnja sociMno-demokratična «Nepszava» je bila konfiscirana,
je pozivala delavce na demonstracijo za splošno
volilno pravico.

Društvene vesti.
,

■

“«aio» prireai strokovno društvo

krojaških pomočnikov v nedeljo, dne 3. oktobra
1909 v gostilni g. Fr. Pocka, Florijanska ulica 6.
Začetek ob 8. uri zvečer. Vstopnina za osebo 20
vinarjev.
t t„JLSPIožn? .de,aTBka zteza «Vzajemnost» v
.Ljuuijani, o katere pomenu in aamenu bodemo
obširneje poročali v četrtkovi številki, je imela v
nedeljo dne 5. septembra dopoldne v restavraciji
«International» svoj ustavnovni občni zbor, ki je
izvolil naslednje sodruge v odbor: predsednik: Koc
mur Ivan (uslužbenec tobačne tovarne) ; podpred
sednik: Bartl Franc (urednik); tajnik: Dražil
atefan (črkostavec) ; blagajnik in računovodja: Lehpamer St, fan (črkostavec) ; odborniki: M ich 1er
Valentin (kolpoter), Strmšek Gašpar (sprevodnik
juž. žel) in Škof Albin (inkasant). V nadzorstvo
sta bila izvoljena sodrugaSajovič Valentin (krojač)
in Vehovec Jakob (žeiezostrugar). Naslov zveze
je: Ljubljana, Šelenburgova ulica št. 6/11. Vpisuje
in vplačuje se vsak delavnik od 8. do 12. dop.,
ter od 2. popoldne do 7. zvečer. Vpisnina znaša
20 vin., mesečni prispevek 20 vin.
§ Plesne Taj® članov Splošne delavske zveze
«Vzajemnost» v Ljubljani se prično v nedeljo 3.
oktobra ob 3. popoldne v salonu bivše Hafner
jeve pivnice na Sv. Petra cesti štev. 47. Vaje se
hodo vršile v vseh navadnih in modernih plesih
po najnovejši metodi. Vadilo so bo vsako nedeljo
od 3. popoldne naprej, izjemoma pa tudi ob praz
nikih in drugih dnevib, kar se bo vselej še posebej
naznanilo. Salon je prenovljen in nalašč urejen za
ta namen. Podrobnejša pojasnila se dobe v društvu
in na lici mesta. Vabi se k obilni udeležbi. Po čla
nih vpeljani gostje dobrodošli.
§ Sodrugom telovadcem v Ljubljani ua zna
nje. V področju Splošne delavske zveze «Vzajem
nost» v Ljubljani se je ustanovil telovadni odsek,
ki takoj prične z rednimi vajami, čim bo rešena
prošnja, ki se je predložila občinskemu svétu za
prepustitev telovadnice na 1. ali pa II. mestni deški
ljudski šoli. Sodrugi, ki so ž? telovadili, ozirona
imajo veselje do telovadbe, pa še niso člani zveze,
naj se priglase čim prej, da ne bo motenja v pouku.
§ Tudi pevski klub se ustanovi v področju
«Vzajemnosti», kakor hitro bo priglašenih vsaj 25
že izvežbanih pevcev, oziroma takih, ki imajo veselje
in zmožnost za to.
§ Dramatični ali gledališki odsek društva
«Vzajemnost» se ustanovi in prične takoj s poukom,
cakor hitro bo priglašenih vsaj deset sodrugov in
sodruginj. Na ta odsek opozarjamo zlasti mlajši
članice in člane.
§ Išče se voditelj za plesne vaje v Ljubljani.
Sodrugi, ki imajo prakso in so kot taki ži delovali,
oglasijo naj se v upravništvu «Rdečega Prapora».
Rabi se tudi igralec na glasovir. Zglas;ti seje istotam.

Vabilo.
V nedeljo, dne 10. vinotoka 1909 se vrši
ob 3. nrl popoldne v gostilni g. Jak. Božiča
v Trbovljah

Gorica, 27. septembra. Natančen izid voli
Danes se otvori ogrski državni zbor. O položaju
lev iz aplošie kurije Se ni znan, vendar je pa na Ogrskem se je izrazil znan državnik tako:
skoro nedvomno, da bodo potrebne ožje vo
»Izza avdience ministrskega predsednika drja.
litve, ki se vrš« y nedeljo. Klerikalni kandidatje Wekerla in njegovega povratka z Dunaja, je spla
so dobili nekaj čez 10.000, liberalno-agrarni nekaj valo vsako upanje, da se kriza gladko reši, po
čez 9000, socalni demokratje okrog 1200 glasov. vodi. Med neodvišnjaki in pristaši pogodbe se je
z dnevnim redom:
Socialni demokratje so od zadnjih volitev močno položaj poostril do skrajnosti. Košut, ki do zad
1.
Čitanje
in potrjenje zadružnih pravil.
napredovali. O stališču stranke pri ožjih volitvi, ki
njega trenotka ni vedel, na katero stran naj se
je po dosedanjih poročilih neizogibna, bo sklepal nagne, se je končno vendar vdal Justh ovim
2. Volitev načelništva.
deželni odbor stranke v zmislu sklepov redne in zahtevem, vsaj kar se tiče tega, da se ima sesta
3. Volitev nadzorništva.
izredne deželne konferetcp.
viti ministrstvo iz samih Košutovcev. Nasprotno
4. Razno.
Nabrežina, 27. septembra. Tukaj so dob
pa nihče ne verjame, da bi Košut hotel izvesti Člani se naprosi, da pridejo v polnem številu.
i/beralno-agrarni kandidatje 69, klerikalni 29, s
volilno reformo na podlagi splošne in enake vo
cia/no-demokratični 187 glasov (b. Tuma 19
Ignacij Sitter, proponent.
lilne pravice. Na avdienci, na katero bo Košut
Vrčoa 188, Marica 187); v Šempolaju liberalni
poklican, bo baje nastopil proti Wekerlu in za
agrarni 20, klerikalni 6, socialno-demokratični G4
hteval od kralja, da se sestavi kabinet iz samih
v Slivnem liberalno-agrarni 24, klerikalni 4, soc
neodvišnjakov, seveda s Košutom na čelu.
siao-deiDokratičoi 31.
....
Budimpešta, 28. septembra. Izvrševalni
fOrica 27. septembra. Po dosedanjih pore
odbor neodvišnjaške stranke je imel včeraj sejo,
Ljubljana :: mestni trg
čilih so dobili klerikalni kandidatje do 10.531, 1
ki je trajala komaj 5 minut. Košut je naznanil,
razpošilja: ure, zlatnino in
srebrnino na vse kraje sveta,
beralao-agrarni do 9439 socialm-demokratje d
da bo povabljen na avdienco, na to je izvrše-,

ustanouni zbor
zadruge „Delauski dom4

H. Suttner

1200 glasov. Razdele se tako :

lleMciWon
. - IO-532
Æ * ’ - • 10 006
Sad« ' • • 10501
liberalci ia agrarci:

Franko • •
Štrekelj . Križnič

.

•

9434
9413

9439

valni odbor sklenil, da se državni zbor odgodi
do 5 oktobra. Predsednik Justh bo danes
naznanil ta predlog in misli se, da pojde odgo
ditev gladko. Razen Košuta bodo povabljeni na
avdienco še Andrassy, Tisza in KhuenHedervary. O zadnjem se pravi, da ima na
logo, če se razbije pogajanje med sedanjo vlado
in krono, razpustiti parlament in voditi nove
volitve.

obrnite se zanesljivo na domačo slovensko
tvrdko. — Veliki novi cenik zastonj.
Novost : Ploščnata, tanka, prava
nikelnasta Anker-Roskopf ura na b
kamnov, pokrovi ostanejo, v
* ^*dn0
* * bc2
prav natančno 36 ur idoča K 4 50.
Srebrne ure od 6 K naprej. - Večletno
jamstvo Ako blago ne ugaja, se denar
vrne nazap - Verižice s slov. trakovi '
\iknlnasta K 120, srebrna K 5—• 2

"ÜÏG

Paraliza nacionalizma.
Gradec, 23. septembra 1909.

Nemška nacionalno-klerika’na večina jo v da
našnji seji proti glasovom nenašk h soc, demokratov
in slov. klerikalcev odklonila predlog Benkoviča glede
podpore po toči oškodovanim kmetom iz edinega
vzroka, ker je bil slovensko slavljen. Netuški na
cionalizem klerikaloe in liberalce barve se je za
letel v brezpametno misel, da slovenščini v dežolnem zboru ne pripada pravica razpravnega je
zika; to stališče rodi absurdno konsekvenco, da je
pasivna volilna pravica na Štajerskem omejena le
na tiste, ki so nemščine v govoru popolnoma vešči.
Eakor je razvideti iz tega, nacionalizem v resnici
mrači ljudem pamet in jih prepušča slepim stra
stem, Ce protestiramo proti blaznenju nemškega
nacionalizma, ne dajemo odveze slovenskemu na
cionalizmu; nasprotno, v nacionalizmu te ali one
narodnosti vidimo slejkoprej hudega sovražnika, ki
onemogočuje plodovito narodno spravo in kateremu
velja naš najostrejši boj. V stvarnem oziru so slo
venski nacionalci to pot zastopali nedvomno pra
vično zadevo, četudi so jo zastopali taktično zelo
zgrešeno in nesrečno; vendar pa bi bil napačen
sklep, da je slovenski nacionalizem le za sold boljši,
koristnejši in pravičnejši kot nemški: oba sta na
rejena iz istega testa, po obeh se pretaka isti strup,
ki otruje že itak otrovane politične razmere. Oba
sta škodljivca narodov in delavstva. Zatorej velja
obema enako naš neizprosen boji

Delavstva Žabkarjeve tovarne v pomislek!

Cerkev ln delavstvo.
Govoril na sestanku slovenske .Svobodne Misli“ na Jese
nicah g. JUC. Lenart Lotrič, dne 12. septembra t. 1.
Dalje in konec.

ZahieTkiie

po vseh gostilaah
kavarnah Ifl
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J
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Velika ia moderna

;

: zaloga ob ekjs ..
11

= 'a gospode, dečke in otrok' —

A. KUNC
LJUBLJANA, Dvorni trg št. 3
::

(na vogalu Zidovske ulice)

::

Strokovnjaška postrežba z iz
bornimi izdelki po nizkih, stalnih, •
na vsakem predmetu osna-

-

čenih cenah.

24-24

Naročila po meri točno in
::
priznano dobro.

«

■

...

Telefon it. 177

MrS

M-38!»

L. Tomažič
zaloga piva

nji Šiški pri LjWjM
Gosp. gostilničarjem in p. n.
slavnemu občinstvu priporočam

zagrebško ln
: šoško pivo :

Naročajte in sirite naš list!
Največja zaloga,
Čopičev xa pleskarje, sobne slikaije, zidarje, mizarje.
Lakov, pristnih angleških za vozove.
Emajlne prevlake, pri9tne, v posodicah po */„ */«» 7,
in 1 kg.

104—88
Edino trpežno in naj
lepše mazilo za trde in mehke pode.

Jantarjeve glazure za pode.

VoSčila, Sledilnega, brezbarvnega in barvastega za
pode; najcenejše in najboljše.

Rapidola, pripravnega za vsakovrstne prevlake.
Brunollna za barvanje naravnega less in pohištva.
Olje In mazilo za stroje, olje proti prahu.
Ustanovljeno
I. 1832.

in nttjoen, »Ji** tvrdu« »,
aLl-Vipo-v«Jîje(
MaSČObO za usnje.
Oljnatih barv, priznano najboljših.
Oljnatih barv v tubah, g. dr. Schönfalda,
Firneža, prirejenega iz lanenega olja, kranjskega.
Steklankega kleja, pristnega, zajamčeno trpežnega.
Gipsa, alabasterskega in štukaturnega.
Karbolineja, najboljšega.

.ö’eiaAje <’«**••

Fasadnih barv za apno.

Sai*V, Suhih,
Klsjû za

kemičnih, prstenih in rudninskih,
mizarje in sobne slikarja

Vzoroer za slikarje,

najnov«^

Adolf Hauptmauu v Ljubljani

I. kranjska tovorna ol|na«h t,„,

ta

UitarmlJtM
/, 7&Z2.

u„,

Večino narodov se je pokristjanilo z nasiljem.
Eriž in meč sta bila vedno v medsebojni zvezi.
Izdajatelj io odgovorni urednih Fran Bartl.

Tiaka iv. Pr, Lampret v Kranju.

•Isrfoi

Eer sem dne 13. t. m. ob času stavke po
sredoval med delovodjem Csrgonjo in gosp. Žab
karjem na eni in vajencem Jančigajem, zaradi ka
terega ste stopili v stavko, na drugi strani, mi
dovolite, da izpregovorim o stvari sami nekaj besed.
Dne 6. svečana t. 1. je stavbni ključarski
pomočnik Čebul (ki ga ni več pri Žabkarju) oklo
futal in obrcal strojnega ključarskega vajenca
Jančigaja. Eer je bil slednji že dalj časa dodeljen
pomočniku-strojniku Evaliču in ker Čebul za svoje
dejanje ni imel opravičenega vzroka, je Jančigaj
tožil Čebula pri okrajnem sodišču, ki ga je obsodilo
na 24 ur zapora.
To pa je bil povod, da je g. Žabkar vajenca
odpustil, češ, da ne dopusti, <da bi se pri Djem
fantje po sodnijah tožarili». Vajencu, ki se je učil
že od 15. julija 1907 ni preostajalo drugega, kot
da je tožil tvrdko Žabkar zaradi preiomitve po
godbe.
Pred okrajnim sodiščem se je razprava vršila
tri dni in je g. sodnik Al. Žebre tožnika odbil,
češ, da je neopravičeno zapustil delo na dan, ko
ga je Čebul oklofutal in da je zanemaril delo na
dan razprave, ker ni prosil za dopust.
Deželna sodnija in najvišje sodišče pa sta bila
drugega mnenja: Žabkar je odslovil vajenca ne za
to, ker je delo zapustil, marveč zato, ker je tožil
Čebula ; tako ravnanje delodajalca pa je po postavi
neutemeljeno.
Glejte, dragi tovariši, kaj bi rekli, če bi bila
vajencu ušesna mrena počila, ali če bi bil dobil
kako drugo telesno poškodbo? Eaj bi pomagalo
vajencu, tudi če bi bil čebul obsojen na vešala?
S pretepavanjem se gotovo ne vzgaja vajencev.
In sedaj pa stavka samal «Abgekartet», bi
dejal Nemec. V pondeljek 13. b m. zjutraj je prišel
vajenec Jančigaj v spremstvu svojega očeta v to
varno, da po osemmesečni dobi nadaljuje učenje
po razsodbi najvišjega sodišča mora g. Žabkar
izpolnjevati učno pogodbo. Počakala sta g. Žab
karja, ki je fantu velel, da naj gre v delavnico na
delo. Med razgovorom z delovodjem začne pred
delavec S. mahati s suknjo v roki in vpiti: «Pro
klete šlape, ali se bojite» in s tem pozove na
stavko. G. Žabkar reče vajeDcu, da naj gre po
advokata in naj se ž njim vrne, češ, zaradi tebe
so delavci ustavili delo. Na to se sam napoti v
mesto in sreča g. obrtnega nadzornika Sandručka.
V imenu mladinske zveze sem jaz posredoval za
vajenca in pogajanja so se vršila do */*12. ure
dopoldne; vam na ljubo je vajenec prosil za do
pust, da se zadeva na obe strani povoljno reši. —
Stavka ni bila naperjena proti vajencu, ampak
Črgonja in Štrukelj sta hotela Žabkarju odkriti
svoje dobro srce — če sta mu s tem nakopala
novih stroškov in sebi neprijetnih sitnosti, ju ne
briga. Vam pa povem : Če je črgonja prirastel Žab
karju na srce, ni V a m treba Črgonji na ljubo sebi
v škodo proti vajencu stavkati.
Ljubljana, 27. septembra 1909
Josip Berdajs.

Duhovniška in plemenitaška kasta sta vzeli naro
dom svobodo. Vsa moč, pravo, imetje je bilo v
i rokah teh dveh kast. — Iz prfj svobodnih naro■ dov so postali podložni narodi brez pravic, brez
j svobode in imetja. — L/udstvo se je nahajalo v
politični, gospodarski in duševni sužnjosti. C, rkev
sama je imela v svoji oblasti dve tretjini premo! ženja cele Evrope. Prej svobodni narodi so postali,
! ko se jih je pokristjanilo, zasužnjene brezpravne,
vsakega odpora nezmožne črede. — G rkev je za
govarjala vedno suženjstvo in podložništvo.
Slavni francoski škof Brssuet zagovarja su
ženjstvo še v 17. stoletju. Najpozneje se je odpravilo suženjstvo v katoliški Španiji in BrazilijiČloveške pravice je priborila ljudstvu fran
coska revolucija, o kateri ne ve duhovščina niče
sar dobrega, ampak jo le blati.
Razmerje cerkve k suženjstvu in podložništva
nam jasno kaže njeno nedemokratičnost, njen ab
solutizem.
Dandanes gre cerkev istotako proti delavstvu.
Ona je na strani močnejših, ona gre z deloda
jalci. — Ustanavlja krščanske organiza
cije.
Cerkev hoče, da so ji verniki podložni. Zato
je v interesu cerkve, da ostanejo mase nezavedne.
Neizobražene mase je labko slepiti. — Cerkev je
zato sovražnica prave ljudske izobrazbe in pro
svete mas. Ravnotako zahtevajo tudi klerikalci
skrajšanje šolskega pouka.
Tisti ljudje, ki gredo slepo za duhovniki, so
podobni volu, kateremu se vrže črez glavo vrečo,
da bi ne videl, kako ga peljejo v mesnico.
Cerkev se boji izobrazbe mas, ker ve, da
stoje njeDi nauki na zelo slabih nogah.
Če bi se ljudje izobraževali, bi bilo cerkvene
vere kmalu konec. Zavedno delavstvo tvori dan
danes ogromno večino moderne družbe in ta je v
cajvečjcm rczpoiu s cerkvijo in njenim naukom.
Delavstvo ima v svojem boju za splošno osvobojcnje največjega sovražnika v Vatikanu, v cerkvi
in v njeni veri. Zato naj se radikalno proti nji
bojuje. Edor ne mara iz nje iztopiti, naj plača
le to, kar zahteva zakon o štolnini. Parola proti
duhovnikom naj bo: Nič jim verjeti, nič jim dati.
(Havliček.)
Naši duhovniki vedno zabavljajo črez francoske
razmere. Te pač ne vzgajajo duhovnov, so pa
sreča za francoski narod. Ločeno imajo na Fran
coskem cerkev od države, a blagostanje in izobrazba
je tamkaj gotovo na višku vseh kulturnih držav.
Nasproti temu pa je blagostanje in izobrazba v
katoliških državah jako žalostna, o komur nam daje
najlepši izgled Španija
Tudi mi moramo stremeti po francoskih raz
merah, saj vemo, da je cerkev naša sovražnica in
da jo duhovniški negativen stan. Poglejte, kako
škodujejo našemu narodu.
V interesu cele družbe je, da se bojuje proti
cerkvi, kot zastareli inštituciji, ki je v oviro ciljem
moderne družbe. Zato pa somišljeniki, izobražujmo
se sami in izobražujmo druge. Ia proticerkveni duh
bo vedno boljinbolj vznikel v ljudske mase. To se
[ godi že danes pred našimi očmi. Ljudstvo se vedno
bolj otresa sužesjskih spon. Csrkveni in državni
dostojanstveniki sami to že priznavajo, seveda z
žalostnim srcem. Ti reprezentantje reakcije vidijo,
kako se moderna družba odvrača od cerkve in
njenih naukov. ProticerkveHo gibanje narašča vedno
boljinbolj. Duhovniki sicer trdijo, da je Petrova
skala nepremagljiva, toda sami tega ne verujejo,
drugače bi ne šli tako strastno v boj proti svobodomiselcem, če bi res verovali v božje resnice
in božjo vsemogočnost. Oni sami čutijo, da se bliža
cerkvi konec. In gotovo bo prišla doba, ■— kakor
trdi odločno češki pisatelj Macher — da bo cerkev
položena v muzej; — ostale bodo po aji le še
starožitnosti.
Da se to zgodi čimpreje, zahteva interes mo
derne družba. — Zato pa cerkvi boj in zopet boj.

Izba]a v Ljabljani vsak
torek, četrtek In soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K!
za četrt leta 3'50 K, mesečno 1.20 K
za Nemčijo za pol leta 7-90, za č< trt
leta 4 K ; za Ameriko zi pol leta
9 50 K za četrt leta 4-80 K

PasMKaeaB»

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije,
104. štev»

V Ljubljani, v četrtek, dne 30. septembra 1909.

!3

v.

Ra klamacija so poštnine proste
Nefranklrana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserat! : Enùstopna petit ■ vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

Leto XIL

striji je pač tako, da porodi blaznost na enem koncu agitirali proti nam celo z nepoštenimi
takoj blaznost na drugem kraju. In kaj bo, če se sredstvi.
pojavi obstrukcija zopet v državnem zboru?
Poraz psevdoliberalizma je povzročil med na
Ce bi se Bienerth umakn i in prišel na nje šimi zavednimi pristaši neprikrito zadoščenje. Naj
Bodite pripravljeni!
govo mesto človek, ki ve, kaj je politika, bi se boljši sodrugi smatrajo za svojo zmago, da je strt
Politične homatije v Avstriji, ki so pravzaprav morda razmere uredile. Zakaj resm ga vzroka, da liberalonski terorizem in vriskajo veselja. Morda
zelo nepolitične, se šučejo boljinbolj tja, odkoder bi se moral razbiti pariameut, ni nobenega. Toda se bo to komu v drugih deželah čudno zdelo.
ni več izhoda. Biron Bienertb, ki menda res ne B:enerth se noče umakniti in s tem je že skoraj Ampak kdor pozna razmere na Goriškem, bo raz
razume, da je zgrešil svoj poklic, čaka pač še na povedano, da parlament ne bo sposoben za delo, umel to radost in vedel, da je opravičena. Soci
čulež, a tudi on bo čakal zaman. Poluradno se Kaj pa tedaj ?
alna demokracija ni imela nikjer tako podlih, fari
razglaša, da bo državni zbor sklican na dan 5
Doslej je doživelo ljudstvo s tem parlamentom zejskih sovražnikov; nobena stranka jo ni tako
novembra. To se seveda lahko zgodi. Drugo je pa samo razočaranje. Zlasti leto3 je bilo zasedanje po infamno sramotila, kakor lažiliberalna, dasi je ve
vprašanje, kaj sme baron Bienerth še pričakovati polnoma neplodno. Vlada je dobila svoj proračun, dela, da ne more brez nas doseči nobenega uspeha.
od tega.
svoje rekrute, ljudstvo pa nič drugega, nego ne Dovolj je, da se spomni goriški socialist na zadnje
Barometer za politični položaj je v češkem znosno draginjo. Cela vrsta zakonov, ki bi bili imeli ožje volitve. Beračili so takrat za socialistične gla
deželnem zboru. Tam pa kaže vihar. Dtrgiče se koristiti ljudstvu, je bila že zrela a ne eden sc ni sove, prisegali so, da nimajo nobenega stika s
veda tndi ne more biti, zakaj če bi bil B enertb sprejel. Ia če ostane položaj tak, kakršen je, tudi stavkokazao N. D. O., kadili so socialni demokraciji
stavi), na napravi toliko nerodnosti, kolikor jih ni ni mogoče, da bi se izvršila katerakoli socialna in čim so jh socialno-demokratični glasovi rešili,
napravil še noben avstrijski mini trski predsednik, reforma.
se je svojat zagnala v socialno demokracijo z obre
bi bil že sijajno dobil stavo. Vodja avstrijske uradne
Odkar ss je državni zbor zaključil, ni storil kovanjem, z blatenjem, z najpodlejšimi lažmi, tako
politike je namreč začel «reševati» narodno vpra Benerth ničesar, da bi za jesen zagotovil ali vsaj da se je moralo vsakomur zgnudti.
šanje. Najprej je ponovil greh, ki bi so že lahko olajšal delavnost parlamenta. In sedaj bi res bilo
Zato bi bilo tudi naravnost žaljivo za naše
imenoval podedovani greh avstrijskih vlad. Namesto treba skoraj čudeža, da bi se ta parlament poprijel sodruge, če bi jim še enkrat priporočali, naj gredo
da bi spozaaJ, da je rešitev narodnega vprašanja resnega dela. V teta razmerah se bo moralo od reševat to propalo družbo. Ne vemo še, ali bodo
sploäaa avstrijska naloga, da se je torej te rešitve viade, ki nima poguma, da bi sama šla, zahtevati, ožje volitve ali ne, ampak če bodo, je že danes
treba pogumno lotili na celi črti, se je spravil na da vpraša vol ler, torej da razpusti državni zbor in gotovo, da ostane naša stranka doma in prepusti
Češko in hoče tam urejevati jezikovne razmere.
razpiše nove volitve.
nasprotuikom, naj se sami koljejo, kakor se hočejo
S takimi pokusi se ne more nikdar doseči nič
Zaradi tega je treba, da so volilci pripravljeni ia znajo. To seveda ša ni oficielni sklep, a kdor
trajnega, zlasti pa nič splošnega. Ù9 bi se tudi po aa vse. Morda bo treba iti na volišče prej, nego pozna razpoloženje med našimi pristaši, je že danes
srečilo, da bi v Pragi Cehi in Nemci sprejeli Bie mislijo 1
»
prepričan, da je vsak drug sklep nemogoč. Tudi
nerthove jezikovne načrte, katere je izdelala itak
ne dvomimo, da nam ga izvrševalni odbor odobri.
že Beckova vlada, bi se vendar nadaljeval jezikovni Goriške volitve.
Da dobe naši čitatelji čim jasnejšo sliko, po
V Gorici, 27. septembra.
boj med Geht in Nemci na Moravskem, Sleziji, na
dajamo v naslednjem število naših glasov pri le
Spodnjem Avstrijskem. In seveda bi se nadaljeval
V nedeljo so bile po Goriškem toliko priča tošnjih in pri zadnjih volitvah, da se spozna izpre
jezikovni boj med Slovenci in Nemci, med Slovenci kovane deželnozborske volitve iz splošnega razreda. memba.
in Italijani, med Italijani in Nemci i. t. d. To je kr- Daši je ta hip definitivni uspeh še neznan, vendar
Dobili so glasov;
parija, ne pa reševanje narodnega vprašanja.
že danes lahko konstatiramo, da je socialno-demo
Letos
Pripomniti je treba ob tej priliki, da je neza kratična stranka s svojim rezultatom lahko popol
Lela 1
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4 —
1 —
4
1
Movhinje . . .
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Sv. Lucija . .
2
5
5
7 —
5
Kanal ....
narna seja češkega deželnega zbora. Še manj pa vé dili volilno agitacijo na tako otročji način, da se
8 •—
8
8
8
—
Log
................
kdo, kako pripraviti češke in nemške meščanske jim je moral vsakdo smejati. Zdi se, da res niso
1 —
7
8
8
8
Sežana ....
vedeli, kako so že od vseh bogov zapuščeni in da
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žavniškega spoznanja, nego ga ima, bi že lahko ve so resnično upali na zmago ; vsaj pričakovali so jo
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del, da se meščanske stranke v češkem deželnem tako, kakor da jo imajo v žepu. Trudili so se res,
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zboru ne plašijo toliko jezikovnih načrtov, kolikor kar se je dalo. Posebno so si prizadevali, loviti
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Zabije
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— volilne reforme. Za podlago posvetovanja se naše glasove, češ, da naj naši pristaši glasujejo za
1
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Ponikve .. . .
labko sprejme najsłabsi načrt, saj se v razpravi «protiklerikalno» listo. O «uničenju črnega kleri
12
604
Skupaj. 1162 1163 1152 615
lahko izpremeni ves zakon od prve do zadnje be kalizma» se je mnego deklamiralo in na Vipavskem
iede, Toda čim bi deželni zbor začel delat, se ne se je demagogom celo posrečilo, poloviti s to hi
i) V Vrtojbi je do 40 zidarjev socialistov, ki
tt megel izogniti volilni reformi in tam b« bilo treba navščino glasove nekaterih z nami simpatizirajočih so še izven dežele na delu, sicer bi imeli tam
**«ati pravo barvo. Tega se boji gospoda. Zato volilcev. Rešilo jih to farizejstvo ni, delavstvo pa
bo storilo prav, če si zapomni dotične agitatorje, okrog 150 glasov.
2) Zidarji iz Otaleža in Cerknega so veči
deželni zbor neploden.
_
zlasti nekatere učitelje, ki se ob vsaki
.
ie pa že najslabše znamenje za državni
priliki rote, da so socialisti» P» so sedaj noma še izven dežele na delu.
K A S L O V A : Za dopise in rokopise la list : Uredništvo
»Rdečega Prapora^, ĘJnbijaaa, — Za denarne pošiljatve
naročila an liât, reklamacije, inserate i. i. d, : Upravništvo
«Rdečega Prapora,, Ljubljana, Šelenburgova ulica 6/11,

ne bi

motalo biti tako, ampak

y Av

s) V Sv. Križu je dobil sodrug Vrčon pri
zadnjih volitvah 55 glasov, toda njegova sodruga
le po 7 ; sedaj so glasovi kompaktno oddan;.
Manjka mi še poročilo iz Devina in s Povirja
ter pregled občin, v kaierih so za Daše kandidate
oddani posamezni ali pa maloštevilni glasovi, ki
se navadno izkazujejo kot «razpršeni». Ako bo
poročilo glavne komisije tudi glede na te glasove
točno, se skoraj gotovo izkaže, da smo dosegli
1200 glasov, kar se mora označiti za velikanski
napredek, zlasti spričo terorizma, ki se je vršil ob
teh volitvah.
*

Poročilo je za vse naše sodruge, ki jim je
razvoj stranke na srcu, zelo poučno. Iz njega pred
vsem lahko spoznajo, kako potrebna je za našo
stranko organizacija. Socialna demokracija ne more
delovali s frazami, ki za trenotek labko zaslepe.
Uspehe lahko dosega samo tam, kjer ima pre
pričane pristaše. In za to je potrebno dvoje:
Dobra organizacija in tisk. Povsod, kjer
imamo dobro organizacjo in kjer sodrugi redno
čitajo naše časopisje, smo dosegli uspehe; tam,
kjer še nimamo organizacijo, nismo dobili glasov.
Naravnost velikanski napredek vidimo v Solkanu,
Podgori, Šempolaju, Nabrežini, Vrtojbi,^Standrežu,
Sovodnjtli Prav v teh krajih imamo dobre orga
nizacije, prav tukaj čitajo delavci in se politično
poučujejo.
To je torej nauk, ki ga mora vpoštevati vsak
sođrug. Naša politična organizacija se mora raz
širiti po vsej deželi ter povsod izpolniti, če ho
čemo priti do zmage. Agitacija se ne sme ustaviti
niti za hip in vsak sodrug mora postati agitator.
Sedaj se začenja boj proti zadnjim ostan
kom liberalizma, a glavna vojna proti klerika
lizmu. Zavedati se moramo, da narašča po
slej tudi naša odgovornost. Glavni politični boj
se izvojuje tudi na Giriškem med klerika
lizmom in socializmom; naša naloga je to
rej, organizirati protiklerikalno ljudstvo v deželi,
da bo zmožno, z vso mcčjo nastopiti proti zad
njemu sovražniku, ki nam ostane. Naj se sodrugi
spomnijo, da bomo morda prav v kratkem zopet
poklicani na bojišče, ker nihče ne ve, kdaj bodo
potrebne nove volitve za državni zbor!
Socialni demokraciji na Goriškem se je od
prla pot. Naša ideja je prišla ljudstvu v srce. No
le industrialni delavec, ampak tudi marsikateri
mali kmet se je prepričal, da je edina pomoč v
demokraciji in v socializmu. To pokazuje lepo šte
vilo naših glasov v Vrtojbi, v Sovodnjah, v Štaudrežu. Pojdimo torej z novim pogumom na delo in
zmaga bo naša.
Josip Petejan.

Volitve v Furlaniji.
V italijanskem delu goriške dežele bode ožja
volitev med italijanskimi liberalci in klerikalci. Ita
lijanska socialistična stranka je nazadovala za ne
koliko glasov zlasti v Gorici, ker je njena organi
zacija absolutno nezadostna in ker je bil tudi kcruptni terorizem italijanskih nacionalistov tako ne
zaslišan kakor še nikdar ne. Na vsak način se bodo
morali italijanski sodrugi bolje poprijeti dela, nego
doslej.
Poleg tega pa nas zanima še nekaj. «Združene»
slövenske narodnjaške stranke so kandidirale tudi
v italijanskem delu dežele, češ, da pokažejo meč
Slovencey v Gorici. Ge bi bili nalašč hoteli škodo
vati političnemu položaju Slovencev, ne bi bili mogli
ravnati boj nerodno. Pri zadnjih državnozborskih
volitvah se je oddalo v Gorici še 970 glasov za
slovenskega kandidata ; sedaj so jih dobili v mestu
in v Furlaniji skupaj komaj 640. To je sramota,
da ji ga ni para in seveda se ni čudit', da kriče
italijanski narodnjaški listi, da ni Slovencev v Go
rici. Odgovornost za to blamažo pa ne zadene ni
kogar druzega nego narodnjakarje, ki nimajo nič
druzega, nego dolge jezike. Ge so postavili kandi
date, je bila tudi njihova dolžnost, pridobiti jim
glasove tam, kjer jih je kaj. A gospodje so si ho
teli napraviti kaj lahko delo. Namesto da bi bili
šli med narodnjaške Slovence, pa med njimi agi
tirali in jih organizirali za volitve, so zapeli socia
listom tisto bedasto pesem, ki ne izvabi nobenega
mačka več iz zapečka, da je «izdajalec» naroda,
kdor ne glasuje po njihovi komandi. Gospodje so
res preveč naivni. Slovenski zavedni socialist ve
predobro, da koristi svojemu narodu najbolj, če po
maga socialistom do zmage. Ampak dočim so uga
njali gospodje to neumno agitacijo, so jim italijan
ski nacionalci vozili Djihove ljudi pijane aa volišče

V zadnjih časih so se pojavile med sodrugi
tudi druge želje. Delavci hrepene tudi po razve
drilu, nekateri bi se radi bavrii z zdravim športom,
a radi bi tudi to imeli pod svojo streho. Sta^rejša želja je že, da bi delavstvo dobilo reden
pevski zbor. Marsikateri sodrug bi rad telovadi/,
Splošno delavska zveza ,Vzajemnost
Pred kratkim se je v Ljubljani ustanovilo novo drugi bi poleti radi šli seuatertja v hribe. Vsem tem
K jj Da.
društvo z imenom «Vzajemnost» in kljub kratki namenom hoče složiti * Vzajemnost» in
loga posreči, bo to gotovo v korist 3tiaaki,iâ p0.
dobi svojega obstanka ima že lepo število članov.
Seveda se mora to smatrati šele kot začetek, cilj trebuje duševno in telesno zdravih in krepkih ila-tot.
Da doseže novo društvo svoj namen, je tsc&a
pa bo dosežen šele tedaj, ko bo vsak ljubljanski
predvsem, da mu pristopi vsakdo, ki hoče vi -,
sodrug član tega društva.
za socialnega demokrata. Žileti bi bilo, da se to
Ge bi kdo vprašal, čemu je bilo treba «Vza
jemnosti», ko je že poleg politične organizacije lepa ïgodi čimprej.

glasovat za italijanske nacionalce. Absolutna poli
tična nesposobnost narodnjakarjev se kaže, kamor
koli človek pogleda. In za Slovence ne bo boljših
časov, dokler ne izgine ta svojat.

vrsta strokovnih in se snujejo že tudi razne go
spodarske organizccije, je odgovor vendar lahak.
o Jugoslovanska koulerenca I vrševalni od
Z razvojem stranke naraščajo njene naloge in vsaka
se mora izvršiti, če se noče, da bi gibaDje obtičalo. bor jugoslovanske socialno-demokratične stranke
je na zadnji seji sklenil, da se skliče jugoslovan
Vsako delo je pa le tedaj uspešno, če ima pravo
ska konferenca, ki se je spomladi radi kritičnega
podlago in če je prav organizirano. Za raznovrstne političnega položaja odg idila, na dan 31. oktobra
naloge pa primanjkuje stranki primerna organiza ia 1. novembra v Ljubljano. Vabila na konferenco
se že razpošiljajo.
cija in to vrzel ima izpolniti novo društvo.
o Goriški zaupniki so imeli dne 23. t. m.
Predvsem se bridko čuti, da nima stranka v
sejo, na kateri se je sklenilo, da stopi stranka V
Ljubljani nobene organizacije, ki bi obsegala vse
kmečkih občinah i tvojimi kandidati v boj.
pristaše. Strokovna organizacija je osnovana na Vse sodruge torij opozarjamo, da začno takoj z
strokah — to se razume samobsebi. A tudi v vseh agitacijo po kmečkih občinah.
o Izredna seja florikkih zaupnikov bo aoco;,
strokovnih organizacijah skupaj še niso vsi pristaši
stranke, zakaj mnogo je, žal, še takih, ki iz raz v četrtek zvečer v Gorici. Sklep se takoj razglasi.
o Goriški todrugi, ki imajo nabiralne pole
ličnih — seveda netehtnih — razlogov niso člani
za volilni sklad, so naprošeni, da jih vrnejo taj
strokovne organizacije, nekoliko je tudi takih, ki
ništvu, ki nujno potrebuje nabrani denar, imena
sploh še nimajo primernh strokovnih društev.
darovateljev se objavijo prihodnji teden.
Politično društvo v sedanjih razmerah ne more
niti dajati pristrt šja vsem članom stranke. S svojim
društvenim pravom je Avstrija tako zaostala, da
— Liberalne vrtin oa Sraujskem imajo od
je civiliziranega človeku sram. Štiriindvajset ur, dnedodne več lukenj. Tragikomedija ! Človeku se
preden doseže mož štiriindvajseto leto, se ne sme gabi, če vidi ljudi, ki so se še včeraj š'rokoustilii s
svojim liberalizmom, s svobodno nais/ijo in bogve
biti član političnega društva; ženi je vstop v po
s kakšnimi ideal', danes v predsobju Šušteršiča in
litično društvo kratkomalo prepovedan in enako so tovarišev, z najpobožnejšimi obrazi. In koliko jih
usta zamašena človekn, ki nima državljanske pra je! In kakšni levi! Čemu, za vse križe, je še Jibeberalna stranka na Slovenskem? Edino zato, da
vice v Avstriji, pa četudi živi od mladih neg v tej
državi. Dekler velja reakcionarni zakon, ne bo nikdar imajo klerikalci svoj rezervoar. Žalostni, če ljudje
še ne razumejo, da je pogin liberalizma edina re
mcgoče, na podlagi članstva političnega društva
šitev pred klerikalizmom.
poznati člane stranke.
— „Sloventki Narod1 v boju zt Bienerthovo
To je vendar prvi pogoj za stranko, ki hoče vlado. Znano je, da je Beaerthova vlada izmed
biti sposobna za delo. Zaradi zastarelosti in nezmi- vseh vlad, kar jih je v zadnjem času nadlegovalo
selnosti zakona ne more stranka čepeti za pečjo. nesrečno Avstrijo, najzanikrnejša, najnesposobuejša
in najpristranejša. V narodnem oziru ni Bienerth
Bilo bi seveda bolj primerno, če bi mogla poli
drugega kot eksponent nemškega nacionalizma, v
tična stranka postaviti vso svojo organizacijo na kulturnem oziru čisto navaden škofijski eksekutor.
podlago političnih društev. A dokler je to ne- Pod njegovo vlado bodo ljudje skoraj pozabili na
mogoče že radi tega, ker ne smejo politična dru- | pojem politične svobode ; še nikoli se ni tako
šiva stopati v vzajemno dotiko, se morajo iskati i gazio tiskovne svobode kot sedaj, odkar Avstrija
boleha na Bienerthu. In za tega Bienertha hodi
druga pota.
«Slov. Narod», hodijo liberalci
danzadnem v
«Vzajemnost» ima toraj namen, zbrati vse so ogenj in ga zagovarjajo pred slednjim človekom,
druge v Ljubljani v eno organizacijo, da se omo kdor jih le hoče poslušati. O Bienerthovem ka
goči enotno nastopanje za vsak slučaj. Seveda s binetu piše: «zdaj je na krmilu ministrstvo, ki je
katastrom pristašev ne mora biti izpolnjena dru res kaj storilo za Slovence . . .» Ljudje so mislili,
da je saj nacionalizem slovenskih liberalcev zanesljiv
štvena naloga. «Vzajemnost» mora prevzeti vse
in veren. Toda, kot kaže kompanja za B.emrtha,
liste dolžnosti, ki se pojavljajo v življenju stranke, vlada v vsej liberalni stranki narodna morala dr.
za katere pa ni poskrbljeno v politični in stro Oražnova. Kupčija je kupčija !
kovni organizaciji.
— Svojim naročnikom, ki jim je p Hekla na
V to vrsto je všeti predvsem izobrazba, ki se
ročnina,
priložili smo današnji številki čeke, da nam
je v stranki od nekdaj smatrala za jako važno
nakažejo
naročnino. Kdor noče, da se mu ustavi
stvar. Znano je, da so bile prve organizacije, ki so
list, naj se posluži čeka.
jih osnovali socialistično - misleči delavci, izobraže
valna društva. Kmalu se je seveda pokazalo, da to
□e zadostuje. Izobraževalna društva so se jela umi
kati strokovnim organizacijam, ki so imele voditi
gospodarski boj za izboljšanje delavskega položaja,
brez česar je vsak napredek delavskega ljudstva
nemogoč. Strokovne organizacje so hotele in imele Goriške volitve.
Gorica, 29. septembra. Končni izid volitve
prevzeti tudi izobrazbo svojih članov in ne da se
v splošni kuriji v slovenskem delu je sledeči:
tajili, da so marsikaj dobrega storile tudi na tem
Vseh oddanih glasov je 21.219
polju. Zlasti so, kjerkoli so bile kaj močnejše, ure
veljavnih . . • . . 21.051
jevali knjižnice in tako posredovale članom dobro
neveljavnih ....
168
razcepljenih ....
89
berilo. Vendar pa niso mogle storiti nič popolnega,
Dobili
so:
ker je vsakdanji gospodarski boj preveč obreme
Srti kandidatje :
njeval njihove moči. Pokazala se je povsod po
Dr. Tuma.................... 1188
treba, ustanoviti za izobraževalne svrhe posebne
y,re°n............................. 1183
organizacije, ki so v velikh industrialnih središčih
Manca......................... 1181
dosegle že visoko stopnjo. Delavska šola v Berlinu,
Klerikalni kandidatje:
potovalni kurzi po Nemčiji, tudi strankina šola na
3«ič......................... 10.534
Dunaju so zavodi, ki se labko pokažejo. Pri nas se
Manfreda.................. 10 477
seveda še ne more misliti na to, da bi tekmovali
Fon........................... 10 474
ž njimi. Za to smo še premajhni in presiromašni.
Llberalno-agrarni kandidatje:
Ampak treba je vendar začeti, odnosno nadaljevati,
Križnič..................... 9429
Franko ....................... 9358
kar se je že začelo.
Štrekelj...................... 8343
«Vzajemnost» ima torej prevzeti izobraževalno
Ker
iznaša absolutna večina 10.52< glasov,
delo, za sedaj v tistih mejah, ki so mogoče, delati
je Jerič izvoljen. Štrekelj, ki ima med liberalci ni
pa ima na to, da se sčasoma dosežejo vsa po klerikalci najmanj glasov, je propadel; ožja Voli
trebna sredstva, da dobe tudi slovenski delavci tov pa je med klerikalcema Manfreda in Fon
lahko vso izobrazbo, ki jo vživajo tovariši drugih ter agrarno-liberalcema Križnič in Franko.
Ožja volitev je v torek, 5. oktobra. Glasovi,
narodov.

Iz stranke.

Domače vesti.

Naročajte in širite naš listi
Zadnje vesti.

ki jih navaja uradno štetje kot neveljavne in raz-

*

spiješ», io biii večinoma namenjeni našim kandi-

da je hotel’poslanec'Nagy interpelirati radi ime
novanja predsednika kraljevske kurije in da pred
j'*h';mski socialisti so d bili v Furlaniji:
sednik Just ni dovolil interpelacije. Wekerle je
naznanil, da je vlada podala demisijo, ker je imela
Tonet.............................. 1216
Viaintin.........................1212
dolžnost, voditi posle snno do državnozborskega
zasedanja. Ko je Wekerle omenü, da je prenehalo
Povodnih.....................119S Claov«
Tudi med temi je pr c?j gla?ov slovenskih sodelovanje strank, na katero se je vlada opirala,
so zadoneli klici: «Bil je že zadnji čas». Dalje je
sodrugov.
Zaupniki jugoslovanske socialno-demokratične naznanil, da je kralju priporočil, naj povabi vodi
stranke imrjo jufri večer (četrtek) posvetovanje, telja parlamentarne večine Košuta. Na to so ne
Aa se definitivni drlori faktika za ožje volitve. odvišnjaki viharne aplavdirali.
Potem je Hollo predložil poročilo bančnega
Že sedaj opczarismc vso sodruge volilce, naj se
odseka.
Izrazil je željo, da bi se kriza kmalu in
strogo drže sklep», ki se jim takoj razglasi in naj
pokaž i' da »
dajo od mkogar omajati disci ustavno rešila. Dejal je, da volilne n frca e ne
pline. Kakor so pr' glavni, volitvi nastopili samo more izvesti koalicija. Neodvišnjaška stranka je po
dogovoru s krono odstavila vojaška vprašanja, ne
stojno. naj ostanejo krepki tudi nadalje.
more se pa zahtevati od nje, da bi opustila samo
stalno banko, ki je važna točka njenoga programa.
Zagorske ebčinske volitve Z a g o r j e ob Savi, Neodvisna stranka ne bo nikdar zatajila svojih
septembra Kakor smo že poročali, sta se zdru načel, da bi se ohranila na vladi (pa [jih je ne le
žili obe meščanski stranki pri občinskih volitvah. zatajila, ampak popljuvala in poteptala, da je prišla
Isti liberalni voditelji, ki so pri zadnji birmi trobili do vlade! Op. ur), zato pozdravlja svojega vodi
na piščalke in pljuvali, ko se je peljal škef Jeglič telja Košuta, ki je izjavil, da gre v opozicijo, če
iz Zagorja, kakor tudi tisti župnik, ki jib je smatral ne more uresničiti svojih idej (pa tega še pred
takrat za divjake, so volili sedaj skupno odbornike. tržmi dnevi sam ni vedel! Sicer pa itak nima
Izvoljeni sta od socialnih demokratov JikobKraj- druge ideje, nego dobro živeti in imeti okrog sebe
četo petolizcev, ki slave njegovo puhloglavost).
šek s 120 in Cobal s 118 glasovi, v manjšini so
Nato so govorili Molnar, M e z öff v, Rumun
pa ostali sonalui demokratje: Razboršek Alojz
Mi hali in Nagy, potem pa Wekerle, ki je
a 118, Gallo J že s 118, Repovš Jož«f s 114
in Franjo Sitter s 112 glasovi. Od kompromisne razlagal, zakaj da njegova vlada «ni mogla» izvesti
tiste liberalcev in klerikalcev so izvoljeni: Bajcer volilne reforme. Napadal je seveda nemadžarske
Ivan s 121. Flis ek Karol s 120, Siko v c Jjžtf narodnosti in se jezil, da v Evropi ne verjamejo
s 123 in Medved Martin s 125 glasovi, v manj . več oficielnim madžarskim lažem. Košutovce je
šini sta ostcla: L a ra p er Štifan s 118 in Ko razjezit, ker je dejal, da ni pristaš samostalne
privc Tomo s 118 glasovi. Cobal je bil po žre banke in povedal resnico, da so v naši dobi po
banju izvoljen mpd tistimi petimi, ki imajo enako trebna velika gospodarska področja.
Budimpešta, 28. septembra. Ogrska soci
po 118 glasov Ce se pomisli, s kakšnim teroriz
mom so delali nasprotniki ves čas med volitvami, alna demokracija je za pondeljek večer naznanila
se mora smatrati izid volitve za jako časten. Na sprevod po mestu, o katerim je hotela demonstri
rati za sph šno volilno pravico. Bečarska policija je
tančneje por čilo objavimo v prihodnji številki.
prepovedala obhod, češ, da bi se labko nepošteni
elementi pridružili poštemrn delavcem. Stranka je
Deželni zbori.
na to sklicala celo vrsto shodov in po shodih je
pozvala delavce na demonstracjo, ki bi se bila
Češki deželni zbor.
izvršila v najlepšem redu, če ne bi bili surovi
Praga, 29. septembra. Sprava med Cehi in
pandurji. brez vsakega pametnega razloga začeli
Nemci se je razbila. Dr. Š k ar d a je naznanil v napadati delavce s sabljami. Vsled tega je mungo
imenu čeških meščanskih strask dr. Eppingerju, ljudi ranjenih, nekateri celo težko. Gela manife
da Cehi ne opuste od svojih zahtev, ki se tičejo stacija pa je bila impozantna.
dnevnega reda, temveč hočejo, da pridejo na
Budimpešta, 30. septembra. Ministrski
dnevni red prve seje volitve deželnega odbora in predsednik Wekerle se je včeraj odpeljal na
sklep o komisijah, na drugi seji pa se imajo voliti Dunaj in pride danes na avdienco k kralju.
komisije. E pp in ger je naznanil predsedništvu
Budimpešta, 29. septembra. Justh je
nemških strank Škard o v o izjavo. Nemške stranke
imel
danež
daljšo konferenco s Košutam, na ka
so sklenite, da ostanejo na svojem stališču
Praga, 29. septembra. Najvišji deželni maršal teri je bil tudi Apponyi navzoč. Košut raz
L o b ko v i c je izjavil nemškim strankam, da smatra glaša danes, da bo na svoji avdienci poskusil, če
svoje posredovanje za končano, ker se je v teku je mogoča parlamentarna rešitev krize. Njegov
zadnjih dni prepričal, da je nemogoče misliti na načrt obsega sledeče :
1. Vladar naj imenuje ministrstvo izmed nespravo obeh nacionalnih taborov.
Praga, 29. septembra. V čeških krogih je odvišnjakov, med katerimi naj bo en zaupnik
vsled « ficielne izjave o razbiti spravi veliko razbur krone.
2. Novi kabinet naj ima provizoričen značaj.
jenje in javno se govori, da bo odgovor na ob
3. Bančni privilegij se provizorično podaljša
strukcijo v deželnem zboru češka obstruk
cija v državnem zboru. Misli se, da se de za tri leta, nova vlada pa ima vse pripraviti za
želni zbor že jutri odgodi. Neki vodja agrarcev ustanovitev samostalne banke. Novi kabinet naj bi
je izjavil, da bodo Cehi takoj začeli z obstruk tudi izdelal volilno reformo. (Ampak kakšno ?)
Švedska stavka. S t o k h o 1 m , 29. septembra.
cijo, čim se snide državni zbor in da bodo od
državnega komisarja
klonili vse Bienerthove poskuse glede na de Posredovanje
lavnost parlamenta.
med delavci inpodjetniki se je razbilo.
Balkanske homatije. Zagreb, 29. septembra.
Praga, 29. septembra. V političnih krogih
se splošno sodi, da deželni zbor ne bo imel Kljub temu, da oporeka srbska vlada vsem vestem
o protidinastičnem gibanju, se vendar v krogih, ki
več seje,
Praga, 30. septembra. Včerajšnji „Prager poznajo srbske razmere, sod', da je Peirov prestol
Tagblatt“ naznanja, da bo deželni zbor še enkrat zelo omajan. Že pred meseci se je širil glas, da
sklican meseca decembra in mu bo predložen mislijo neki kregi spraviti angleškega vojvodo
proračun. V političnih krogih ne dvomijo, da bo Comaughta na srbski prestol. Sedaj se poroča,
tudi v decembru zasedanje brezvspešno in da se d? !e y 5a naraen prava zarota, kateri je baje
biv i mnister Genčić na čelu. V zaroto je baje
tedaj deželni zbor razpusti.
vpletenih tudi mnogo častnikov. Ge je v deželi
*
mnogo, ljud', ki bi želeli tujega princa za kralja, je
Kranjski deželni zbor ima v petek sejo.
dvomljivo, popolnoma gotovo pa je, da se opaža
Komiki deželni zbor. Celovec, 29. sep po vsej deželi nezadovoljnost s Petrom in z dina
tembra. Poslanec Burger je danes vložil tenden stijo splob.
ciozno interpelacijo radi vpadov kranjskih Slo
K o t or, 29. septembra. Iz Getinj se poroča,
vencev y boroveljski okraj.
da so zasledili vojaško zaroto proti knezu.
Štajerski deželni zbor. Gradec, 29. sep
Carigrad, 29. septembra. Neki črnogorski
tembra. Socialni demokratje so vložili predlog, major, drug. črnogorski častnik s tremi spremlje
da se vpelje splošna, enaka, tajna in direktna valci in neki podčastnik so pribežali iz Grnegore v
volilna pravica za deželni zbor. Predlog je vteme
Turčijo in prosijo, da bi jih sprejeli v turško vojsko.
ljeval poslanec Res el, ki je osto napadel nemške
Proteiina stavka v Trldenlo. Trident,
nacijonalce. Po zaslugi je prijel tudi slovenske
2.8. avgusta. Protestna stavka, ki jo je priredila so
klerikalce radi brezvestne obstrukcije v državnem
cialno-demokratična stranka radi izgona urednika,
zboru. Klerikalci so rohneli. Bili so tembolj divji,
prefesorja Mussolinija, se je po 24urnem tra
ker so se že poprej spopadli z dr. Kukovcem,
janju v Tridentu in Roveretu v redu zaključila.
ki je govoril o splošni volilni pravici.
Španija. Madrid, 29. septembra. Ministrski
svet je sklenit, predložiti kralju tri dekrete na po
Držami zbor. Dunaj, 30. septembra. V trdilo. S prvim se preklicuje izjemno stanje v de
krogih nemških poslancev se zatrjuje z vso od želi, razen v Barceloni in Geroni, z drugim se skli
ločnostjo, da se snide državni zbor na vsak način cuje parlament, s tretjim se razpisujejo volitve za
20. oktobra.
„ ,.
generalnisvet.
Ogerzka JkrfM- Budimpešta, 28. sepMadrid, 29. septembra. Španske čete so za
leabra. Današnja seja zbornice se je izvršila, kakor sedle Sel v an y Maroku.
je bilo dogovorjeno, /zven programa je bilo le to,

Priporočamo našim gospodinjam pravi
pridatek iz zagrebške

Shodi.
Lomi delavci v Ljubljani imajo v nedeljo,
dne 3. oktobra v salonu gostilne «pri Levu» na
Marije Terezije cesti splošen shod, na katerem se
bo razpravljalo o važnih zadevah. Dolžnost lesnih
delavcev je, da gotovo pridejo. Začetek shoda ob
9. uri popoldan.

Dopisi.
Trat. (Zakaj je Jedrejčič izstopil iz
organizacije uslužbencev glavnih skla
di š či n zakaj mu delavstvo večne zaupa?)
Mi lli smo, da bo mož, ko se je sam ubil, sedel
svoje življenje v kotičku ter da se ne pokaže več
na politični ali organizatorični oder, zategadelj
nismo dosedaj hoteli objaviti ničesar o njegovem
nekorektnem postopanju v organizaciji in napram
organiziranemu delavstvu. Nikdar ni bil odkritosrčen
prijatelj organizacije, ker je hotel delavstvo vedno
izkoriščati za svojo osebno korist. Leta 1899. do
1899. se je pričelo prvo gibanje med delavci glav
nih skladšč, seveda brez organizacije; na čelu so
bili Jedrejčič, Jernejčič ia pokojni narodnjak Bukovič. Sklenilo se je na shodu, vložiti memoraadum.
Na podlagi tega se je delavcem malenkostno iz
boljšala plača, in sicer največ vsakemu po K l-20
do 2 K na teden. Že takrat so vsi drugi odbor
niki mislili, da bo mogoče po tej mali regulaciji
ustanoviti organizacijo; to pa ni bilo mogoče, ker
je Jedrejčič spravil v žep svotico kronic, ki so jo
bili delavci med seboj nabrali iz hvaležnosti. O tem
ni Jedrejčič ostalim odbornikom nič povedal, šele
po par letih, ko je slutil, da so drugi izvedeli, je
to priznal in rekel, da je prevzel svoto zato, ker
se je nahajal v slab,h razmerah. Zadnje mesece
leta 1905 se je pričelo zopet gibanje. V odboru
je bil Jedrejčič; njegov namen je bil zopet delati
za ustanovitev organizacije, a samo za to, da se
za trenotek izkoristi solidarnost tržaškega delavstva.
Ali stvar ni šla gladko; večina odbornikov je bila
za to, da se ustanovi organizacija in potem šele
napravi memorandum. Jedrejčič se je moral temu
pokoriti. In res se je ustanovila organizacija in
dne 6. marca 1906 se je vložil memorandum. Toda
ko je bilo mezdno gibanje takorekoč na vrhuncujj
je pričel Jernejčič pretiti z demisijo zaradi svojih
fiiancielnh razmer, češ, da je organizacija kriva, da
se nahaja v takem položaju. Drugi odborniki, ki
niso napravili niti koraka manj kot on, so trdili,
da to ni res, ker drugače bili tudi oni v takih raz
merah. Da ne bi trpelo društvo in sploh solidarnost
in ugled ysega gibanja, se je po iniciativi nekaterih,
sk'icalo ožje zborovanje, na katerem se je razprav
ljalo o situaciji. Sklenilo se je, da bo 60 zanesljivih
članov vložilo privatno po 10 kron, da se s tem
pomore Jedrejčiču. V ta namen je bil izvoljen po
seben blagajničar, ki je plačeval Jedrejčiču račune.
Jedrejčič pa je v tem času še vedno pijančeval,
toda ko so dotični obvezniki to uvideli, so odpo
vedali nadaljno plačevanje, vendar so do tega časa
plačali za Jedrejčiča 388 kron.
Meseca novembra 1906 je bila splošna regu
lacija mezde (odgovor na memorandum). Navdu
šenje delavcev je hotel Jedrejčič izkoriščati v svoj
namen. Hodil je okoli delavcev ter se pritoževal o
svojih razmerah ter govoril o svojem požrtvovanju
zaradi organizacije. Dobil je človeka, ki je bil v
organizatoričnem oziru malo poučen in mu nasve
toval sledeče: Naša organizacija bo sedaj prešla iz
lokalne v centralistično, kapitala ima od 4000 do
5000 kron; ta kapital je mrtev. Zmenila sta se
torej, da bo dotičnik predlagal na zborovanju za
hvalo odbornikom ter da se jim izkaže hvaležnost
s tem, da se sklene dati od mrtvega kapitala od
bornikom sledeče svote: Jedrejčič Ivan 600 kron,
Jernejčič Anton 400 kron, Ranapot 400 kron, Novak
300 kron in pa Skočaj 300 kron. Skupaj torej
2000 kron.

priredi t nedeljo, dne 3. oktobra
= ob 4. uri popoldne =

u areni „narodnega doma" veliko

vinsko trgatev.
Svira orkester na lok. — Po trgatvi ples in prosta
zabava. — Na sporedu je še več drugih zanimi
vosti, tako, da bo vsak našel prijetno zabavo,
plesalec ali neplesalec, star ali mlad. — Vstopnina:
V predprodaji 50 vinarjev, pri blagajni 60 vinarjev.
Otroci do 14. leta so vstopnine prosti. — Vstop
nice se dobivajo v predprodaji pri vseh kovi
narskih zaupnikih ter v društvu in pri strokovnem
tajništvu v Šelenburgovi ulici št. 6.11.
Odbor.

kavni

tovarne.

Ishala t LJnbljani vsak
lorek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K:
za četrt leta 3 50 K, mesečno 1.20 K.
za Nemčijo za pol leta 7-90, za č.trt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9 50 K za četrt leta 4 80 K
nesna Atavllka 18 v.

Be klamacije so poštnine proste
Nefranklrana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Insérati: Enôstopna petit- vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

105. štev.

V Ljubljani, v soboto, dne 2. oktobra 1909.

I konsumentom, zlasti pa na škodo delavcev vseh
fîâSLOVÂ: 2»a dopise in rokopise sa list:
«Bdečega P?apora,*s LJubljansu — Za denarne pošiljatve
narodov, si podajajo kapitalisti vseh narodov roke
naročila an list, reklamacije, inserate i. L d. :
«Bdečega P?apora>B IJublj&na,

Šelenburgova ulæa

6/iL

Vabilo na naročbo.
Sodruge in prijatelje vabimo na novo na
ročbo, dosedanje naročnike pa, katerim je potekla
naročnina koncem meseca septembra, da jo zopet
obnové.

„Rdeči Prapor«
izhaja trikrat na teden ter velja

Za Avstro Ogrske dežele:
za celo leto
K 14"—
za pol leta
n 7°~
„ 3 50
za četrt leta
na mesec
„ 1-20
Sa Nemčijo:
za pol leta
K 7-90
za četrt leta
n 4*Za Ameriko:
za pol leta
K 9*50
za četrt leta
„ 4*80
Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri
poročajo naš list svojim sodrugom, prijateljem in
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka
varnah, v katere zahajajo in naj nam pošljejo
naslove takih znancev, ki bi ga naročili, če jim
ga pošljemo na ogled.

Upravništvo „Rdečega Prapora“.
Naskok aa delavske pravice.
Kaj je politika?
Kdor bi v zaslepljenosti verjel grmečim besedam
rainovrstn h narodnjakov, bi moral misliti, da je
politika sam idealizem: Narodnost, jezik, kultura
i. t. d. Dobro je le, da se število kratkovidnih od
daedodae krči, da je vedno manj tistih, ki še
kaj verjamejo nacionalističnim frazam meščanskih
strank. Zakaj le nekoliko je treba pogledati pod
površje, pa se je lahko prepričati, da se ne skriva
na dnu politike nič druzega kakor koristoljubje, gospoduski egoizem, stremljenje močnejšega, da bi
zatrl slabejšega.
Delavci imajo pravkar najlepšo priliko, da
zopet spoznijo to resnico. Ker se pripravlja proti
njihovim pravicam, jim nalaga najresnejšo dolž
nost, pripraviti se « resen boj, v katerem bodo
potrebovali vse svoje moči.
Od najsevernejše do najjužnejše točke te dr
tave se razlega nacionalistična fraza. Človek bi
mislil, da so potrgane vse vezi med člani razrih
narodov, da se Slovan, Italijan in Nemec ne mo
rejo niti srečati, ne da bi drug pred drugim ta
koj krenil na nasprotno stran. Toda v najvažnej
ših točkah je to sovraštvo zlagano; nič druzega
oi meščanski nacionalizem kakor pesek, ki ga
nasujejo delavcem v oči.
Avstrijski delodajalci so mednarodno or
ganizirani. Nobenemu narodnjakarju ne pride na
misel, da bi to imenoval narodno izdajstvo. Nik
dar se kapitalistu ni očitala zveza z «narodnim
•ovratnikom». Zakaj gospodje podjetniki so orgaüàrani proti delavcem in to seveda m greh
' «eh meščanskih narodnjakarjev. Slovanski kapii žep je prar tako željan prcfita kakor
madžarski, italijanski in kadar J'PnM™
redu, je dovoljena rsaka rreza. Na škodo

kakor bratje, brez ozira oa to, da škoduje vsak
razvoju svojega naroda, kulturi svojega naroda,
moči svojega naroda, če tlači in peha delavce v
bedo in revščino.
Trn v peti je mednarodno organiziranim podjttnikom koalicijska pravica delavcev.
Prokleto borna je ta pravica in vsak delavce, ki
je bil kdaj prisiljm stavkati, da si vsaj nekoliko
izboljša neznosni položaj, je izkusil, kaj se pravi v
avstrijskih razmerah se bojevati, kjer misli še vsak
drugi žandar, da je njegova naloga, varovati kapi
talistične interese proti delavcem. Toda še ta borna
pravica, ki jo je delavstvo doseglo s težkimi žrt
vami, je kapitalistom preveč. Delavci niso popol
noma brezpravni sužnji in trga ne prinese kapita
listično src-. Žito so se gospodje združili, da bi
vzeli delavcem še tisti košček koalicijske pravice,
ki ga imajo. Doseči hočejo to z izpremembo
koalicijskega zakona. Zveza avstrijskih delo
dajalcev je nabrala 5000 peticij, na katerih je pod
pisan h 3200 velikih industrijskih tvrdk, 22 Indu
strijskih društev, 76 obrtniških društev in gremijev,
930 družb in družbirnh zvez, vsega skupaj nad
200.000 delodajalcev.
Nič več in nič manj ne žele gospodje, nego
kratkomalo onemogočiti delavcem vsako stavko.
Peticije se imajo vložiti v državnem zboru in
zveza je že izdelala podroben načrt zakona,
ki hi ga imeli predložiti poslanci meščanskih strank.
Zv namen zakona se navaja, da ima «odstra
niti neznosne razme re in omejiti šika
niranje podjetnikov od strani organizi
ranih delavcev.»
Da spoznajo delavci duha gospodov kapita
listov prav natančno, objavimo prihodnjič obširno
«utemeljitev», ki so jo delodajalci dodali svojemu
načrtu. Ze danes pa moramo opozoriti na to, da
je pokžaj postal skrajno resen in bil bi neodpusten greh, če bi delavci spričo predrznega
naskoka ostali ravnodušni. Dvojna je naloga, ki
jo imajo delavci vseh narodov, če se hočejo ubra
niti nameravanega ropa, ki bi jih, če bi se po
srečil, pahnil nazaj v tiste razmere, ko se niso
smeli ganiti, če niso hoteli hipoma priti na šup,
Nameni kapitalistov se ne smejo uresničiti,
sicer postanejo delavci sužnji. A da se prepreči
peklenski naskok, se ne smejo delavci zanašati na
dobro srečo ali na pomoč iz nebes, ampak pravo
časno, to se pravi brez zamude, morajo zbrati vse
svoje moči, da odbijajo napad. Pred vsem se
mera strokovna organizacija brezpogojno izpopol
nit'. Delavec, ki ostane v dobi nevarnosti izven
svoje organizacije, nima nobenega i'govora. V
takem času sme veljati samo geslo: Kdor ni
z nam*, je proti nami Kdor ne stoji v taki dobi
v vrstah svojih tovarše», je izdajalec, ki ne sme
pričakovati odpvščanja.
Skrb za izpopolnitev organizacije pa imajo
organizirani delavci. Tisti, ki še niso v
organizaciji, se nazadnje še lahko izgovarjajo, da
ne vedo, kaj se godi. Ta izgovor jim morajo vzeti
organizirani tovarši. Oni jim morajo povedati,
kakšen je položaj, ter jih morajo pr ep rič a ti, da
je sedaj najnavadnejša dolžnost vsakega delavca,
organizirati se. Povedati jim morajo, da ne vedo,
kaj se godi, ker jim je ljubše, iskati po meščanskih
časopisih bedaste zabavljice in krvave istorije, nego
čitati delavski časopis, iz katerega se pouče o
svojem položaju in o svojih potrebah. Opozarjamo
še enkrat, da objavimo v eni bližnjih številk «raz
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loge» kapitalistov. Naši čitatelji naj poskrbe, da
pride tista številka v roke vsakemu
delavcul Nevarnost mora poznati, kdor se je
heče obraniti !
Druga naloga delavstva pa je, pripraviti se za
političen boj. Namen podjetnikov mora
odpreti delavcem oči, da spoznajo, kaj je
politika. Letošnje leto je bilo v tem
oziru pač dragoceno. Prav v dobi, ko se
uganja toliko nacionalizme, kolikor še nikdar prej,
je dosegla draginja vrhunec. O jeziku, o vseučiliščih,
o poštnih pečatih in uličnih tablicah deklamirajo
gospodje; to so besede. Dejanja pa so: Zaprte
meje, visoka carina, obstrukcija, ki onemogoča tr
govinske pogodbe. Za narod kriče, proti na
rodu pa iztezajo prste. In sedaj, ko mislijo, daje
nacionalistični krik že dovolj opojil in poneumnil
ljudi, se pripravljajo, da bi vzeli delavcem koali
cijsko pravico ! To je njihova politika 1
Danes imajo gospodje večino tam, kjer se dela
politika. Toda prišel bo čas obračuna ; prišle bodo
nove volitve. Ali naj tedaj delavci zopet pošljejo v
parlamente tiste, ki zaradi svojih koristi, zaradi
koristi svojega razreda napadajo in krajšajo ko
risti delavnega ljudstva?
Prišle bodo zopet volitve, a delavstvo se mora
pravočasno pripraviti zanje. Izdelati in okrepčati
mora tndi svojo politično organizacijo, za
kaj brez organizacije ni dela, ni zmage. Noben hip
se ne sme zamuditi in nihče se ne sme odtegniti
delu. Nasprotniki so napovedali delavstvu boj!
Delavci — odgovorite 1 ■

Finančni načrt za ljubljansko občino.
V zrdnji seji ljubljanskega občinskega sveta
je župan predložil obšren finančni načrt za izvedbo
različnih stavbnih del, za katera bi se imela sred
stva pribaviti s posojilom, ki bi z unifikacijo vseh
mestnih dolgov znašalo 101*/»i. *milionov kron ter se
izvršilo v obliki delnih zadolžnic. Z ozirom na to,
da se bo morala javnost mnogo baviti z načrtom,
objavljamo za danes vsebino županovega poročila,
kakor se je doslej publiciralo. Zupan navaja v njem :
I. Po skl« pu občinskega sveta je naročil pred
leti profesorju češke politehnike v Pragi Janu Vla
dimirju H raškemu, da je izgotovil splošni kanali*
začni načrt, H ima biti vodilo za izvrševanje
kanalov v posameznih delih mesta, V
tem okviru je bilo izvršenih že nekaj kanalov. Vsled
osuševanja barja se bo Ljubljaničina struga za dva
metra poglobila in izdatno zožila. Ker se bode po
provedenem osuševanju mnogo vode odvajalo po
Gruberjevem kanalu, bode tekla skozi Ljubljanico
manjša množina vode, kakor dosedaj. Jako zelo se
bo to poznalo ob suši, ki navadno nastopa v po
letnem in v zimskem času. Tedaj se utegne zgoditi,
da, če se tudi kanalom ustja znižajo ter v bodočo
kuneto sredi Ljubljanice speljejo ostanejo vidna.
Vsled tega je potreba, da mestna občina misli, da
se napravijo, kakor je v načrtu pref. Kraškega,
vzdolž Ljubljanice po obeh straneh zbiralna ka
nala, v katera bi se ustili vsi ostali kanali in po
katerih bi se potem odvajale prepadne vode v
Ljubljanico. Ze sedaj se je lotiti izvršitve zbiralni
kov, in s*cer P° eD* «trani Ljubljanice od Gra*
daščice dalje, po drugi strani od Prul do sv. Petra
mostu. Pod sv. Petra mostom bi se mogla zbiral
nika izpeljati v Ljubljanico. Oba zbiralnika bi stala
okroglo 360.000 K. Na Tržaški cesti bo treba novih
kanalov od novrga poslopja državne obrtne šole
do kanala na Tržaški cesti. Ta trošek iznaša pri
bližno 67.000 K. Treba bo kanala v podvozu Mar*

tinove ceste in do tovarne Kolinske delniške družbe
za kavine primesi, Ti troški so pvoračunjeai na
okroglih 37.000 K. Za kanaližscijo na ulicah biv
šega preskrbovališča bo treba 13 000 K, za kanal
v Simon Gregorčičevi ulici 13.000 K. Za vsa ta-de la
bo treba izdati okroglo svoto 500.000 K.
2. V zvezi z osuševanjem ljubljanskega Barja
projektirana je v Ljubljani naprava razširje
nja obrežij ob obeh stran eh Ljubljanice
in sicer na desnem bregu od Zatiške ulice do Fran
covega mostu, na levem bregu pa cd Brega do
Francovega moslu. Že površen pogled na načrt
mesta Ljubljane pokaže, da se z napravo teh ob
režij izvrši neko delo, ki ostane nepopolno in da
bode pogled na ti zidani obrežji, ki bosta na enem
bregu reke daljši, ko na drugem, silno neugoden.
Mestna občina seveda nima nikake pravice zahtevati,
da se v zvezi z osuševanjem Barja napravite daljši
obrežji, kakor je bilo prvotno v načrtu. Vprašanje
pa nastane, če ne kaže, da bi ona sama izvršila
ob obeh straneh one dele obrežja med sv. Jakoba
in jubilejskim mostom, katerih ni v prvotnom na
črtu, ne v proračunu. Ljubljanica sicer po regu
laciji ne bode široka ; vendar se bode o normalnih
časih toliko vodo ] e njeni strugi pretakalo, da
bode osvežujoče in Da oko oživljajoče vplivala.
Zato je želeti, da se obrežje kolikor mogoče do
zida. Poročilo opozarja na druga mesta, ki imajo
obzidana obrežja sredi mesta in lepo uravnana z
drevesi zasajena in obzidana sprehajališča na ob
režjih rek. Da se to izvrši, naj se v ta namen na
jame posojilo 800 000 K.
3. Po osuševalnem načrtu se imajo razen Hradeckega in jubilejskega mostu podreti vsi mostovi
v Ljubljani ter nadomestiti z novimi. Za napravo
novega Francovega in šentpeterskega mostu ter s
popravo mostu črez Gruberjev kana1, na Poljanski
cesti je postavljena v proračun vsota 110.257 K.
Razume se samoposebi, da se s to vsoto absolutno
ne bode izhajalo. Prišla jo v proračun le vsled
tega, ker se svoje dni, ko se je ta proračun se
stavljal, po zastopnikih mestne občine niso zadosti
temeljito varovale njene koristi. Po načrtu in pro
računu, katera je mestna občina prejela od raznih
tvrdk za napravo novega Francovega in šentpeter
skega mostu v železnobetonski konstrukciji, bosta
stala samo samo ta dva mostova več ko 175.000 K,
tedaj okroglo 65.000 kron več, kakor je proračunjeno v zvezi z osuševalnimi deli.
Poleg tega bode merala mestna občina pri
spevati k gradbi državnega šentjakobskega mostu.
Računati je (u pa z najmanjšo vsoto 20.000 K, ker
je mestna občina zavezana pešpot ob obeh straneh
napraviti na lastne stroške.
Končno postane vprašanje naprave mostu Črez
Ljubljanico ob podaljšanju Opekarske ceste vsled
tega, ker se bode zidala na Prulah lil. mestna
deška ljudska šola, pereče. Za ta most, ki bode
v železno-betonski konstrukciji stal okroglo vsoto
100.000 kron, bode imela mestna občina leta 1910
prihranjenih 50.000 K. Treba je torej skrbeti za
pokritje še ostalih 50.000 K. Poleg tega pa bode
treba skrbeti še za direktno zvezo mostu s Kar
lovško cesto ter v ta namen odkupiti od bratov
Koslerjev od njihovega vrta za napravo zvezne
ceste potrebni svet. Stroške tega odkupa ter na°
pravo ceste računim na 30 000.
Končno bo kazalo napraviti na Poljanski
cesti nov soliden most čez Gruberjev kanal, ker
je ta most sedaj v tako slabem stavbnem stanju,
da bode v najkrajšem času potrebno napraviti vso
vrhno nosilno konstrukcijo novo. Tudi oporni zi
dovi so že izbočeni in jako slabi. — Nov most bi
stal 70 000 K in bi se dalo od barjanskega osu
ševalnega zaklada izposlovati k gradnji njegovi vsaj
15.C00 K prispevka, tako da potrebščina za mo
stove, katero bi bilo treba pokriti s posojilom, iz
naša 190.000 K.
4. V svoji seji dne 20. julija 1909 je sklenil
občinski svet zidati poslopje za državno obrtno
šolo, Kakor sem v svojem poročilu z dr.é 15. julija
t. 1. navel, bo ta šola stala okroglih milijon kron
in sicer stavbišče s pristojbinami vred okroglo
50.000 K, stavba sama okroglo 850.000 K, ograja
30.000 K, za nepredvidne troške, dalje za interkalarne obresti, troške za načrte ter za vodstvo in
hadzorstvo stavbe 70.000 K. Ze delno pokritje
stavbnega troška poslopja državne obrtne šole je
dovolilo c.'kr. finančno ministrstvo odpis 900.000
K 3% državnega za regulacijo mesta vsled zakona
z dsé 8. julija 1896, drž. zakon št. 132 dovolje
nega posojila. Ta odpis je vreden za mestno ob

vrsto, iz Koroške Bele, Kosir.
J® “r^L0
narodnosti, kakor pač znajo taki ljudje. J kolesih v' spodnjeavstrijskem deželnem zbora pa m
Sedal, kakšno sramotno postavo »? »Bend.
krščanski socialci. Tako smo torej imeli časi, po
slušati same črnosuknježe, župnike, ki ni noben
od njih delavec ali kmet, pa vendar znajo delan
toliko lepih besed in obljub. Noben od teh ni
delavec pa vendar so govorili o delavstvu. Noben
ni kmet, pa vendar toliko lepih besed, seveda
samo besedi za kmeta; noben m svobodomislec,
Konec prih.
pa vendar so o tem govorili. Da pa socialne de
mokracije niso pustili Y miru, to se pa tako
razume. Nato je znani Čebulj predlagal in prežvekal dve resoluciji, eno zoper svobodomislece,
da ne smejo več zborovati med delavstvom in
diugo, da naj kranjski državni poslanci le naprej
V torek, dne 5. t. m, so ožje volitve obstruirajo. In komedija je bila pri kraju. Tekom
na Goriškem. V ožjo volitev prideta dva zborovanja so ljudje odhajali in prihajali, kakor
ob kakšnem semnju, bilo je namreč na prostem.
klerikalca z dvema liberalcema. Interes S tem shodom si klerikalci pri nas niso pridobili
stranke in politične razmere na Goriškem nobenega novega backa, kvečjemu če so katerega
zahtevajo, da se socialno-demokratični izgubili. Mi smo prav zadovoljni.
Jesenice. (Nesreča.) Ob selitvi g. dr. Pret
volilci vzdrže vsakršnega glasovanja. Na narja, dne 25. septembra je padel na triinpolših glasov ne sme dobiti ne liberalec, ne letnega dečka nad 80 kg težak zavitek. Deček je
bil takoj mrtev ; sin je tovarniškega deiavca Ignaca
klerikalec. To smatraj vsak naš volilec Štemba'a.
Starši, pazite na otroke!

čino 754.605 K 54 li. Po vsej pravici je sicer
pričakovati, da glede na važnost državne obrtne
šole, kakor tudi na večkrat izrečeno pripravljenost,
podpirati ustanovitev take obrtne šole kar najizdatueje, deželni zbor dovoh toliko prispevka, da
se pokrije ostala stavbna g’avnica ; vendar je treba
mestni občini najeti posojilo 750.000 K, ker te
vsote država ni v gotovini plačala, temveč mestni
občini le odpisala g tov v 40 letih vračljiv dolg.

Socialno - demokratičnim voSiicem na Goriškem!

za svojo dolžnosti

deželni volilni odbor.

Dopisi.
Z Viča Klerikalno konsumno društvo iz Ljub
ljane je otvorilo svojo prodajalno na Glincah. To
bi ne bilo nič posebnega, kajti čas je že, da se
je to društvo tudi enkrat pokazalo na svetlo, do
sedaj je tako spalo svoje žalostno življenje v neki
kleti v Ljubljani. Ali nekaj drugega je, kar mo
ramo pribiti. Namreč nesramna agitacija za to
prodajalno ! Najprej : maša, potem : blagoslov,
potem: Krekovo fraziranje — nazadnje pa bla
tenje prodajalne „Kons. društva za Ljubljano in
okolico“ na Glincah po čas. „Slovencu“. V do
pisu iz Tržiča v torkovem „Rdečem Praporju“ je
bilo povedano, da je klerikalno konsumno draètîo v Tržiča žalostno pogorelo kljub blagoslovom
dr. Kreka. On „Slovenec“ vspričo bankerota ka
toliškega konsuma v Tržiču se drzne še vpiti: le
tisto deio je dobro, ki je z Bogom započeto . . .
ter namiguje, češ : v prodajalni „Kons. društva za
Ljubljano in okolico“ na Glincah še ni z
Bogom započelo, tam imajo celo prodajalko, ki
svoje dete ni hotela krstiti pustiti. .. Gospodje
okrog „Slovenca“! Primite se za nos ter povejte.
ali tržiški konsum ni bil z Bogom započet? Mar
ni bil P a p o v „ božji “ ? ! Ali morebiti takrat v ka
toliškem konsumu v ljubljanski Zvezdi ni bilo
Boga, ko je šlo že čisto rakovo pot? Ali pri
vseh tistih klerikalnih konsumih, ki so šli po vodi,
ni bilo Boga? No — resnica je in ostane, če je
kje bogokletstvo doma, potem je pri klerikalcih.
Za vsako lumparsko počenjanje imajo Boga, Boga
in Boga. Ce bi ta svojat imela nekoliko po
božnosti v sebi, bi svoje ciganstvo pač pokrivala
saj z malo bolj primernim plaščem. — Delavci
Viča in Gline! Proč od te licemerske, nič
vredne, hinavske bande. Za poštene delavce je
gospodarska organizacija v okrilju „Konsumnega
društva za Ljubljano in. okolico“ — za Vič in
Glince pa ondotna prodajalna, ki se nahaja v
Marenčičevi hiši ob Tržaški cesti.
Javornik na Gorenjakom. (Klerikalni shod
na Javorniku.) Ne bi pisali o tem žalostnem
shodu, ako bi ne bil jeseniški novičar v „Slo
vencu“ izlival umetnih slavospevov in čenčal o
burnem ploskanju, ki ga ni bilo. Shodu je pred
sedoval tisti Čebulj, ki smo mu že tolikrat doka
zali nesramne laži in obrekovanja, na kar se nam
še do danes ni upal odgovoriti. Na to je nastopil
bohinjski župnik Piber, ki je še dosti stvarno in
poljudno govoril, samo mislil je, da so sami na
vzoči delavci in je na vse pretege obljuboval, kaj
bodo vse storili njegovi kolegi poslanci za de
lavce, posebno za volilno pravico delavcev v
občinah. (Na prvi seji deželnega zbora v sedanjem
zasedanju pa njegov kolega Šuklje med razno
vrstnim gradivom, ki ga ima obdelati deželni
zbor, volilno reformo niti omenil ni. Prazne ob
ljube!) „Dosedaj še niso ničesar storili vaši po
slanci,“ se je oglasil nekdo iz množice. „Same
obljube.“ Neki kmet pa pravi: „Prej bo Sava
nazaj gor tekla, kakor da bo pri nas delavec
župan.“ Piber je šele tedaj uvidel, da je tudi
nekaj kmetov na shodu in je obrnil svoj govor
kmetom. Slikal jim je v duhu rodovitne planine,
tako da so se kmetom kar sline cedile po dobrih
pašnikih. To pa zopet delavcem ni bilo všeč ter
so glasno godrnjali. Jeseniški dopisnik je mislil,
da so odobravali. Nekdo se oglasi : „Danes je
delavski shod.“ Piber je v zadregi, ne ve komu
bi govoril, kmetom ali delavcem, pa pravi čez
nekaj časa: „Bom pa o planinah drugič govoril
samo kmetom.“ Na to pa nastopi jeseniški župnik
Skubic, ki je po svoje razlagal svobodno misel
in socialno demokracijo. Udrihal je, da se je kar
kadilo. Lagal je, da je svobodna misel in soci
alna demokracija eno in isto. Ljudje so se mu
pa smejali. Nazadnje pride še tretji župnik na

TfSl. (Narodna delavska organiza
cija ali falirana firma v Trstu.) Vsem je
znano, da se je ta organizacija ustanovila name
noma, da Škoduje vsakemu delavskemu gibanju.
Gojila je krumirstvo v škodo mednarodno organi
ziranega delavstva in v korist mednarodno organizi
ranih kapitalistov. Surova agitacja je bila naper
jena največ proti zavedi nemu, na razrednem polju
se bojujočemu delavstvu. Toda vsaka stvar ima
svojo mejo. Nezavedni, revni slovenski delavci so
potrpežljevo skoro 2 leti čakali na izpolnitev vsako
vrstnih Mandič-Jakličevih obljub. — Njihovo stanje
se je dan za dnevom slabšalo, toda lepo število
je zapustilo N. D. O., tako da niso zdaj nikjer or
ganizirani. Vse to še ni obupno za N. D O Ce ima
Mandič vedno smolo, je še vedno kunšten človek
in zna marsikaj pogruntati v prid N. D. O. će je
doktorček izgubil zaupanje v Jakliča št 1., sreča
Jakliča št. 2. pod imenom Jadrejčič; oba sta naj
brž. izpoznala, da je N. D. O. prišla ob kredit in
tako sta iztuhtala način, da bosta še vnaprej vo
dila revno deiavstvo za nos. — Pred par meseci
je organizacija transportnih delavcev (skupina
uslužbencev glavnih skladišč) sklenila pripraviti
vse potrebno za izboljšanje položaja delavcev te
stroke. V ta namen je izvoljena komisija zastop«
uikov raznih kategorij, da preštudira stvar, izdela
I/ memorandum in ga predloži potem raznim obla
stim Zavedni delavci dobro vedo, da je mogoče
le potom močae organizacije prisiliti delodajalce,
da pričnejo resno vpoštevati njihove zahteve : pri
čelo se je živahno gibanje, organizacija je narasla
nad 500 č'anov ; ali med tem časom se je zdra
mil nekdanji predsednik te organizacije Ivan Jedrejčič kritizirati formo centralistične organizacije,
katere je bil sam med drugim ustanovil io a
katero je kljub temu, da ni bil odkritosrčen prija
telj nobene organizacije vsaj navidezno nastopal
kot za najboljšo. Pred par tedni je sklical zboro
vanje na podlagi § 2 v gostilno pri «stari breskvi»
v ulici Belvedere. Za to zborovanje se je naslonil
nr premikače železniških vozov v prosti luki (na
takozvane volarj ) To je kategorija trpinov, ki
rada veruje vsakomur, ki jo hoče izkoriščati v svoja
politične ali osebne namene s sladkimi obljubami.
Leta 1906 so bili organizirani v skupni medna
rodni organizaciji in seveda tudi deležni plačilne
regulacije istega časa. Ko se je pozneje ustanovila
N. D. O., so vsi popustili najbrž iz hvaležnosti
staro organizacijo iu vstopili v Mandičevo. Predlo
žili so spomenice na narodni podlagi, katere so
seveda šle v koš, za to naj vsak posamezni po
gleda v lastni žep in prepričal se bode, da je
mnogo izgubil, a nič pride bil. Tudi Mandča so se
naveličali; zvest h je ostalo tam 6 ali 7. 2al, da
imajo ti reveži premalo zaupanja sami v sebe ker
mislijo, da pride na svet vsemogočna oseba, da jih
reši žalostnega položaja, mesto da bi zaupati soli
darnosti delavstva. Na omenjenem zborovanju je
Jedrejč.č pokazal, da bi hotel organizacijo za ss,
na svoji podlagi, ne narodne, ne mednarodne
temveč okalno Jedrejčičeve forme. Teden pozneje
je sklical zopet zborovanje; prišlo je nekaj naših
m malo njegovih pnstašev, mož se je zbal in jo je
popihal. Na to skliče zopet zborovanje za vse de
lavce tudi v sstem lokalu, v katerem ie slišal od
naših očitanja svojega postopanja, ko je bil še
predsednik organizacije. Navzoči so pazao poslušali
ib končno so se pričeli povpraševati*, čemu vendar
toliko organizacij P Mandiču in njegovim pristašem
r*
t.
ugajalo, poklical je najbrž svoje
ljudi k sebi in jim zažugal, da naj pazijo, kaj de
lajo. Tekom pretečenega tedna so narodnjakarji
skupno z Jedrejčičem tuhtali, kako bi zatajil- na
čela in naslov N. D. O. ter tiskarne «Edinost», in
na taki podlagi vjeli pod svoj jarem vse usluž«
bence glavnih skladišč, f zdali ss obširen oklic na
prvem mestu v italijanskem in na drugem mestu
v slovenskem jeziku, na katerem je podpisanih 7
uslužbencev glavnih skladišč, med temi dv* itali
janske narodnosti, katere je na zvijačen natbn Je*
drejčič npfirbal za podpise. Dotični so sklicali shod

. .. nje 19. septembra t. m., ob 9ł/j doaecJ'?'... „e morda v «Narodni dom», tempoidB«. /
re
Penice. Na tem shodu sta Mandič
već»fgjjel* pravi pravcati fiasko.
ia '^7 bilo kakih 150 "oseb, med temi 50
N,v^\tfémikaêev, vsi drugi pa delavci raznh
rijbrte zbobnani od N. D. O., torej vse drugo,
• r'7;öeocev glavnih skladišč oi bHo na shodu,
-Infi so pa vsi pred glediščem na u'*c* * ûd tega,
ci (ako sleparski način sklêcanega shoda, üdelejesci shoda so plačali po 20 vin. vstopn ne. Gosp.
jïranjc je otvor.i sho i. predsednikom je bd izvoljen
Jedrejčič, obrnem je tud- poročal o razmerah, ki
vladajo v glav. skladišč h Omeniti moramo, da se
je ta od siovcn-k h narodnjakarjev sklicaai shod
vršil le v italijanske® 'ei'ku, kljub temu, da je
bilo le 10 delavcev italijanske narodnosti navzočih.
Govoril je edina v slovenskem jeziku naš sodrug
Štok, ki /« povdarjal potrebo skupne akcije soliđan» združenega delavstva brez razlike narod
owi.;, G. Mandič je našemu Štoku odgovarjal v
julijanskem jeziku; menil je, da je udeležba pčla,
da se ne more ničesar sklepati. Mandič je v ne
deljo zatajil tudi svoj mili slovenski materin jezik,
branil se je slovenščine kakor hudič križa. Naš
ital. sodr. Fornasari je Mandiču očital krumirstvo
Končno je bila od narodnjakarjev sklenjena resolucija,
da priznajo za vodstvo akcije le odbor, v katerem
to zastopane vse prizadete organizacije in s tem
se je snnšna komedija končala, za katero so mi
slili, da bedo plačali stroške uslužbenci glavn h
skladišč z vstopnino. A takrat so se pošteno vre
zali. Mandič je tudi trdil, da nima nobeden večine
v organizacji ne socialist; in ne oni, vendar pa bi
moral vedeti, da je čez 500 članov napram pri
bližno 50 pretežna večina. Farbali ste cele 2 leti
v narodn h o-ganizac-jab prem kače z obljubami,
morebiti sedajo farbati še nekoliko časa od Jedrejč ča
ali mi smo globoko prepričmi, da bodo v najkrajšem
času tudi oni odpr i oči ter se združ li z lastnimi
sotrpini v organizacijo delavcev glavnih skladišč,
ki je edina, katera jim je že in bo še pomagala
za izboljšanje njihovega položaja.

Domače vesti.
Lepo blamažo so skupili liberalci na tajni seji
kranjskega deželnega zbora. Podpisali in vložili so
interpelacijo, katere niso bili niti prečitali. Šlo je
za nekak zaplenjen članek, ki je «Slovencu» silno
pokvaril tek. Nc vemo seveda, če je res tako stra
šen, ker ga nismo čitali, verjamemo pa, da je bil
spisan nalašč za korfukacijo. V tem se demagogi
od nekdaj razlikujejo oJ demokratov. «Mlad » v
liberalni stranki, ki so skuhali svojim poslancem
tudi to kašo, so sicer sami «akademiki», ampak
vn njihova taktika je vendar najprostejša demago
gija, najumazanejša špekulacija na najnižje inštinkte
ljudstva. Zato je verjetno, da so skovali članek ne
iz prepričanja, ampak da bi se koiifisciral in da bi
potem paradirali kot mučeniki, Ker res ne poznajo
razmer v deželnem zboru, so mislili, da se bo za
plenjeni članek imuniziral in tedaj bi se bili po
stavljali s svojim votlim radikalizmom. Toda go
spodje bi bili vendar lahko imeli toliko ozira na
svoje poslance, da bi jim bili povedali, kaj je v
interpelaciji. Na drugi strani pa bi se seveda smelo
pričakovati tudi od poslancev, da se prepričajo, kaj
podpišejo in o čem interpelirajo. Da je moralo biti
sila žalostno, ko so preklicali svojo interpelacijo in
začeli tarnati, da jih je sram, že radi verjamemo.
— ide je kriv? Zanimivo je, v kakšnem
tonu govore klerikalci na Kranjskem zadnji čas z
liberalci. Le za primer navajamo sledečo notico v
torkovem •Slovenca»;
•Poslanec Demšar ia poslanec dr, Novak.
Po današnjem klavrnem nastopu liberalnega po
slanca dr. Novaka, ki še sedi v deželnem zboru,
dasi mu je večina tiste trgovske zbornice, ki ga
je izvolila, izrekla nezaupnico, smo se obrnili ba
poslanca Demšarja in dobili sledeče pojasnilo:
Zaradi aastopa s poslancem dr. Novakom v če
trtkovi zbornični seji se ne bom prav nič opra
vičevat Za svojo dolžnost si štejem, da pokažem
vsakemu poslancu nasproln h strank, ki se bo v
surovi obliki silil med moje tovariše, da nisem
zadovoljen » takim zaletavanjem! — Tako je
pojasnile vrlega, odločnega našega poslanca Dem
šarja. Njegovemu pojasnilu pristavljamo, da se
je zaletaval poslance dr. Novak v četrtkovi lajni
seji v velezaslužnega načelnika naše stranke, po
slanca dr. Šušteršiča. Popolnoma prav je imel
poslanec Demšar, da je poučil poslanca dr. No
vaka, naj ne sili v načelnika naše stranke, ker
je to zelo, zelo «nedostojno». Le skromni, go
spodje liberalni gostači v kranjskem deželnem
zboru 1
, .
To je ros nsčin govorjenja, đa lahko vzđ’gne
človeka. Autpak vprašati se sme vendar, kako je
iranjskim liberalcem pri duši, če se spomnijo, da
«5 »mi, prav sami izročili ilegalcem moč, ki jih

iz njih, da še prav ziniti ne smejo. In lansko po
bratimstvo 1 la zveza ob lanskih volitvah! Sedaj
dobivajo plačilo in še smiliti se ne smejo človeku.
Slabo se jim godi, klavrna je njih usoda, ampak
taka je, kakršno so si pripravili in kakršno pač
zaslužijo.
— V kranjskem deželnem zboru morajo
imeli res lepe manire. Iz posameznih nejasnih
notic in iz neke nepopolne interpelacije poslanca
dr. Novaka je razvidno, da je bilo na zadnji
tajni seji nekaj, kar diši vsekakor bolj po beznici
nego po deželnem zboru. Kolikor je mogoče
uganit«, je poslanec (!) Demšar dejansko na
padel Novaka. Ali ga je udaril, ali mu je
izpodletelo, ali je tudi kaj skupil, se ne more iz
vedeti. Ko je dr. Novak na torkovi seji hotel go
voriti o tem, mu je Šuklje odvzel besedo, češ,
da se je to zgodilo na tajni seji. Na vsak način
je to nova navada in gospod glavar se zelo moti,
če misli, da je surovost popravljena, ako se mora
molčati o njej. Tajne seje so itak šega, ki se
nikakor ne vjema z demokratizmom. Deželni zbor
vendar ni izvoljen, da se skriva pred ljudstvom.
Če pa mislijo uvajati tajne seje zato, da se bodo
bolj komodno klofutali, bo ta parlamentek kmalu
izgubil še zadnji ostanek ugleda, ki si ga je še
ohranil.
— Disciplina v liberalnem tabora je pač že
davno „na psu". Sedaj se ji pa že tako slabo
godi, da gospodje sami ne morejo več molčati.
Tako je dr. Tavčar v ponedeljek objavil sledečo
izjavo v „Slovenskem Narodu“:
Kje jedi s ci p lin a? Vsaka stranka mora
poznati vsaj toliko discipline, da svojim poslančem prepušča, izbrati si primerno taktiko
v odločilnih trenutkih. Pri klerikalcih ne bodete
nikdar čuli, da bi jih njihovi ljudje med za
sedanjem deželnega zbora vehementno napadali
ter jim očitno metali polena pred kolena. Vse
drugače je pri nas! Vsak — in tisti, ki o po
slovniku deželnega zbora še pojma nimajo, ki
bi, da sede sami v deželnem zboru, niti nuj
nega predloga sestaviti ne umeli, kriče najbolj !
— hoče imeti svojo taktiko, kateri je glavna
modrost razsajanje, pretep in druge take reči,
ki dandanes nasproti večini 27 klerikalnih glav
ne bi imele trajnega uspeha in to tudi takrat
ne, če bi hrupna obstrucija še mogoča bila.
Pod častjo naših deželnih poslancev bi bilo,
če bi se pustili na ta način terorizirati. Kadar
bo končano zasedanje, takrat naj se poslanci
na račun pokličejo, in gotovo je, da se za
svoja mesta ne bodo trgali. Nasprotno prav
radi jih bodo prepustili mlajšim, kateri so pre
pričani, da so toliko inteligentnejši od starejših.
Dr. I. T.
Dr. Tavčar se že davno jezi nad „mladimi“,
katerih mladost se pa kaže le v tem, da zabavljajo
bolj grobo od starih in da si domišljujejo deset
krat več. Če je pa prisiljen nastopati s takimi iz
javami proti članom lastne stranke, morajo biti
razmere y liberalnem taboru že popolnoma ne
znosne. Čuditi se temu seveda ni ; tako je v vsaki
stranki, ki propada in čuti, da se nima nikjer
več oprijeti. Namesto nasprotnika pa koljejo drug
drugega.

Zadnje vesti.
Goriške volitve.
Gorica, 1. oktobra. Zaupniki so enoglasno
sklenili abstinenco pri ožjih volitvah.

Iz deželnih zborov.
Deželni zbor Kranjski.

Deželni zbor je imel včeraj kratko sejo. Na
dnevnem redu sta bila poročili deželnega odbira
o reformi občinskega volilnega reda in lovskega
zakona. Zbornica je odkażała prvo poročilo ustav
nomu, drugo pa upravnemu odseku. Pr h?dnja seja
se naznani p:smenim potom.

zbora. Kakor se z gotovostjo zatrjuje, namerava
vlada deželni zbor odgoditi na zimo.
Praga 2. oktobra. Potovanje češkega ministra-krajana je v tesni zvezi s sanacijo češkega
deželnega zbora. Dr. Žaček ima nalega, da ustvari
pogoje za uspešno delovanje deželnega zbora, V
to svrho ima pripravljene čisto konkretne pred
loge o aktualnih političnih vprašanjih.
Ograka kriza. Budimpešta, 2. oktobra.
Včeraj je cesar sprejel v avdjenci nadvojvodo
Franca Ferdinanda. V političnih krogih se zatrjuje,
da je avdijerca v zvezi z ogrsko krizo in zlasti še
z današnjo avdijenco Košuta.
«Velelzdajniiki» prooaa. Zagreb, 2. oktobra.
Daaes popcludne se razglasi sodba v zloglasnem
procesu proti veleizdajnikom. Semkaj je dešlo vse
polno orožmštva in tudi vojaštvo je pripravljeno,
ker se je po razglasitvi obsodbe bati resnih izgredov.
Strnpeoo žganje. Budimpešta, 2. oktobra.
Kemični centralni zavod je dogna', da je vsled
žganja, ki ga je razpečavala importna družba
«Atalanta» umrlo 59 ljudi in 71 jih je nevarno
obolelo. Ravnatelja Szabota, ki je pobegnil, poli
cija zasleduje.
Zahtevajte
po vaeb goitllnab,
kavarnah Inv
brivnicah
HJ

MF*

Umetnost in književnost.
Slovensko deželno gledaliiče. Danes, dne
2. oktobra t. 1. se otvori gledališka sezona z dramsko
predstavo (za uepai). v nedeljo popoldne ob 3. je
prva ljudska dramska predstava, v nedeljo zvečer
pa je prva operna predstava (za par). Kakor do
slej, se vrše tudi v bodoče popoldanske predstave
ob nedeljah izven abonementa. Vse operne in
operetne premijerske predstave se vrše izven abonnementa. Prva dramska noviteta bode Mchaelisova
drama «Revolucijska svatba» ; prva ljudska pred
stava bo vprizoritev Nestroyeve burke «Utopljenca» ;
prva operetna noviteta Fallova «Dolarska priucesa» ;
prva operna noviteta pa a* Albertova «Nižina».
Ker je opera «Nižina» v pevskem in zlasti orke
stralnem oziru izredno težka, se vprizori kot prva
opera v novi opremi in s pomnoženim zborom
opera «Lnhengrin».

Strokovni pregled.
Seja strokovne komisije v Ljubljani z zelo
važnim dnevnim redom bo 7. oktobra. Prosim vse
zastopnike organizacij, da se te seje zanesljivo ude
leže. Lokal: v tajništvu. Začetek ob 8. uri zvečer.
A. Kristan, strok, tajnik.

Gospodarski pregled.
Seja nadzorstva in upravnega odbora Kom.
društva za Ljubljano iu okolico bo 8. oktobra zve
čer v strokovnpm tajništvu. Začetek ob 6. ari zve
čer. Prosim polnoštevilne udeležbe.
A. Kristan, tč. predsednik.

Shodi.
Leani delavci v Ljnbljani imajo v nedeljo,
dne 3. oktobra v salonu gostilne «pri Levu» na
Marije Terezije cesti splošen shod, na katerem se
bo razpravljalo o važnih zadevah. Dolžnost lesnih
delavcev je, da gotovo pridejo. Začetek shoda ob
9. uri popoldan.
Hiša z vrtoa ob cesti v Trbovljah bo pro
dana v Fortetovi gostilni na prostovoljni dražbi
dne 14 oktobra ob ‘/«10. dopoldne za
izklicno ceno 15000 K. — Dr. Josip Kolšek,
odvetnik, Laško.

H. Suttner
LinbSiana :: mestni trg

Deželni zbor NižjsaTitrijaki.

razpočil a ure, zlatnino in
srebrnino Da vse kraje svet-,
obrnite se zanesljivo na domačo slovensko
tvrdko. — Veliki novi cenik zastonj.
“Üiff Novost : Ploščnata, tanka, prava
n'kelnasta Anker • Roskopf ura na 6
kamnov, pokrovi ostanejo vedno beli,
prav natančno 36 ur idoča K 4'50.
Srebrne ure od 6 K napr.j. — Večletno
jamstvo. Ako blago ne ugaja, se denar
vrne nszaj. — Verižico s slov, tr&fcovii
:: nikelnasta K l'2O, srebrna K 5’ . ::

Dunaj, 2 oktobra. Deželni zbor je razpravljal
o nujnem predlogu posl. Silbererja zastran
pospeševanja avstrijske avijatike potom
ustanov. Tekom debate o socialno-demokratični
interpelaciji glede zdražitve mleka je došlo do
hrupnih spopadov med soc;aloimi demokrati in
krščansko-socialno vočino.
D u n a j, 2. oktobra. Upravni odsek je sklenil,
da sprejme sedeminpolmilijonsko preko
rače n j e pri zgradbi blaznice v Steinhof u z ob
žalovanjem in grajo na znanje. V pokritje se na
jame hipoteka ali pa komunalno posojilo.

Kupujte

LeX Axmann. Dunaj, 1. oktobra. Konferenca

Bienertha, Sttlrgkha in Schreinerja se je pečala z
vprašanjem, ali bi bilo predložiti lex Axmann
cesarju v sankcijo; definitivnega niso sklenili
ničesar, pač pa se zagotavlja, da vlada najkasnejše do 9. oktobra odgovori na tozadevni nujni
predlog dr. Luegerja.
Cežko-aemška sprav«, Praga, 2. oktobra.
Spravna pogajanja popolna mirujejo. Danes zasliši
ministrski predsednik Bienerth cesarskega namest

ifl« tako ošaine? Da bi /meh klerikalci večino v
teeii, tudi če bi se liberalci upirali, je pač gotovo,
-tdt ko se je osnovala volilna reforma, kt je naiz Šušteršiča nekronanega kralja kranjskega,
'■Jasici gladili klerikalcem pot m Jim ustrezali,
äj8 «o mogli, le da preprečijo tak volilnired,
«tndi delavcem dal kaj zastopava. Libebrez najmanjše opozicije glasovali za nika in deželnega nadmaršala, nakar se v mini»
'”'***> Dovnika, ki dela zdaj take reveže sirskem svetu odloči usoda češkega deželnega

v trgovini s jpaialrj®***

Ivan Vrečko

’

Ljubljana, Sv. Petra cesta 31.
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Zaradi pr«s«liWt 10% popusta.

Izhaja v Ljnbljanl vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K!
za četrt leta 3 50 K, mesečno 1.20 K.
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9 50 K za četrt leta 4 80 K
IPssaH„m fttavllba 18 v.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije»
106. Štev.

V Ljubljani, v torek, dne 5. oktobra 1909.

Vabilo na naročbo.
Sodruge in prijatelje vabimo na novo na
ročbo, dosedanje naročnike pa, katerim je potekla
naročnina koncem meseca septembra da jo zopet
obnové.

»Rdeči prapor“
izhaja trikrat na teden ter velja

Za Avstro-Ogrske dežele:
K H8*—5 6 7

za celo leto

za pol leta
za četrt leta
na mesec

„ 7*—
„ 3 50
„ 1*20

Za Nemčije:
za pol leta
za četrt leta

K
„

7*90
4*—

Za Ameriko:
za pol leta
za četrt leta

Re klamaclje so poltnine proste
Nefrankirana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserati: Enôstopna petit - vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

K 9*50
,, 4 30

Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri
poročajo naš list svojim sodrugom, prijateljem in
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in kavarnah, v katere zahajajo in naj nam pošljejo
naslove takih znancev, ki bi ga naročili, če jim
ga pošljemo na ogled.

!
;
Î
,

Upravništvo „Rdečega Prapora“. |
Novi boji.
Češki deželni zbor ne bo deloval ; spravna po
gajanja so se def nitivno razbila vled svojeglave
norosti čeških in nemških nacionalistov in pa za
radi naravnost vpijoče nezmožnosti Bienerthove
vlade. V zadnji fazi teh p gajanj ni šlo za nič dru
zega: Ali ae izvoli najprvo deželni odbor, ali se
začno popri j razprave o vladnih predlogah, ki

PODLISTEK.
Senca.
Gorenjski vlak sopiha skozi noč.
Tam gori proti Koroškem bode hladneje,
tukaj je še toplo. Leto je; po noči vročina pač ne
koliko pojenja, vendar pa ostane v zraku neka
toplota, ki v teh mesecih nikdar ne izpuhti po
polnoma. Po vseh vozovih imajo potniki okna
odprta. Drugače se ne bi moglo niti dihati.
Kadar pridejo tja v hribe, jih gotovo zoprd.
Noč je krasna. Nebo je temnomodro, samo
tuintam se raztezajo svetejše proge po njem. Vse
polno je zvezd, velikih, malih, rmenih, rdečka
stih, celo modrih ali višnjevih, ka-li? Nekatere se
vidijo nepremične, stalne, mirne, nekatere nepre
nehoma trepečejo, zmeraj enako, nekako hitro,
kakor lelegrafični zvončki na železniških postajah ;
nekatera pa zadrhti, pa se pomiri, pa zopet vstrepeče... Čez vse nebo, kar ga je videti iz vago
nov, se razteza, liki mlečna proga po temnem
morju, bliščeča Rimska cesta, iz katere se dvi
gajo posamezne zvezdice, kakor bi bile nataknjene
na nevidne žebljičke in pribite na tisto dolgo svetlo
progo,
. I
Med zvezdami pa plava mesec, varajoč oči.
Videti je, kakor bi se hitro, hitro trkljal po nebu,
in če pogledaš v stran, pa zopet tja gon, je laž
njivec s svojo izposojeno lučjo zopet na svojem
prejšnjem mestu, kakor da se ni niti za trenotek

merijo na premenabo deželne ustave. Dasi ste obe
prepirajoči se stranki interesiram na tem, da de
želni zbor enkrat deluje, vendar se je sprava nad
to smešno bsgatelo, ki ni vredna fajfe tobaka,
razbila. Človek ne ve, ali bi se čudil tej neozdrav
ljivi norosti meščanske nacionalistične politike, ali
bi se zgražal nad frivolno brezvestnostjo narod
njaških strank. Še veliko žalostnejšo in siromašnejšo
vlogo pa igra pri vsem tem Spektaklu vlada; v
njej sedita dva češka zaupnike, splošno velja za
eksponenta nemških nacionalcev, pa vendar nima
toliko vpliva ne na češko, ne na nemške meščanske
stranke, da bi to podrejeno etiketno vprašanje po
voljno in koristno rešila. Taka vlada bi pravza
prav ne utegnila drugega, kot da bi neprenehoma
zardevala nad lastno nesposobnostjo in sramoto.
Avstrije danes ne vlada Bienerth, ampak tlači jo
diktatura nacionalist;čoih kričačev; to spoznavajo
tudi pametnejši. elementi buržoazije, katerim pa
manjka poguma, da bi se energična uprli narod
njaškemu blaznenju.
Vpraša se: kaj sedaj? Precej gotovo je, da
bo državni zbor sklican 20. oktobra. Toda na
datumu ni toliko ležeče kot na tem, ali bo državni
zbor mimo deloval. Komaj so bila češko-nemška
spravna pogajanja pokopana, že se je razglasilo
med češkimi radikalci gslo: brez deželnega zbora
ne bo državnega zbora, in tudi slovenski klerikalci
obetajo, da bodo nadaljevali svojo božjastno in
bedasto politiko. Ia kaj potem ?
Nemški nacionalci že slikajo hudiča na zid in
v svoji plohotni nezmožnosti oznanjajo prihod § 14.
Bicnerthovi neskončni nesposobnosti je končno za
upati, da računa s takimi eventualnostmi. Toda
naše trdno prepričanje je, da vzbudi § 14. v ljud
skih slojih vihar, ki odnese Bienertha s političnega
pozorišča.
Delavstvo ne bo mirno prenašalo nadaljnega
zavlačevanja važnih življenskih zadev, ne bo mirno
gledalo, da se dan za dnem draže živila in da se

odmaknil. Morda je res ostal, kjer je bil prej in
samo naše oči so se motile? Takih zmot je vse
polno, v življenju in izven njega — namreč tam,
kjer k večjemu slutimo živi jene, opazimo ga pa ne.
Bila je krasna noč
Včasi je zavel opojen vonj iz gozdov, včasi
se je začula pesem slavčka iz loga, včasi je pripihljala blagodejna sapica, ter pobožala vroča čela
in lica, včasi se je utrnila zvezda in hitro, hitro
poletela skozi vzduh ter izginila hipoma; včasi je
zažvižgala parna piščalka, železni velikan se je
ustavil, nekoliko popotnikov je pobralo svoje kov
čege ter zapustilo vozove, drugi so zlezli v kupéje, piščalka je vnovič zavriskala, vlak se je po
časi zagugal, odmaknil, pa pohitel dalje v noč.
V mojem oddelku je sedela ženska, precej,
a ne pretirano elegantno oblečena, do trideset let
stara. Gledala je skozi okno — kakor jaz. Ka
mor je ona zrla, tja sem zrl tudi jaz.
Videl sem zvezde, mesec, Rimsko cesto, tem
nomodro nebo, hribe, hiše, gozdove, dim, ki se
je valjal od stroja, telegrafne drogove, semtertja
še kakšen drug predmet.
In druzega nič ...
Videl sem še nekaj, a tega ne morem opi
sati. Mogoče je, da sem se motil ; oči so mi osla
bele in včasi ne vidim stvari, ki jih vidi ves svet,
včasi pa menim, da vidim nekaj, česar ne vidi
nihče drugi. Ne — »menim8 ! V tistem trenotku
sem čvrsto prepričan, da vidim res nekaj. Ako se
pozneje spominjam, ne verjamem sam sebi. Kajti

Leto XII.

nabira prah na načrtu zavarovanja za starost in
onemoglost in drugih sccialno-političnih predlog h.
Ljudstvo zahteva od parlamenta svojih pravic. Za
hteva jih resno in nujno. Vsem škodljivcem ljud
skega parlameata, ki ovirajo njegovo plodovito
delovanje, frivolnim klerikalnim obsfrukcijonistom
prav tako, kot zlrglasni vladi, pa bo na razumljiv
način in dovolj glasno dopovedalo, da ne pusti
igrati se z življenskimi svojimi interesi. V boju za
svojo pravico bo delavstvo — kakor za časa vo
lilo o-pravnih bojev — stopilo na cesto in tam
sodilo brezvestno ravnanje svojih sovražnikov.

Finančni načrt za ljubljansko občino.
Konec.

5. Po dogovoru z južno železnico bode imela
mestna občina prispevati 30% k stroškom pod
voza na Martinovi cesti, ki so proračunjeni na naj
višjo vsoto 344.000 K. Ta podvoz bode v kratkem
gotov. Nastane torej za mestnp občino potreba,
svoj prispevek, ki bode znašal približno 103.200 K.
plačati. Ker za to vsoto ni pokritja, ga bode treba
iskati s posojilom.
6. Dekliškemu liceju je za šolo «Mladiko do
zidati prihodnje leto nov trakt. Za to treba poso
jila 70.000 K.
7. Uspehi tujskega prometa so očividni, v tem,
da je v letu 1905. prišlo v Ljubljano 39.946 tuj
cev, ki so prenočevali po hotelih in drugih javnih
prenočiščih; bilo jih je leta 1906. že 45.982, leta
1907 48.747 in leta 1908. 51.866. V prvih osmih
mesecih letošnjega leta pa se je tuj-ki promet v
Ljubljani v primeri z istimi meseci lanskega leta
povzdignil za 8981 oseb ter iznaša 41.960 oseb.
Kako važna je Ljubljana v turistovskem oziru
postala, je vidno iz tega, da se je Badecker v
Lipskera obrnil pred nekaj dnevi iz lastnega nagiba
do mestnega magistrata ljubljanskega s prošnjo,
naj mu dopošlje mestni načrt, ker ga hoče odslej

večkrat se pripeti, da si domišljam, kar je narav
nost nemogoče ...
Vlak sopiha skozi jasno noč in zdi se mi,
kakor bi ga spremljala senca, kateri nikakor ne
morem najti vira. Sence padajo samo od kon
kretnih predmetov; tukaj pa ni nič takega, kar
bi moglo dajati senco. In vendar plava neprene
homa okrog okna našega kupéja. Vidim jo, čisto
določno jo vidim. Prav tako hitro se pomika z
nami kakor vlak. Obrisov nima. Podobna je tistim
oblačkom, ki so na robeh tako stanjšani in tako
fino nijansirani, da je videti, kakor bi samo nebo
imelo tukaj nekoliko drugačno barvo. In zdi se
mi, kakor bi imela ta senca poseben pomen.
Čudno je. Po glavi se meša tisoč misli, a vse
so nejasne in nobena ni cela. Vrhutega se moram
vedno ozirati na tisto senco. Nočem se* pa se
moram. In menda je vendar vse to samo domišljija.
V tisti senci vidim svoj visavis. To je ne
umno. Kadar prav pogledam, tako kakor ljudje
navadno gledajo, moram priznati, da je neznanka
na svojem mestu in gleda v noč. Česa išče tam?
Tako se ne gleda zvezde in meseca. Morda vidi
tudi ona tisto senco. Ali bi jo vprašal? . . .
Kaj mi je mar vse to?! Kaj me briga ta
ženska s svojim tožno-sanjavim, vprašujočim po
gledom? .... Kam se neki pelje? ;.. Tudi to
mi ni nič mar. A vendar se vprašujem :
In kaj je s to senco ?...
Moja neznanka se oglasi.
Dalje pribi
—---- —7—»

zanaprej priobčevati v svoji — kakor znano —
po vsem turističnem svetu najbolj razširjeni knjigi.
Župan predlaga, naj se za 200.000 K napravi
električna železnica na Grad. Za okroglo 40.000 K
naj se napravi na Gradu restavracijski prostor z
veliko dvorano z galerijami, obširna razgledna ve
randa, na kateri bi imelo prostora 500 oseb. Vpe
ljati je treba tudi vodo in elektriko na Grad. Vse
to bi veljalo 270.000 K.
7. Za napravo lesene poletue gledališke arene,
ki naj bi se za poletne gledališke predstave zgra
dila v bližini pedturnske graščine, odnosno no
vega hotela «Tivoli», naj bi se najelo posojilo
100.000 K.
8. O napravi novega magislratnega poslopja
se izraža župan: Imel sem misel, prepustiti skrb
za napravo mestne hiše «Mestni hranilnici ljub
ljanski» ter sem si že tudi približno izračunil, da
bode tej hranilnici povodom praznovanja njene
25-letnice mogoče, tako mestno hišo sezidati ter
jo mestu podariti. Dogodki meseca septembra t. 1.
pa so ta račun temeljito prekrižali. «Mestna hra
nilnica» je namreč dobila vsled teh dogodkov tako
veliko novih vlog, da njen čisti dobiček ne bode
kmalu dosegel 5%i odnosno 100/0 teh vlog, v ka
terem slučaju bode «Mestna hranilnica» šele zamogla svoj letni prebitek obračati v korist mestu
ljubljanskemu. Očividno je zatorej, da ob času
praznovanja svoje 25 letnice «Mestna hranilnica
ljubljanska» nikakor ne bode vstanu izvršiti na
sproti mestni občini one naloge, katero sem ji
pripisoval. Z napravo novega- magislratnega po
slopja ni čakati. Po županovem mnenju je najpripravnejši prostor oni, na katerem stojé sedaj po
slopja št. 1, 2 in 27 na Mestnem trgu, namreč
sedanje magistralne uradovalnice. Ge se imenovana
tri poslopja do tal podero — ter eventualno, do
kupi še hiša št. 26 na Mestnem trgu — bi se
dalo poslopje postaviti s srednjim delom fronte
proti Stritarjevi ulici. Za sezidavo nove mestne
hiše naj se najame posojila 800.000 kron. Končno
pravi župan o tem: O tem, v kakšnem slogu naj
bi se nova mestna hiša postavila, meni ne kaže
govoriti, ker bode to stvar projektanta ; vendar pa
moram reči, da bi meni slog, v katerem je bila
postavljena prvotna mestna hiša, jako ugajal, ker
je to nekak zgodovinski slog ljubljanski.
Po dosedaj povedanem je razvidno, da bi se
za obrazložene naprave potrebovala vsota 3,583.200 K.
Župan pravi, naj bi se najela pod deželno garan
cijo na ta način, da mestna občina izda delne za
dolžnice, ki se kotira na borzi in potem prodajajo.
Ca se že ima mestna občina odločiti, da si
najame posojilo za nove naprave v delnih za
dolžnicah, kaže, pravi župan, najbolje, ako unifi
cira vse svoje dolgove razen onega, ki ga tvori
mestno loterijsko posojilo. Teh dolgov bode imela
mestna občina 6,262.866 K 23 vin. Vsega skupaj
z unifikacijo dolgov in amortizacijo bi skupno po
sojilo znašalo 10,500.000 kron.
*
Županov načrt se ne da v nsglici kritizirati.
O nekaterih točkah se pač pojavljajo pomisleki,
toda bilo bi povsem neumestno, demagogično od
klanjati projekte zato, ker jih predlaga nasprot
nik. Treba bo pač vse točke in potem celoto na
tančno preučiti, da se more izreči pravična sodba.
Da potrebuje Ljubljana investicij za mnoga regu
lacijska dela, je nedvomno; seveda se morajo
žrtve vestno primerjati s koristjo. Vendar pa je
nekaj, kar se prav ob takih dalekosežnih načrtih
ne da zatajiti; kar se tukaj namerava, se tiče
vsega ljubljanskega prebivalstva in vendar nima
ogromen del tega prebivalstva niti sence kakšnega
vpliva na tako važne zadeve. Ce ima liberalna
stranka večino ljubljanskih volilcev za seboj, ji gre
seveda odločilen glas; ampak da je manjšina, ki
pač ni neznatna, kratkomalo izključena, takorekoč
zadavljena, da odločuje večina brez kontrole, na
ravnost absolutistično, je neznosno. Prav kadar so
na dnevnem redu tako važna vprašanja, se čuti,
kako krivičen, za naše čase nemogoč, je sedanji
volilni red. Kdaj se vendar že uresniči pravična
volilna reforma, ki se nam obljubuje že 15 let?

Politični odsevi.
Sijajna manifestacija budimpeitanskega de*
tevetva aa enako volilne pravico. Te dni

se je vršila v Budimpešti ob ogromni udeležbi delav
stva manifestacija za enako volilno pravico. Prostrana
dvorana v Gutenbergovi palači je bila natlačeno
polna; pred palačo na cesti je bilo zbranega na

tisoče ljudstva. Na shod, ki mu je predsedoval
sodrug Garba i, so bili povabljeni vsi budimpe
štanski poslanci ; poslanca B a z s o n y i in Pottkö
sta se vabilu odzvala, ostali pa so pismeno po
zdravili shod z zagotovilom, da se bodo slejkoprej
borili za enako volilno pravico. Poslanec B a zsonyi jo vihîmentno napadal sedanjo koalicijo,
ki se z vso silo upira ljudski pravici. Sodrug B a rkai pa je bičal brutalni nastop budimpeštanske
policije in kozaški režim, ki ga je etablirala se
danja «narodna vlada». — Policija je poslala na
shod Hokaj provokatorjev, ki pa so jih pravočasno
eruirali in posadili na hladno.
Krvava justica aa Ruskem. Vilna, 1. okto
bre. Tukajšno vojno sodišče je sodilo 5 članov
poljske socialistične stranke, češ, da so napadli
vlak in oropali 500.000 rubljev. Dasi se jim ni
dokazala niti najmanjša krivda, so sodniki krvniki
obsodili tri na smrt, dva pa na mnogoletno pri
silno delo v Sibirijo.
Pavz, 1 oktobra. Pressente seje v imenu «Lige
za obrambo človeških pravic» obrnil do ministrskega
predsednika Stoljipiaa, poročajoč mu, da so psi
hiatri o enem obsojencu izjavili, da ni pri zdravem
razumu.
Krakov, 1. oktobra. Sodrug Dazsinski je
telegrafična zahteval od Aehrentala, da prepreči
justični umor; eden po nedolžnem obsojenih je
avstrijski državljan.

Dopisi.
Iz Spodnje šiške. «Slov. Narod» z dne 15.
t. m. piše, da je neki rdeče pobarvani sodrug nagromodil vse polno laži in zavijanj v «Praporju»
in pravi, da je to rdečih sodrugov orožje in da
se sploh ti ljudje v Š ški ne znajo več dostojno obna
šati. Kaj se pravi, dostojno se obnašali, gotovo višji
zizibambul ne ve, ki si gotovo misli: Dostojno je,
da smo mi Šiškarji in ne poznamo v občini no
benega druzega; nam desetim Šškarjem se mo
rajo vsi pritepenci ukloniti, če pa ne, jih bodemo
pa prav po zizibambulsko napadli v «Slov. Na
rodu». Vprašamo g. dopisnika, kdo se je spotaknil
najprvo v «Narodu», kdo je začel lagati, kdo je
prvi zavijal besede? — Zizibambul. Zdaj, ko mu
je «Prapor» stopil na rep, pa cvili. Socialno-de
mokratična stranka obstoji v Spod. Šiški že 16
let, in v 16 letih se še ni nobeden tako izrazil na
nobenem shodu, kakor se je izrazil višji vodja
kranjskih zizibambul pri prvem ponesrečnem
shodu pri Kankertu, ko je rekel neki ženi, ki je
prišla po svojega moža in mu rekla, naj jih pusti
pri miru in gre rajši domu, ko jim nobena be
seda nič ne pomaga. Gospod višji zizibambul je
zavpil nad ženo: <Ti prekleta stara, grda baba,
prokleta svinja.» Kajne, g. dopisnik «Naroda» to
je vaša olika? Ako bi se socialisti v Šiški tako
obnašali kakor se vaši pristaši, potem bi šele
tulili; ker se pa ne, vara je pa hudo, da ne
posnemajo vaše izobrazbe in to je pri vas nedo
stojno. Kar se tiče dela v občini se bode samo
pokazalo; če ga potem zizibambul hvali ali ne, je
vseeno in glede na delo v občini, se vidimo
pozneje. Kako ljuba je liberalizmu ia napredkvu,
čistost, bodo bralci izvedeli. Da se je prestavil
prostor za prodajo živil, mora tudi preveč na
prednega dopisnika v srcu skeleti. Kar se pa nad
zorstva tiče, omenim samo toliko, da brez
plačno takega dela nobeden ne bi bil prevzel. Po
glavar zizibambul v Ljubljani ima za to prav
mastno plačo. Seveda, ljubljansko delo se ne
vjema s šišenskim; naprednjaki v Šiški so popol
noma drugih misli in se še niso zedinili, ker dr.
Mandič v Trstu še ni skuhal zanje programa. Ker
nas imajo za take lažnjivce, si bodemo morali
vzeti za sveto dolžnost, spraviti vse v javnost, ker
zdaj šele vemo, da jih je v resnici sram dose
danjega dela v Šiški. «Slov. Narod» z dne 15.
septembra poroča, da je g. c. kr. pristav državnih
železnic Borštnar nahrulil g. Snoja. Dopisnik «Na
roda», ali se ne sramuješ laži? Zakaj pa ne po
veš, da mu je g. Borštnar šele odgovoril, ko je
iztresel g. Snoj svojo oliko? Dopisnik dokazuje,
da je nevešč in da sam zavija in laže. On pravi,
da je poslal Borštnar Ojstra in Klemenčiča po
kostanj v rgenj in da sta Snoja toliko časa
nadlegovala, da je g. Borštnarja odpustil. Ti lažeš ;
sodrug Klemenčič ni prestopil praga g. Snoja in
tudi ž njim ni nič govoril. Dopisnik pravi, da
bi se bila imela vršiti razprava 10. sept. proti
Borštnarju, tega pa nič ne omeni, da bi se biia
vršila razprava tudi 13. sept. proti g. Snoju, ker
je rekel Klemenčiču, da nima nič govoriti, ker
njegov pes več davka plača kakor on; a ko ga
je Klemenčič prijel za besedo, je pa pokazal na
Ojstra. Na podlagi tega je prišlo do sporazumljenja, da je Snoj opustil tožbo, ker je vedel, da ga
bode roka pravice še enkrat prijela. Kajne, g. zi
zibambul, to veste, da drugače bi ae bilo pardona ?
Zatoraj ni bilo treba hoditi nadlegovat ne Ojstra
in še manj Klemenčiča, ker si nista nič pridobila
in tudi nič izgubila. Pridobil si je samo g. Snoj,
ker mu ne bode treba plačati zastopnikov in tudi
ne kazni. Ce bi se bili rdečkarji bolj dostojno dr
žali, kakor pravi dopisnik, bi bil pa g. Snoj sedel.
Seveda resnico pisati, ai napredno. Na svidenje!
Šiškarski rdečkar.
Zagorje ob Savi. (Terorizem zagorskega na
rodnjaštva.) Celih osem dni, ves čas, kar so bile

razpisane občinske volitve III. razreda, so imeii
lihpralei Štiri agitatorje na nogah. Obiskali ao vsa«
eeea voliica po dva- do trikrat Gospod kaplan pa
ie naDravil biro v času istih osem dni ter delti
podobe matere božje in Kristusovega trpljenja, po
leg listkov liberalnih »n klerikalnih «ndidatov.
Obrtnikom pa so grozili z b,oJaoto“ m dolžnikom
pri posojilnici z odpovedjo
pa so imeli najmanj 15 a£ta'śor} p’pZ,!.”
volilce na volišč». Gospodje Taufer, f o ,» , pi, VoQškalski, kakor študent Koder pa, so stali pred vo
lilno sobo ter zmerjali naše volilce in provocirah.
Da je od strani naših volilcev nastal večkrat hrup
je samoobsebi razumljivo. In to so izraaijau v
volilni sobi, aapram volilni komisiji ter zahtevan
vedno orožnike. Volilna komisija pa je šikanirala
naše volilce s tem, da je odklanjala še tistih par
pooblastil, ki so jih imeli naši volilci, nasproti, ko
so dobili liberalci in klerikalci četrti del na nje
pripadajočih glasov samo s pooblastili. Do 2. ure
popoldne so bili socialno-demokratični kandidatje
za 10 do 12 glasov naprej, le potem, ko so libe
ralci porabili zadnji terorizem s tem, da so zabra
nili nekaterim volilcem voliti, se jim je posrečilo
spraviti štiri kandidate, z večino enega do dveh
glasov v občnski odbor. Enemu volilcu, ki je imel
dva glasu, za sebe in svojo soprogo, je volilna
komisija sploh zabranila voliti. Socialno-demokra
tična stranka bo imela v prihodnjem občinskem
zastopu tri odbornike, Cobala in Krajška kot izvo
ljena in enega kot viriiista občnega konsumnega
društva. Liberalci tri izvoljene in tri viriliste. Kle
rikalna stranka 5 odbornikov, drugi pa so brez
politične barve, ki pripadajo rudniku.
Takoj po volitvah pa se je začel razvijati novi
terorizem. G. Koprivc je poslal . pismo volilcu
Antonu Vrečerju, da mu posojiioica odpoveduje
dolg, raznim drugim obrtnikom žugajo^ z bojkotom.
Iz vsega tega je razvidno, da je v Zagorju poli
tični bol dospel do tistega vrhunca, kakor ąo so
cialni demokratje pripovedovali že pred leti. Me
ščanske stranke gredo la tako dolgo vsaka svojo
pat, dokler jim delavski razred ni nevaren, kakor
hitro pa je delavska stranka tako močna, da je
nevarna vsem meščanskim strankam, pa so si
edini, bodisi gospodje v talarju ali pa v rdečih
srajcah.
Zagorje ob Savi. Delavci in delavke, kakor
tudi prijatelji delavskega stanu ! Prisiljeni smo tudi
mi vas opozor.ti na geslo, ki ga rabijo naši na
sprotniki : svoji k svojim. Naši prijatelji so od
krojaške stroke: Josip Repovš, Matija Drolc, N.
Kos, F. Jerman i. Simovc. Čevljarska stroka: F.
C rer, G. Pungartnik, Iv. Dernovšek, Mizarska
stroka: Alojz Razboršek. Gostilničarji: Martin
Renč'f, P. Govejšek, Iv. Bervar, Keppa, Fr. Guna,
Fr. Šikovc. Gostilne čez ulico: Karl Globokar,
Franjo Ranzinger, katere Vam najtopleje priporo
čamo. Naši nasprotniki pa sta čevljarja : Kari Fiisek, Josip Narad. Krojač : P, Sotenšek. Mizarja :
Avgust Blažič in Jernej Dolinšek. Gostilničarji:
Tomo Koprivc, Jernej Dolinšek, Jas. Ranzinger,
Fran Weinberger, Jos. Robavs, Ant. Gerčer, Karl
Korbar, Iv. Bajcer, Lovro Turk, te pa naj podpi
rajo gg. liberalci. Dolžni smo se držati gesla, k ka
teremu so nas prisilili naši nasprotniki; kdor nas
sovraži, ga tudi mi ne maramo. Obvestimo vas pa
tudi delavce, da ustanovimo v kratkem svojo de
lavsko posojilnico, tako da se začne gospodarski
boj na celi črti. Da storimo ta korak, so nas pri
silili nasprotniki.
Z Dolenjskega. (Novi Lurd.) [Dalje.] Na
Slovenskem niso dolgo časa nastala mesta ; stara
rimljanska mesta na naši zemlji se izgubila med
seljevanjem Nemcev in Slovanov proti jugu svojo
prejšnjo veljavo. Oglej je štel za časa Rim
ljanov v začetku računanja našega časa do šeststotisoč prebivalcev in je bil za Rimom in Aleksan
drijo največje mesto in tudi ta ni uspeval pod
vlado katoliškega duhovnika, dasi je že imel pod
Rimljani vse mogoče obrti ter tudi že industrije in
manufakture, to je združenja več delavcev v enem
poslopju pod vodstvom podjetnika. Mest ni in
ščuk-meščanov v ribniku in tako imajo me
nihi kmeta v rokah vduševnem in v življenju čuvstvo
vanja. Duhovniki v farah nisodosti veljali. In ti
raemhi so negovali tudi to stran življenja, da so
urejali počitek in razveseljevanje kmeta in to du
ševno, to čuvstveno stran uredili so tako, da so
uživauje veselih uric spajali , cerkvenimi obredi,
cerkvenimi prazniki, s svetniki in svetnicami. Kme
m smel drugače misliti, kakor ga je učil vodS
njegovega gospodarstva, ne drugače čuvstvovati
kakor njegov voditelj na leci. Vse kmetovo fivheïé
ÄÄ Pe s CeiîTC
ïenstva mi »1^ ?
»aša, dosti duhoDozneie z
V ieP'h krilih, dosti kadenja in
»n
aajem, streljanjem, procesijami la
neka
°Ç,rav*V1
samostana ali gradu
vino
Da iateri.s® J® jedlo meso, pilo pravo
hiti
.Da ^aŁetł so piskali godci in je smelo
oni ubogo ljudstvo malo veselo, ln ker se človek»
raa včasih kana drugam pada — nagon seijevanek
je v človeški naravi — so menihi, opatje, škofje
uravnali božja pota, ista sedinjevali s semnji in
tako dali kmetu in kmetici priložnost, da prihajata
kam ven iz ozkega delokroga, iz bajte tlakarja. Vsa
vednost tlakarja je bila znanje oče naša, njegovo
duševno življenje ni smelo dalje pogledati, kakor
do altarja, njegovo čuvstvovanje se je imelo le javiti

» češčcnjo P’
naPovedanih svetnikov
:‘n «vetrič; tfak*[?ki
j« motal tudi v svojem
x,,TStrortrifl 4a,tl^ duhovnika ati kakega grajskega
L,„ujdf, *4teiefl>a R° pomaknili po smrti v prvi
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v nobenem žtvljenskem razmerju tlakar ni mo»
jrurega pojmovati, kakor tiako in očenaš, kateri
r .ioji ga je ttdno ‘zvezoval s sutenstvom. Kat.
iedanja cerkev je vzela čioveka že pri krstu v za
kup in ga držala vse življenje na svoji vrvi. Zdru
ževala pa je s svojim krstom, birmovanjem ia pg_
ročevanjem zakonskih vedno kako razveseljevanje
kakor je tudi oblekel njen duhovnik žilno obleko,
ko so zagrebli tiskarja v krsti iz par zbitih de-.k,'
vzetih iz gnojne jame. Tako je živel naš slovenski
rod mnogo itolebj. Naš meščan se je gibal le v
reformacijski dobi 16. stoletja in ko je ta zamrla,
je bil prav leaobnež-katolik in v stoletjih tlakanf va se je uživelo dobro razveseljevanje tlakarske
Jobe ns naši kmetiji. Vprašajmo odkritosrčno, kako
razveseljevanje pa je dalo meščanstvo slovenskemu
kmetu. Meščanstvo je drugod bilo kvas napredka,
meščanstvo je strlo tlakarske gospodarstvo in ž njim
tudi vladanje prejšmh vladajočih slojev, meščanstvo
drugod je razvijalo z gospodarstvom proste lastnine
tudi vse drugo, tudi razveseljevanje, dasi se je isto
še dolgo opiralo v tem oziru na cerkvene praznike ;
mestne zadruge so imele svoje zastave v lepih
mestnih kat. cerkvah, meščani so postavljali veli
kanske spomine razvoja umetnosti v svojih cerkvah,
*li v drugem so dajali dosti prostora bolj posvet
nemu razveseljevanju, katerega ostaline so še danes
videti.
Blo je to meščansko razveseljevanje sicer tudi
po kastah, razredno uravnano, ali bila so razvese
ljevanja že prave ljudske veselice. Na naši kmetiji
je bila harmonika, pa še prav slabo igrana, naj
večji kmetov muzikalni užitek in v cerkvi ni slišal
tudi kaj boljše muzike. Na semnje rad hodi, da se
malo razvedruje, in na božja pota. Slednje posebno
ženska. Drugače se pa prav suhoparno odpięta va
to ubogo kmetovo delavno življenje na Slovenskem.
Naša kmetica povečjem ne zna kaj prida kuhati.
Kmet mora kam v krčmo, da včasih kaj boljšega
ujame. Poglejmo v h;šo naš'ga kmeta I — Na
stenah se šopiri fabrika navadnih slik svetnic in
svetnikov. Ako nima naš kmet gledati bolj rejene
ženske v hiši in kako lepo živinče v hlevu, je prav
reven. In tudi naša kmetica je revno bitje. Delati
mora za dva delavca in vedno je noseča. Ko pa
porodi, mora že čez tri dni zopet ven, kakor vsemu
vajena riganka.
Poleti dremlje ali spi utrujen nsš kmet v cerkvi,
pozimi še kaj posluša, ali to krr sliši, je že v mla
dosti slišal, tedaj posluša, mehanično hodi v na
vadnih nedeljah v cerkev, ker je tako navada —
«herdeevieh». — Duhovniki, ki prepoved in mašo
najhitreje opravijo, so mu najljubši.
Kat. vera je uravnana za bakarsko kmetijo, v
njej ae je razvijala in razvila. Vere so 3bari raz
vojev, kakor vse drugo na svetu. Slovenci so bili
enkrat protestantje, to je znamenje, da so bili v 16.
stoletju gospodarsko kakor Nemci razviti. Škoda,
da je protireformacija na slovenskem jugu zmagala,
prej bi bili prišli iz fevdalizma ven in postali no
vodobni tehnični delavci. Usoda je drugače hotela.
In tedaj so sinovi kmetije uravnavali dalje fevdalni
sistem in ta je poznal dobro naravo kmeta. Dali
so seksuelnim nagonom dosti prostora, ker teh se
ue da mojstrovati. Istotako niso preveč grajali, ako
je kmet razuzdano preveč pil; gledali so le na to,
da ga držijo pod svojo vlado; kaznovali so ga le
toliko, da so pokazali, da so vladajoča manjšina,
katero je bog poslal na svet, da 30 božji namest
niki. In ko zdravo kmetovo pojmovanje o takozva
nih verskih resnicah ni moglo slediti modrovanju
in dokazovanju nemogočega, se niso jezili, ako sta
kmet in kmetica častila v kakem svetniku ali svet
nici nekaj božanstva.
Konec prih

,tak šov}nizem> kakor da bi bili od
živeh ofo njem. Seveda ravnajo tako
C\Vj Ce 1 državi. Med Nemci ni večjih šovin ..v* , krščanskih socialcev, ki naravnost divjajo
na Dunaju. In naši domači klerikalci
pn posnemajo. Seveda so to sami jeziki; v srcu
J'®8,je za narodnost toliko kolikor za lanski sneg.
Koliko časa pa ja še, odkar je Mahnič v «Rimskem
Katoliku» rohnel proti narodnosti, češ, da je to
poganska ideja? Ia še zadnja leta gaje «Slovenec:
zagovarjal. Z Luegerjevo gardo so bili naši kleri
kalci vedno pri eni mizi. Z Gessmannom, z Axraannom, s Pattaiem i. t. d. so bili najboljši pri
jatelji. Kdo naj jim verjame, da so se kar naenkrat
resno Spreobrnili ? Dokler je šlo, so farbali ljudstvo
z vero, odkar je to težavnejše, ga pa farbajo z
narodnostjo. Hinavska je bila pesem o veri, hi
navska je pesem o narodnosti. Ia kdor jim ver
jame, potrebuje zdravnika.

mami’
klerikal»* ®

Zadnje vesti.
Eno leto bosenske aneksije.
5. oktobra.

Danes «slavimo» obletnico bosenske aneksije
in časnikarska služinčad grofa Aehrenthala gotovo
ne zamudi prilike, da žapoje slavo in zažge ka
dilo «genialnemu» državniku. Tudi avstrijski pro
letarijat ima povoda obilo, da napravi bilanco te
«genialne» diplomatske poteze in da kračuna, kako
drago je toliko opevana duhovitost grefa Aehren
thala naprodaj.
Aneksija — in to je treba vedno iznova povdarjali — ni bila drugega nič, kot gola formaliteta, ki ni na dejanskih razmerah niti pič'ce pre
maknila: H:rceg-Bosna je de facto prej natančno
tako pripadala avstro-ogrski državi, kskor ji pri
pada danes po izvedeni aneksiji.
In zaradi te brezpomembne foi realitete smo
bili mesece io mesece na robu svetovne vojne, za
radi te diplomatske muhe je avstrijsko ljudstvo pol
leta trepetalo v najbližnji vojni nevarnost’. Držav
niški otrok na dunajskem «Ballplatzu» se je lahko
miselna igral z užigalicami in ni mnogo manjkalo,
da je zanetil evropski požar, kakor ga svet v zad
njem stoletju ni videl. S svojo balkansko polibko
bi bil grof Aehrenthal kmalu pahnil na stotisoče
rodbin v gorje, ki ga ni moč opisati.
Vojna nevarnost v zvezi s carinsko vojsko med
Srbijo in Avstrijo je potisnila ceno vsakdanjega
kruha v vratolomne višine. Poinankanje in glad,
ta dva neljuba gosta, je privabil v proletarske do
move; stroške blazne in nesmiselne imperialistične
politike morajo pristradati proletarski otroci.
S svojo agresivno politiko je vzbudil v Tur
čiji bojkot avsfij'kega blaga; tuja konkurenca je
avstrijski industriji — in sicer v času itak hude
gospodarske depresije — odjedla sprejemljivi levantski eksportni trg. Za delavce v premnogih
branžah so nastopile neprostovoljne počitnice, na
tisoče jih je bilo vrženih na cesto.
Toda ni dovolj tega 1 Za bananski ples grofa
Aehrenthala, za vse gorje, k’ ga je aneksija rodila,
bo moralo avstrijsko ljudstvo še grdo plačevati. Že
sedaj pripravlja vojna uprava silen atentat na ljud
ske žepe: nič manj kot pol milijarde kron hoče
izvabiti ljudstvu za Aehenthalove pustolovščine. To
je torej tista sijajna bilanca bosenske aneksije za
avstrijsko ljudstvo.
In kaj ima od aneksije bosansko ljudstvo?
Štirideset let je avstro-ogrska uprava reševala bo
sensko ljustvo, pa niti kmečkega vprašanja ni po
voljno rešila. Trkoj po aneksiji pa je vrgla kmečko
ljudstvo Harceg-Bosne v nenasitno žrelo bančnega
kapitala; na milost in nemilost je izročila bosen
skega kmeta oderuški banki, tako da nima upanja,
da bi se kdaj izmotal iz kapitalističnih klešč.
Danes pišemo eno leto po izvedeni aneksiji, a
o ustavnih razmerah v Bosni še ni govora. Brez
ustavnih svoboščin je bosansko ljudstvo plen poli
cijskega režima, ki obhaja prave orgije. In sodeč
po vesteh, ki pronicajo od časa do Časa v javnost,
— Katoliikl «S1OV0O0C» zadnji čas nepre
bo projektirana ustava pravcata karikatura, ki bo
Behoma laže o barcelonskih morilcih in požigalcih
ia «jcer je jasno, da misli s tem ljudstvo, ki se je o modernih formah konservirala staro suženjstvo
in H se bo po svoji črni reakcionarnosti skrila
oa Španskem uprlo klerikalnim vladnim tolovajem.
pred novimi razmerami v Turčiji.
Ce bi imeli naši klerikalci dobrega prijatelja, bi
Aneksija Herceg-Bosne je ne-le velika nadloga
jim «vetoval, da naj prenehajo « tem gobezdanjem,
in nesreča za avstrijsko in bosansko ljudstvo, ampak
ker «i bodo sicer vendar sami škodovali. V Bar
blamira nas nesmrtno pred vso moderno Evropo.
celoni so pač bili morilci in požigalci, a ne tam,
Praga, 5. oktobra. «Narodni listy» poročajo,
kjer jih išče katoliški lažnjivec. Nosili so uniforme
da so vesti o skorajšnji sankciji bosenske ustave in
B kute, odirali so ljudstvo leta in leta in ko so
a za svoje profite pognali s puškami na ramah v o razpisu deželnozborskih volitev prezgodnje.
friko io 30 j0 ljudstvo hotelo upreti, so ga z Ustavni načrt je pač izdelan, ampak avstrijski in
aioneti itt * kanoni «ukrotili» in potem še obre- ogrski kabinet mu še nista pritrdila. Dokler se ne
»vali po vsem svetu. Med obrekovalci je bil tudi reši ogrska kriza, ni misliti na uvedbo ustavnega
»izeiski «Slovenec». Papirnati katoličan je po- n žima v anektiranih deželah.)
»H.nie vsako lopovsko laž o mučemštvu nun in
Sv a preklical ni nesne, dasi «e je dokazalo, Wahrmnndova afera.
Praga, 5. oktobra. Med Bienerthom, grofom
8 *° ’ tnrii; ustaSi svojim pijavkam nič žalega.

Domače vesti.
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Stürgkhom in prof. Wahrmundom so se vršila
pogajanja zastran predavanj v zimskem tečaju. —
Ravnanje ministra Stürgkha, kije prepovedal Wahrmundovo predavanje o sistemu cerkvenega prava,
je zbudilo v vseučiliških krogih veliko nevoljo.
„Liberalni“ minister je v vsej šolski upravi odpre
klerikalizmu vrata na stežaj, pod njegovim vod
stvom ni naučno ministrstvo druzega, kot ksekutivni organ avstrijskih klerikalnih strank,

Čoiko-nemika «pravna pogajanja.

Praga, 5. oktobra. Nova pogajanja za delo
vanje češkega deželnega zbora so se začela na pod
lagi izjave češkega ministra dr. Žačka, da nemške
stranke niso razumele odgovora Mladočehov in
agrarcev zaradi daevntga reda. V petek se sestane
tretja koef-renca klubskih načelnikov, v pondeljek
pa deželni zbor, če končajo pogajanja z ugodnim
izidom.
, Praga, 5. oktobra. Češki radikalci odklanjajo
vsako posredovanje dr. Žačka in izjavljajo, da naj
vlada zastavi svoj vpliv pri nemških obstrukcionistih
v prid rednega deželuozborskoga delovanja.
Lex Axmann.

D u gaj, 5. oktobra. V današnji seji poda ce
sarski namestnik Kielmannsegg vladno izjavo,
da se lex Axmann n e predloži v cesarsko sankcijo.

Ogrska kriza.
Budimpešta, 5. oktobra. V informiranih
krogih zatrjujejo, da je cesar v sobotni avdijenci
odklonil Košutov predlog, da se sestavi kabinet
iz neodvisne stranke. Ako se izjalove pogajanja s
sedeminšestdesetniki, prevzame vlado kak državnik
izven stranke, ki bo imel nalogo, da združi koali
cijske stranke na podlagi volilno-reformnega pro
grama.
Budimpešta, 5. oktobra. Državni zbor se
v današnji seji ne bo odgodil, temveč bo rešil
svoje notranje zadeve.

Gospodarski pregled.
Dobravlje (Poročilo predsednika A.
Vrčona na občnem zboru. Krneč, delav.
gosp. zadruge v Dobravljah dne 12. septembra
1909) Cenjeni zborovalci 1 Znan Vam je iz usta
novnega govora vzrok ustanovitve naše zadruge.
Za danes naj omenjam, kako je zadruga delovala
in kake koristi nam je donesla. Pravo delovanje
j'e začelo dne 12. oktobra 1908, kar je razvidno iz
poslovnih koj:g. Zadruga je splošno gospodarska
ter ji je nakupiti vse, kar udje potrebujejo, in pro
dajati, kar imajo pridelkov in izdelkov. Glavni
pridelek naših udov je vinski, zatorej se je za
druga zavzela v prvi vrsti, da pomaga prodati
udom njih vinski pridelek. Kakor je razvidno iz
knjižme, so imeli naši udje nad 5000 hektolitrov
vina, ki ga je zadruga naravnost in posredno pro
dala ob letošnji največji krizi. Da se je lažje ob
varovalo početkoma pred tako sramotno ceno, ki
so jo ponujali velekupci za vino, je morala J za
druga dobiti kredita pri Hranilnici in posojilnici v
Skriljah, da se je plačalo udom na račun, da so
počakali- ugodnejše prilike za prodajo. Zadruga je
nakupila nad 7C0 hektolitrov posode, da hrani
vinski pridelek nekaterim udom. Reklamiralo se je
v časopise ter tako privabilo mnogo kupcev. Delalo
se je za ustanovitev svojih vinotočev v Mirnu in
Trstu, za kar se pa zaradi zastarelih zakonov ni
dalo izposlovati takega dovoljenja. Zadružno
vodstvo je sklenilo potem, da se omeji samo na
prodajo nad 56 litrov.
Zadruga je pridobila
v dobi 10 mesecev svojega delovanja nad 160
odjemalcev vina, po raznih krajih, večinoma med
delavci ; pridobila je tudi delavske konsume v
Ljubljani, Idriji, Jesenicah, Trstu in Mirnu. Tem
odjemalcem se je prodajalo vino od 22 do 28
kron hektoliter. Ako povprečno preračunimo, da
se je vsak hektoliter prodal 5 kron dražje, tedaj
je po zadrugi prodano vino prineslo udom nad
20.000 kron. Delavstvu in konsumentom je bilo
tudi bolje, ker so naravnost od producenta-kmeta
dobili pošteno blago in pa ne predrago; zakaj šlo
je naravnost brez posredovalcev za dobiček od
producenta na konsumenta. Posebno letos so se
zavezali vinski kupci, da morajo pokupiti od
krnela ves pridelek zastonj ln čim ga spravijo v
svoje kleti pa drago prodajati delavcu. Ker pa je
ostalo dosti kmetov izven zadruge ter so bili si
ljeni svoje pridelke prodati, so s tem vino udov
naše zadruge zadrževali, da ga ni bilo mogoče
tako hitro spraviti izpod rok, kakor se je mislilo
zaraditega je zadruga imela stroške za pretakanje
in spravljanje v dobre kleti. Zaraditega se je mo
ralo v dobrobit zadruge prositi za državno pod
poro. Vodstvo je napravilo spomenico na polje
delsko ministrstvo, ki jo je po deputaciji treh ela
nih udih izročilo zastopniku namestnika, grofu
Schafgotschu v Trstu, ki je rekel da jo bo podpi
ral. Zahvala se izreka vsem, ki so pripomogli, da
se je zadruga tako lepo razvijala in da se je tobko blaga
oddalo. Pripomogli so največ delavski agitatorji,
katerim se mora naš kmet posebno zahvaliti in se
nadalje priporočati. Odborovo delovanje je bilo
prav ogromno in tu je mnogo pomogel gosp.
učitelj Mrmolja, ki je porabil ves prosti čas za
ureditev spisov. Vse poslovanje se je vršdo v najlepšem redu, dasi smo imeli par odbornikov, ki
BÎ3O vršili svoje dolžnosti, ravno tako je tudi ne
kaj članov, ki ae izpolnujejo zadružnih dolžnosti.
Upam, da pojde v bodoče bolje, ker so spoznah
ljudje, da se more rešiti mali kmet le potom za
drug ter se jih bo bolje oprijel in jih podpiral,
ko bo ljudstvo spoznavalo pesnikove besede: da
boljši časi bili bi, ko boljši bi bili mi.

Iibafa t Ljubljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K!
za četrt leta 3 50 K; mesečno 1.20 K.
za Nemčijo za pol leta 7-90, za čt trt
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta 4'80 K
Pasa ki mn* Ate vllka IB v.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
107. štev.

V Ljubljani, v četrtek, dne 7. oktobra 1909.

N ASLOVA: Za dopise in rokopise za list: Uredništvo
« Rdečega Prapor*., Ljnbljana. — Za denarne P0-^?”8
n aročila an list, reklamacije, inserate i. L d. : PprsvniBuVO
‘Bdečega Prapora», ljnbljana, Šelenburgova ulica b/il.

Volilci!
Socialno-demokratična stranka na Gorškem
stopi tudi na 10. oktobra 1909 pri volitvah krneč«
k<h zastopnikov na volišče. S; cialno-demokratična
stranka imenuje se delavska stranka, ker so jo
delavci ustanovili in še danes tvorijo nje jedro in
nje moč. Gospodarska beda in brezobrirno izko
riščanje je pripravilo in prisililo delavce pred 50
leti, da so se jeli organizirati ter si po trdem in
hudem ustanovili danes mogočno stranko, ki je
razširjena po vseh državah sveta, kjer prebiva iz
obražen, delaven narod. Danes ima socialno-demokratična stranka v Francoski državi odločilno moč ;
od 8% milionov volilcev mogočne Nemčije je 3'/a
miliotov sctiainih-dtmokiatov ; v avstrijski parla
ment je bilo voljenih 89 socialnih poslancev. ‘Po
dolgih letih preganjanja in ogromn h žrtvah si je
delavstvo ne-le izboljšalo svoj položaj, ampak si
je znalo tudi priboriti politično moč; pridobila
je za delavsko ljudstvo splošno in enako volilno
pravico za državni zbor, zavarovanje za slučaj bo
lezni, nesreče, starosti in druge.
Kakor je narasla velika industrija in trgovina,
tako je tudi naraslo Število delavstva in tvori isto
v bogatih državah že »koto polovico vsega prebi
valstva. Na eni strani stoje kapitalisti, na dragi
delavci. Na eni strani zbira se vedao ogromnejSe
bogastvo, na drugi strani se pa skuša delavsko
moč vedno bolj izrabljati. Velika industrija niža
mezdo delavstva do najmanjše mere, veleposestnik
viša cene živil do najvišje mere, veletrgovina gre
pa z obema roko v roko in izžema kmetovalcamalega posestnika.
Več ko se zbira delavstva, več je konsumentov. V delavskih konsumentihdobi kmetmali posestnik — pravega odjemalca,
torej za svoje blago pravo ceno. Bolje ko
je deiavec od fahr k plačan, lažje preskrbi sebi in
družini hrane; bolj ko veliki fabrikantja krčijo de
lavcu plačo, bolj krčijo s tem kupilni moč velike
mase delavstva in bolj je odvisen kmet-mali
posestnik naravnost od velike trgovine. Velepo
sestniki, fevdalni grofje, družijo se v mogočne
zveze agrarcev, da dražijo žito in druga, delavcu
najpotrebnejša živila. —ç Dočim utikajo dobiček od
draginje veleposestniki v družbi in dogovoru z ve
letrgovci, so se le ti urinili posebno med delavcekonsumente in maVga posestnika-producenta, ka
kor vampir, ki izseva delavno moč kmetovalca in
po draginji vsakdanjih živil pritiskajo delavca še
bolj ob steno, da je še odvisnejša od fabrikanta.
Posebno v naši deželi kaže se pogubni upliv
relike trgovine in industrije, Goriška slovenska de
žela ima od svojega prebivalstva 90% malega
posestnika, rokodelca in delavca. Vsa ta masa od
visna je od veleindustrije in veletrgovine. Menda
v nobeni kronovini Avstrije niso industrijalni de
lavci tako slabo plačani, kakor na Goriškem ; dokaz
štrajk v Ajdovščini in mezde v predilnici v Sračicah.
Wi skoraj v aoboni kronovin’, nego na Go
riškem v večji stiski mali poseitnik, ki prideluje
vino sadje io zgodnjo zelenjavo. Vanska kriza
kakega leta in kriza pri prodajanju

»fern ni rja v okolici Goriški kaže, kako brez**^«5 izkorišča trgovina neorganiziranega kmein kako mu stiska cene blaga, da komaj

*** »ndc fabričnega deiavca.

Ro klamacije so poštnine proste
Nefranklrana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserat! : Enóstopna petit - vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

Kmetovalci Goriške deželelVaš pra
vi sovražnik, tako kakor fabrične ga
delavca, je toraj kapitalizem. Fabrikant
pritiska in i?ž«ma moč delavca v tvornici, trgo
vina pa izkorišča va?, posebno v dobrih letinah
tako, da nikdar ne pridete do prave cene težko
pridelanega blaga. Dočim postaja kmečko gospo
darstvo v deželi težje in težje, se dejansko nobena
stranka ne poteguje za organiziranje kmeta. Kleri
kalci in duhovčina vabijo kmeta v obrambo «vere»,
da si le ta z bojem proti velikemu kapitalu nima
ničesar opraviti; liberalci ali laži-naprednjaki pa
zopet mamijo ljudstvo z narodnostjo, dasi vsa
beda goriškega malega kmeta izvira le iz izko
riščanja po veliki trgovin'.
Ustanovila se Vam je spomladi 1907 kmečka
stranka. Okoliški kmet Goriške, vipavske doline,
po Brdih in po Krasu je prišel do prepričanja, da
je boj klerikalcev in liberalcev rak - rana našega
gospodarstva in iz ust malih posestnikov Zazvenel
je klic; «proč s klerikalizmom, proč z
liberalizmom, kmetovalec pomagaj si
sam»; druži se in organiziraj se sam>.
No, pri volitvah deželni zbor leta 1908, iz
dali so izbrani voditelji kmetovalca ter
postavili kandidate, ki so v službi laži - napredne
stranke, ter se bodo morali nepogojno podlegati
absolutni vladi brezobzirnega in samovoljnega vo
ditelja te stranke. Nikjer drugod bi se ne smelo
drzniti vodstvo kake stranke, počenjati z volilci to,
kar si je dovolita kmeika stranka. Zdravo in pravo
geslo malega posestnika na Goriškem je bilo in je :
«druži in pomagaj si sam!» Utaknili pa so Yas v
prisilni jopič naprednjaštva in laži-liberalizma;
mamijo Vas z geslom: «vsi proti kleri
kalizmu», dasi laži-naprednjaki nišoza
las boljši nego klerikalci sami. Ako so
klerikalci 6 let mizerno gospodarili v deželnem
zboru, so pa laži-naprednjaki še mizernejše gospodarili izven deželnega zbora z na
rodnimi zavodi. Za politično izobrazbo ljudstva in
za gospodarsko organizacijo kmečkega malega po
sestnika niso ne prvi ne drugi storili za las, in če
so se trudili, trudili so se za organizacijo posebnih
stanov, klerikalec za duhovščino, laži-naprednjaki
za trgovca in krčmarja in boljšega posestnika.
Mali kmečki posestnik pa je, odkar obstoji
deželni zbor, uboga para, ki mora voziti
sedaj liberalni, sedaj klerikalni, ali pa,
kakor se hoče imenovati: naprednjaški voz. Ves
politični boj nad Vašimi glavami je šel za osebe,
in nobeden vaših voditeljev niti ne misli organizirati
moči malega posestnika.
Skupen cilj veže torej delavcain ma
lega posestnika v tem, da se spravi v stik
malega posestnika-producenta z delavcem-konsu
mentom, eden in isti je sovražnik obeh: velepo
sestnik, veletrgovec in veleindustrijalec. Boj proti
tem je mogoč le v demokratični organizaciji, kakor
jo je vstvarila socialno-demokratična stranka. Zato
stopa danes delavska stranka pred Vas, kmetovalce
goriške dežele, z geslom: «Proč od klerika
lizma, proč od liberalizma, proč od lažinaprednjaštval» Združite se s sotrpini-delavci
ter volite dne 10. obtobra 1909 kandidate, katere
Vam priporoča podpisani odbor.
Za Tolminsko:

t

Ivan Ambrožič
zidar in posestnik v Otaležu

dr. Henrik Tuma
odvetnik v Gorici,

Leto XII.

Za goriško okolico:

Anton Vrčon
mali posestnik in trgovec, Skrilje-Dobravlje

Andrej Perko od Andreja
nuli posestnik v Podgori

dr. Henrik Tuma
odvetrik v Gorici.
Za Kras:

Josip Gabrovec
železničar in posestnik v Sempolaju

dr. Henrik Tuma
odvetnik v Gorici.

V Gorici, 1. oktobra 1909.

Deželna organizacija Jugoslovanske
socialno-demokratične stranke v Gorici.

Univerza v Trstu.
Slovenci se moramo vprašati, ako kaj od drž.
vlade zahtevamo, s kom imamo opraviti in po od
govoru na vprašanje moramo potem ravnati. Mi
smo majhen narod, katerega je do 60% kmeta in
še malo novodobnega delavca. — Gotovo je mero
dajna v vladi dinastija, zraven nje posestniki Iatifundij, zastopniki velikega kapitala v trgovini in
industriji. Nekaj vpliva ima meščansko izobraženstvo.
Za vse te činitelje so merodajni tudi pojavi razvi
jajočega se gospodarstva ter na njem se temelječe
omike ; zastopniki kapitala v vladi se morajo ozirati
na nje in posebno na to, kar prihaja iz delavske
mase, ker je nje tudi v Avstriji vedno več. Čini
telji, ki imajo še tradicijo pretekle gospodarske
dobe, rijejo tudi kat. duhovnika v sovlado. Kat.
duhovnik je danes še nekaj ostaline nekdanje fev
dalne državne organizacije; zdaj je organizator
kmeta za boje, ki jih imajo iz fevdalne dobe pre
ostali vladni činitelji bojevati proti masi delavstva,
ki rine navzgor do vlade in dobrega kruha in tudi
proti sovladateljem, ako bi se preveč udajali za
htevam, drugače že razvitemu in vedno dalje se
razvijajočemu gospodarstvu in omiki, drugemu soci
alnemu življenju.
Ukrepe teh vladnih činiteljev izvršujejo, vsaj
glede na nas Slovence, Nemci — uradniki. Naj se
priznava, da se uradnik uvežba v neko objektivnost,
vendar je tudi član svojega naroda in narodnostno
gibanje je v Avstriji jako močno zraven gibanja
gospodarskih, sccialnih strank; tudi to gibanje je
boj za boljšo paše. Vladanje v Gislajtaniji ni te
žavno. Posamezne narodnosti se izigravajo druga
proti drugi in to stane le več ministrskih penzij
na leto, vladna mašina pa dela naprej. Organizacija
vojaštva zahteva moderno razvijanje gospodarstva ;
vojaštvo mora biti, morajo biti moderne šole,
mora biti dosti kapitala, da se vzdržuje vojaštvo
in masa drž. uradništva. Industrijalci zahtevajo
kvalificirane delavce in odjemalce, ki lahko kaj
kupijo. Ti morajo biti novodobni delavci, država
mora vse podpirati, kar krepi te delavce gospo
darsko. Na drugi strani se mora dati tudi sovladarju, kat. duhovniku včasi kaj koristi za njegove
težnje, drugače rebelira; on pa drži na vrvi kmeta,
katerega je v Avstriji še polovica mase. To duhov
ništvo vodi višje duhovenstvo, oziroma najučenejši
menihi in tudi kaka dobra posvetnjaška glava.
Manjši duhovniki in posvetnjaki, ki se pehajo v
zvezi ž njimi v navadnem agitacijskem delu, imajo
nakazano smer, Kakor hitro prekoračijo dana meje

in bi nemara hoteli biti samosvoji, jih vodstvo zopet
dene nazaj na verige.
Vladni činitelji upoštevajo narodnosti le v
tolike, v kolikor ima kak narod gospodarskih
in duševnih sil. Fevdalci, veliki industrijalci, trgovci
so kozmopoliti, ko nastopajo kot gospodarska
socialna struja ali rasa; posamezni zna biti
morda tudi kakorkoli narodno vnet. — Slovenci
imamo par tujih posestnikov laffundij; naš glavni
fevdalni zastopnik v vladi je pa kak višji duhovnik,
(nekdaj je bil nadškof dr. Missia). Industrije pri
nas ni dosti, ne velike trgovine, ne velikega bo
gastva v teh strokah gospodarstva, Naše slovensko
meščanstvo ni zastopano v vladi, pač pa nemško
in laško, ki živi na naši zemlji. Pri nas se javlja
vidno le kmetska masa, ki pod komando župnikov
in kaplanov maršira v volilne boje za fevdalno
gospodo, katere predniki so jo nekdaj dobro izko
riščali ; mi socialisti kuhamo še z vodo ; pri nas
šele ustajamo in gledamo, kako delajo drugod
ljudje že za rana z mašinelnimi pripomočki in dobro
tehnično izobraženi, proizvajajo velikanske vrednosti.
Pri nas ni toliko delavnic. Pač pa so polne pri
nas cerkve in sodišča. V vladah se glede na nas
Slovence vprašuje: Was kann der arme Teufel da
unten bieten? — Nekaj časa v minulem letu se
je v centralni vladi zabl skavalo, kakor bi uvideli
tara gori, da smo Slovenci važni kol neka straža
Trsta, Primorja, za državo važnega morja proti
Italiji. Ali to se je zopet pozabilo. — En milion
kulijev, kaj se zaradi njih zamerjati Ni meem, La
hom v in izven države? — Zdaj smo nevarnost
vojna, nemara vojne proti dvema frontama srečno
odstranili s pomočjo Nemcev v rajhu I
Vodstvo katoliške cerkve se zaradi nas ne
bode sprlo z Lahi, med katerimi živi glavno njeno
duhovenstvo in so shranjena in zavarovana njena
bogastva v denarju; Lahi so še tudi katolik!.
Nemcev tudi ne gre dražiti, ker dunajski meščani so
postali pobožni in je ves alpski nemški svet kakor
skala zvest katoličan. In tedaj od teh vladnih Ciniteljev ter od izvrševalcev nj h direktiv ni lahko
dobiti inštituta, kakor je kaka univerza.
Univerzo hočemo Slovenci imeti v beli Ljub
ljani — in hudo protestiramo proti zahtevi av
strijskih in drugih Italijanov, da se jim da univerza
v Trstu. V Cislajtaniji vladajoči činitelji vidijo iz
svoje ptičje perspektive naš slovenski svet drugače,
kakor mi. Nobeden bogatašev, fevdalcev ne zapira
oči spričo razvoja kapitalističnega gospodarstva,
tudi sami so njegovi izvrševatelji imajo fabrike,
prodajajo svojo repo, svoj les prav po navodilih
novodobne industrije in trgovine; delodajalci so
velikemu številu delavcev. Tudi ti uvidevajo, da je
tehnika stopila na prvo mesto naučnih disciplin,
da je odrinila humanitarne študije starih jezikov
tako daleč stran, da ne pridejo več na krmilo.
Naravoslovne vede zapostavljajo veroizpovedanja,
ki še kot sestavine teolegične vede obravnavajo
in opravičujejo čudeže; naravoslovne vede veselo
zmagujejo, ker jih podpirajo čudeži sedanje teh
nike, katerim se da pogledati na prste. Naši
vladni činitelji dobro vedo, da odpirajo ti tehnični
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čudeži tudi pametnejšim, mislečim kmetom oči,
delavstvu, ki jih razume, pa Sele prav. Jezuitjenaravoslovci nastopajo v boj proti temu razvoju,
ali tara, kjer se nič ae opravi z dobro vero, tudi
ni nič opraviti z naravoslovjem iz jezu tske šile.
Vojaška uprava mora slediti razvoju tehnike, la
toliko razširja naravoslovne nauke, kakor vse av
strijske ljudske šole ne. Majhni Japonci so nakuriii
s svojim tehničnim znanjem s podobicami svetni
kov oborožene velike mase Rusov, naših bratov
tudi po pobožnosti.
Univerze snovati v takem svetu po starem
vzorcu ne gre; stare univerze so se preživele. Cas

Socialni pregled.
* Konferenca o delovnem poaredoranja. Mi
nuli petek se je vrš la pod predsedstvom vseučtliškega pr<ferorja Mischlerja konferenca o de
lovnem posredovanju.
_
Prvi riferent vitez Eurer je poročil 0 po
sredovanju v veleindustriji in naglašal po
trebo javnh posredovala c za veleindustrij ker je
organizacija delovnega trga v veleindustriji nspo
polna. Do javnih posredovalnic nima ae delavstvo.
ne pođj toištvo mnogo zaupanja, Keteren. bratu
javne posredovalnice pred očitkom, da delujmo
šablonsko. Slednjič predlaga, da se zvežejo v po
sameznih mestih različne posredovalnice.
Dr. Sudek se ja zavzel za posredovanje po
strokah, ki v večji meri vstreza interesom indu
strije.
Posl. sodr. Beer je izjavil, da je delovno po
sredovanje izklj učno le stvar delavskih or
ganizacij, ki je važno sredstvo v delavskem
razrednem boju. Delavstvo ne more imeti zaupanja
do javnih posredovalnic, ker v njih pogreši po
trebno objektivnost Cim močnejša je delavska or
ganizacija, tembolj bo 3tremila za tem, da vzame
posredovanje v svoje roke in vpliva na delovni
trg. V zadevi delovnega posredovanja vlada med
delavci in podjetniki nepremostljivo na- „
s pro tj e, zategadelj se sploh ne bo udeleževal na
daljnih debat.
Tajnik Herd ege n se je v imenu podjetni
kov izjavil proti posredovanju delavskih strokovnih
organizecij, češ, da je delovno posredovanje za
deva podje’nikov. Izreke! pa se je tudi proti pari»
tetični organizaciji posredovanja, češ, da pri vse
paritetičnih napravah prevla luje in prevlada delavski
vpliv.

ZEhteva enotno srednjo tolo, pouk v njej v realijah in živečih jezikih in na vseučilišču po večjem
pouk v tehničnih strokah — v agrarstvu
in v vsem, kar uči produktivnost na polju, v delav
nici rokodelca in fabrike. Bilanca avstrijskega gospo
darstva je proti drugim omikanejšim narodom pa
sivna. Mi še ne znamo moderno delati, proizvajati,
pač pa zapravljati. In tedaj se mora oglašati v
vladnih činiteljih zavest, da se ne more nazaj, da
se mora naprej. Nekateri člani naše vlade bi sicer
radi izročali ljudsko in drugo šolo katoliškemu du
hovniku, ki bi znal nemara še vstvarjati po njej
cenene delavce iz mase, ali trg je svetoven, go
spodarstvo po vsej Evropi in Ameriki enako, ne da
se mojstrovati; v tem gospodarstvu so naravo
slovne, tehnične discipline naukov merodajne, ti
nauki so pospeševatelji razvoja kapitalističnega gos
podarstva in kar zahteva razvoj gospodarstva, še
nobena moč ni mogla onemogočiti. Vodstvo naukov
prehaja od humanitarnih univerz na tehmke in
* Parlamentarne volitve na Norveškem
agrarne visoke šole, v njih se stvarjajo vodniki
Pred
nekaj dnevi so se začele volitve v «storting»
modernega dela, na humanitarnih zdaj le še ad
v norveški državni zbor in bodo trajale ves
ministrativni delayci, bogoslove-', juristi. Z travnik
mesec oktober. Voliti je vsega skupaj" 123 poslan
je šteti mej tehnične delavce, uč teljstvo pa tudi, cev ; v prejšnji zbornici so jih imeli socialni de
ker mora negovati po zahtevah časa naravoslovne mokratje deset. Pomembne so te volitve v prvi
vrsti zategadelj, ker bodo prvkrat tudi ženske
vede — realiie.
Ako tedaj to vse uvažujemo, je zastoaj vse volile. Doslej so imele ženske le občinsko volilno
pravico, toda demokratični razvoj, ki je nastopil
govoričenje in pisarenje o slavenski univerzi v po ločitvi od Švedske, je razširil volilno pravico
Ljubljani. Naši katoliki se bodo zavzemali za ka žensk tudi na parlamentarne volitve. Razpuščena
toliško univerzo v Solnogradu, katere ustanovitev zbornica se je odlikovala po svojem sovraštvu
vziic velikanski moči, katero imajo duhovniki in proti delavstvu. Socialno-demokratični poslanci so
posvetni fevdalci sedaj v naših vladah, ne gre od bili potisnjeni iz vseh komisij in važni socialno-politični zakoni glede bolniškega zavarovanja, fa
rok, ker so gospodarske moči proti snovanju bodi
briškega nadzorstva i. t. d. so ostali nerešeni. Tudi
kake nove humanitarne univerze in se jim mora
v plenumu je meščanska večina brezobzirno za
tudi kat. duhovnik ualoaiti; ali za univerzo v motavala še tako skromne in pohlevne izpreiuinjeLjubljani se ne bodo potegovali tara, kjer je go valne predloge, ki jih je v smislu delavskih inte
voriti odločilno besedo; — kar pa drugi pišejo, resov stavila naša frakcija. — Naša stranka raz
vija po vsej deželi živahno volilno agitacijo in uase ne uvažuje, ker ne gre nove univerze vstvarjati
dejo na lepe vspehe. V prestolnici Kristianiji je
za majhen narodič, ki ima univerzo blizo v Zagrebu bilo n. pr. oddanih 1. 1894 le 521 socialno-demo
in ki lahko izrablja univerzo, ako bi se že kje kratičnih glasov, 8325 liberalnih in 7960 konser
vstvarila po starem, v Trstu. — Denar bi se že vativnih; pri zadnjih volitvah je dosegla naša
dobil za univerzo v Ljubljani ; napravi se nov dolg. stranka 9842, konservativna 13.791 glasov in libe
Tudi bi se s časom pridobile učne moči; ali starši ralci le še 3763. Pri sedanj h volitvah se nadejajo
naši sodrugi, da dosežejo med vsemi strankami
hočejo, da vidi njihov fant kaj več sveta, da živi največje število glasov.
vsak nekaj let v večjih razmerah — in fantje sami
žele to in vsak prijatelj nase mladine mora to
Želeti.
Dalje prih.

Politični odsevi.

Dopisi.

Naročajte in širite naš listi

Z Dolenjskega. (Novi Lurd.) [Konec.] Iz
kmetije rekrutira kat. cerkev povečjem svoje du
hovnike. Ti poznajo življenje kmeta in njegovo na
ravo. Sij so ostali povečjem kmetje. Ti duhovnik

so nezavedni elementi v človeku močnejši od za , ženi ter se zopet dvigala in mešala liki megla,
vednih, ko splava vsa logika po vodi, ko se iz- ki hoče objeti in zaviti vase ženo.
preminjajo barve in glasovi in obrisi.
V tem trenotku se je ustavil vlak.
Sprevodnik je zaklical ime neke postaje. NiKo pišem te vrstice, ne da bi prav vedel,
■
sem
slišal, kaj je zaklical čul sem samo njegov
zakaj in čemu, mi je kri povsem hladna in mirna.
I
glas.
To me je nekako zdramilo. Človeški glas
Trezno lahko sodim in pametno brzdam svojo
domišljijo. Dobro vem, da ni bilo sence, ampak I — hipno sem se spomnil, da mi je pred kratkim
da je le menda fantazija nekaj gledala, česar ni zadonel drug glas, tudi človeški glas v ušesih.
bilo. Toda nihče naj ne vprašuje preveč. Vem, Šele sedaj je dospel do možganov in zganil sem se

Kdo mi pové, kako se je to zgodilo ? Ali je
res kaj rekla? Bil sem že v tako čudnem razpolo
ženju, da nisem verjel ne svojim očem, ne svojim
ušesom. Moje oči gledajo senco, ki je nemogoča,
moja ušesa slišijo glas in tudi ta se mi zdi ne
mogoč. Kakšen glas je to ?
Morda sanjam. Ropotanje železnih koles me kaj bi se lahko vprašalo. Čital sem knjige, slišal
je vspavalo in v sanjah gledam strahove, pošasti. sem besede pametnih, celo modrih ljudij, celo
Kajti tako še nisem slišal govoriti živega človeka. profesorjev, in vem, da se nič ne zgodi brez
Njen glas je nenaraven, votel, čuden, kakor bi vzroka . .. Lahko bi vprašali, kaj je zavedlo do
govoril grob. A njeno vprašanje je tako banalno 1 mišljijo na tako čudna pota. Ampak čemu? Do
Pa vendar je to bilo njeno vprašanje.. .
mišljija je včasi rebelična. Vsako avtoriteto zani
—.Ali me ne poznate več? ...
kuje. Včasi sem jo izpraševal, a odvadil sem se
Osupnil me je samo njen glas ; vprašanje ne, tega, ker vem, da ne dobim odgovora. Kvečjemu
Niti mislil nisem, kaj da me je vprašala. In za se hudobno nasmeje in radovednež ostane tepec.
zdelo se mi je, da je tista senca priplavala sem Ponaša se, kakor bi bila nekaj samostalnega, ne
noter, v voz in se vlegla med njo in mene. Moje pa del osebnosti, ki bi morala imeti moč nad njo.
misle so bile odsotne, kdove kje?
V tistem trenotku nisem razmišljal tega.
Nastal je molk.
Senca Je padala pred mojimi očmi in kakor
Ako se sedaj zopet spominjam, mi je to po
bi
me
silil neznan demon, sem moral upirati vanjo
polnoma jasno. Ona me je nekaj vprašala, jaz ji •
svoj
pogled.
In senca se je krivila in raztezala in
nisem odgovoril. Najbrže je bila užaljena, pa ni
spreminjala
v
obrisih in v obliki, in naenkrat se
hotela vpraševati dalje.
Toda tako mislim sedaj. A takrat? Kaj vem, mi je zdelo, da gledam hudobno pošast, ki se
kaj sem mislil takrat? Bila je čudna ura. Ura, ko reži name. A prihodnji hip je odplavala proti

— Ali me niste nekaj vprašali, milostiva?
Žena se je zdrgnila. Presunljivo me je po
gledala, da sem se skoro prestrašil. Bil je eden
tistih pogledov, katerih ni moči opisati, pogled,
ki zbada v dušo.
Minilo je nekaj časa, ne vem, ali nekoliko
sekund ali nekoliko minut. Tedaj je izpregovorila
Menila sem, da me nočete slišati.
— Ne, oprostite ! sem jecljal. Slišal sem —
se pravi
menda nisem slišal — ampak — no
zmeden sem bil. Zdi se mi, da ste me nago
vorili. Pa ne vem.
— Da. Vprašala sem Vas, ali me še poznate,
A molčali ste, pa sem mislila, da me nočete po
znati.
— Nočem poznati? Oprostite, hočem Vas
poznati, toda —
—• Toda izpremenili ste se od tistega časa,
— to ste hoteli reči, kajne ?
Dalje piih.

Isbaja t Łlabljanl vsak
torek, četrtek ln soboto.
N&ročnlnft za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 Ki
za četrt leta 3’50 K, mesečno 1.20 K.
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K ; za Amerike za pol leta
9'50 K za četrt leta 4’80 K
PeesHMiia Atavllka IB «.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
108. štev.

V Ljubljani, v soboto, dne 9. oktobra 1909.

N AS L O V A : Za dopise in rokopise za list : Uredništvo
Rdečega Prapora., Ljnbljana. — Za denarne P0^^’6
naročila an list, reklamacije, inserate 1. L d.: Vprsvnlswo
i Rdečega Prapora., Ljnbljana, Šelenburgova ulica b/u.

Mene-tekeL
Nezaslišana draginja tare avstrijsko ljudstvo;
cene stanovanj so splezale na tako vratolomno višino, da je delavčev proračun izgubil ravnotežje ;
cene živil se s silno naglico vzpenjajo kvišku, tako
ds so ogromne mase delavskega ljudstva obsojene
aa nezadostno prebrano in na stradanje. Z ma je
pred durmi in na tisoče očetov je brez dela; na
tisoče sirot je brez jela in brez vzgoje. Delavski
invalidi in veterani zró s trepetom v prihodnost.
Družabni organizem je razjeden in okužen do
kosti: vsepovsod stagnacija in kriza.
V tem kritičnem trenotku je napovedala bur
žoazija, ki vodi usodo avstrijskih narodov, politični
konkurz. Brez odgovornosti, do nezavesti pleše svoj
blazni nacionalistični ples in se razposajano igra
z ljudskim zdravjem in usodo narodov. Hidra
birokrati čnega absolutizma dviga zmerom preširnejše, zmerom predrznejše svojo glavo; na razva
linah parlamenta rase nov fundament države : pa
ragraf 14. Meščanstvu gori dom nad glavami —
oči ima, pa ne vidi, ušesa pa ne sliši.
Proletarijat, ki preklinja sedanjost, se nima
bati bodočnosti; stvari dozrevajo in bliža se tre
notek, ko bo govoril odločilno besedo.
Poskus absolutističnega regimente se bo teme
ljito ponesrečil : socialna demokracija s svojimi, na
stotisoče broječimi organizacijami pojde v boj proti
absolutnemu sistemu. Če bo razpuščen državni
zbor, požene organizovani proletarijat pred ljudsko
sodbo protiijudski zločin, ki ga pred našimi očmi
uganjajo meščanske stranke. Mirnega dela si že
limo, zatorej se pripravljajmo na boj !

Zagrebški justični škandal
Famozni zagrebški proces je končal s kruto
obsodbo: od 53 obtožencev jih je sodišče
spoznalo 31 krivim veleizdaje in jih ob-

PODLISTEK.

šaffio aa 134 let težke jjeSa. Dva obtoženca sta
obsojena na 12 let, eden na 8 let, trije na Ï let,
šest na 6 let in devetnajst na S let.
Ves tek procesa je kazal, da veieizdajniška
afera ni drugega kot podla politična intriga
bana barona Raucha, le grob manever, da razdene
srbsko-hrvatsko koalicijo in da otme svoje rahlo
politično življenje. Razprava sama je bila fri
volna farsa, razsodba, ki spada čisto v okvir tega
tendenčnega procesa, pa je najpodlejši justični
zločin, kar jih pozna zgodovina.
Nepopisno ogorčenje in razburjenje bo zbu
dila ta vest vsepovsodi. Razburila in z gnevom
napolnila bo srbsko ljudstvo v Avstriji in na Ogr
skem, katero šteje med najboljše svoje sinove te,
ki so jih v Zagrebu sodili in obsodili kot zločince;
ogorčenje je rodila med nami, ki smo tesno
zvezani z državo, kjer se je dogodil ta kričeči
justični škandal. Toda še daleč preko mej Hrvat
ske se zgraža ves civilizirani svet nad kruto ob
sodbo, ki je pahnila 31 plemenitih in značajnih
ljudi, katerim se niti senca veleizdaje ni dokazala,
v skoraj dvestoletno težko ječe.
Podli proces najlepše osvetljujejo sledeči sta
tistični podatki. Glavna razprava je trajala polnih
sedem mesecev, razpravnih dni je bilo stoinpetdeset. Število na predlog državnega pravdništva zaslišanih prič je znašalo 291, od 824 prič, ki
so jih sodišču predlagali zagovorniki, je bilo
zaslišanih 42, 782 pa odklonjenih. Izmed prič
državnega pravdništva jih je bilo 105 predkaznovanih, in sicer zaradi uboja in težke telesne po
škodbe 9, zaradi goljufije in tatvine 31 in 60 za
radi drugih deliktov; pet jih je v preiskovalnem
zaporu. Po političnem prepričanju je bilo od 291
prič 218 Frankovcev, strupenih političnih sovraž
nikov. Med odklonjenimi pričami zagovornikov je:
33 visokih uradnikov, 16 sodnikov, 34 okrajnih
funkcionarjev, 68 drugih uradnih in 262 duhovni
kov v 1122 slučajih so bila zagovornikom in ob
tožencem zabranjena vprašanja, v 90 slučajih je
bila odtegnjena beseda zagovornikom, v 214 slu-

Re klamacije so poštnine proste
Nefranklrana pisma se ce spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserati: Enóstopna petit - vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

Leto XII.

Čajih pa obtožencem. Zagovorniki so si zavaroval
2075 ničnostnih pritožb, obtoženci 180. Od 1932
stavljenih predlogov je sodišče ugodilo 77, 1855
predlogov je zavrnilo. Od 53 obtožencev jih je bilo
32 po več kot 100 dni izključenih od obravnave,
povprečno so prisostvovali razpravi le po 34 dni,
torej niti četrtini procesa. Pri zaslišavanju denun
cijanta Nastića je bilo odklonjenih 78 vprašanj,
stavljenih 107 predlogov in od tega 105 zavrnje
nih. Zagovorniki, ki so poslovali polnih sedem me
secev brezplačno, so morali plačati 2530 kron
disciplinarnih glôb.
Kaj je spravil proces na dan? Fantastične
pravljice, otročarije in sanjarije. Da se kralj Peter
preoblečen izprehaja po Bosni, da je nekje spravlje
nih toliko in toliko tisoč pušk za srbsko vstajo
i. t. d. Vsa sodba je kakor hiša iz kart in sloni
na izpovedbah propalice Nastića; tega zaupnika
zagrebškega sodišča najboljše karakterizira to, da
je moral mirno vtakniti v žep goljufa in tatu, ki
so mu ga njegovi nasprotniki javno zalučali v
obraz.
Kruta obsodba, ki je omadeževala hrvatsko
pravosodje pred vsem svetom, je izrečena; s tem
pa še ni končan ta zgodovinski proces. Z ogrom
nim materijalom se bo pečala še najvišja instanca.
Da se v najvišji instanci ne uveljavijo ti politični
vplivi, ki so narekovali prvo sodbo, zato mora
skrbeti sedaj vsa civilizirana Evropa, predvsem pa
vsi pravicoljubni in napredni elementi v naši dr
žavi. Ne gre se za milost nesrečnim žrtvam, am
pak za veljavo postav, za zadoščenje kruto žaljeni
pravici. V tem imlilu proteitiramo v Imenu alovenskega delavstva proti nečuvenomu juitlčnemu zločinu, ki en |e dogodil minuli torek v
Zagrebu I

Razpad dualizma.
V zadnji avdijenci je cesar zavrnil Košutov
predlog za rešitev krize, ki boleha na njej ogrski
parlament. Glavni razlog, zakaj cesar ni pritrdil
nazorom Košuta in njegove stranke, je ta, da neče

Tudi ona je molčala.
takoj spomnil tega ovala, tega ravnega, ozkega,
Senca, ki je plavala prej okrog njene glave, na koncu malo plosnatega nosu z nenavadno
se je razdelila, posamezni njeni deli so se polegli finimi nosnicami ; teh tenkih, kratkih, nekako
tSßüCä,
Dalje.
Seveda, seveda. Namreč — ne — ne vem. okrog ženinih očij, okrog njenih nosnic. To se ornamentalnih usten...
Vlak se je zopet ustavil in ona se je dvignila.
No — moj bogl Same nezmiselnosti govorim. mi je zdelo tako čudno, da sem se boljinbolj
Nič takega nisem hotel reči. Sam ne vem, kaj zagledal v njeno lice in naenkrat mi je vstal
— Vi izstopate? sem vprašal.
sem hotel reči... Dà, danes je jako iepa noč ... spomin. Najprvo nejasen, teman, meglen, pozneje
— Da v Lescah smo; grem na Bled.
— V Lescah P Ej, nisem niti opazil. Torej
Ah, oprostile’. Moja neumna glava! Vi ste me se je zjasnil in zasvetilo se mi je pred očmi.
Kako
je
mogoče,
da
je
nisem
poznal
takoj?
vendar vprašali, ali Vas poznam. Ne, lahko ste
sem tudi jaz na cilju.
povsem mirni. Ne morem Vas izdati, ker Vas res Kako je to mogoče?
— Aj, ali greste tudi vi na Bled?
— Da, pa morda šele zjutraj. Ako ne dobim
ne poznam. Toda — če mi hočete povedati svoje
Sedaj jo vidim, mlado dekletce, tako poredno
ime ... Ali sem Vas že kdaj videl ? Spomnil bi in vendar tako resno, da so se čudili vsi ljudje, voza, prenočim v Lescah.
— Name čaka voz. Naročila sem ga brzo
se. Veste------kako more biti v enem bitju združena taka raz
— Da, da. Videla sva se že. Pa ni čudo. ličnost. Pa da, davno je tega. Koliko let je že javno. Ako vam je všeč, vam ponudim mesto v
#es sem se izpremenila. Takrat sem bila še skoro minilo izza tistih časov? Ne vem natanko in ni njem. Prostora je dovolj. Sama sem, ne čaka me
otrok. To sedaj nisem več.
mi mar. Spominjam se, da sva se često igrala nihče.
— Sprejemam zahvalno.
__ Ne, dovolite, otrok niste več.,, Eh, proskupaj, včasi sva se tudi skupaj učila. Bila sva
—
Pojdiva torej.
dobra
tovariša,
celo
intimna,
a
nikdar
več
nego
kteta senca I ■ • •
Pomagal sem ji odnesti prtljago. Seveda je
_ Senca? .. • Ah jo vidite tudi Vi?
tovariša. Ej, kako je bila Pepica v tistih časih
- Kaj je ne bi videi? Saj je tu.
živa in vesela! Vse je kipelo in šumelo v njej imela poleg kovčega še nekoliko škatelj za klo
- Da, da. Sedaj je tukaj. Prej je bila zunaj. in vsa živahnost njene duše se je slikala na njeni buke in kaj vem še kakšne reči. Voz je čakal
zunanjosti. V teh velikih modrih očeh je plapolal pred kolodvorom. Voznik jo je menda že poznal,
— Kajpada. Tam zunaj...
Vlak je zažvižgal in se pomaknil. Peljali smo ogenj, ob katerem so se morala užigati srca in ker se je samo molče odkril in ji vzel prtljago,
se dalje. Mi dva sva obmolknila. Ne vem zakaj. danes se čudim, kako je mogoče, da se nisem da jo namesti na vozu. Sedla sva, voznik je počil
Morda je bilo dobro tako. Ropotanje vlaka zaljubil v to žerjavico. Njeno lice — no, izpre z bičem, konja sta potegnila in odpeljali smo se
* pravilo moje misli nekoliko v pravi lir. Spo- menilo se je, a moral sem biti slep, da nisem skozi hladno, jasno noč. Vso pot sva molčala.
Kdo ve, kje so blodile njene misli? Še o svojih
Iaa'i sem, da je bilo vse neumno, kar sem go- videl takoj tistih značajnih obrvi, tankih, fino
Dalje prih.
wrfl doslej, Tedaj sem se namenil nekaj časa zakroženih, nad nosom se skoro spajajočih, a ob ne vem, kam so zašle ...
straneh
malce,
malce
zavitih
kvišku
;
da
se
nisem
molčati, da se m i možgani popolnoma umirijo.

izročiti vlade stranki, ki stremi po popolni neod
visnosti ogrske države.
Neodvisna stranka je bila voljna sprejeti vse
vojaške iu aneksijske postulate; če bi pa bila en
krat v polni moči, bi konflikt nedvomno iznova
izbruhnil in še z večjo silo.
Kaj nastopi na Ogrskem sedaj, je težko pro
rokovati. Razmere so zelo komplicirane. Na eni
strani je postala volilna reforma neizogibna po
treba in za obseg te reforme se sedaj bije najhujši
boj med interesiranimi skupinami. Notranji mini
ster v Fejervâryjavem kabinetu, Kristoffy, je
pred nekaj dnevi napisal v «N. Fr. Presse», da
dižavnopravna gesla neodvisne stranke niso naj
važnejše vprašanje, temveč obupne socialne raz
mere, ki preženo vsako leta 100.000 ogrskih dr
žavljanov preko morja in enako število v smrt za
jetiko. Volilna reforma podeli novo smer politiki,
ki se je doslej gibala okrog praznih državnoprav
nih fraz. Ogrski parlament je brez vseh stikov z
modernimi zahtevami in strujami in predstavlja le
ogrsko plemstvo in uradmštvo.
Volilna reforma okrepi ogrski parlament ia
uvede vanj moderne socialne smeri. Vsak napre
dek na Ogrskem nujno vede k prebujenju nemadjarskih narodov in sladili bodo narodnostni boji
po avstrijskem vzorcu.
Dualistična oblika, ki veže avstrijsko is ogrsko
državo v skupno monarhijo s skupno vojsko in
skupnim vnanjim zastopstvom, se je preživela in
je nevzdržljiva. Pametna politika mora gledati, da
pripravi tla za prenovitev razmerja med obema
državama; v to svrho pa je treba sprave med na
rodi in parlamentoma.
Avstrija, predvsem pa delavstvo je močno in
teresirano na tem, da se na Ogrskem uvede enaka
volilna pravica in da pridejo na površje drugi in
teresi kot veleposestnikov in peštanskih' borzijancev. Gre se za važne stvari: ne le za Ogre, tem
več tudi za nas, za našo gospodarsko in politično
bodočnost

V imenu carja...
V imenu krvavega batjuške je bilo 1. 1908
izvršenih — po ruski uradni statistiki •— 2589
smrtnih obsodb. Tretja duma, reakcionarna do
kosti, se ne bo mogla odtegniti vtisku krvave
številke in konservativni ljudje, stebri sedanje vlade,
napoveduje obračun z groznim pokoljem. Stud nad
brežprimerno in nezaslišano krvoločnostjo carjeve
vlade jih je dovedel do tega, da bodo predlagali
odpravo smrtne kazni. Najzvestejši hlapci zapuščajo
s krvjo oškropljenega carja : ostaja mu edini veren
prijatelj in tovariš — rabelj.
Boj za svobodo, boj za ljudske pravice terja
povsod svoje žrtve, in ni ga naroda, ne dežele, ki
ne bi imela svojih mučenikov za svobodo. Toda v
takih množicah, ki so biii navdušeni idealisti morjeni
nikjer drugod kot na Ruskem; ruski car je v tem
oziru prekosil despote vsega sveta.
Časih so zagovorniki carjevi hoteli ločiti osebo
carjevo od sistema in predstavljali so Miklavža ii.
kot duševnega slabiča, ki je plen svojih svetoval
cev in informatorjev, pripovedovali so, da je po
polnoma nepoučen in da so mu vsa grozodejstva
njegovih pomagačev prikrita. Toda odkar je revolucijonar Burcev začel objavljati «Dnevnik za carja»,
je dokazano, da je Miklavž II. duša vladajočega po
licijskega sistema, kamor prihajajo vsa poročila po
licijskih špijonov in odkoder izhajajo vse direktive.
Miklavž II. je pred vsem svetom osebno odgovo
ren za težke zločine, ki jih proizvaja njegova vlada
in zgodovina bode z gnusom in sramoto obvila
spomin tega kronanega morilca.
Kdaj bode konec trpljenja ruskega naroda,
kdaj se narod osvobodi carizma, ki mu pije srčno
kri? Dolgo življenje okrvavljemu ruskemu absolu
tizmu pač ni usojeno: rabelj, nsjzvestejši carjev
kompanjon, hkrati najboljši agitator proti nečlo
veškemu sistemu.

Stavka na Švedskem.
S švedskega bojišča prinaša «Frankfurter Zei
tung» sledeče objektivno poročilo : Pogajanja za
poravnavo švedske stavke so pretrgana, ker se
sprava ni dala doseči. Spravni poizkus se je izja
lovil, boj traja dalje, kajti dolžnost in odločnost,
ki je od prvega početka napolnjevala delavstvo,
se ni prav nič polegla in upadla. Generalne stavke
seveda ni več. Polovica delavcev se je že pred š tirnajstimi dnevi po doseženem sporazumu z deloda
jalci, vrnila na delo, in le druga polovica nada

Imate li bolečine?

_
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ljuje kolosalni boj. Toda vsakemu vestnemu opa
zovalcu švedskih dogodkov je znano, da stavka
baš jedro delavske armade, organizirani industrij
ski delavci, približno 160.000 po številu.
Teden
dni so se pogajali t svojim sovražnikom, s švedsko
zvezo delodajalcev. Znano je, da je vladakajpcj.no
prevzela vlogo posredovalca v tem konfliktu. Zal,
da se vladnemu zastopniku ni posrečilo doseči
sprave. Ce iščemo vzroke, se ne da tajiti, da je
zveza delodajalcev, ki je od vsega početka igrala
silno klavrno vlogo, zakrivila izvolitev pogajanj
Od svojega brezobzirnega nastopanja proti de
lavstvu tudi sedaj ni popustila in prisvajala si je
pravico, da izključuje delavce po svoji volji. De
lavci seveda teh pogojev niso mogli sprejeti.
Vpraša se; kaj sedaj? Delavci imajo trdno voljo,
da se vojskujejo dalje. Dosedanje prevdarno yodstvo stavke je najzanesljivejši porok, da bi ne na
daljevali brezkoristnega boja, če bi ne imeli ute
meljenega upanja na vspeh. Prihodnje dni se vrši
konferenca zaupnikov vseh deželnih organizacij;
udeležili se je bodo zastopniki iz Norveške, Danske
in Finske, da se uredi vprašanje bcjaih podpor.
Nadaljevanje stavke bo zasekalo Švedski težke
rane, in že sedaj znaša izguba na milijone. Na po
sredovanje švedske vlade po vsem dosedanjem so
deč ni mnrgo računati. V poštev prihaja le še
švedsko ljudstvo zastopstvo, državni zbor; upati
je, da se le-ta spomni svojih dolžnosti napram de
želi. — Tako piše meščanski list. Švedski prole
tarijat bo uspešno izvojeval započete boje, in
podjetniki so lahko zagotovljeni, da se je njihov
perfidni atentat na koalicijsko pravico in na orga
nizacije delavstva temeljito ponesrečil. Zgostile so se
vrste proletarskih organizacij, siožnejše, razredno
zavednejše in bojevitejše je švedsko delavstvo kot
kdaj prej.

Sodrugi! Mali kmetje!
Volite jutri vsi kot en mož kandidate, ki jih
priporoča socialno-demokratična stranka:
Za Tolminsko:

Ivan Ambrožič
zidar in posestnik v Otaležu

dr. Henrik Tuma
odvetnik v Gorici.
Za goriško okolico:

Anton Vrčon
mali posestnik in trgovec, Skrilje-Dobravlje

Andrej Perko od Andreja
mali posestnik v Podgori

dr. Henrik Tuma
odvetmk v Gorici.
Za Kras:

Josip Gabrovec
železničar in posestnik v Šampolaju

dr. Henrik Tuma
odvetnik v Gorici.
V Gorici, 1. oktobra 1909.

Deželna organizacija Jugoslovanske
socialno-demokratične stranke v Gorici.
Wahrmuudova afera.
Znano je šs, da je bil profesor Wahrmund
svoj čas premeščen iz Incmosta v Prago, samo
da je bilo klerikalcem ustreženo; na praški uni
verzi poučuje cerkveno pravo drug profesor, tako
da po novem profesorju iste discipline ni bilo
prave potrebe. Prvo leto Wahrmund sploh ni pre
daval, užival je prisilni dopust; letos je oznanil
predavanja iz cerkvenega prava, toda naučno mi
nistrstvo je odreklo njegovemu predavanju dovo
ljenje. Preden je naučna uprava na tako očiten
načiu pogazila zakon, je bil Wahrmuad povabljen
k Bienerthu in Stürgkhu, in tadva sta ga na vse
načine obdelovala, da bi nadalje vžival dopust.
Toda pogumni mož se ni udal in je vztrajal na
svoji pravici in na uradni dolžnosti.
Motivacija tega naj novejšega vladnega nasilja
je tako nesmiselna in za lase privlečena, da človek
obupuje nad pametjo naučnega ministra. Ministrstvo
se izgovarja z nepotrebnostjo Wahrmundovega
predavanja ; toda to vlado prav nič ne briga.
Naučni minister ima samo preiskati, če je profesor
opravičen do predavanj in če se predavanja gib-

Ijeje v okvirju njegovega predmeta; v Wahnnuadovera slučaju v vsem tem ni niti najmanjšega
dvoma. Wahnnuad jo redni profesor cerkvenega
prava, torej sme in celo mora predavati o cerkve
nem pravu.
Ta najaovejâa Wahrmuadovava afera, da šef
naučne uprave ovira pogumnega znanstvenika v
izvrševanju njegove uradne dolžnosti, je laka
eklatantna kržitev zakona, taka zlohoma persekucija, da si hujše misliti ni mogoče. Da se je igodiia, je zasluga «liberalnega» grofa Slûrgkh». y
je svoj «liberalizem» ovekoveči« z zapirar.-t»
«svobodnih šol». Ta tipični liberalec ae zamudi
nobene priložnosti, da bi se ne izkazal klerikalcem
kot poslušno orodje: preden sprožijo svoje želje,
jim jih uresničene in izpeljane prezentira. Meščan
ska javnost, ki ji je minister Slü-gkh zasolil tako
zaušnico, bo zaušnico mirno vtaknila v žep; dr.
Tavčar bo še naprej hodil po deželi oznanjat, kake
pameten in objektivon mož je Stiirgkh, nemško
liberalne» stranke pa bodo še aadalje tlačanile tej
zanikrni vladi.
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Domače vesti.
— Hs0 — pripravljalnic« aa magistrata«
aineknrics. Kakor smo napovedali, se je zgodilo.

Občiaskt svet je v vsej tihoti imenoval za funkcio
narje pri novi mestni zastavljalnici nekaj štreberčkov od H,O, ne glede na to, če imajo za ta
posel kaj usposobljenosti in brez ozira, če je kaj
poklicanejših prosilcev. Ves razpis novih mest se
je izkazal, kakor smo napovedali, kot sramežljivca
formalnost. — Za Ribnikarjem je zlezei v mestno
službico Škrlj i. t. d. Narodna «delavska» organi
zacija je le nekaka pripravljalnica, za prosta mesta
na magistratu; «močna» je ravno toliko, da ma
gistral ne prihaja v zadrego pri imenovanjih. Ko
bodo službice enkrat napolnjene in ko bodo vsi ti
narodni «delavci» preskrbljeni, bo namen organi
zacije dovršen in organizacije bo konec — čisto
po programu.
— «Vsa oblast je tu boga,» t&ko deklamirajo naši klerikalni glumači. Seveda le tedaj ie
oblast od boga, če vleče ž njimi za eno vrv. Če
jim pa odpove svojo službo in gre svoja pota ne
glede na klerikalne kletve, pa je koj po njeni av
toriteti in božji podlagi, in klerikalni principal! ni
majo bolj vročega hrepenenja, kot da bi jo ziodej
prejkoprej vzeL Lep vzgled daje francoska repu
blika. Dokler je v svojih mejah trpela tolpe politb
kujočih menihov in je odpirala farjem državne
kaso, so klerikalci njeno avtoriteto priznavali. Od
kar pa je kloštrske parasite spodila čez mejo in
odkar ne krmi več farškib malh, je te avtoritete
naenkrat konec, kot da bi jo kafra vzela 1 Škofje
in kaplanje javno hujskajo proti postavam in dr
žavnim napravam. Prav te dni so vsi francoski
škofje izdali pastirski list, v katerem pozivajo šiancoske starše, da naj ne pošiljajo svojih otrok v
javne nevtralne šole, temveč v klerikalne. Dalje
prepoveduje pastirski list nekatero učne ksjige, tri
so na javnih šolah uvedeae. Skratka: cerkvena
avtoriteta revoltira proti državni avteriteti. la
vendar sta obe od — boga. Kdor more, naj raz
umel
— Najetje mestaega posojila. V zadnji ob
činski seji je v imenu personaino-pravnega ia
finančnega odseka poročal g. M.lohnoja o župano
vem dopisu glede najetja mestnega posojila. Poro
čevalec je predlagal:
1. Za izvršitev kanalizacije se najemi posojilo
500.000 K. 2. Razširjenje obrežja naj se za sedai
še opusti. 3. Za nove mostove se najemi posojilo
200.000 K; 4. Za stavbo obrtne šole se najemi
posojilo 70.000 K; upati je, da bo vsaj 250.000 K
prispeval deželni zbor. 5. Za prispevek k zgradbi
podvoza na Martinovi četi se najemi posojilo
103.200 kron. 6. Glede liceja predlagata odseka,
aaj se že zdaj sezida cel trakt, ker bo to ceneje
m predlagata, da se najemi posojilo 120.000 K.
7. Odseka priporočata tudi najetje posojila u že
leznico na Grad ter za razne naprave na Gradu
8. Posojila za stavbo poletnega gledališča odseka
ne moreta priporočati. 9. Za stavbo novega ro
tovža naj sc najame 800.000 K.
Celotno bo torej treba najeti posojil« okoli treh
BHujonov kron, in sicer za naj višjo obrestno mero
- /»%• Pokritje: 27.000 K, ki bi jih moralo mesto
plačevati od odpuščenega državnega posojil*
900.000 K, kanalizacijske pristojbine za dddOt:
kron, dohodki železnice na Grad okrog 4tkW kron,
oajemščina restavracije na Gradu 2000 K. Pri
manjkljaja je torej okrog 42 000 K. Posojilo se bo
torej amortiziralo s 5% doklado. Delnih zadolžnic,
ki jih nasvstuje župan, odseka ne moreta priporočati,
■— Vsi predlogi obeh odsekov so bili sprejeti. Ob
činski svet je torej nekoliko obstrigel prešerni

____ _____

Revmatične, protinske, glavobol, zobobol? Ali ste jih dobili vsled prepiha, aii prehlada? Poskusile vendar bo« hladeči, zdravilni. kreniU; i-

fiuid z znamko «Elsafluid». Ta je res dober! To ni gamo reklama! Tncat za pokušnjo 5 kron franko.“’ ûdetovniêYîe’ letornw Feiler v Slabiči, Elsin trg št. ^"(HmškoV

Bicri. Nesmiselna in lahkomiselna potrata
a denarja pa se nam zdi zgradba žične
s in restavracije na Gradu. Vsi ti načrti z
Gradom nimajo prav nobene finančne
.^iodnnsli in naj maglstratni gospodje ugibajo
liierkoii. Ce si jih mestna občina nakoplje na
Jtn, ji bodo obviseli na vratu in bodo žrli
proračun brez, konca. V časi’, ko Ljubljana nima
niti ene meščanske šole, ko Je SI5te“ cestne železulce tako : enopolen, da je promet minimalen,
Železnica pa v večnem defeitu, je naravnost ne
razumljivo razsipavanje občinskega denarja za razne
restavracijsko zgradbe- Zadeva delavsk-h htš, s to
likim hrupom napovedana, se še dosedaj ni ganila
z mrtve točke- ia žo šume občinskim gospodarjem
vazni nepotrebni, ali pa vsaj nenujni načrti po glavi.
_ Potres. Včeraj ob 11. uri dopoludne je bilo
čutiti dva močna, več sekund trajajoča potresna
sunke, ki sta prebivalstvo precej preplašila; zlasti
r/šje zgradbe so se prav neprijetno zazibale, v zi
dovju je hreščalo, ponekod so se ustavile ure. Škode
potres v Ljubljani ni napravil. Enaka poročila pri
hajajo iz raznih krajev na Kranjskem, Štajerskem
in Hrvaškem ter iz Primorja. V Zagrebu je odletel
z dimnikov omet in porušili so se na mnogih poslop
jih naz:dki. Tudi v Gradcu so čutili močnejše sunke ;
v geološkem institute je potres napravil obilo širode,
sicer so le nekatere strehe neznatno .poškodovane,
— Is Zagorja ob Savi. Tomo Koprive izjavlja,
da posoiilnir-a ni nikomur zaradi volitev posojila,
— Dioda vajencev. V tržaški bolnici je umrl
petnajstletni pekovski vajenec Josip Z'vic, ki ga je
njegov gosptdar z debelim železnim drogom s
tako silo udaril po trebuhu, da mu je počilo črevo
aa dveh mestih. Beštijo so izročili deželnemu so
dišču. — Kaj pomsga vse delavsko varstvo, če
nastopi šele tedaj, ko je delavec pohabljen ali pa
že mrtev ?

Zahtevajte
po vaeb gostilnah,
kavarnah tn v ..
brivnicah MT ”

Iz stranke.
o Greta pri Trata. Odbor krajne organiza
cije jugoslovanske soc.-dem. stranke na Greti pri
Trstu, ima v torek 12. t, m. zelo važno sejo. Od
borniki so naprošeni, da se te seje gotovo ude
leže.

Shodi.
Ljudski shod v Zagorju ob Savi bo v ne
deljo, dne JO. t m. ob 3. uri popoldne na vrtu
g. Mihelčiča.
,
Javni železničarski shed, bo v torek, dne
12. oktobra ob pol 8. zvečer v areni Narodnega
doma. Dnevni red-. 1. Protest proti nameravanem
atentatu na pravice železničarjev. 2. Sklepi k
prvi točki.

Zadnje vesti.
Łez Axtnaen. Dunaj, 8. oktobra. V današnji
seji deželnega zbora je namestnik Kielmansegg
izjavil, da vlada iz istih razlogov ne more pred
ložiti lex Axmann v cesarsko sankcijo, kakor ni
svoj čas predložila lex Kolisko. Krščanski socialci
so se nad tem odgovorom vlade zelo razburjali.
Nato je zbornica odkażała vse narodnostne pred
loge posebnemu odseku.
Dunaj, 8. oktobra. Deželni zbor je nujnim
potom sprejel predlog dr. Luegerja za ugoto
vitev nemškega učnega jezika na nižjeavstrijskih
učiteljiščih. Debata je bila zelo viharna in je došlo
do ponovnih kravalov med kršč. socialisti, nem.
nacionalci in soc. demokrati.
Dunaj, 9. oktobra. Danes popoldne se na
dunajskem rotovžu vrši v zadevi lex Axtnan konierenca vseli nemških meščanskih strank držav
nega zbora; konferenci bodo prisostvovali tudi
zastopniki onih deželnih zborov, ki so sprejeli
enake zakone.

,

»* Koroškem. Celovec, 8. oktob

vsled nalivov zadaj h dni so po vsem Korošk
D#!La j
,e po,oà.Dï’- Krka je odnesla 10 most
poškodova.a ceste m bregove, da je v gorenji kr
dolini promet pretrgan.
nkrt?hr’a Tv|łajM8k’Bdeieln8m ZbOfa' G r a đ '
. oktobra, Vled ravnanj» nemških -osiancev

ä» rD'1U ženske interpelât
zapustili dvorano, je izbruhe
knza. Deležem glavarje vtem štopanju vi.
nezaapnicp in je hotel uvajali konsekvence J
posredovanju ces. namestmka in naučneea' n
nistra in po polni retiradi nemških meščansk
demonstrativno

poslancev je glavar začasno umaknil svojo den
sijo. — Pribodna seja bo torek.
Srbsko žalorMfe ob obletnici «6k«i
Belgrad, 8. oktobra. Ob obletnici aneksije
sklicali dtjak; shod, ki se ga je udeležilo r
10.000 oseb; shod je protestira! proti aneksiji
itiavi/, da jd Herceg-ß’sna slejkoprej srbska

Vse prodajalne so bile zaprte, h’š
talnih zastavah. Vsi dnevniki, izlmši «Pravdo»,
'n« črno obrobljeni. Žalna seja belgrajskega ob.
**U sveta io rsled vladne intervencije izostala,
*ihnaöndow tiara. Dunaj, 9. oktob
*** minister Stürgkb, ki porablja urac

teta _

časopisje kaj izdatno v reklamne namene za svojo
slednje zadržuje uspehov slovenskih rojakov v pri.
osebo, še do danes ni podal aobenega pojasnila dobivanju domovini odtujenih rojakov domov. Ako
in nobene izjave o svojem neCuvenem preganjanju
bi bili štajerski Slovenci dobri novodobni obrtni in
prof. Wahrnil! n da.
kmetski
delavci kakor Nemci, bi ne tarnali, da iz
i
Praga, 9. oktobra. Včeraj ja imel profesorski
i zbor pravne' fakultete konferenco, na kateri je so gubljajo ob mejah zemljo in ljudstvo.
glasno protestiral proti šikaniranju prof. WahrAko bi bila laška univerza v Trstu, bi bilo
munda. Prtfesorski zbor zahteva od naučnega mi na tej prav živahno življenje. Slovenski in hrvaški
nistra, da ne ovira Wahrmunda v izvrševanju nje
fantje bi napolnili dvorane te univerze in kakor
govega poklica.
danes
naši fantje, ki se uče na univerzah v Gradcu
Dunaj, 9. oktobra. Danes bo upravno so
in
na
Dunaju,
bi ostajali zvesti svojemu narodu,
dišče sklepalo o pritožbi prof, Wahrmunda proti
odlokom naučnega m mstrstva, s katerimi mu je gospodovali bi pa oni v auli univeze, ker bi jih
slednje zabranilo predavanja ia seminar v poletnem bilo veliko več kakor Italijanov. In kaj bi bilo
tečaiu 1909.
škode, ako se ti fantje igraje naučijo dobro itali
Ogrika kriza. Dunaj, 8. oktobra. V da
janskega
in hrvaškega jezika? Znajo potem štiri
našnji petčetrturni avdijenci ogrskega ministrskega
predsednika Wekerleja še ni padla odločitev gleJe jezike, ker nemščino mora vsak slovenski srednje
ogrske krize. Cesar si je odločitev pridržal za šolec itak znati. Ti fantje bi, ko dodelajo uni
bližnji ča«, dotlej pa je naprosil sedaüje ministre, verzo v Trstu, preplavili vsa krušna mesta, ubogi
da vztrajajo na svojih mestih.
Lab, ki bi znal le en jezik, bi ne mogel ž njimi
Finski konflikt. Helsingfors, 8. oktobra.
konkurirati!
— Lah je nemaren v naučenju tujih
F.nski konflikt zadobiva zmerom resnejši značaj.
Brezobzirni in protiustavni aastop ruske vlade v jezikov, Slovenec se jih nauči od začasne ljubice.
Konec prih.
zadevi vojaškega vprašanja je pognal celo starofinsko stranko v opozicijo. Vsi finski senatorji so
sklenili svoj odstop, ker smatrajo, da je v vojaškem
vprašanju opravičen slepati edinole deželni zbor.
0
Klofač pred častnim sodom. Praga, 9. ok
tobra. Urednik «Samostatnosti» je tožil Klefdča
ifl
Ljubljana :: mestni trg
pred častnim sodom češkega časnikarskega društva
razpošiha tare, zlatnino in
zaradi žaljenja časti. Častni sod je Klofača izklju
srebrnino na vse kroje sveto,
čil iz društva.

H. Suttner

Univerza v Trstn.

Daije.

Ni samo narodna vzgoja, ni samo naša slo
vensko narečje merodajno. Naši ljudje morajo po
stati predvsem dobri delavci v vseh strokah dela,
naši ljudje morajo biti moderno šolani in morajo
biti dobro vešči jezikov obeh naših sosedov in še
tudi hrvaščine. V malo urah preleti brzovlak slo
venske pokrajine! — Tudi človek iz mase, dela
vec mora znati te jezike. Vsi nimajo prostora na
slovenski zemlji, ki se na njej rode in kruh je
prvo. Tudi v domovini bo Nemec, bo Lah kon
kuriral; prihajala bosta iz dobre novodobne šole.
Novodobna agrarna veda in tehnika, ki podpira
kmetijo, stvarja delavce, ki petkrat toliko iz zemlje
pridobivajo kakor sedanji kmet. Kmeta ne bo
Ireba toliko ; že zdaj ga je na Nemškem in v dru
gih tehnično razvitih državah komaj 35—38%
vsega prebivalstva, Kmet daje in bode oddaja!
dosti ljudi v obrtne struje. Kruh kulija ni dober.
V Ameriki živeči Slovenci bodo povedali, kako je
delo kutija trdo, kako jemlje mozek telesnih in
duševnih moči. Samo na slovensko ozemlje, ali
celo na Ljubljano kot nebesa na zemlji, se Slo
venec ne bo mogel opirat', Slovenec bo moral de
lati na to, da si pridobi trdna tla na vsem slo
vanskem jugu, ker je mej Jugoslovani še najbolj
obrtno izoraikan — in je v laški in nemški šoli
pridobil toliko nauka, da bi labko bil dober kvas
v gospodarski organizaciji na slovanskem jugu, k'
ima še priti. Ia vsaj ne bomo Nemcem, Lahom in
Madjarom prepuščali prefitov, ki jih daje obrtno
delo na slovanskem jugu!
Ia ni daleč čas, v katerem bodo mase po
stale merodajne in te ne bodo videle v kultiva
ciji narodnosti viška življenja; dobro živeti bodo
hotele sicer na lastni zemlji, ali pošiljale bodo svoje
otroke za kruhom in naukom tudi po drugem
svetu. — Slov. delavec bo gledal dalje kakor v
Ljubljano in tudi drugi bodoči Slovenec, in to bo
lahko storil ; ob važnem morju živi, v Trstu ima
veliko mesto svetovnega značaja in v njem nauk
za vse, kar mu treba za pridobitev zmožnosti do
brega delavca v vsaki stroki dela.
Ako pogledam v Trst, se rai laška univerza,
in bodi po starem uravnana, ne zdi nič nevarna
Slovencem. Kaka nevarnost so bile dozdaj nemške
univerze v Gradcu in na Dunaju? Res, dosti nemčevanja se je privleklo v naše kraje po uradništvu in
srednješolskih učiteljih, ker smo Slovenci le štu
dirali za lemenat, naši meščanski otroci pa se niso
radi učili, ali pa so bili otroci nemških staršev.
Sele Knaftove štipendije so omogočile slov. fantu
pot na univerzo in naposled je le zmagal slo
venski element na Primorskem, Kranjskem in bode
tudi oa Štajerskem in ti pionirji za utrditev slo

venske narodnosti so bili učenci nemških univerz.
Stoletja ni imel Slovenec svoje univerze, vladali
so ga doma nemško izrojeni uradniki in duhov
niki, prestal je to dobo. Mesta na slovenskem Šta
jerskem je ponemčil ta uradnik in učitelj ; nemčilo
pa je kmeta in meščana tudi to, da sta Nemec
in Slovenec v obmejnih krojih v gospodarskih
zvezah. Ia tako Lab in Slovenec.

Sedaj le to

obrnite se zanesljivo na domačo slovensko
tvrdko. — Veliki novi cenik zastonj.
Novost : Ploščnata, tanka, prava
ntkelnasta Anker - Roskopf ura na 6
kamnov, pokrovi ostanejo vedno beli,
prav natančno 36 ur idoča K 4 50. —
Srebrne ure od 6 K naprej. — Večletno
jamstvo. Ako blago ne ugaja, se denar
vrne nazaj. — Verižice s slov. trakovi :
:: nikelnasta K P20, srebrna K 5'—. ::

(Ö

W

Iščem dva ali Li

trgovsko pomočnico
ki

imajo veselje do službovanja v konsumnih
društvih. Vse drugo po dogovoru.

tata Kristan, šeleiburgova ulica 6|lf.
Redka
priložnost!
, ———————

Kupil sem
od tovarne,
ki jo je uničil požar, celo zalogo, krasnih, težkih 2—1

flanelnih posteljnih odej
v vseh najnovejsih in najkrasnejših vzorcih, ki imajo čisto
neznatne, komaj vidne madeže od vode in pošiljam 3 kose
za 9 K. Odeje so za vsako boljšo družino za pokrivanje
postelj in oseb in so jako tople in mehke. OTON BEKERA,
c. kr. fin. nadstražnik v p. v Nâchodu na Öeäkem.

Proda se

nova

enonadstropna bila
udobno zgrajena, s tremi stanovanji in velikim
lepim vrtom. Ista se nahaja na jako mirnem kraju
v neposredni bližini Liubljane.
Več pove upravništvo tega lista,

3—2

Kavarna

»Unione* v Trstu
ulica Caserma in Toire Blanca

se priporoča.
l «

î g r..i liiri-w' it gft inWïOffi

Restavracija
»International*
v Ljubljani, ob Resljevi cesti št. 22
v bližini južnega kolodvora se priporoča.
Točilo se pristna vina in izborno sveže
pivo.
■ ■ — Gorka in mrzla jedila. ==
Na razpolago Je lep senčnat vrt in salon.

Postrežba točna.
Na obilen poset vabi

21—10

Cene zmerne.

Marija Petrič
restavraterka.

Izhaja v LfnWjan! vsak
torek, četrtek in soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K:
za četrt leta 350 K, mesečno 1.20 K.
za Nemčijo za pol leta 7'90, za četrt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta 4'80 K

PeeoEsesfie idavllka BS «.

~—- —

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije«

109. štev.

V Ljubljani, v torek, dne 12. oktobra 1909.

N AS L O V A : Za dopise in rokopise
»Rdečega Prapora», Ljubljana. —

xa list : Uredništvo
Za denarne pošiljatve
naročila an list, reklamacije, inserate i. L d. : upravništvo
c Rdečega Prapora», Ljubljana, Šelenburgova ulica b/U.

Smrdljivk® v deželnem zboru.

ali oni mandat tar prodreti v mesta in trge. To
se jim doslej še ni posrečilo in tembolj naravno
je, da imajo skomine po teh mandatih, Toda meni
nič tebi nič se ne pride do njih; torej so si belili
glave, kako bi si napravili stezo, ki bi držala do
cilja. In zazdelo se jim je, da so iztaknili pravo
sredstvo. Dr. Pegan je podal v imenu verifika
cijskega odseka poročilo, ki predlaga, naj se raz
veljavita mandata poslancev Višnikarja in Le
narčiča. Za ta predlog je bilo treba precej kom
plicirane advokatske utemeljitve in dr. Pegan jo
je podal na sledeči način.*
Pravno naziranje verifikacijskega odseka je to,
da se imajo povsod, kjer gre za volitev iz mest in
trgov, pritegniti k volitvam cele politične, ozi
roma krajevne občine, ki so naštete v § 3,
deželno?.borskega volilnega reda z dne 5. no
vembra 1898, dež. zak. št. 40. To svoje mnenje
naslanja verifikacijski odsek na te razloge:
§ 3. navedenega deželnega volilnega reda na
števa volilne okraje za volitev poslancev mest in
trgov. Pod št. 1. pravi : «deželno stolno mesto
Ljubljana», pod št. 2.: «mesto Idrija», pod št. 3.
in dalje pa navaja samo krajevna imena, kakor
n. pr. «Kranj, Škofja Loka» itd.
V tem paragrafu ni jasno izrečeno, ali naj vo
lijo samo mesta, oziroma trgi, ali cele krajevne
(politične) občine.

Kranjski deželni zbor je poslal zopet zanimiv.
Bilo je res že nekoliko dolgočasno v dvoranici de
želnega dvorca in obiskovalci nerodnih galerij so
se že jezili, da ni pa ni nobene komedije, kakršne
so se vršile v lepih starih časih, ko je človek v
parlamentu zastonj lahko gledal improvizirane
burke in poslušal burleskne koncerte. Vlagajo se
predlogi, debatira se o stvarnih načrtih, vse do
stojno kakor v gosposki zbornici, kvečjemu tupatam
kak medklic — to se res ne izplača. No, v soboto
se je situacija nagloina izpremenila in najlepša pri*
lika je bila, da bi bili poslušalci prišli do imenit
nega užitka, če se ne bi bila ob splošnem obžalo
vanju gledalcev prenaglo izpraznila galerija. Tako
<lepo» je postalo v zbornici kakor v tistih ime
nitnih časih, ko se je slišal turški boben in kravji
zvonec v zborovalni dvorani in skoraj še «lepše»,
kajti takrat so imela le ušesa užitek, v soboto pa
tudi — nos. Ampak deželni glavar je neusmiljen
mož; tako imenitnih prizorov ni privoščil gledalcem
in poslušalcem, temveč napovedal je tajno sejo in
vsa glorija se je skrila radovednim očem.
Ceio dom junaštva je postala deželna zbor
nica; dva liberalna leva sta se žrtvovala, da sta
Iskati je sedaj rešitev te nejasnosti tako v be
pregnala enoličnost in vsakdanjost iz našega ma
lega parlamenta in mu poklonila «zgodovinski sedilu kakor tudi v zmislu vsega ostalega zakona,
dan»; za svoje «navdušenje» sta bila poslanca in v tem oziru prvo pojasnilo § 9. odstavek 2.,
ki pravi : «V dotičnih sodnih okrajih niso obsežene
Turk und Supančič izključena za dve seji.
Slo je za verifikacijo mandatov. Da imajo občine, ki so uvrščene y volilski razred mest in
klerikalci vse kmetske mandate v svojih rokah, ni trgov.
V sodnih okrajih torej, ki tvorijo volilne okraje
nič čudnega v naši deželi. Veseli jih, da jih imajo,
zakaj večina je večina, naj že prihaja odkoder- za kmečke občine, se morajo izločiti one občine,
koli; ampak ponosni niso na mandate, ki jim pa ki so naštete v § 3. dež. vol. reda, § 9. torej
dajo kakor zrele hruške z veje v krilo. Veliko bolj jamo pove, da morajo voliti v skupini mest in
bi jih veselilo, če bi mogli iztrgati liberalcem ta trgov občine, in ne samo mestni in trški kraji.

PODLISTEK.

Senca.

Dalje.

Pred malo, belo hišico se je voz ustavil. Voz
nik je znesel prtljago v prvo nastropje, molče po
zdravil ter se odpeljal. Zahvalil sem se za prostor
na vozu in hotel sem se posloviti.
Ona je zmajala z glavo.
— Ali ste zelo trudni?
- Ne.
— Ostanite torej trenotek pri meni. Tako le
se ne moreva tarifi.
— Ako dovolite. Toda ...
— Toda ^... V hifi ni nikogar, ako se bojite
za svoj dobri glas.
— Oprostite. Nisem mislil tako.
Saj vem ... Pa naposled —- vsi ste enaki.
No, pojdiva gor Tukaj se še prehladite iu moja
vest še oi tako trda.
Poklonil sem se. Stopila sva v hišo. Po staro
kopitnih stopnicah sva prišla v prvo nadstropje,
kjer je bila njena prtljaga v mali sobici zložena.
Pohištvo je bilo čedno, toda starinsko.
A kaj mi je mar, kakšno je bilo pohištvo?
Čakal aem, kaj bode. Kaj neki namerava? Zakaj
me je klicala sem ?
Kaj sploh išče na Bledu? Kje pa je njen so

prog?
Začetkoma sem bil mislil, da jo čaka mož na
p,, kaj jg torej prišla f

Odložila je klobuk ia plašč ter me pozvala,
naj sedem. Sedaj sem šele opazil, kako je bleda,
ln nekakšne čudne poteze so bile vrezane v njeno
lice, ki je kazalo nenavadno resnobo in tugo. Tudi
mene je obšla žalost, tesnoba, ne da bi vedel,
zakaj.
Pogledala me je. Bil je dolg pogled in zdelo
se mi je, kakor bi izvirali iz njenih oči žarki, ki
se lahko vidijo, celo primejo, žarki, ki se mi vdi
rajo v oči in v dušo.
—- Kaj mislite o meni, gospod Ribič?
Kakšno vprašanje! Kaj naj odgovorim? S ta
kimi vprašanji se spravi človek najbolj v zadrego.
Jaz ne mislim čisto nič, čisto nič. In če kaj mi
slim, ne vem, kaj mislim. A reči ji ne morem tega.
Bilo bi žaljivo, žaliti pa nočem nikogar. In zakaj
naj bi žalil njo? Zakaj? Saj mi ni storila nič hu
dega. Celo uljudna je bila, prijazna, postregla mi
je z vozom in sedaj me je povabila v svoje sta
novanje. Vendar pa ne mislim nič.
A nekaj moram reči. Molčati bi biio še hujše.
— Oprostite, milostiva, Vašega vprašanja ne
razumem.
— Zakaj mi pravite milostiva? Zakaj tako
formalno ? Nekdaj ste mi rekli Pepica. Vsaj Vi ni
mate razlogov, da bi mi zamerili kaj.
— Pardon. Kaj naj bi zameril?
— Seveda. Vi ne veste ničesar. Iz uljudnosti
I «te tako formalni. A bilo bi lahko tudi drugače,
i Včasi so ljudje formalni iz drugih ražlogov.
1
— Prosim, jaz nimam nobenih razlogov.

Re klamacije so poštnine proste
Nefrankirana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserati: Enostopna petit-vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

Leto XIL

Pa tudi v ostalem daje ves deželni volilni red
podlago za razumevanje § 3. n. z. v tem zmislu,
da se gre za cele krajevne občine. Krajevna občina
je namreč najmanjša enota, ki jo deželni volilni
red pozna.
Ce bi hotel zakonodajalec razumeti v § 3. Ie
mestne in trške kraje, bi raoral to na kakršensibodi način jasno izraziti ali sploh le kje omeniti
kakšno manjšo enoto kakor krajevno občino.
Ce bi se hotelo v § 3. n. z. drugače tolma
čiti, se pride lahko do anomalije, da bi župan ka
kega mesta ali trga, naštetega v § 3. n. z., ki ima
svoje bivališče izven mesta, oziroma trga v kaki
vasi, ki spada h krajevni občini bil po § 31. n. z.
predsednik volilne komisije, pa niti aktivne volilne
pravice ne bi imel.
Odsek meni, da bi bil v skupini Postojna,
Vrhnika, Lož ter v dolenjskih mestih in trgih lahko
rezultat drugačen nego je bil, če bi bile volile cele
krajevne občine in zato predlaga, da se razvelja
vita mandata Lenarčičev in Višnikarjev.
*
Da je liberalce Peganovo poročilo pogrelo, je
že umevno, zakaj dalo jim je upanje, da izgube za
sedaj še dva mandata, pozneje pa najbrže še nekaj
več. Toda preveč jeze res ni bilo treba, kajti
hladnokrvnemu človeku je itak moralo biti jasno,
da je stališče odseka nevzdržljivo. Naj se sodi
kakorkoli se hoče o judikaturi upravnega sodišča
— delavci pač nimajo razloga, da bi se prav
preveč ogrevali ža prakso tega sodnega dvora —
toliko je pa vendar gotovo, da velja za prete
čene volitve rešitev sodišča, ki je bila ugodna li
beralnemu sodišču in pa kompromisni dogovor
liberalcev in klerikalcev, ki je slonel na tej rešitvi.
Poročilo verifikacijskega odseka se je torej lahko
smatralo kot demonstracijo, toda konkretnega re
zultata ni mogla imeli. To je najbrže čutil tudi
dr. Šušteršič, ki se je oglasil za besedo proti
predlogu verifikacijskega odseka in s tem postavil
*H55S™H5H55S3SH555555H555“SE5EH55555E^™B
— No, da, saj pravim, da ne veste ničesar. A
povedati Vam moram. Vse. Komurkoli moram po
vedati. Morda izgine potem tista senca ...
Kakšna senca ? 0 kakšni senci govori ? Ne raz
umem. Ničesar se ne spominjam.
Pa saj mi hoče povedati — vse. Kaj je vse P
Kakšno je to vse?
—« Prosim gospa, pravim; izvolite mi pove
dati, poslušam Vas.
Zopet me pogleda, zopet tako čudno. Na
enkrat vstane in stopi hitrega koraka k meni, ter
me pograbi za roko, da me zaboli. Rmenkasta,
medla luč svetilnice obseva njen obraz nestalno,
da je videti čas bled, čas cvetoč. Ta posebna vrst
svetlobe menda upliva name, da se mi zdi, kakor
bi bilo v tej sobi nekaj magičnega. Njen glas mi
zveni nenavadno, ne votlo, ne svečano, ne kakor
«glas iz groba» in ne kakor «glas iz višav». Pa
vendar nenavadno.
— Vi ste jo videli, tisto senco. To je nesreča
mojega življenja.
Senca? Senca? — Kakšna nesrečna senca?
Kakšno senco naj bi bil videl? Ne razumem je.
Ona govori dalje.
— Ali se spominjate, kakšna sem bila kot
dekle? Takrat, ko sva se poznala?
— Seveda se spominjam, seveda. Ah, lepi
ste bili.
— Za to ne gre. Brezbrižna sera bila, vesele
I duše, lahkega srca. Takrat še ni bilo nobenih senc
1 v mojem življenu.
DaIje pnh*

Poslanec R e u m a n pozdravi zbor imenom za
se je ragaljlo, priskalo, žvižgalo — oh, če bi bili
svojega somišljenika drja. Pegana za plot. V teo
stopstva nemške stranke in nemških sodalno-demomogli poslušalci uživati peklenski koncert.
riji se je Šušteršič pač postavljal na enako sta
Dirindaj je trajal dolgo. Zaključil se je s tem, kratičnih poslancev, ki žele krepko rudarsko organi
lišče kakor Pegan, da naj namreč volijo ceL
da sta se izključila poslanca Turk in Supančič zacjo z aeomajano bojevitostjo.
krajevne občine. Tak način bi namreč bi
Poslanec Schrammel: Vse strokovno orga
za tri seje in da se je prihodnja seja napovedala
klerikalcem ugodnejši. Toda teoretično razmotri
nizirano delavstvo iskreno pozdravlja, da je rudar
vanje Šušteršičevo ni odločilno; vpraša se, kaj J« za pondeljek ob 8. zjutraj. Gospodje hočejo naen
ska organizacija v nekaj letih tako kramo napredo
krat zopet postati pridni.
hotel stvarnega. To se pa deloma razvidi iz pred
vala. Toda kaj znači 32.000 organiziranih rudar
*
loga, ki ga je podal in ki se glasi:
jev napram 150.000 delavcem, ki delajo po rudni
Kdo se čudi ?
«1. Deželni zbor soglaša s pravnim nazorom
Tam
smo skranjskim deželnim zborom, kamor kih in napram podjetniški moči. Svarim vas torej,
verfikacijskega odseka, glasom katerega tvorijo po
da bi uvajali preveč podpor, vi potrebujete bojne
veljavnem deželnem volilnem redu kranjskem le smo pred poldrugim letom prorokovali, da pride.
blagajne.
Sicer vas bo drugo delavstvo podpiralo
krajevne občine tako kmečke kakor mestno-trške Takrat smo bili seveda proroki v puščavi. Varo
v
potrebi;
toda to more dobiti šele takrat veljavo,
volivne okraje in odločno zavrača temu nasprotno vali smo jih zaman. Takrat sta se Tavčar in Šu
če
sto
sami
za boj sposobni. Ustvarite torej ono
judikaturo državnega sodišča. Deželni zbor izraža šteršič vodila pod pazduho. Ko smo opozarjali libe
orodje,
ki
vas
bo vodilo do zmage naprej sami.
tedaj svojo odločno voljo, da se imajo uvrščali ralce, da si spletajo z novim opravilnikom vrv, ki
Brožik
(Praga):
Jako važne stvari imate na
pri sestavi volilnih imenikov vsi cenzus-volivci jo dobe okrog vratu, se je Tavčar v «Slov. Na
dnevnem
redu.
Prvič
spreminjale
organizacijske do
vsake krajevne občine, skupno brez izjeme, bod'si rodu» postavil, da liberalci sploh ne marajo in ne
nameravajo obstruirati in da se jim nič ni treba ločbe, odkar obstoji unija in praška komisija se ve
y kmečko ali mestno skupino.
seli, da poskušate izvečati bojevitost organizacije.
2. Izvolitev poslanca dr. Janka Vilfana se bati zakonskih določb v opravilaiku. Komaj pred
Bratovske
składnice vas vežejo na stalno bivališč-;
poldrugim letom 1 In že pošlje Šuklje liberalce
potrdi.
to
bo
tudi
v bodoče. Za boj proti vladi in podjet
3. V ostalem so odkaže poročilo verifikacij kakor šolske fantiče iz zbornice. Za prazen nič, za
nikom
potrebujete
velike močne organizacije
skega odseka pril. št. 122/125 ustavnemu odseku, strah, ki je znotraj votel, zunaj ga pa nič ni, so
Poslanec
Dasz
inski: Povsod je stanje rudar
z nalogo, da izdela načrt preosnove deželnega reda liberalci skušali obstruirati po Turkovem sistemu ;
jev
slabo,
najslabše
pa v Galiciji. V hrzanovskem
in deželnega volilnega reda, v katerem se nanovo kaj bo šele tedaj, če bo treba res nastopiti proti
okrožju
je
izbruhnila
elementarna stavka. Le maie
odmeji obseg kmečkih in mestno-trških volilnih veliki krivici ia ne bodo vsa druga sredstva nič
rudarjev
je
organiziranih
tam, vendar stana teh
zalegla?
okrajev.
4000
ljudij
že
test
tednov
in
vsi poskuri, da bi jih
O tem naj ustavni odsek poroča kakor hitro
Slabo se godi liberalcem v deželnom zboru,
razdvojili,
so
ponesrečili.
Tragično
je, da ne more
mogoče.»
ampak neumen bi moral biti, komur bi se smilili.
unija
voditi
te
stavke,
ker
niso
rudarji
organizirani.
Odločilna v tem predlogu je naloga, ki je Klerikalci jih tepo s tistimi biči, ki so si jih sami
Tri
ure
proč
od
Ostrave
so
ti
rudarji,
vendar ne
odkazuje ustavnemu odseku:
spletali, natikajo jim tiste nagobčnike, ki so si jih
poznajo
organizacije.
Tukaj
naj
stori
unija
svojo
dolž
<da izdela načrt preosnove deželnega rada in sami oskrbeli. Tako se izpolnjuje nad njimi usoda,
nost
Prosim
vas
pa,
organizirajte
tudi
gališkega
deželnega volilnega reda, v katerem se nanovo ki so si jo sami pripravili. Vsako usmiljenje bi bilo
odmeji obseg kmečkih in mestno-trških volilnih smešno. Naj gredo dalje svojo pot, ki drži v ne rudarja.
Jura (Brno): Pojasni, da je navzoč na željo
okrajev.»
izogiben političen pogin.
rosničk h rudajev, kjer je deželna komisija mnogo
Očitno je to torei predlog za bodočnost.
poslovala in utrdila organizacijo.
V tem oziru je tudi vsekakor opravičen. Ce je
Shod uni] e rudarjev na Dunaju.
Nato sledi poročilo načelstva.
zakon nejasen, ima zakonodajni zbor nalogo, spra
Konec prih.
V pondeljek dne 4. oktobra je pričel zboro
viti nejasnost iz njega. Kako se nadomesti ne
jasnost, je seveda drugo vprašanje, ki pride šele vati na Dunaju zbor rudarske unije, na katerem je Dopisi.
za predlogom. Glasovati za Šušteršičev predlog ni bilo 67 delegatov, 20 zveznih funkcionarjev, 5 taj
Jesenice. „Slovenec“ in „Naša Moč“ se za
bilo na noben način nevarno. Ampak liberalci so nikov in 6 zastopnikov strokovnik glasil, 2 urad
ganjata z vso besnostjo v novoustanovljeno
že davno izgubili vse politične talente in so po nika centrale in zastopnik «Rdečega Prapora». Nem „Konsumno društvo za Jesenice in okolico ' in
stali politični ofroci. Kjer je resna nevarnost, so ško rudarsko zvezo je zastopal sodrug Pokorny, njegovega ustanovitelja, sodr. Ant. Kristana.
slep', strahove pa vidijo tam, kjer jih ni. Šušter avstrijsko strokovno komisijo poslanec Schram Seveda ne pišeta resnice, temveč se poslužujeta
šičev predlog je nekoliko nereden; najbrže ga niso mel, praško strokovno komisijo sodrug Brožik, laži, natolcevanja m obrekovanja, prav po ka
moravsko deželno strok, komisijo sodrug Jura. toliški navadil Mi jim povemo za enkrat samo
natanko razumeli, pa so se ga ustrašili.
to; sram vas bodi, da se zaganjate tako grdo v
Še nekaj časa je trajala debat?. Govoril je za Navzoči so bili še poslanci Reumanu, Daszin- zadrugo, ko vendar vaša stranka hoče veljati
Šušteršičem gref Barbo, potem pa po vrsti libe ski, dez. poslanec Volke rt, poslanec Cingr je za tako, ki so ji zadruge in zadružništvo pri srcu!
ralci Triller, Lenarčič, Vilfan, vsi proti Šu- navzoč kot odbornik. Poslanec B eer se je opravičil. Zoper trgovce in kramarje „Slovenec“ nikoli ne
šteršičevemu predlogu. Končno sta še enkrat go
Načelnik J ar oli m opozarja v svojem otvorit zabavljal — No, vse klerikalno rovarenje, vpitje
vorila Šušteršič in Pegan, na to pa se je na venem nagovoru, da je prav letos deset let, odkar in jamranje ne bo nič zaleglo. Našemu „Kons.
društvu za Jesenice in okolico“ pristopajo vsak
predlog drja. Tavčarja seja prekinila za 20 so bili rudarji vseh okrožij kaj hudo razburjeni. dan novi člani; število 200 smo že do
minut. S tem je bil tudi konec mirne seje.
«Takrat», pravi, «je bila jako dobra konjunktura in segli 1! Z blagom in postrežbo smo zadovoljni.
*
so imeli podjetniki velikanske dobičke. Razumljivo Da bo pa še vse vsak dan boljše, se razumel
je, da so tudi rudarji hoteli imeti od tega dobička Saj smo komaj začeli. Delavci jeseniški! Le tako
Ko se je seja zopet otvorila, se je glasovalo
naprej — brez ozira na levo in desno S
majhen delež. Tisti boj je postal nekako plođ'šće
deaenice. V nedeljo, dne 10. t. m. smo imeli
o prvem delu Šušteršičevega predloga, ki je bil
našo unije. Unija obätoji pet let Mnogo bojev smo dopoldne lep shod pri Jelenu. Sodrug Anton
sprejet s 26 klerikalnimi glasovi. Dočim so libe
imeli v tej dobi, a tudi brezuspešnih, ker so naši Kristan iz Ljubljane je govoril o konsumnih
ralci in Ne mci odšli iz zbornice. Ko so se
podjetniki najbolj zavedni med vsemi. Niti naj društvih, o napadih klerikalcev na naše „Kons.
vrnili in je imelo nadaljevati glasovanje, se je pri
manjše zahteve ne razsojajo s stališča, ali jo je mo društvo za Jesenice in okolico“. K debati se je
čela «hrupna obstrucija». Ljubljanski poslanec Pepe
goče dovoliti ali ne, nego le, ali je naša organiza oglasilo vse polno govornikov; ki so izražali ve
Turk je hotel za vsako ceno pokazati, da se
selje nad lepo procvitajočo konsumno prodajalno.
cija dovolj močna, da zahteve ni mogoče več od Shod je sklenil, da bodi prodajalna
nedeljah
zmožnosti njegove inteligence nikakor ne cenijo
kloniti. Navdušenje, toda brez denarja, tudi ne more zaprta; odprta pa le ob delavnikih od 7. ure
dovolj visoko; Ljubljančani še niso vedeli, kaj
zjutraj do 8. ure zvečer. S tem se je tudi storil
je vse v njegovi glavi. Trobente, rene, piščalke, imeti trajnega uspeha. Zaraditega potrebujemo en korak naprej na Jesenicah. Naša prodajalna
pomočkov
in
načelstvo
predlaga,
da
naj
se
doneski
bobne, kravje zvonce so že drugi prinesli v zbornice;
(ki jo klerikalci zmerjajo za brezversko), je prta
a pultum razbijati zna vsak Wolf, z regijami raz zvišajo. Unijski zbor bo pa tudi govoril resno be g tem upeljala popolen nedeljski po
grajati vsak Fresl. Ampak naj se kdo postavi, da je sedo z vlado in meščanskimi strankami, ki imajo či t e k 11 Altroché — katoličani— Opozarjajo se
prinesel v zbornico smrdljivke in ž njimi delal ob* v parlamentu premoč, pa se ne zmenijo za delav člani, da si nakupijo ob delavnikih vse potreb
strukcijol To je originalna ideja Pepeta Turka, ske zahteve. Zaradi kakšnega napisa bi razgnali ščine, ker bo ob nedeljah zaprto. — Dalje 3e
prosijo, da vsakdo zahteva čeke za skupilo.-—
ljubljanskega poslanca in najnovejšega mučenika. parlament, popolnoma nič se pa ne zmenijo, če se 10. t. m. popoldne je bil še sestanek na Javor
Pa kako ženialno je to napravil ! Na galeriji in po delavstvo nečloveško izkorišča.
niku pri g. Hkavcu.
Deželni poslanec Volker t pozdravi ime
dvorani je nekaj zasmrdelo, kakor da se je prav
blizu nekje razlila najsmradnejša gnojnica. Izprva noma otankrinškega delavstva zbor, ki zboruje v da je poslovodja „Kons. društva za Jesenice iń
okolico" baje odstopu od službe, povem kato
je vsakdo mislil, da se je zgodilo kaj zelo nepri njega domu.
Ušk.m gospodom, k. pišejo jeseniške novice, da
Pokorny (Bochum) izvaja, da se mu zdita je lagati greh. Ce bodo tako lagali kot sédri
jetnega. No kmalu se je vendar pokazalo, da so to
«štinkbombice», ki so tako postale najnovejše par- dve točki dnevnega reda posebno važni: izpopol lažejo, pridejo vsi v pekel 1 PoboRšaite se ! S^' k;
lamentarično bojno sredstvo. Naenkrat je bilo ne nitev unije in pa razgovor o rudarskem zakono Meni seveda še nikoli na misel ni
ÄÄ
r prav dob?" P^im
koliko uradnikov na galeriji, ki so se izpraznile dajstvu. Rudarska organizacija mora postati še bolj
na ena, dve, tri ; seja se je prekinila, ker ni mogel bojevna nego je, zakaj po vseh deželah so ljudje, će ,.SIovencn°’n,1’v"e£JeÄ'sem.PFiä'l delal;
človeški nos pretrpeti tega smradu, potem se je ki zasužnujejo rudarje najmogočnejši kapitalisti. Ne mu Da za sedni „ C’ mi Je puv zal> P0®3^11
Slo?enct‘
morem ! — Prosi‘ bi samc'
zbornica izčistila, končno se je pričela tajna seja. preoblsgajte torej svoje organizacije z uvedbami,
Siiirni d na pometa pred svojim pragom.
Prebrisani Turk ne mara ponavljati, kar je storil u bi zahtevale velikanskih denarnih žrtev in bi or ÏÏg? 2? 8°’ ’ TižiSu mn lahko da' dovolj
enkrat. Bombice so izginile. Ampak v njegovih ganizacijo v točnosti ovirale. Podpore ne smejo diuštva .. u
'Okelholet, skladićnik „Kons
rokah se je pojavila stekleničica, iz katere se je riti tolike, da bi za strokovni boj ne ostajali ni arustva za Jesenice in okolico“.
V nedeljo 10. oktobra »o se pri aa»‘
razlil drug, še močnejši parfum, in ko so ga ob kakršni pomočki. Pri zakonodaji pazite, da se ne
e volitve y redarsko zadrugo. Dosedaj w
dolžili, je napravil kakor navihani vojak pred jeznim poprusite. Mi bomo imeli paznike, pa pregle
uirali v tej zadrugi liberalci z g, Donriri*3”
majorjem v «Mamzelle Nitouche» ; stekleničica je davati bodo smeli jame le v spremstvu obratnega
lajcenona na čelu, Organizirano delavstvu
bila naenkrat za njegovim hrbtom in jesenski ma uradnika, in odvisni bodo od podjetnika, ki bodo mio pomesti s to kliko. V uedo 6. okkw* j*. Pr‘
never bi se mu bil imenitno posrečil, če ne bi bili storili vse, da ostanejo ti pazniki nepomembna de fedila dvoje shodov v ta namen, na kater<u Ie
nekateri poslanci gledali tudi za nežnega Pepeta koracija. Mi pa bomo te namena prekrižali in to strokovni tajnik, sodr. Anton
îjane poročal o pomenu rudarske »druge, uspete,
hrbet. Smrdelo je torej, pulti so bobnali, poleg ao vo uredbo izrabili v prid dt’avstva.
oi izoztal. Pri volitvi 10. L m. «n° «M*» b»

i

i- »rti t w«®* 14 ^and»datt v Hrastniku in z
, i 6 kafljWati v O/.trere. Tako je tudi v
JJdu.' ^P'e;' hradn^ nid arji 1______ ____

Sbo^/«si železnicami ahtd, bo v torek, dne
..7 oktobra ob pot 8. zvečer v areni Narodnega
j^na. Dnevni Ted: 1. Protest proti nameravanem
2,‘entBtu na pravice železničarjev. 2. Sklepi k
prvi točki.

Domače vesti.
__ f a^o le piiejo liöeraSci sedaj o klerikalcih :
«Predlog na razveljavljenje Lenarčičevega in Višn karjevega mandata js brezstidno postavolomstvo in
ie golo nasiistva, ki nima nobene pravne podlage.
Klerikalci se pripravljajo, da izvrše zločinstvo, ki
naj pokaže najširši javnosti, da klerikalci lahko
store, kar hočejo, in da je njih moč tako velika,
da lahko poteptajo in opljujejo tudi postavo, ne
da bi jim mogel to kdo zabraniti. Predlog na razveJjavaDje Lenarčičevega in Višnikarjevega mandata
orvetljuje z bengalično lučjo, kakšnim ljudem je
kmetska nevednost poverila v deželi javno oblast
in priča jasno, da klerikalna večina deželnega zbora
nima pojma o svojih postavnih in moraličnih dolž
nostih. Poznamo to pokvarjeno družbo, ki «e ime
nuje klerikalno stranko. Tolpa špekulantov je to, ki
se je z duhovniško pomočjo prerila do korita, kjer
žre in si polni žepe. Kakor vsaka korumpirana
stranka tudi klerikalci na poznajo nobene meje;
ljudje take baže, kakršni so zbrani v slenkalai
stranki, si predstavljajo pretep in ker imajo v de
želnem zboru več no, si domišljajo, da smejo vse
pobiti in poklati in iti do skrajnosti. Se v sanjah
jim ne hodi na misel, da je njih prva dolžnost spo
štovati zakone in pravice manjšine. Njih početje
spominja na kako cigansko tolpo, ki se polasti polne
kašče in tara pije in je ia divja do brezumnost’,»
Tako pišejo danes! A lani so s to «tolpo špeku
lantov» složno sestavili volilni red za deželo, ki je
oropal delavce svojega zastopstva, lani je dr. Tavčar
s to «korumpirano stranko» živel v najlepši «har
moniji», lani ao liberalci s to «cigansko tolps» skle
pali volilne kompromise za deželni zbor! — Toda
kaj lani! Pred dvema tednoma je šla liberalna
stranka s to «tolpo špekulantov in ciganov» roko
v roki v Zagorju na volišče, da bi v bratski slogi
osleparili socialne demokrate. Pa da se ne bi člo
veku studilo komediantovsko rohnenjo!
— Kozel — TCtttr. Kako imenitnega čuvaja

državne blagajne imamo v osebi f nančnega mi
nistra B finskega, kaže sledeči slučaj. Grof Šli fan
Gôtzendorp-Grabcwski je kupil kriško veleposestvo
za 2200.000 kron. Grot Grabowski je bil prijatelj
Bilinskega, tedanjega ravnatelja avstro-ogrske banke,
in ker ran je zmanjkalo drob;ža, se je obrnil do
banke za posojilo. Dasi sme banka dovoljevati hi
potekarno posojilo te do polovice vrednosti, je to
pot napravila izjemo in posodila greta 1,600.000
kron. To je pripravilo posojilnico v Visokim Mu
lam v zmoto : v mislih, da je posestvo vredno saj
3,200 000 kron, je grofu posodila 600 000, tako
da je poplačal brez solda v žepu vso kupnino.
Ziaj pa se je začelo na posestvu samem gospo
darstvo, ki spominja čisto na Jegličevo gospo
darstvo v Gornjem gradu: cele gozdove je prodajal
lesnim tvrdkam, izposojeval si je denar pri vseh
možnih firmah, kot kak huzarski oficir. Avstroogrska banka se je zganila šele tedaj, ko so
usahnile obresti posojila. Dosegla je sekvestracjo
— kakor se je zgodilo na škofovem posestvu, ki
pa je bila brezvspešna: posestvo je prišio na
boben. Sodišče jo odredilo cenitev in izvedenci so
izrekli, da posestvo ni več vredno kot 1,102.667.
Avstro-ogrska banka je prijatelju svojega ravna
telj;,; na ljubo jrgla c 1 milijon skozi okno. Kaj
poreče k temu Bdinski P Kaj poreko naši liberalci,
ki Bilinskega kar prehvaliti ne morejo?

Zadnje vesti.

priporoča nujnost izvedenja načrta. Oba po
ročna sogbsns sprejeta. S tem je dnevni red
— nsmreč resni dnevni red najbrže že kon
čan. Kajti na vrsto pride posl. dor Zajca
novi lovski zakon, oziroma poročilo uprav
nega odseka o načrtu novega lovskega zakona
za Kranjsko. Načrt tega zakona označa: boj
zalcû, zajec je prost pred love i in
najemniki, vsak kmet ga na svojem
gruntu lahko pobije, občina ima abso
luten upliv na lov, (oddaja in zakup lova).
Poročevalec načrta je župnik Hladnik. Pojasnuje namen ia pomen izpremenmbe desedanjegalovskfiga zakona. Zdajci začno liberalci s tehnično
obstrukcijo: dolgotrajni obštrukcijski govor v formelni obfki protigovora. Govori dr. Tavčar. Kle
rikalci zapuste dvorano, vpijejo zunaj, prihajajo
posamezni zopet v dvorano, se nekaj časa upirajo,
a ko vidijc», da dr. Tavčar nadaljuje, se zopet
poizgube na golaš. Vabijo nanj tudi dr. Tavčarja,
kar pa on odklanja in govori od 9. do pol 11.
Ob začetku govora prime s pikrimi opazkami
dež. glavarja Šukljeja, ker je ta skušal «po Šukljejansko» zaviti priglasitev kontragovora, tako da bi
dr. Tavčaj kmalu ne bil prišel do besedp. Šuklje
se opravičuje in — izgine. Sele ob Vsil. prične
protigovornik s stvarnimi izpreminjevalnimi predlogi
k posameznim §§ zakonskega načrta. Klerikalci so
na to čaka’i m prihajajo zopet v dvorano. Ob
3/jll. prevzame zopet Suklje predsedstvo. Kleri
kalci zunaj hrupno vpijejo. Dr. Tavčar se zehvc'i
«za potrpežljivost» in — konča svojo skoro 2 urno
generalno debato. Na to prične Scholmeier
(veleposestvo) kot pro. govornik.
Na dnevnem redu je tudi poročilo ustavnega
odseka o načrtu novele k občinskemu volilnemu
redu, ki, če pride danes splch še na vrsto, zna
zopet vzbuditi obstrukcijske duhove.
Državni zbor. Dunaj, 11. oktobra. S ce
sarskim patentom v «Wiener Zeitung» se sklicuje
državni zbor na 20. oktobra.
Gjriške volitve. Gorica, 11. oktobra. Vo
lilne komisije še niso zaključile svojega dela,
vendar se pa že ve, da so zmagali klerikalci z
vsemi kandidati izvzemši na Krasu, kjer je poleg
enega klerikalca izvoljen «liberalni» kandidat G reg o r i n. V goriškem okraju so izvoljeni B e r b u č,
Marinič in Z e ga z okroglo 1300 glasovi, v tol
minskem pa Kosmeč in Gregorčič.
Nemški nacionalizem. Dunaj, 11. oktobra.
Nemški poslanci iz alpskih dežela so imeli včeraj
dopoldne in dopoldne konferenco pri županu
dr. Luegerju. Opoldne so imeli konferenco pri mi
nistrskemu predsedniku baronu Bienerthu, ki so se
je udeležili tudi ministri grof Slürghk, dr. Schreiner
in dr. Haerdtl. Sklenili so, da vlože v deželnih
zborih Gornje in Nižje Avstrijske, Solnograške in
Predalske načrte, s katerimi se proglaša kot
izključni uradni jezik deželnega zbora, odbora iu
vseh deželnih uradov nemščina.

Wahrmundova atera. Dunaj, 11. oktobra.
Naučno ministrstvo je poslalo dekanatu pravoslovne
fakultete na praškem vseučilišču dolg dopis, v ka
terem zagovarja svoje stališče v Wahrmundovi aferi.
Španska klerikalna lopovščina. Madrid,
11. oktobra. Iz Barcelone se javlja, da je sodišče
na predlog državni ga pravdnika obsodilo Fo
re rja, kateremu očita moralno provzročitev bar
celonske revolucije, na amrt in na konfiskacijo
vsega imetja. Sodišče je odklonilo vso v Rimu,
Parizu in Bruselju živeče priče, ki jih je predlagal
F er er. V preiskovalnem zaporu so Fererja ne
človeško mučili.
Maroko. Madrid, 11. oktobra. Iz Melile se
poroča, da so prišli kabilski poglavarji v španski
tabor, da se podvržejo.

LisUica uredništva.
Gorica. Vse prihodnjič. Danes z najboljšo voljo ne
mogoče.

Univerza v Trstu.

Naš tant je prišel v kraj velike trgovine, veli
kega obrtnega dela. Prav v veliko središče bi pri
šel. Kaj zamore Ljubljana nuditi fantu proti Trstu ?
— Ne bodite tako strašno to3nosrčn>, glejte ven
dar dalje v svet, kakor v to provincijalno mesto
Ljubljano; privoščite naši mladini večje duševne
horiconte, kakor jih more podajati bodi kako slo
vensko mesto razven Trsta 1 Ali mislite, da boste
mogli to malo Slovenstvo obdati s kitajskim ob
zidjem? Da Slovenstvo ne bo živelo v bodočnosti
s slovenskim narečjem, to je gotovo. Čim hitreje
se vrši proces, da postane hrvaščina pismeni jezik,
tem boljše za nas. In kje bi bilo to bolj mogoče,
kakor na univerzi v Trstu in naj si bo stokrat laška 1
In ne bi bila dolgo laška; brez vseh žrtev bi
šlo, da bi laška univerza v Trstu postala jugo
slovanska s hrvaškim učnim jezikom, ki bi pa
negovala nauk italijanščine in njene literaturce fcv
vseh ozirih. Italijani bodo še dolgo merodajni tr
govci na južnih morjih in laška literatura, laška
omika ni zametovati. Ali Jugoslovan in Italijan
merodajna na južnih morjih, ali Italijan sam kakor
sedaj !
Zakaj se tedaj branimo laške univerze v
Trstu? — Mi moramo med Italijane, Nemce; naši
fantje se morajo bojevati za kruh med njimi v
naših krajih, morajo na njihove veselice, v nji
hove družine, da paralizirajo moč teh ljudi; le
tako je moči priti do nadvladanja tujih elementov
v naših obmejnih krajih. Mi moramo kar se da, z
najboljširao našimi talenti v Trst, drugače vse nič
ne velja, kar se zove narodnostni boj.
Zdaj menda vendar vsak Slovenec izprevidi,
da smo Slovenci veliko zamudili, ko smo le sle
dili kat. duhovniku kot voditelju, mesto da bi pu
stili nebesa, kjer so že in postali dobri trgovci na
morju in na kopnem, dobri rokodelci, industrialci,
dobri kmetje, ki izvažajo svoje pridelke v Trst in
od tam na lastnih ladjah naprej. Naenkrat čutimo,
da nas obdaja tudi v Avstriji že razvito veliko ka
pitalistično gospodarstvo, ki ima po vsem svetu
svoj trg in s praznimi rokami stojimo na teh, za
izvrševanje tega gospodarstva pripravnih in celo
zaradi morja važnih tleh. Študirali smo teologijo,
študirali jus, pripravljali se za profesure starih je
zikov in zaničevali matematičarke, naravoslovce
kot bolj inferiorne učitelje. Nemci, Lahi so bili
naši prvi rokodelci in tudi prvi industrialci ter povečjem večji, tehnično izobraženi trgovci. Ali teh
strok deiavci so zdaj merodajni v gospodarstvu in v
drugem življenju in bodo čim dlje bolj ; katoliški du
hovnik in jurist sta postavljena na smrtni oder „
kot upravnike si novodobno gospodarstvo vzgaja
tehnično izobražene ljudi. Kdo se bo tedaj kot
Slovenec danes še za to vnemal, da se po novi
univerzi nemara petrificirata katoliški duhovnik in
jurist? Ta dva sta potrebna zaanaifabetaega kmeta,
ki se pravda za vsako malenkost, novodoben, učen
kmetovalec bo ta dva upravnika Svojih vesti in
ječ potisnil stran; vsaj pa bo izdatno zmanjšal
njih število. Ne bo jih treba; gospodarstvo jih ne
bo redilo; razsodniki, vzeti iz dotičnega gospo
darskega razmerja bodo razsojevali spore. Ako te
daj, rojaki, pogledate vprašanje slov. univerze s
stališča modernega gospodarstva, y katerem mo
ramo, če hočemo ali ne, postaviti zanj vzgojene

Dehtel xhor kranjski.
(KUL seja z dne 11. oktobra 1909.)
3cja se pijič izjemoma otvori točno, krkoi
določeno ob S. jutraj, Več poslancev ner. napredni
stranke in veleposestma manjka spočetka. Branji
zapisnika zadnje seje brez ugovora sprejeto. Meč
hranjen prihajajo ostali poslanci, v zborn;ci vladt
popolnom mir. Deželni glavar Suklje javi odpo
šiljate? brzojavne čestitke novo izvoljeni vojvodinj
Zrflji H.nenberški ter prečita brzojavni zahvalo
Fraaca Ferdinanda. Klerikalci pozdravljajo, čestitke
z izredno vnemo nakar glavar določi, da se shranite
brzojavki v dež arhivu Na to se razdeli dnevni
red, ki obsega 49 točk. Poročila o raznih prera
čunih (4—11) se szroče brez debate finančnemu
odseku. Posl. Povše poroča o zgradbi vodovoda
v občini Moś a je in za obč.ne Cerknica-—R ne k. Poslanec J?nko dr. Vilfan priporo
ča vodovod v Mošnjah- Po». Pogačnik napade
dr. Vilfana, češ, da je on bi tisti, ki je ta vo.
dovod zavlačeval. Dr. Vilfan popravlja: Ne jaz
ampak mestni zastop — med njimi tudi pristrš
SLS (čujte, čujte î) je soglasno sklepal o i
Uder K noro čilo o vodovodu Cerknica-Rake!
tomepesla«/: Kobi, Drobnič Schollmeie
Pivnika r Drobniču so klerikalci napisali re
kem je pa oe M Mrt, P™WW> mu
kertie vred še W0 PosIaoa’ Resolut ji

i

Lekarniško naznanilo.
Dovoljujem si p. n. sl. občinstvu uljudno
naznaniti, da sem z dnem I. oktobra
t. I. kupim potom prevzel

Mayr’Jevo lekarno
„Pri zlatem Jelena"

oa Marijinem trgu v LJUBIMI.
Upam, da mi bo slav. občinstvo kot
večletnemu sotrudoiku te lekarne dose
danje zaupanje ohranilo tudi za prihodnje
ter se priporo <am za nadaljno blagohotno
naklonjenost in beležim z odi. spoštovanjem

Mag. pharm. Rihard Sušnik
lekarnar.

V Ljubljani, dne 1. oktobra 1909.
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Dalje

Izhafa v Ljubljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
za celo leto 14 K, za pol leta 7 Kt
za četrt leta 3'50 K, mesečno 1 20 K
za Nemčijo za pol leta 7-90, za č. tri
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9 50 K za četrt leta 4-SO K
Posamezna Citawüha IS

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
v Ljubljani, v četrtek, dne 14. oktobra 1909.

110. štev.

N AS L O V A : Za dopise in rokopise sa list : Uredništvo
»Rdečega Prapor»., Ljubljana. — Za denarne posujawe
naročila an list, reklamacije, inserate i. Ł i: upravništvo
«Bdečega Prapora«, Ljubljana, Šelenburgova ulica 6/11.

Kranjski deželni zbor.
Pondeljek je bil dan tehnične obstrukcije v
kranjskem deželnem zborn ; ta bojni poizkus je po
kazal, da so liberalci izgubili mo moč, upirati se
klerikalcem. Obstrukcija se je t razmeroma kratkem
dasu popolnoma izjalovila, L’bcralci so rezignirali
in klerikalci se čutijo sedaj neovirane gospodarje.
Položaj v deželnem zboru kaže jasno, da je libe
ralne slave popolnoma konec. Liberalwe stranke
sploh ni več na Slovenskem, ampak le še nekoliko
ostankov, iz katerih ne more nikdar več ostati,
kar je bilo. Nekdaj ponosno narodno - napredno
slraoko je doletela enaka usoda kakor nemško-libcralno, staro-češko ali staro-hrvatske unionistično
stranko. Približuje se čas, ko si bosta na Sloven
skem stala nasproti kot načelna nasprotnika z jasno
izraženimi cilji klerikalizem in socializem. Tedaj se
prične pravi boj za bodočnost.
*
Dr. Tavčar je v pondeljek obštruiral lovski
zakon. Će se vpošteva, da je dr. Tavčar lovec, je
njegova strastna opozicija morda umevna. Toda v
interesu narodnega gospodarstva je hila reforma
lovskega zakona na vsak način potrebna in nikakor
se ne da tajiti, da jo je kmetske ljudstvo že davno
in epiošno zahtevalo, Klerikalci so seveda tudi to
stvar demagogično izrabili ; temu se ui čuditi. Go
tovo niso nastopali proti žajcu toliko iz ljubezni
do kmeta, kolikor iz ljubezni de glasov, ki jih da
jejo kmetje. Ampak končno vendar ui bilo vpra
šati za postranski namen, temveč za vsebino za
kona. Idealen ni bil načrt, ki so ga izdelali kleri
kalci. Tudi brezobzirno pokončavanje divjačine ni
v interesu narodnega gospodarstva. Toda če se hoče
kakšna osnova izboljšati, je obstrukcija najneprimernejše sredstvo. Po njem se poseže, če se hoče kak
škodljiv zakon za vsako ceno preprečiti, kar pa bi bilo
ob lovskem zakonu nespametno. No, Tavčarju se
je zdela obstrukcija prav na tem mestu potrebna.
Govoril je dve uri ter je vložil 32 izpreminjevalnih
predlogov. Potem sta govorila Nemca Schollmayer in grof M ar g h eri za nekatere izpre
membe. Na predlog drja. Zajca se Je zaključila
debata; za generalnim govornikom B gr tlom je
govoril poročevalec Hladnik prav kratko. Pri
Specialni debati je dr. Tavčar nadaljeval ob
strukcijo z govorjenjem, s predlogi, z zahtevo, da
se glasuje po imenih in z desetminutnimi pavzami
pred vsakim glasovanjem. Ob ’/,2 je bil odmor in
popoldne se je nadaljevala obstrukcija, ki pa se je
naenkrat zelo skrajšala, ko je dr. Krek predlagal,
da naj se preide preko raznih izpreminjevalnih
predlogov na dnevni red. Ob 11. zvečer je bilo
zadnje glasovanje končano ia s tem je bil lovski
zakon sprejet

S tem je bila končana tudi obstrukcija in zdaj
so ae drugi predmeti reševali kakor z mašino, brez
pozornosti in brez zanimanja. Št0 je & ceste,
mostove, službeno pragmatiko, za deželne usluž
bence, nov poslovnik za deželni odbor, vodovodne
zadeve i. t d.

Ob

2. ponoči se je seja prekinila.
#

Nadaljevala se je seja v torek opoldne. Praksa,
da ae Šteje dvadnevno zasedanje za eno sejo, je
vseiainr nekam čudna. A to je Šukljetov «kunttik» a katerim ae mulita Turk in Supančič do
lonca zasedanja izključiti iz deželnega zbora.
V torek je priSel na vrsto aovi obSioikl red
* ^«Mki ïOliJai tri; o katerem te Se natan

čnejše pomenimo. Klerikalni «Slovenec» se laže, da
je reforma «radikalna», «velepomembna», a šele
«pričetek stroge moderne volilne reforme». To je
navadna klerikalna laž. Reforma je zopet skrpana
z direktnim namenom proti delavstvu in kaže, da
je vse kričanje klerikalcev o svojem «demokratizmu»
prosti bumbug in sleparstvo. Glavna ideja «re
forme» je pridobitev vseh občin za klerikalno
stranko.

Re klamacije so poštnine proste
Nefrankirana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserati : Enostopna petit - vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

Leto XIL

mokratično stranko bil mogoč kak skupen nastop
le s pravo demokratično kmečko stranko.
Sklep deželne koaference je temeljil na stvar
nem uvaževanju političnih dogodkov predidočega
leta. — Prvo stvarno podlago je dajal rezultat
zadnjih volitev v deželni zbor. Takrat se je stranka
izrekla ob ožjih volitvah za združeno naprednoagrarno stranko, in je isti pripomogla do zmage v
splošni kuriji. Storila je to vsled izjave odvetnisa
___________A__________________ dr. Treota v imenu napredne stranke v pričo zbra
Po volitvah v splošni knrijl na Goriškem. nih zaupnikov, potrjujoč to izjavo pismeno:
V Gorici, 9. oktobra.
1). Da se bo narodna napredna stranka tru
Socialno-demokratična stranka na Goriškem dila po moči v prid delavstva, 2). Da odklanja od
je pri volitvah dne 26. septembra t. 1. v splošni sebe vsako zvezo s krumirsko N. D. O.
kuriji od volitev lanskega leta podvojila število
Drugi stvarni podatek je bil rezultat zmage
svojih glasov in spravila goriške stranke v ožje vo napredno-agrarne stranke, namreč tesna zveia
litve. Večjtga uspeha ni pričakovala. Š'a je v boj agrarno-napredne stranke pod vostvom načelnika
z namenom, šolati svoje organizacije in pokazati izvrševalnega odbora narodno-napredne stranke
svojo eksistenco in disciplino. To je dosegla v Andreja Gabrščeka z italijansko klerikalno stranko
polni meri pri prvotnih volitvah dne 26. septembra v deželnem zboru. O tej zvezi se je liberalna
in še bolj pri ožji volitvah dne 3. oktobra.
stranka izrečno odpovedala nastopiti proti kleri
Klerikalna, oziroma kakor se imenuje ljudska kalizmu. Tretja dejanska okoliščina je bil nastop
stranka je nastopila pri volitvah, kakor nastopajo združene agrarno-napredne stranke v deželnem
klerikalne stranke po vsod : kompaktno in pod zboru, kjer se je pokazalo, da gre samo za poli
enotnim vodstvom duhovščine, ki se uklanja naj tično moč posameznih oseb potom deželnega od
strožji disciplini, četudi v stranki sami ni vse v bora. Ćetrta dejanska okoliščina pa je bilo posto
redu in se kažejo razne struje. To disciplino so panje voliteljev napredne stranke proti socialnopokazali goriški klerikalci prav sijajno pri zadnjih demokratični stranki in nje pripadnikom.
volitvah in ta disciplina jc postala tem kompakt
Takoj po volitvah je narodna napredna stranka
nejša, ker je glavno glasilo napredne stranke že proglasila v «Soči», da je zmagala sama z lastno
v naprej delalo sklepe, da je edinost kleri močjo, in da ni potrebovala nikake pomoči od
kalne stranke razdrta in vsled tega socialno demokratične stranke. Začela se kmalu nato
gotova zmaga prodirajoče napredne z zasramovanjem in blatenjem pripadnikov stranke
st ranke.
in je šla tako daleč, da je zakričala v svoji «Soči» :
Liberalna, oziroma lažinapredna stranka, kakor «Za socialne demokrate ni kruha v naši deželi» !
tudi lažikmečka stranka, prva pod vodstvom An Pozivala je svoje pristaše, naj odpuščajo socialne
dreja Gabrščeka, druga pod vodstvom dr. Fiankota, demokrate od dela in pretila socialnim demokratom,
sta se pošteno blamirali. Znak zadnjih volitev je ki imajo samostojna podjetja, z materialnim uni
torej propad liberalno-napredne stranke vsled me čenjem. Edino orožje proti socialni demokraciji jo
galomanije nje voditelja Andreja Gabrščeka in bila laž, obrekovanje in ovaduštvo.
Agrarna stranka, kakor rečemo, se je izgu
šušmarstva voditelja kmečke stranke dr. Frankota.
Prvi je sijajno dokazal, da je edina njegova moč bila popolnoma v objemu «napredne», in dr. Franko
v zloglasni kričavosti, drugi pa je poka;al svoje je s svojim obnašanjem jasno pokazal, da je le
privesek izvrševalnega odbora narodno-napredne
polno politično nezrelost in nesposobnost.
Kar je obe stranki družilo, je bil antikleri stranke. Kolikor je bilo zdravega gibanja v vrstah
kalizem; seveda tudi ta nezdrav v svojem jedru. malih posestnikov demokratičnega mišljenja, je
Glavni zastopniki so mu bili mali trgovci in obrt znal spretno zavirati in ubijati, da sploh ni prišlo
niki, posebno krčmarji po deželi, ki varujejo svoje do vnanjega izraza.
Jasno resolucijo deželne konference o poli
osebne interese, ako se postavijo v bran nadvladi
duhovščine, učiteljstvo in ono malo razumništva, tičnem položaju so stranke, izven klerikalne, igno
rirale. «Klerikalna stranka je vzela sklep na znanje
kolikor ga je iz iste bojazni.
Prve vodi zdrava misel po skupni organiza ter se pripravila na odločen boj proti lažiliberalni,
ciji trgovstva in obrtništva v deželi, in s tem oziroma laži-agrarni stranki goriški, precej gotova
stremljenjem dajejo tudi napredni stranki edini svojega uspeha. Vsa agitacija klerikalne stranke se
temelj, Učiteljstvo in razumništvo pa nima po- je izvrševala potom zaupnih shodov in potom po
oddarjati ni enega načela, ni enega osebnega inte učevanja zaupnikov. Nasprotno je napredna stranka
resa — ako se odšteje bojazen učiteljstva, da od zadnjih deželnozborskih volitev naprej izkušala
klerikalci pridobe šolske avtonomne korporacije in vplivati na «naprednost» in antiklerikalno» ljudstvo
da prično s terorizacijo učiteljstva po kranjskem z zlorabo «Zveze narodnih društev» s tem, da je
zgledu. Vendar se je ogromna večina učiteljstva pospeševala prirejanja in sama prirejala veselice,
oklenila kmečke in le neznaten del je ostal še v in tekme po celi deželi ter hujskala «Sokole» proti
«Orlom». Iz teh «uspešnih» nastopov pa je črpalo
taboru trhle liberalno-napredne stranke.
Socialno demokratični stranki je bil merodajen uredništvo «Soče» prepričanje, da napredna misel
sklep deželne konference 2. julija 1909, ki seje ravno zmagonosno nastopa ter je, bolj ko so se bližale
klicala z ozirom na politični položaj v deželi in volitve, kričala:, «da bo kmalu konec klerikalnega
zmaja».
na predstojeće volitve. Deželna konferenca je dala
Socialno-demokratična stranka je mirno iza
jasno direktivo stranki, dala pa je direktivo
popolnjevala
svoje organizacije ter sodruge pri
tudi ostalim politikom, v deželi v kolikor so resni.
pravljala na volilno disciplino. Šele zadnjih 14
«Deželna konferenca se je izrekla: 1). Načelno
proti klerikalizmu. 2). Načelno proti narodno-napred- dni je na petero javnih shodih razkrinkala hinav
sko in lažno stališče naprednoagrarne stranke in
ni — po celem njenem nastopu in sestavu laži™
nje voditeljev. Kazala je na zlorabe klerikalne
liberalni stranki 3). izrekla je, da bi s socialno de

stranke na škodo ljudstva, pa istotako brezobzirno
na brezvestno postopanje naprednjaštva za celo
dobo od leta 1902 naprej.
Proč s klerikalno, a tudi proč s lažiliberalnim
napredujaštvom in Iažiagrarstvom ! — je bilo geslo.
Konec prih.

Zaradi delavskih razmer v prosti luki v
— Trstu. Odgovor „Edinosti“.
Ni treba, da bi pripovedovali, kako ravna gospoda
z delavci v tržaški prosti luki.’ Ravna se ž njimi
pač tako, kakor povsod drugod. S tem bi bilo po
vedano vse. Ampak tržaška «Edinost» je objavila
pretečeno soboto dolg članek, v katerem pripove
duje o nekem gibanju, ki se vrši med delavci v
prosti luki in še o veliko drugih rečeh. Članek v
«Edinosti» je skrpucan za silo, kakor vsi drugi njeni
članki. Ampak namen mu je zelo prozoren : Udariti
po socialni demokraciji, jugoslovanski seveda. V ime
novanem članku je nakupičene toliko nesmiselnosti,
neresničnosti, kot bi je bilo ravno dovolj za vsak
klerikalen list. In na ta članek je treba, da odgo
vorimo.
«Edinosti» ni všeč, da naša organizacija usluž
bencev glavnih skladišč — kakor sicer vse naše
druge organizacije — noče sprejeti ponudbe N. D.
O. za skupno delovanje. Še bolj boli voditelje N.
D. O., da smo to povedali v naših listih.
V dveh letih svojega obstanka ni N. D. O.
naredila in ni znala narediti za delavstvo ničesar
koristnega. Pa so venomer trobentali slovenskim
delavcem, da je njihova N. D. O. edina izveličavna.
Sedaj bi se pa hoteli gospodje okolu N. D. O. oko
ristiti na račun naših organizacij. Igrali bi radi vlogo
tiste muhe, ki se je vsedla na hrbet volu pa dejala :
orjemo 1 In zato, ker mi — ki v tem slučaju pred
stavljamo vola — nočemo, da bi na našem hrbtu
sedela in se bahala tista muha, ki se ji pravi N. D. O.,
se «Eiinost», jezi in pripoveduje, da muhe na hrb
tišču ne maramo zato, ker da so nam ležeče pri
srcu bolj egoistične strankarske koristi nego koristi
delavstva. Ia kaj takega si upa očitati socialni de
mokraciji «Edinost», ki je zaradi strankarskega ego
izma podpirala in zagovarjala in zagovarja še celo
v imenovanem članku krumirstyo, ki so je organi
zirali voditelji N. D. O. in voditelji političnega dru
štva «Edinost» pri zadnji stavki težakov. Kaj ta
kega si upa očitati nam «Edinost», glasilo vodite
ljev političnega društva «Edinost», ki so zaradi
strankarstva ustanovili N. D. O., katere najlepši
vspeb je ta, da je naredila razdor in neslogo med
delavstvom in da je delavcem škodovala toliko kot
še nobena druga žolta organizacija. Ravno «Edi
nost» ima najmanj pravice očitati nam strankarsko
zagrizenost. Pa «Edinost» niti ne čuti, da je ne
smiselno in nadvse neumno očitati nam kaj ta
kega. Socialna demokracija, zlasti jugoslovanska, je
sestavljena izključno iz delavstva, ki je vendar to
liko pametno, da ve, da bi škodovalo sebi, ako bi
hotelo škodovati delavstvu.
Sicer nima naša stranka ničesar opraviti pri
strokovnih stvareh in strokovnih gibanjih, toda pri
znamo, da našim organizacijam ni mogoče nasto
piti skupno z N. D. O., ne z nobeno drugo orga
nizacijo, ki je bila ustanovljena nalašč zato, da ško
duje našim organizacijam in delavstvu. Naše de
lavstvo je preveč pametno, da bi zaupalo svojo
usodo organizacijam, ki so, kakor N. D. O., pod
pirane in ustanovljene od delodajalcev, ki hvaležno
sprejemajo darove iz rok delodajalcev in v katerih
ne odločujejo delavci, marveč delodajalci ali pa
osebe, ki imajo ves interes, zagovarjati koristi delo
dajalcev. Takšna je N. D. O. in tega ne izpremeni
«Edinost», tudi če priseže še tisočkrat, da je njen
in N. D. O. namen, zagovarjati koristi slovenskega
delavstva. V tistem trenotku, ko bi naše organiza
cije hotele nastopiti z N. D. O., bi bili v naših or
ganizacijah organizirani delavci podvrženi vplivu
zagovornikov kapitalističnega zistema, proti kateremu
vodijo že leta iu leta boj in proti kateremu se mo
rajo bojevati samostojno in ločeno od vsega, kar
ne priznava razrednega boja. Naše organizacije ne
odklanjajo in odklanjati ne smejo sodelovanja z
delavci, toda ne morejo sodelovati z organizacijami,
ki so jih ustanovile meščanske ali psevdomeščanske stranke 'zaraditega proti delavstvu in nalašč
zato, da škodujejo tistim delavskim organizacijam
ki so si jih delavci sami ustanovili in potom ka
terih samo jim je bilo mogoče, izboljšati si življen
ske razmere. Iu kdor bi hotel danes trditi, da
N. D. O. ni bila ustanovljena nalašč zato, da ško
duje našim organizacijam in tako indirektno de.

lavstvu, temu bi samo dali prečrtati govore različ ta denar, položi prvih 42 K 70 vin. na stop uk«,
pa se spravi z žandarji nad omaro, s kateri imajo
nih voditeljev N. D. O. na njenih shodih. Tam so sestre svojo obleko, zahtevajoč, naj mn izroče.
narodni tribuni pripovedovali, da je treba uničiti kar imajo zlatnine : urico, verižice i. L d. — Zakon
moč naših organizacij, ker so bo tako uničilo našo je gotovo hud za reveža, ki je kaj dolžan, toda
stranko. Celo krumirstvo, ki so ga uprizorili pri stavki tako brezobziren pa tudi zakon ni, da bi morali
težakov, so ga uprizorili nalašč zato, da bi onemo vsi bratje in sestre trpeti za dolg enega, fakina
gočili vspeh boju, ki ga je vodila naša organizacija brezobzirnostim se mora napraviti konec in zato
zahtevamo še enkrat preiskavo.
težakov. In pri tem so si mislili: «Vsled našega
krumirstva ne bodo zmagali, delavci bodo uvideli,
da se ne da z njihovimi organizacijami ničesar do Domače vesti.
seči in bodo od organizacije odstopali.» Niso ško
— Pravo beznico bodo napravili liberalci lu
dovali pa ničemur, ne našim organizacijamo, ne naši klerikalci iz kranjskega deželnega zbora, če ne
pojdejo kmalu domov. V soboto so bile ua duevstranki, ampak onečastili so zaradi strankarskega so
nevnera redu smrdljivke; teh ni več, zato si p»
vraštva pošteno ime slovenskih delavcev in škodo išče surovost druge prilike. Med zbornico in gale
vali so samo delavcem, tudi svojim narodnim, ka rijo se razvijejo včasih nežni dislogi, iz katerih
terim so onemogočili, da bi za svoje trudapolno vjame ubo mile besede & la «baraba» •jr.. te
bora sunil» i. pod. Tak čeden pogovo? tako di
delo bili boljše plačani.
Konec prih.
skretno šepetan, da je odmeval od «.en, sta imela
zadnjič poslanec Triller in žurnaiistTerseglav.
Dopisi.
Začasno se je končal s tem, da je deželni giavar
Iz Tolmina. Po liberalnem časopisju se je za- pograjal Terceglava in mu dal consilium abeundi,
blisnila zopet ena tolminska kvanta o moji osebi: potem pa se je mučna afera nadaljevala na stop
da sem namreč pri ožji volitvi v splošni kuriji nicab, kjer se je klerikalni časnkar sešel z libeagitiral za klerikalce. To kvante navajajo ralnimi poslanci pa so gospodje začeli drug na
sedaj liberalci med vzroki svojega poraza. Slaba drugega streljati s pljunki E, to je vsekaior dom
tolažba, pravim jaz, in še «fjvš» po vrhu. Posre naj višje omike v deželi.
— Volitev v goriikib kmečkih občinah js
čilo se mi je zaslediti izvor one kvante in ta je:
rodila
liberalcem in agrarcem nov poraz, ki je tem
v nedeljo, 3. t. m. me je ustavil nek lubinjski
kmet-liberalec, moj dober znanec, na ulici y Tol občutnejši, ker je rezultat silno presenetil ene in
minu, ko sem sc ravno pogovarjal z nekim so druge. Sploh ni nihče mislil, da dožive liberalodrugom. Povprašal me je glede ožjih volitev, kako agrarci tako strahovit poraz; klerikalci sami niis
da bo. Ko sem mu povedal, da naj izpadejo vo upali na tak uspeh. V goriški okolici so dobili nad
litve radi mene kakor hočejo, mi (socialisti) da ne 200 glasov absolutne večine. Značilen pojav je bil
gremo volit, me je vprašal, ali se po tem njim tukaj, da sta kandidirala dva učitelja z enakim
(Ljubincem) izplača, da pridejo volit in izgubljat pregramom, toda drug proti drugemu: Med
delaven dan. Jaz sem mu na to odvrnil, naj na vešček proti Križmanu, tovariš proti tovarišu,
rede, kar hočejo, a če ne vedo kaj storit’, naj pa oba pa sta padla. Na Tolminskem je dobila kleri
doma ostanejo, saj je itak «vse skup ena figa», kalna stranka velikansko večino; od njenih kandi
liberalci in klerikalci. Mož je ta razgovor ponovil datov je dobil dr. Gregorčič 874, Kosmač
v neki tolminski gostilni in iz tega je tolminska 832 glasov, liberalno-agrarna kandidata pa Mi
kvanta in po njej liberalno časopisje rodilo mojo klavčič 413, Vrtovec 378. Najbolj karakte
«grozovito agitacijo za klerikalce» po Tolminskem. rističen je izid na Krasu, kjer so liberalci kandi
Skoda za prostor, g. urednik, ki Vam ga radi te dirali Štreklja in drja. Gregorina, agrarci
kvante moram ukrasti Vašemu listu. Vendar sem pa drja. Gregorina ia posestnika Abrama.
bil prisiljen stvar pojasniti radi ljudi, tuli sicer Gregorin je izvoljen, Štrekelj ia Abram sta pro
poštenih Tolmincev, ki še vedno mislijo, da je li padla, izmed klerikalcev Stepančiča, ki ima
beralec in liberalna «šrifta» manj hudobna, manj 506, in Z1 o b c a s 456 glasovi pa bo ožja volitev.
lažnjiva in peifilna od klerikalne. Jaz sedaj že Tako imajo klerikalci doslej že devet poslancev in
vdrugič dokazujem nasprotno na podlagi «libe povsem izključeno še ni, da zmagajo šs v velepo
ralnih» tolminskih kvant. V Tolminu je ta tako sestvu. Liberalcem se torej prav siabo godi; doslej
ostudai slovenski lažiliberalizem zastopan v naj či imajo edinega Gregorina, ki ae pa brani aa iive
stejši obliki. Njpgovi zastopniki se že vnaprej ve ia mrtve, da bi bil liberalec ia katerega bi rea
selijo, da po mojem odhodu iz Tolmina pogine klerikalci brez ugovora lahko prištevali svojim. V
naša tukajšnja soc. dem. organizacija. Cisto «libe italijanskem delu dežele imajo kierikaici ie vse
ralno» veselje, upam, da prezgodnje. Socializma mandate iz splošne ia iz kmečke kurije in morda
liberalci ne bodo ubili, še posebno ne s tako vzamejo liberalcem še kak mandat v mestih in
skrhanim, babje-kvantarskim orožjem. S temi be trgih. Tako bi prišli klerikalci do absolutne večine
sedami se za enkrat (imam še veliko povedati) v deželnem zboru ia s tem bi padel tudi deželni
poslavljam od svojih tažiliberalnih in zahrbtnih glavar Pajer. Ako se to zgodi, imajo klerikalci
«prijateljev».
Tolminski rdečkar.
nalogo, izvleči deželni voz iz blata, kamor sta ga
Lucija na Primorskem. Mikuž, liberalni zapeljala Pajer in Gregorčič. Tu bo morala po
gost bičar pri Sv. Luciji, je tudi eden tistih «libe stati očitna nezmožnost klerikalne stranke in za
ralnih» magnatov, ki mislijo, da so sodrugi le za četek konca goriškega klerikalizma se s tem po
to na svetu, da jim znašajo sville krone skupaj in rodi. Le tako se more pokončati klerikalizem v
da ž njimi sicer lahko poljubno pometajo. Pred naši deželi. To stališče je bilo merodajno za tak
kratkim je sodrugom odrekel dvorano za volilni tiko socialno-demokratične stranke, ki je v tem
shrdl Sodrugi, posebno mi železničarji, si moramo zmislu dosegla popoln uspeh.
ta čin dobro zapomniti.
— Goriški politični odbor nam naznanja, da
Nabrežina. (Kje je meja eksekutarske so liberalci po deželi raztrosili vest, da je socialnopravice?) Dobili smo iz Nabrežine dopis, ki nam demokratična stranka dobila denarja od klerikal
javlja taka dejstva, da nam je skoraj težko verjeti. cev za volilno abstinenco. Politični odbor mori
Vemo sicer, da je v Avstriji marsikaj mogoče in strašna radovednost, kje da bi bil ta denar
da je praksa sodnijskih eksekucij do skrajnosti brez in ker morajo to pač liberalci aajbolje vedeti, jih
obzirna, tako brezobzirna, da se pogostoma izpre vprašuje, kdo je plačal, koliko in komu. Polovico
meni v golo krivico. Toda nekje mora biti vendar svote je politični odbor pripravljen darovati libe
meja in zato zahtevamo, da se slučaj, ki nam je ralcem. Sicer pa imenujejo naši sodrugi obrekovalce,
naznanjen, strogo preišče ter za bodočnost poskrbi, ki trosijo to vest, nesramne lažnivce. Nam pa se
da se podobne reči ne bodo več ponavljale. Dopis zdi, da res ni vredno, razburjati se radi tega Ena
smo dobili od tako verodostojne strani, da bi bil liberalna laž več ali manj — človek se mora pri
naš poročevalec po pravici razžaljen, ako bi mu ne vaditi. Liberalci se takih sredstev ne bodo odva
verjeli. Objavljamo ga torej, a ponavljamo zahtevo, dili, dokler jih bo kaj.
da se vsa zadeva najstrožje preišče in da se krivica
— Obrtno-nadaljevalns šala ia wieaee v
popravi. Poročilo nam pripoveduje:
Ljnbljani. Mestni šolski svet ljubljanski se je letos
Dne 4. oktobra je prišel v Nabrežino sodnij udal stari delavski zahtevi, da aaj se nadaljevalni
ski eksekutor iz Komna, ki je imel nalogo, rubiti pouk za vajence vrši po dnevi; vajenec je zvečer
pri 22 letnem Josipu G. radi nekega dolga. Ker so od dela izmučen m je nevBprejemljiv za pouk îbili vsi v hiši prebivajoči možje radi trgatve na kušnja uči, da večerni pouk ni dosegal svojega
delu, je šel eksekutor v hišo in vprašal neko žensko, pedagoškega smotra, zategadelj je bila odredba
kje ima Josip C. svojo obleko. Ko jo je dobil, jo mestnega šolskega sveta naravnost živa potreba
je natanko preiskal in našel v nji 2 kroni. V skri V četrtek zjutraj se je
začela, gg. Pilko, Žab
nji pa je imel tudi brat Rajmund svojo obleko ih kar m Toan.es na so pridržati svoje vajence v dev nji 42 K 70 vin., katere si je prihranil, ko je IVnærJJX
landl ,Solski obisL Tak0 nefoci‘
delal na Reki. Od tam je prišel dan poprej v “«.In =• ’ kl leup0leg te«a popolnoma brezdomov, pozdravit starše, preden gre k vojakom.
T°- °bS0ja' ^ain™pa je. da kleriEksekutor je mirne duše zaplenil tudi ta denar. Ko
S » ’ Ï1 it3V0] 088 v šolskem odboru gla
je mladenič to izvedel, so mu privrele solze v oči, soval za to odredbo m celo zahtevki tudi verouk,
a eksukutor se ni nič zmenil za to in zmenil se
t? P?toćllu «Slov. Naroda» naenkra ratudi ni za dokazila. Pa tudi ta svota mu še ni za ?®. ■
Proti
tej pametni naredbi in razvija agitacijo,
dostovala, ker je imel nalog, rubiti za 200 kron.
ki
bi
Ma
vredna
boljše stvari. K vsej zadevi se#
Tedaj je šel k bližnjemu kovaču in zahteval, naj povrnemo.
mu na račun občine gre po sili odpreti omaro
— PalriotiČni denuncijantj e. V ljubi> u
tretjega brata Frana. Tej zahtevi se kovač ni vdal.
onu»
svira nekaj dni sem ogrska ciganska
Eksekutor je na to šel klicat tega brata na polie
&
in ga je prisilil, da mu odpre omaro, v kateri L ki je en večer na zahtevo nekega oficirja
štirikrat
madjarsko
revolucionarno
bimno.
Rakoctiimel 370 kron v dolgem času in v trudapolnem
delu v kamnolomu zasluženih in z velikimi žrtvami jevo koračnico. Ljubljansko prebivala^0 oiuia se
prihranjenih. Eksekutor gre po žandarje, mu vzame veda nič povoda, đa bi se navduš3^0 v sedanjih
dneh za madjarske «revoiiwjoaafjs» 5 Ptk’ ‘-akd

St.

«.io oöTöd« I» Ie tudi, da bi se ob Rakocrijevi
l_—jniri rtoenurplo. Ntk Hrvat si iz svoje pa»
...jó -u-' rsdrege ni vedel drugače pomagati, da je
«strup» preganjal s protistrupom in dal
■\,r; fiadeckega koračnico. Vsa zadeva izvabi pafinemu človeku le smeh it srca, «Slovenec» pa
# oh tej smešni aferici razburja in v svoji črnoioiti patriotičnosti denuncira častnika, ki slučajno
nima filisterskib manir svojih stanovskih tovarišev
in — «Slovenčevih» redaklerjev. Kakor da bi se av
strijska država podirala zaradi Rakoczyjeve ko
račnice in zastran tega tfuirja, tako patriotično
lajanje se čuje iz «Slovenčevega» kvartirja. Kje
tiči budni «fbk» s črnimi ušesi in žoltira repkom?
— Hrup uradi goriških volitev. Dosti Deopravičenfga ropota in prisiljenega zmagoslavja
vprizarja iierikalno časopisje zaradi izida volitev
sz goriške splošne kurije. Klerikalci, četudi so zma
gali, ne morejo biti veseli volilnih številk, kajti šte
vilo dobljenih glasov prav krepko zaostaja za onim,
ki so ga pred dvema letoma dosegli. Še nespametnejše, kakor otroci se obnašajo liberalci. Svojo je
zico in žalost nad volilnim porazom bi radi zlili
nad socialno demokracijo, ki se v ta domači pre
pir liberalno-klerikalne reakcije ni vmešavala in ki
liberaln-h nazadnjakov ni lovila iz vode. Sitno je.
da so volitve jasno dokazale nazadovanje liberalne
stranke in nje nesposobnost, da na podlagi ljud
skega programa zajezi in ustavi klerikalno povo
denj. Dokler je bilo — saj v glavah goriških liberalskih prvakov — kaj upanja, da postavljeni kan
didatje prodro, je bil v liberalnem časopisju vedno
govor o liberalnih kandidaturah, po volitvah
pa govori isto časopisje o agrarnem porazu.
Po zaslugi agrarnih voditeljev agrarna stranka
pravzaprav res ni druzega kot nekaka priprava za
»preji manje brc, ki so libiraJcem namenjene, ven
dar je liberalno govoričenje o agrarnem po
razu saj neprevidno, ker vpliv liberalne stranke
neprimerno bolj bagatelizira. Pretkani liberalni
modrijani se seveda tega ne zavedajo.
— Rokave ti je zavihal in mesarski nož pri

pravil slavni žurnalist „Soče“ sedaj, ko so volitve
za goriški deželni zbor že skoro minule. Najprej
potegne agrarcem kožo s telesa, potem prešteje
že tudi socialistom kosti. Agrarce dolži, da so
liberalni stranki vse skazili pri volitvah in kleri
kalcem pomagali do zmage celo nad kraškim
Štrekljem. V „Soči* piše, da je sedanja klerikalna
zmaga zaslužena lekcija agrarcem. Nam seveda
se zdi stvar drugačna. Agrarci so lahko spoznali
vzrok, zakaj ni zmagala njihova kandidatna lista:
ker je bila kompromitirana z liberalnimi kandi
dati. Tu je tičal vzrok, zakaj so se socialisti
vzdržali glasovanja in agitacije pri ožjih volitvah.
Da so agrarci samostojno nastopali, bi bili tudi
socialisti drugače govorili. Kako sramežljivo ma
lenkostno je število liberalnih glasov, se je poka
zalo pri volitvah v kmečkih občinah. Kras je bil
na glasu kot liberalna trdnjava, Štrekelj, ki je bil
kandidat, je tam doma — in dobil je manj glasov,
nego agrarni Abrami „Soča“ je postavila v go
riški okolici Medveščka za kandidata; agrarni
kandidat Križman pa je dobil še enkrat
toliko glasov pri volitvah kakor Medvešček 1
In enako razmerje bi bili videli v vseh slučajih,
kjer bi bile kandidature agrarcev in liberalcev
ločene. Kaj hoče torej šj liberalizem Soče v de
želi ? Saj so vendar že minuli časi, ko je bilo sra
motno, ako je Soča komu levite brala; sedaj služi
to vsem poštenim ljudem le v zabavo, ko vidijo
onemoglost divje jeze liberalnega żurnalista. Agrarci
so lekcijo zaslužili v toliko, da sedaj spoznajo, da
se s propalimi liberalci ne kaže vezati v politiki.
Liberalci to pa prejeli vse hujšo lek
cijo: ves svet je spoznal, da nimajo več
med volilci goriške dežele domovinske
pravice, in je ne bodo nikdar več imeli 1
— Coriilum sodrngom se naznanja, da naj
atroce «Delavski žepni koledar za leto 1910» pri
sodrugu osipu Petejanu v Gorici, via Teatro št. 20.
Cena šO vin., po pošti 10 v več.
— Tržaškim sodrugom naznanjamo, da spre
jema naročita za «Delavski žepni koledar za leto
2910» tudi sodrug Anton Vaupotič v Trstu, via
Boschetto 5/1. Gana 80 vin.

Shodi.
Jf. Podgore, V nedeljo 3. oktobra se je vršil
y veliki dvoram g. Bngauta ob povoljni udeležbi
javen shod. Poročala sta sodr. Peteja„ v s!tJven
skem io sod. Callmi v italijanskem jeziku ki sta
delavstva priporočala organizacijo: vse protesti
ranje proti sirovemu ravnanju nekaterih delovodij
v tukajšnji papirnici bo vsedotlej brezvspešno,
dokler si delavstvo potom organizacije ne pribori
veljave. V enakem smislu je govoril sodr. dr. Tuma.
— Grajati moramo razvado, ki je pri nas močno

Zagrebška

vdomačena: na shod ne prihajamo ob določenem
času, tako da nas morajo poročevalci čakat'. Torej
več točnosti in več zanimanja !
V Opatiji se je vršil v soboto dne 25. pr.
m. ustanovni občni zbor organizacije tamošnjih
tramvajskih uslužbencev. Organizacija je seveda
skupina avstrijske zveze prometnih in prevoznih
delavcev na Dunaju. Na dan ustanovnega občnega
zbora so bili pristopili razven treh vsi drugi tram
vajski uslužbenci. Ti so bili uprizorili pred kratkim
mezdno gibanje. Ker jim pa tramvajska družba ni
hotela na prvi memorandum nič ugoditi, so stopili
t stavko. Zmagali so in družba je bila prisiljena po
višati vsem uslužbencem plače, in sicer za 50%
manj od zahtev, ki so b le izražene v spomenici.
Toda razumeli so, da je vsako neorganizirano de
lavsko gibanje nevarno in je ležeča zmaga le aa
slučaju. Večjih gibanj brez organizacije ai mogoče
izvesti. Zato so se združili v svojo strokovno orga
nizacijo. Na občnem zboru, ki se je vršil v pro
storih hotela «Schweitzerhof» so bili navzoči skoro
vsi tramvajski uslužbenci. Prvi je poročal o orga
nizaciji in o potrebi organizacije sodr. Regent iz
Trsta v slovenskem jeziku, potem H o Ime in v
nemškem. V odbor so bili izvoljeni sodrugi : Guintilio Friz z i, predsednik; Vincenc Podrebašek,
podpred. ; Rudolf Russ, blagajničar; Rudolf
Hajek in Henrik Tonelli, tajnika.
Pri točki o raznoterostih so navzoči vsi pri
poročal', naj odbor dela na to, da pristopijo k or
ganizaciji tudi kočijaži in vozniki.
Ta skupina spada v področje tržaške stro
kovne komisije in je deloma njeno delo.

ur nesklepčni seji niso bili navzoči. Zbornica
sklene, da izgube vsi, ki se niso opsavičili pri pred
sedniku, svoje diete. Posl. Buzath predlaga, da
se briše plača podpredsednikov. Zbornica sklene,
da se na jutršnji seji moritorno razpravlja o Buzathovem predlogu.
Izstop iz Košutove stranke. Budimpešta
13. oktobra. Poslanec Ugron objavlja odprto
pismo svojim volilcem, v katerem pravi: Pred
sednik neodvišnjaške stranke Fran Košut je na
znanil stranki, da ui na Dunaju ničesar dosegel.
Na Dunaju so rekli, da je voditelj, ki ga vodijo
drugi m ki menja svoje mnenje. Košut je opustil
ves državnopravni program svoje stranke in je to
razglasil brez strankinega dovoljenja. To je «na
rodno izdajstvo». Radi tega je Ugron sklenil, izsto
piti iz Košutove stranke, ki bi imela glasovati za
300 milionov okupacijskega kredita, za ogromne
mornariške kredite in za to, da se Ogrska odreče
pravice do Bosne, ne da bi dobila količkaj odškod
nine. — Predsednik volilsk°ga odbora je Ugronu
brzojavno odgovoril: «Vzeli smo Vaše pismo na
znanje, odobrujemo Vaš sklep iu Vam izražamo
svoje zaupanje.»
Za UBtavo v Bolni. Sarajevo, 13. oktobra.
V nedeljo popoldne je priredila socialno-demokra
tična stranka v dvorani Društvenega Doma ljudski
shod, ki je bil tako obiskan, da je imela množica
komaj prostora. Ko je bil shod že prej enkrat na
povedan, ga je bila policija prepovedala in vlada
je takrat potrdila prepoved. V nedeljo je shod
ostro kritiziral zavlačenje ustave za Bosno in Her
cegovino in zahteval splošno in enako volilno
pravico za deželni zbor. Po shodu je bil po
mestu demonstracijski sprevod. Pred deželno vlado
Zadnje vesti.
je množica s klici demonstrirala za splošno volilno
pravico.
Kranjski deželni zbor.
Uradniška Stavka. Zader, 13. oktobra. Dal
13. oktobr*.
Na včerajšni seji so klerikalci s 26 glasovi matinski občinski uradniki so sklenili pasivno
proti 20 liberalnim in nemškim sprejeli novelo o rezistenco, če se ne ugodi njihovim mnogo
letnim zahtevam.
občinskem redu in občinskem volilnem redu.
Srbija. Belgrad, 13. oktobra. Ker so težave
Danes je bil na dnevnem redu načrt novega
šolsko-nadzorovalnega zakona. Tudi ta zakon se je radi rešitve ministrske krizp, je minister za zunanje
sprejel s 26 glasovi proti 20 in so se odklonili zadeve Milovanovič odgodil svoje potovanje.
Vladna lista «Samouprava» in «Odjek» zavra
skoraj vsi izpreminjevalni predlogi. Potem je de
želni odbor predložil nov Statut za Ljubljano, ki je čata poizkuse časopisov «Pravda» in «Večerne
bil najprej kot prva točka na dnevnem redu. Tudi Novosti», ki sta hotela pregovoriti princa Gjorgja,
temu štatutu se pozna klerikalna roka, ki ga je da bi preklical svoj odstop od nasledstva na pre
stolu, češ, da bi to bilo protiustavno in brez
izdelala.
Splošno presenečenje vzbuja ravnanje vlade, uspešno.
Car batjnžka. Carigrad, 13. oktobra. Turška
ki molči kakor grob o vseh načrtih, o katerih raz
deputacija, ki je bila v Peterburgu, prinaša s seboj
pravlja zbornica.
_________
carjevo pismo za sultana, v katerem izraža obža
Hiniitrika krisa. Praga, 13. oktobra. Mia- | lovanje, da letos ne more priti v Carigrad
dočeški poslanci so imeli opoldne posvetovanje, na (abal) in da stori to morda drugo leto. Car po
toterem so splošno povdarjeli, da morajo vsi češki šilja sultanu dva soda kaviara v dar.
Car batjnžka. Rim, 13. oktobra. Tukaj pra
poslanci v državnem zboru skupno nastopati.
vijo,
da pride car v četrtek v Rocconigi, kjer pri
Dunaj, 13. oktobra. Ko je Bienerth oblju
bil voditeljem nemško-meščanskih strank, da pred pravlja italijanski kralj za ta dan veliko slavnost.
loži vlada čim prej jezikovne načrte štirih nemških Natančnega se pa nič ne ve.
Delavaka nesreča. Strassburg, 12. oktobra.
deželnih zborov cesarju na sankcijo, sta češka mi
Včeraj
se je podrla nova hiša, ki se zida v Ludwigsnistra Bräf in Žaček izjavila, da demisionirata,
čim se to zgodi. Baron Bienerth je imel danes hefenerstrasse. Več delavcev je zasuto.
z Žačkom dolg pogovor. Ministrskegasveta, Doslej je spravila požarna bramba tri mrtve,
ki je bil napovedan za soboto, ne bo, tako da osem teško in 4 lahko ranjene iz razvalin.
bodo morali omenjeni jezikovni zakoni še nekaj časa Dva ranjenca sta še v bolnišnici umrla.
Španske bBStije. Madrid, 13. oktobra.
počivati. Seveda bo prejalisiej vlada morala zavzeli
Ferrer je bil danes ob 9. dopoldne
stališče in tedaj je kriza neizogibna.
Zavarovanje mornarjev. Trst, 13. oktobra. ustreljen v Montjuichu. Po mnogih mestih so
Včeraj se je nadaljevala anketa zaradi zakonskega bile še včeraj demonstracije proti smrtni obsodbi.
načrta o zavarovanju mornarjev, katero je priredil Danes je prišel iz Londona brzojav, v katerem
delovni svet skupno z industrialnim svetom. Pred prosijo glavni uredniki angleških listov, naj kralj
vsem se je razpravljalo o gospodarskih razmerah ovrže smrtno sodbo, ki zapusti pego na španski
časti. Toda klerikalna beštija je sklenila, da mora
posameznih skupin, za katere bi načrt imel ve
imeti svojo žrtev in tako je bil Fe r rer umorjen.
ljati. Zlasti izjave ribičev o svojih delovnih
Ferrer je pred smrtjo odklonil popa in zakra
razmerah, o svoji organizaciji in gospodarskem po
ložaju so splošno zanimale. Deželni odbornik Sa mente.
lata in ravnatelj okrajne bolniške blagajne sodrug
dr. Puecher sta spopolnila izjave zaslišanih mor Iz
o Jugoslovanska konferenca. Ker so nekateri
narjev tako, da je anketa dobila popolno in jasno
sliko tega predmeta. V razpravi o zakonskem na domači člani in zunanji delegatje dne 31. oktobra
črtu je predsednik dr. Baernreither omenjal, da in 1. novembra nujno zadržani, bo jugoslovanska
bo najbrže še dolgo trajalo, preden dobi načrt socialistična konferenca šele dne 21. in 22. no
o socialnem zavarovanju zakonsko veljavo; vembra t. 1. Deželne organizacije prosimo, da
radi tega priporoča, da bi se za mornarje pred pravočasno naznanijo svoje delegate izvrševalnemu
vsem imelo razširiti zavarovanje za sluča odboru.
o Delavska iola se otvori v nedeljo, 17. t. m.
bolezni in nezgod. Ta nasvet se je splošno
pozdravljal. Anketa se nadaljuje danes ob 9. do v Gorici v ulici Teatro 20. Namenjena je v prvi
vrsti sodrugom, ki se žele izvežbati za agitacijo.
poldne.
Ogrska kriza. Budimpešta, 13. oktobra. Poučevalo se bo o temeljnih načelih socialnoĆasopisi objavljajo Polonyijev (?!) načrt za re demokratična stranke in o njenih organizacijah.
šitev krize, ki prevzema idejo nekdanjega finanč Pouk bo teoretičen in praktičen. Načrt teoretičnega
nega ministra Lukača, le z izjemo, da bi imel dela obsega zgodovino socialističnega gibanja ter
Wekerle priti na Lukačevo mesto. Glavna maksimalni in minimalni program stranke. Prak
misel je ta, da bi imela neodvišDjaška stranka kot tični del je namenjen politični, strokovni in gospo
darski organizaciji, govorništvu in knjigovodstvu.
koncesijo dobiti ministrstvo za notranje zadeve.
Poučeval
bo sodrug dr. Dermota. Sola bo tra
Ogrski državni zbor. Budimpešta, 13. ok
tobra. Na včerajšni seji je predsednik Justh pred jala od 17. oktobra do konca marca 1910, in sicer
ložil imenik tistih poslancev, ki na zadnji sedem vsako nedeljo od 10. do 11. dopoldne. Pristop

stranke.

tovarna, tvrdke Henrik /Francka sinov, v vsakem oziru novodobno urejena,
Izdeluje

V VaŠ

svoje proizvode Izključno le Iz najboljših SIPOVIH«

prid bode, bodete li pri nakupovanju dajali prednost temu Izvrstnemu proizvodu

pravemu

:Franckovem: kavnem pridatku « mlinčkom,

Iz zagrebške tovarne,

ÿovarniâXa smunfcA,

«

i.S

Izhaja v Ljubljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K !
za četrt leta 3 50 K, mesečno 1.20 K.
za Nemčijo za pol leta 7-90, za C. trt
leta 4 K ; za Ameriko z i pol leta
9’50 K za četrt leta 4 80 K
PtitniM« fttavllka IB v.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
lil. štev.

Re klamacije so poltnine prosie
Nefranklrana pisma se ne 'spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserati : Enostopna petit - vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po (logovom.

V Ljubljani, v soboto, dne 16. oktobra 1909.

k G V A ; Za dopise in rokopise za list : Uredništvo Ij
> Bdečega Prapora*, Ljubljana, — Za denarne pošiljatve
naročila an list, reklamacije, inserate i. t. d. : Upravništvo
«Bdečega Prapora^ Ljubljana, Šelenburgova ulica 6/IL

Državni abor.
Dae 20. ektobra se snide državni zbor. To je
znano po uradni objavi v tficicloi «Wiener Zei
tung». A to znanje je zelo skromno. Vemo, da se
saide par/ament. Kaj se zgodi polem, pa še ni
znano nikomur, morda najmanja baronu Bienerthu,
ki je sicer zadnji čas postal nenavadno energičen,
s čimer pa nikomur ni dokazal, da jo gospodar
situacije. V uradnem listu kritizira ministrski pred
sednik poslance in stranke, pozabil pa jc popol
noma, da bi morai v prvi vrsti kritizirati svojo
vlado, ki je s svojo nespretnostjo in slabostjo
največ zakrivila, da je državna politika zapeljana
v zagato, iz katere ne poznajo nerodni vozniki no
benega izhoda.
Dižavni zbor se snide. Saj ni umetnost, skli
cati ga. Toda s tem še ni opravljeno nič. Baronu
Benerthu mora biti znano, da še nikdar niso bile
prilike za zborovanje tako slabe kakor sedaj, ko
so se razbili spravni poizkusi na Češkem in žugajo
agrarci in klerikalci javno in glasno z obstrukcijo
in z razbitjem državnega zbora, in če mu je to
znano, se mora vprašati: Kaj je storil ministrski
predsednik, da bi državnemu zboru zagotovil de
lavnost, ki je za važne ljudske interese neizogibno
potrebna? Odgovor na to vprašanje se pa glasi:
Baron B.enerth je v «Wiener Zeitung» objavil
oficiozen članek, ki poziva s strogimi besedami po
slance na delo. To je vse. Za uspeh ne pomeni
to nič, zakaj za Beairthove pisarije se le še malo
kdo zmeni; pač pa je to njegovo «veliko delo»
popolnoma zadostno za nekaj druzega: Za spo
znanje, da je gospod Bienerth za svojo nalogo po
polnoma nesposoben in da je njegova odstranitev
najvažnejši pogoj za odpravljenje razmer v državi.
Gospod baron se tolaži na svoj način : Če ne
pojde a parlamentom — meni —, pojde s para-

grafom 14, ali pa z razpustitvijo državnega zbora.
Razpust tev in nova volitev je seveda konstitucionalno sredstvo, ki bi ga bila vlada labko že po
leti porabila. Kaj bi s tem dosegla, je seveda
drugo vprašanje. Kar se tiče § 14., je pa gospod
baron menda vendar pozab.l, da so se razmere v
državi že nekoliko izpremenile. Tudi bodoči dr
žavni zbor bo izvoljen na podlagi splošne volilne
pravice in ljudski parlament, naj ima še toliko bo
lezni svoje mladosti, vendar ne bo tako mirno
odobril absolutizma, kakor ga je Irpel stari kurialni
parlament. Bilo bi torej precej koristno, če bi si
gospod baron izbil vlado s paragrafom 14 iz glave.
S takimi pripomočki ne more biti in ne bo zado
voljno ljudstvo, ki potrebuje nekaj druzega.
Ljudstvu je potrebno redno delovanje držav
nega zbora, da se reši cela vrsta važnih socialnih
osnov. In če vlada ne pozna poti, ki bi vodila do
delavnega parlamenta, naj se odstrani. Socialno
zavarovanje ni igrača, s katero bi se smeli ne
realni političarji žogali po mili volji; kdor količkaj
živi med delavstvom, ve, da je njegovo ogorčenje
zaradi večnega zavlačenja te reforme prikipelo že
prav do vrhunca. Proti neznosni draginji so nujno
potrebna gospodarsko-politična sredstva, ki se ne
morejo 'skleniti nikjer drugje kakor v parlamentu.
Ce ne bi bilo drugih reči, so že te tako važne, da
jih ne dosežejo vse nacionalistične komedije, za
radi katerih narodnjakarske stranke ovirajo delo v
državnem zboru. Preden se snide parlament, se bo
torej treba pomeniti tudi s strankami, ki hočejo
pod pretvezo lažojivega radikalizma ovirati reforme
v prid ljudstva.
Ce so slovanske stranke resnično opozicionalne,
imajo z Bienerthovo vlado obračunati tam, kjer je
prostor za obračun. Vse burke, ki so jih nemški in
slovanski narodnjakarji uganjali izven parlamenta,
niso B enerthu prav nič škodovale; Šušteršičeva
obstrukcija je njegovi vladi le podaljšala življenje.
Boj proti Bienerthovemu ministrstvu se more vo
diti edino v parlamentu, zato pa mora parlament

povsod najdete vse polno zaljubljenih parčkov. Eh,
kdo pravi, da ni ljubezni ?
— O, Vi me ne razumeti. Ne morem Vam
povedati,
kako to mislim. Rada bi vedela, če je
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ljubezen
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dvignil
dvom.
označila, kaj mi je bila «ljubezen»,
Hotel sem se prijeti za glavo. Toda to se ne
—- Da, da, spommjam se. Imeli ste lepe
bi spodobilo. O kakšnih rečeh govori ta žena? Pa
fantazije.
— Fantazije ? I ...
sicer govori sedaj za čudo pametno. Vse drugače,
Zopet je nastal molk.
nego poprej, ko je pripovedovala o nekakšni megli,
Kaj hoče od mene? To je vendar vse skupaj ali senci...
— Toda kaj naj ji odgovorim ? Na taka vpra
velika uganka. Slučajno se snideva v vagonu.
šanja
se nisem pripravil. Da sera prej le slutil, da
Morda je bilo prav neumno od slučaja, Snideva
ae. Slučajno ae peljeva v isti kraj. Tudi ta slu- pridem v tak položaj, bi se bil informiral, pri
tajnost je že čudna. Ona mi ponudi svoj voz in modrejšh ljudeh, v fi'ozofičnih knjigah, eventualno
tredi gluhe noči ne privede v syoje stanovanje, bi bil pogledal, ali je v konverzacijskem leksikonu
faj hoče, koj namerava z menoj?
kaj takega.
Ali je ljubezen, ali je ni? Njej se je dvignil
•— Torej mislite tudi Vi, da so to samo fandvom.
Kdo naj razume to. Ljubezen l Ves svet
atije P Da oi ljubezni P
__ jja __ oj —? Ne, pardon, tega ne mislim. pravi, da je, torej gotovo je.
Videla je, da razmišljam, pa si je to menda
mite se, v vsaki hiši najdete nekoliko družin,
iD tena hm, to so vendar dokazi ljubezni tolmačila po svoje,
-*• Ah, tudi Vi ne veste gotovo, ali je, ali
^'đite n, itprehod( kadar se spušča mrak na
ni
?
Tudi
Vi niste prepričani ?
unijo, pojdiiæ na ples, koncert, kaj vem, kam;
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živeti. Prilike za obračun pa je dovolj. Poslanci
naj resno vprašajo,, kdo je dovolil vladi, izdajati
milione in milione za oboroževanje, za vojne pri
prave, pa bodo imeli izvrstno gradivo za opozicio
nalno delo in ljudstvo bo odobravalo tak boj.
Ampak parlament mora živeti, če se hoče boje
vati. To bodi povedano strankam, ki sanjarijo o
obstrukciji, dokler je čas. Delavstva ni tako ne
umno, da bi se dalo zapeljati z razgrajanjem in se
ne bo dalo preslepiti z obstrukcijo, ki mu podražuje hruh, Bienerthovi vladi pa podaljšuje dneve.
Delavstvo svari, dokler ni prepozno; če bo svarilo
brezvspešno, bo pa temeljito obračunale.

Delavstvo ln parlament.
Spričo otvoritve državnega zbora prirejajo so
cialno-demokratične organizacije po vseh krajih
shode in povsod se opaža velikanska udeležba, ker
je gotovo najboljše znamenje, da se delavstvo živo
zanima za usodo državnega zbora, od katerega
pričakuje izpolnitev starih obljub. Na vseh dose
danjih shodih se je sprejela sledeča
resolucija:
Na shodu zbrano delavstvo ogorčeno prote
stira, da ovira nesposobnost in neodkrilosrčnost
Bienerthove vlade ter brezvestnost in pre
vzetnost nacionalističnih strank vseh na
rodov vsako plodno socialno delo v parlamentu,
ki si ga je delavstvo priborilo z težkimi žrtvami.
Delavstvo zahteva, da se ljudskemu parla
mentu končno omogoči, spraviti svoje nujne za
konodajne nalege.
Delavstvo zahteva, da se odpro meje ce
nenemu živežu, pred vsem kruhu, in mesu
ter da se sklenejo trgovinske pogodbe, ki so
neizogibno potrebne, da se ublaži vsled draginje
ter slabega položaja raznih industrialnih panog
silno povečana beda.
Delavstvo zahteva, da se izpopolni z a k o n odajstvo glede na delavsko varstvo ter
reformo in izpopolnitev delavskega za— Prepričan, gospa? Kako bi ne bil pre
pričan? Ves svet vó, da je ljubezen, torej mora
biti. Pa še en dokaz. Evo: ako imamo besedo,
moramo imeti tudi stvar. Ali bi imeli besedo
«hiša», da nimamo hiš?
— O, to ni dokaz. Ali vsaj veste, kaj je
ljubezen ?
— No, kajpada. Seveda vem. Ljubezen — no,
to je vendar enostavno. Ce se imata dva rada, je
to ljubezen. Defl licij a sicer ni pravilna. Spominjam
se ; učili smo se nekdaj, da se ne sme nobena de
finicija začeti z besedico «če», «ako», «kadar» itd.
Ampak pri ljubezni ne gre za slovnično pravilnost.
—• S tem mi niste povedali čisto nič. Kaj je
ljubezen? Rada bi vedela, kaj je ljubezen. Ali
veste, zakaj hočem vedeti?
— Prosim, blagovolito mi povedati.
— Ker sem utekla svojemu možu.
- U-tek-li?
— Zapustila sem ga.
— Pa zakaj vendar? Vi P
— Da, jaz.
— Zakaj torej?
— Radi tiste sence.
— Evo? zopet tista senca. Sedaj je toliko
časa pametno govorila, da sem že pozabil na
prejšno meglenost. Naenkrat ima zopet tisto senco.
A vendar ne vem ničesar o kakšni senci. Še ne
sanja se mi o sencah. Kaj neki hoče s tem ? Gledal
j sem jo, kakor bi bil poosebljen vprašaj. Dalje prih.

varovanja; zlasti zahteva, da vzame parlament
takoj načrt o socialnem zavarovanju v
razpravo in ga predela v zmislu sklepov, ki so jih
naznanili poklicani zaupniki delavstva, da dobi
starostno in invalidno zavarovanje ter
preskrba vdov in sirot čimprej zakonito
veljavo.
Delavstvo zahteva, da se parlament čimprej
poloti nujno potrebnih zakonitih reform, zlasti re
form e tiskovnega in društvenega za
kona.
Delavstvo poziva ljudske zastopnike, naj po
kličejo vojno upravo na odgovornost radi proti
ustavne izdaje stoterih milionov kron ter
naj se z vso neomejno odločnostjo upro ogromnim
oboroževalnim načrtom vlade, katere naj
bi ljudstvo poplačalo z novimi neznosnimi
davki.
Delavstvo poziva Bienerthovo vlado,
naj odstopi, če ni zmožna, privesti parlament
do resnega dela, meščanskim strankam pa naklada
vso odgovornost, če bodo ljudskemu za
stopstvu preprečili izpolnitev njegovih nalog. De
lavstvo izjavlja, da bo smatralo vse stranko
in vse poslance, ki bi pod kakršnokoli
pretvezo preprečili plodonosno so
cialno delo v državnem zboru ter ovi
rali parlament s frivolno obstrukcijo,
za ljudske sovražnike in da bo ž njimi
tuditakoravnalo.
Delavstvo zaupa soc;alno-demokratičnim po
slancem in poziva svoje zastopnike v parlamentu,
naj se z vso močjo upro protiljudskim načrtom
vlade in obstrukcijskim poizkusom meščanskih
strank.

O prošnji županstev občin Žužemberk, Toplice,
Zagradec, Smuka, Dvor, Ambrus, Ajdovec m Krka
za zgradbo kranjske transverzalne želez
nice po Krški dolini se sklene: Deželnemu odboru
se naroči: 1. do se obme potom naše dęźeI”®
z dobro utemeljeno prošnjo na c. kr. železniško mi
nistrstvo, v kateri opozarja na veliko važnos ransverzalne železnice v gospodarskem oziru ter prosi,
da ministrstvo izvrši vse priprave za zgiačibo
Ieznice in
.
2. enako prošnjo naj pošlje tudi c. ,n
VO1
nemu ministrstvu. Opozori naj ga na veliko strategično važnost le železnice, ki bi v vzhodnem do is
monarhije omogečila h trejš dohod k našemu edi
nemu vojnemu pristan:šču in k zapadni državni
meji.
Predlog se sprejne po kratki debati.
Dovolijo se razne podpore.
Za zgradbo mostu čez Savo pri Trbovljah se
dovoli 2000 kron. Štajerski deželni zbor je dovobl
za ta most 2000 kron, cestna odbora v Trbovljah
ia v Radečah pa po 400 kron.
Končno so se n šile še nekatere cestne in vo
dovodne zadeve.
Seja se je zak'jučila ob '/jll. zvečer.

Iz stranke.
o Delavskemu lokalnemu odboru rud. za
druge v Idriji se naznanja s tem, da se vrši v
nedeljo, dne 17. t. m, ob 8. uri zjutraj v prostorih
rud. društva važna odborova seja in se vabi od
bornike, da se je zanesljivo ob določeni uri ude
ležijo.
T. Brus, načelnik.

Shodi.
Z dnevnim redom
Otvoritev državnega «bora

Kranjski deželni zbor.
V sredo je deželni zbor sprejel, kakor smo po
ročali, novi zakon o šolskem nadzorstvu, katerega
glavno vsebino objavljamo na drugem mestu. Gla
sovanje o tem načrtu je bilo končano ob
zve
čer. Potem je bil odmor do >/J. V podaljšani seji
je zbornica sprejela po kratki debati zakon o iz
boljšanju pašnikov in novela k zakonu o var
stvu plani n.
Na to so je sprejel predlog poslanca Matja
šiča, ki pozivlje ministrstvo za javna dela, da po
speši odpravo klancev na karlovši državni cesti od
Sutorja čez Metliko do deželne meje, pri čimer je
deželni predsednik Schwarz naznanil, da je mi
nistrstvo dovolilo v ta namen 6000 kron.
Nadalje predlaga poslanec Lampe:
«Deželnemu odboru se naroča, da izdela do
prihodnjega zasedanja in predloži deželnemu zboru
zakonski načrt o stanovskem zastopstvu
kmetov na podlagi državnega zakona o kmečkih
stanovskih zadrugah z dne 27. aprila 1902. in o
«deželnem kulturnem svetu.»
Predlog se sprejme.
Posl. Matjašič se pritožuje, da Belokranj
ska železnica še sedaj ni zgrajena, da, niti trasa
ni določena, zato slavi predlog, da naj deželni zbor
sklene :
Protokol naše in ogrske države z dne 8. ok
tobra 1907 jasno določa, da je normalnotirno že
leznico od Novega mesta preko Metlike do Karlovca
(Belokranjsko železnico) dogotoviti in prometu iz
ročiti najkasneje oktobra 1910.
Navzlic temu jasnemu besedilu sc zavlačuje
zgradba te proge na tak način, da danes niti trasa
ni določena ter da je popolnem izključeno, da bi
se v tekočem letu moglo pričeti z zgradbo. Na
ravno je, da se je vsled tega nepopisno razburje
nje polastilo prizadetega prebivalstva, zlasti onega
v Beli krajini.
Z ozirom na to dejstvo poživlja se c. kr. že
lezniško ministrstvo najodločneje, de nemudoma
ukrene vse, česar treba v izvi šivanje gori omenje
nega zakona ter izvršitev toliko zaželjene belokranj
ske železnice.
Predlog naj se odstopi upravnemu odseku.
Dež. predsednik izjavi, da železniško ministr
stvo hoče upoštevati želje prebivalstva in je zato
odredilo ogled novo predlaganih prog. Ogledi teh
prog se vrše v pozni jeseni in načrti bodo izdelani
že v letošnjem letu. Potem se bo odločila vlada za
najprimernejši načrt. Klici: Zopet le zavlačevanje.
S tem, da je tudi odgovorjeno na interpelacijo posl.
Višnikarja.
Predlog posl. Matjašiča se odkaže upravnemu
odseku.

bodo shodi :
Ljubljana. V torek, 19. oktobra ob v28. zve
čer v aren' «Narodnega Doma». Poročevalec so
drug Etbm Kristan.
V Trstu v Delavskem Domu danes, v sobote,
16. t. m. ob 8. zvečer;
v Borovljah v gostilni Just dane®, v soboto,
16. t. m. ob 8. zvečer. Poročevalec sodrug Etbin
Kristan ;
v Solkanu v nedeljo, 17. t. m. ob 3. popoldne.
Poročevalec sodrug dr. Henrik Tuma;
v Pulju v „Arce Romano“ v nedeljo, 17. t.
m. ob 10. dopoldne. Poročevalec sodrug Josip
P e t e j a n iz Gorice ;
v Podljubelju v nedeljo, 17. t. m. ob 10.
dopoldne. Poročevalec sodrug Etbin Kristan.
Zagorje ob Savi. V nedeljo popoldne je bil
tukaj velik ljudski shod, na katerem je peročal
sodrug Etbin Kristan o predmetu .Delavski raz
red in njrgovi nasprotniki", sodrug Čobal pa o
razmerah pri trbovljski premogokopni družbi, kjer
so se zopet pojavile neke èiference. Sodrug Gubal
je naznanil, da se je zaupnikom in delegatom po
srečilo za enkrat poravnati razpor, ker je ravna
teljstvo obljubilo, da se odpravijo razne tehnične
napake in da se bo z delavstvom bolje ravnalo.
Javni rudarski shod se vrši v nedeljo, dne
17. t. m. ob 9. dopoldan v prostorih rud. društva f
v Idriji. Dnevni red: 1.) Razmotrivanje danega r
odgovora c. kr. rud. direkcije na resolucijo, stay- f
Ijeno dne 22. septembra t. L; 2) Sklepi k I. točki; *
3 ) Slučajnosti. Rudarje se opozarja na važnost j
tega shoda, da se ga gotovo v polnem številu
udeleže.
*
Dtlavci 1
Udeležite se napovedanih shodov čim števil
nejši Agitirajte za mnogobrojno udeležbo. Skubite,
da bodo shodi mogočen protest proti politiki iz
koriščanja in sleparstva!

Dopisi.
Zagorje ob Savi. V nedeljo, dne 10. oktobra,
med časom, ko se je vršil ljudski shod na vrtu
gospoda Mihelčiča, je vprašal gospod ravnatelj
Bauer telefonično gosp. Ederja, koliko je rudarjev
na zborovanju; omenjeni gospod pa mu je sporočil, da je navzočih kakšnih 150 delavcev in
nekaj otrok. Resnici na ljubo obveščamo gosp.
ravnatelja, da je bilo na zborovanju gotovo 600
rudarjev. Gospodu Ederju pa bodi povedano, da
če misli, da se bode s takimi lažnjivimi poročili
prikupil ravnatelju, se grozno moti. Omenjenega
gospoda poznamo že dlje časa, da če je pri de
lavcih, zabavlja čez uradnike in paznike, na
sprotno če je pri uradnikih, pa čez delavce. Oosp.
E d er, to je počenjanje, ki se ga vsak dostojen
človek sramuje.
Opazovalec.

.
I
I!
j
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Domače vesti.
— V čudnih zmotah žive goriški klerikalni
zadnjih volitev. Vsled strašnega poraza libera’eev In
agrarcev menijo, da je zmagata klerikalna «L?
in^da je vsa goriška dežela poklerikaljena. Take pa

vendar ni. Klerikalna stranka ni zmagala vsled
svoje moči in priljubljenosti med ljudstvom, temveč
vsled napak liberalizma, ki je z agrarizmom vred
igral tako žalostno vlogo, da se ga bog uimib.
zakaj mi se ga ne moremo več. Posebno modri
klerikalci ugibajo celo, da so se socialni demokratje
vzdržali ožjih volitev is simpatije de klerikalne
stranke. To je še posebno prismojena misel. Kar
je storila socialna demokracija, je storila v svojem
in v interesu delavstva. Njena na<cga je biia na
loga razredne stranke in pokazati ji je b .o
treba, da ni privesek liberalcev, ki so nele politični,
temveč tudi gospodarski nasprotniki delavstva. Po
ložaj je bil tak, da je stala kapitalistična stranka
proti kapitalistični; ena ni bila za las boljša od
druge in zato se niso imeli socialisti potegovati ne
za eno, ne za drugo, ampak prepustiti obema boj.
Seveda se v gotovih slučajih lahko pojavi povod,
da pomaga socialna demokracija eni meščanski
stranki proti drugi, če je treba preprečiti večje zlo.
Tega pa ni bilo na Goriškem. Saj so kazali libe
ralci celo leto socialnim demokratom še več so
vraštva nego klerikalci. Kar se pa tiče svobodo
miselnosti, ki bi še utegn la priti v poštev, bi je
pri liberalni stranki še bo'j ra tonj iskali nego je
D ogen iskal ljudi s svojo svetilke. Na GonSkem
sta bili dve klerikalni stranki. Ena »e je imenovala
«Slovensko ljudsko», druga pa «Narodno-napredno».
Razlika je bila v imenih, v oscbBih interesih, sicer
pa v ničemer ne. in zato je moralo biti sočalnm
demokratom vseeno, naj zmaga izmed klerikalnih
strank prva ali druga. Ti razlogi izključujejo vssko
simpatijo; nasprotno : Ker hoče socialna demokracija boj zoper klerikalizem, si je morala izvolili
abstinenčno taktiko. Doslej so bili na Goriškem
osebni boji; s porazom libéralisé stranke prihaja
šele upanje in možnost načelnega boja. Za ta
boj se murajo strniti vrste vseh pravih nasprotnikoA
klerikalizma, ki najdejo prostora pod praporom so
cialne demokracije.
— Obrtni ivet se ustanovi pri kranjskem
deželnem odboru. O tem je deželni zbor sklenil
sledeče: 1. Deželni odbor osnuj «Deželni obrtni
svet», ki mu bo namen podpirati s svojim svetom
deželni odbor v zadevah, tičočih se male obrti in
domače industrije. 2. Sestavljen bodi obrtni svet
takole: a) iz predsednika in podpredsednika, ki ju
imenuje deželni odbor, b) iz obrtnega rtferenta
dež. odbora, r) iz c. kr. zadružnega inštruktorja,
d) iz enega zastopnika vlade, ki ga imenuje c. kr.
deželna vlada, e) iz enega zastopnika trgovske ia
obrtne zbornice, f) iz 10 članov obrtnikov, ki j h
imenujejo deželni odbor, ki naj vpošteva različne
obrtne kategorije in domačo industrijo, kakor tudi
različne obrtniške zveze in različne dele dežele,
g) iz ravnatelja zavoda za pospeševanje obrti na
Kranjskem, b) obrtni svet sam pa ima pravico,
poki cati še druge zastopnike in strokovnjake, ki
pa imajo samo posvetovalen glas. 4 Za režijske
stroške deželnega obrtnega sveta se vstavi v pro
račun vsako leto znesek 1000 K. Ob tej priliki bi
nas zanimalo, kaj je vendar s socialnim svetom, ki
se je o svojem času ustanovil na predlog poslanca
drja. Kreka. Socialne reči so prišle pri klerikalcih
sploh ob kredit, odkar komandirajo gospodje v de
želnem dvorcu.
— Nekaj podatkov ii volilnih Imenikov za

bližnje volitve v obrtno sodišče. Vseh volilnih
upravičencev za te volitve je v Ljubljani 7168.
Od teh jih odpade na veleobrt 40 gospodarjev z
2354 uslužbenci; na malo obrt 1027 delodajalcev
z 2156 delojemalci in na trgovino 793 gospo
darjev s 798 uslužbenci, ki imajo volilno pravico.
— Volilno pravico imajo poleg gospodarjev vsi
uslužbenci obeh spolov, če so nad 20 let stari in
delajo vsaj eno lelo v kakem obratu.
— Katoliiki „Slovenec“ je svojčas objavil
brezvestno notico, da je italijanski socialistični
poslanec de Felice defravdiral denar, ki se je
nabral za žrtve sicilianskega potresa. Posnel je
to infamno vest posredno ali neposredno po
nekem italijanskem klerikalnem listu, proti kate
remu je sodrug De Felice nastopil pred sodiščem.
Pred tednom je bila porotna obravnava, ki je do
kazala, da je bila dotična vest zlagana od konca
do kraja ter je bil odgovorni urednik klerikalnega
lista „II Rastone obsojen radi častikraje na 10
mesecev ječe m 800 lir globe. Radovedni smo,
če °^av‘resmcoljubtu „Slovenec“ tudi to sodbo,
rici bo zîai ïSii “ef ^ndreia Gabrščka v Ge
povedal gospod An?'-1 na vse kraJe' Tako
Ki smrAndrejc v neki družbi. Radodelo, Po nipan. katerem koncu začne mesarsko
a^ra'rci da ie°VeiBi mnenîu so krivi sociai.'sü in
všečen’ NU na £Peh g°sPod“ Gabrščku tako ne
do svnü trą? ibl -mu svetovali, naj udari najprej
volilneia^n glaV1’ zakaî ta Ie na>več kriva ne Ie
sploh °a poraza’ amPak propada njegove stranke

Društvene vesti.
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Splošne delavske z»«6 .

T?os^* se v*5i poslej vsako nedelje
poldan naprej v velikem saionu hN*
pivovarne (sedaj «PuuUgamska
dičue ne plačajo nobenih dru«t«fl,h
Vabi se na veliko udeležbo.
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de imate nahod, če sle hripavi, zasliženi ln težko dihate, Fellerjev fluid z znamko «Ëlonfluij
t,
Mdravilnem m kašel tolažečem vplivu. Tucat za poekuänjo 5 kron, dva lucata 8 kron 60 vinarjev S.’'

smu

sam, pri tokčmah
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lzaell’je ga le lekarnar E. V. Fdler v Stubici, Elsin trg št. 252 (Hrraätej

Proti Ipanikema tolovajltvn. Kakor električna
iskra je preletela ve3t o nezaslišani lopovščini
““
«'»želai ihur. Ljubljana, 15.
španskega klerikalizma ves civilizirani svet in ra
. h^P^?ił 3ûîa' ti s® je vršila začetkoma vseh koncih in krajih je vžgala silno ogorčenje, ki
°*
oiirnô Sâ3.ûï včttajšna, je zvečer zopet se izraža v demonstracjah, v stavkah, deloma tudi
,'har. Na dnevni red je prišla reforma v izgredih. Potomci nekdanjih inkvizitorjev pač niso
açmHulïa, ki obsega drakomislili, da vzbude s svojim tolovajstvom tak vi
r., Joločbe in izroča manjšino na milost in ne» har in dane? se jim črne duše že krčijo v strahu
-.-i večini. L'beralei so najprej začeli s hffopaa pred jutrišnjim dnevom. A tudi strahu te rokov
cfls!?uttCi|o, ki pa je astaia brez vspeha. Discipli njaške bande ni zaupati ; to drhti in jeclja, dekler
narni odsek je izključil poslance dr, Trillerja, je v nevarnosti, čim se očuli nekoliko moči v
dr. Oralna, Kaeza. Turka, dr. Novaka ia skritih kremplj h, se pa navzame vse tolovajske
Pit ca. Nato so liberalci sspatUU dvorano. Kle prevzetnosti in predrznosti. Dejanje v Montjuichu
rikalci so kakor na stroju sprejemali paragraf za je cp?min vsemu izobraženemu svetu, da ne more
paragrafom. Nemci so glasovali s klerikalci. Opra bili pravice in svobode, dokkr se ne stare glave
vilnik je bil sprejet tudi v tretjem čitanju. Seja se strupeni kači, ki se imenuje klerikalizem.
To bodo izvedeli tudi naši klerikalci. Falotstvo
ie zaključila ob P°-: to» zvečer. S tem se je tudi
odgodilo zasedanje. Prihodnja seja se skliče pismeno «Slovenca», ki je ves pijan radi strahovite zabi
tosti in nerodnosti naših tepčastih in smešnih libe
_ meseca decembra. Tako je napovedal v «rojem
sklepnem govoru glavar Šuklje, kateremu je de ralcev, laže in obrekuje od španskih bestij umorje
çà? predsednik baron Schwarz tako kadil, da je nega Ferrara, blati njegov spomin in pljuje na
njegov grob. Zblazneli mazači popovskega vsakdabii gospod glavar skoro do solz ginjen.
nj ga pan fleta vedo, da se lažejo, vedo, da je
Novi poslovnik je izdelan približno tako Ferrer nedolžna žrtev španskega klerikalnega lo
kakor opravilnik dunajskega občinskega zbora. povstva in se ne stidijo, zagovarjati navaden tolo
Tupatam je vpletena kakšna demokratična določba, vajski umor. Ampak dan obračuna pride tudi tem
ki ne more klerikalcem škodovati, v celoti pa ima hjcnam. Kar je doslej najbolj oviralo boj, pojema
večina manjšino popolnoma v rokah. Za manjšino kakor lučica, ki ima vsak hip izginiti ; napotne ga
bo deželni zbor le še govorniška tribuna. Po liberalenstva bo kmalu konec, tedaj se prične boj, o
novih deločbah bo opozicija prazna senca. Kleri katerem naj inkvizitorska banda le verjame, da se
kalci zlorabljajo svojo moč z brezobzirno pre ji ne bo prav nič smejati.
vzetnostjo. Pa tudi to je koristno. Ugonobili se
Trst, 14. oktobra. Snoči so bile tu velike
bodo prej, nego je bilo misliti. Golo nasilstvo protiklerikalne ddmonstracijc. Okolu 9. ure zvečer
še ni dalo nobeni vladi trajnosti. Tudi klerikalni se je razvedelo, da je klerikalna vlada na Špan
skem vzlic protestom vsega civiliziranega sveta
je ne bo.
dala umoriti prof. Ferrerja kot provzročitelja bar
celonske revolucije. Ko se jo to razvedelo po
Politični položaj.
Dunaj, 14. oktobra. Korespondenca „Gen Trstu, se je zbralo na tisoče ljudi, ki so burno
trum“ javlja: „Prihodnji torek te snide v zbornici demonstrirali. Množica je naprej vdrla v gledališče
poslancev parlamentarca komisija čeških klubov, in zahtevala, da v znak žalosti prenehajo pred
katere član je tudi minister rojak dr, Začek. Na stavo. Vsa gledališča in vsi zabavni lokali so takoj
tej seji bo aiaitter Začek prosil, da se mu z ustavili predstave. Demonstrantje so potem napra
ozirom na trdni namen ministrskega predsednika vili obhod po mestu, kličoč: «smrt klerikalizmu»
Bienertha ia pretežne večine kabineta,, ki hoče in se končao zbrali na velikem trgu. Tu je imel
predložiti jezikovne zakone štirih nemških deželnih socialnodemokratični državni in deželni poslanec
zborov na sankcijo, dovoli izstopiti iz Bienerthovega Pittoni krasen govor, v katerem je označil vso inministrstva. Ker se da pričakovati, da parlamen famnost klerikalizma in naglašal, da se je na
tarna komisija čeških klubov motive tega koraka Špan.kem z umorom Ferrerja ponovila ona trage
drja, Začka odobri iu ker izreko tudi ostale stranke, dija, kot pred stoletji, ko je katoliška cerkev na
ki so svojčas soglašale s vstopom drja. Žička v grmadi sežgala Giovana Bruna. Ko je policijski ko
B enerthov kabinet, v sedanji dobi svoje soglašanje misar Kcršavan pozval Pittonija, naj umolkne, je
z njegovim odstopom, vloži češki minister-rojak ta izjavil, da se ne boji in nadaljeval svoj govor.
Trst, 14. oktobra. Na velikem trgu, kakor
kratko pred sestankom državnega zbora svojo de
misijo. Poljedelski minister prof. Brif se izjavi tudi na drugih mestih je policija šiloma razgnala
tudi sedaj, kakor je stori! v krizi ob priliki raz demonstrante. Demonstrantje so hotei vdreti pred
prave Šušteršičevega nujnega predloga v zadevi španski konzulat, ali to je preprečila močna poli
bosenske banke solidarnega z drjem. Žačkom cijska četa, ki je demonstrante prijela od vseh
in vloži tudi demisijo. Kakšno stališče zavzameta strani in jih razpršila. Konzulat straži kakih 50 po
poljska člana krbineta, je odvisno od sklepa polj licajev. Ob pozni uri še so demonstrantje v gručah
skega kluba, v katerem bo, kakor se sliši, m nistet hodili po ulicah, prepevaje razne revolucionarne
Dulemba zahteval izjavo poljskih poslancev. Otvo pesmi in kličoč: «Abbasso» in <morte» klerika
ritvene seje poslanske zbornice se češka ministra lizmu.
že ne udeležita, tako da bodo imeli češki poslanci
Trst, 14. oktobra. Zaradi oblastvenega umora
že v sredo proste roke napram Bienerthovemu ka prof. Ferrerja so danes začeli stavkati delavci svo
binetu. Kljub akutni krizi pa hoče baron Bienerth bodne luke, dalje Lloydovega arsenala, tehniškega
še zdaj z nrimstri, ki so mu ostali zvesti, stopiti stabilimenta in še drugih tovarn.
Trst, 14. oktobra. Španski konzul je danes
pred poslansko zbornico, v kateri pride v tem slu
čaju do živahnh scen. Ker na delavnost parla opoldne na policiji zaprosil varstva. Španski kon
zulat je zastražen.
menta ob sedanjem režimu absolutno ni misliti, bo
imela cela ministrska kriza v kratkem demisijo
Trst, 14. oktobra. Policija dela velikanske
celega kabineta za posledico.
varnostne priprave. Zaslražila je šk; fijo in različne
Dunaj, 15. oktobra. Klub čeških socialno» samostane. Duhovniki so se poskrili in se ne upajo
demokratičn i poslancev je imel včeraj skupno s na cesto.
strankinim predstojnikom ob priliki otvoritve parla
Trst, 14, oktobra. Ob 11. zvečer je pridrvela
menta posvetovanje o političnem položaju. Posve večja skupina demonstrantov pred jezuvitsko cerkev
tovanje je trajalo ves daa. Ooširno so se razprav» v ulici Reneo in je razbila vse šipe ter cerkev po
ijali v? roki politične krize, nedelavnosti češkega de- škodovala.
želnrga zbora in s tem provrročene nedelavnosti
Pulj, 15. oktobra. V znamenju protesta proti
državnega zbora. O posvetovanju se je izdal ko» justičnemu umoru v Montjuichu so danes tukaj
rsunike, ki pravi: <Kfub je izrekel ostro grajo ne- vse trgovine zaprte. Popoldne je velik protesten
postavnemu in protiustavnemu ravnanju Bienerthove shod.
vlače 1er obsoja krščansko-socialna in nemško na
Madrid, 15. oktobra. Španski senator O t te
cionalno gonjo proti češkemu delavstvu in proti ga je dejal: Usmrtitev Ferrera napravi globok
šolami manjšin. Enako ostro se je govorilo o po vtisk v celi Španiji in Evropi. V Španiji se pri
litičnih prr gonih in 0 zasledovanju časopisja pod pravljajo resni dogodki. Usmrtitev Ferrera jih
Bienerlhovo vlado na C škero, posebno pa v Pragi. pospeši.
V obojnem oz ru so se sklenile ostre akcije v par
Pariz, 14. oktobra. Tukaj so bile velikanske
lamentu. Razpravljalo se je tudi o jez’kovnib pred demonstracije, pri katerih je bil 1 policijski agent
logih v štirih deželnih zbor h. Soglarao se je iz ubit, 16 agentov in policistov pa ranjenih. De
razilo mnenje, da bi bila predložitev teh načrtov monstracije so porabili v nekaterih krajih nečedni
aa cesarsso sankcijo, kar se tiče Nižje Avstrije, elementi za rop in plenitev. Iz provincije se javlja
groba kršitev temeljnih dižrvnih zakonov.
mnogo demonstracij.
L) n n a j, lo. oktobra, Viada namerava v sredo
Budimpešta, 14. oktobra. Pred uredništ
predložiti državnemu zboru; Zakon o aneksiji češke
vom
klerikalnega „Alkotmany“ je množica delav
jezikovne predloge, načrt za italijansko fakulteto
na Dunaju, pooblastilni zakon, socialno zavaro cev priredila veliko demonstracijo.
Rim, 14. oktobra. Župan Nathan je dal
vanje, načrte, ki se tičejo vzgoje in kazenskih
nabiti
črno obrobljen manifest, v katerem pravi,
razmer mladoletnih. Vlada naznanja, da se pri
pravlja načrt o zavarovanju mornarjev in o paro- da se Rim pridružnje žalovanju civiliziranega
sveta in protestira proti barbarskemu dejanju. V
brodni zvezi z Brazilijo in Argentinijo.
Dunaj, 15. oktobra. Krščansko-socialni po znamenje protesta je bila 24 ur splošna stavka.
slane/ kandidirajo za predsedništvo v državnem Enake vesti prihajajo skoraj iz vseh italijanskih
zboru zopet Pattai a. Dr. Lueger je povabil mest. V mnogih mestih se je sklenilo, imenovati
kak trg ali ulico po Ferreru. (To je najmanj,
krščansko socialno vodstvo in voditelje vseh nem» kar zahtevamo tudi od protiklerikalne
«tih s-rank na dogovor v torek.
Ljubljane!)
Dunai 15. oktobra. V političnih krogih se
Firenca, 14. oktobra. Protestna stavka je
' ^namerava Slovanska Enota glasovali za splošna. Protestnega shoda se je udeležilo nad
socSnih demokratov Pernerstoiferja na
15.000 oseb.
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™!*?1 ,deželn!LZbor- Trst’ 15- oktobra. V
lržaškem|deželnem zboru se je včeraj priredil pro
test proti usmrtiti Ferera, potem se je seja
zaključila, ker so poslanci zapustili zborn'co.
I »

Strašen vihar. Havana, 12. oktobra. Včerajšni orkan je opustošil ves zapadni del Kube.
Pet oseb je ubitih, 25 ranjenih. V luki se je
40 manjšh ladjic pogreznilo. V Argo Naranjo se
je podrla nova bolnišnica za jetične; mnogo bol
nikov je dobilo poškodbe. V Havani se ceni škodo
na mflion dolarjev.
Novi Jork, 12. oktobra. Kakor na Kubi, je
napravil vihar tudi na polotoku Floridi velikansko
škodo. Mnogo poslopij se je porušilo, med njimi
več tobačnih tovarn.
Key West, 12. oktobra. Vsled včerajšnjega
orkana je bil velik del mesta v razvalinah. Škoda
se ceni na d\a miliona dolarjev. Ko se ja vihar
polegel, so lopovi začeli pleniti. Radi tega se je
razglasila nagla sodba.

Umetnost in književnost.
: Siovenako gledališče. V četrtek se je po
navljala tretjič Fallova opereta «Dolarska prin
cesa» in sicer za par-abo ne nte. —Danes v
soboto se igra prvič Jo é Eckégarayeva żaloigra
«Gale ot to». Med modernimi španskimi drama
tiki je Eckégaray prvak in njegove drame so vse
skozi umotvori. Znamenito delo izbornega pisatelja
in pesa ka, ki je pomagal španski drami, ki si po
smrti Calderonovi ni mogla več pridobiti nekdanje
veljave in starega ugleda, v novejšem času zopet
do viška, je povsem moderno, efeklualno ter se
obrača tendenca dejanja proti malomeščanski oprav
ljivosti in obrekljivosti. — Plodoviti pisatelj je po
daril odru blizu 50 dramskih del, ki so zaradi
svoje dramatske umetnosti in skoroda pesniškega
jezika z uspehom igrajo po celi Nemčiji in po vseh
večjih slovanskih odrih.

Naročajte in širite naš list!
Močenje postelje

30 2

se jamčeno ozdravi takoj. Pojasnila brezplačno. Sporočiti je
stat ost in spol. Tople zahvale. Zdravniško priporočeno.

Zavod „Sanitas“
Velburg JE* IMS (Bavarsku).

Najboljši češki nakupni vir.
Cena posteljno perje.
kg sivega puljenega 2 K, bolj
šega 2 K 40 h ; polbelega 2 K 80 h ;
belega 4 K ; belega, pnhanega 5 K
IG h ; 1 kg velefinega, snožnobelega puljenega G K 40 h, g k j
1 kg puha, sivega 6 K, 7 Kj be
lega, finega 10 K; najfinejši prsni
vzame 5 kg dobi Iranko

1

Izgotovljene postelje
z gostonilega, rdečega, modrega, belega ali rmenega nankiDga, pernica, 180 cm dol, a, 116 cm široka, z dvama rglavn koma, vsak 80 cm dolg, 58 cm širok, napolnjen z novim,
sivim, jako stanovitnim puhastim posteljnim peijenl 16 K j
napol puh 20 K; puh 24 K; same pernice po 10 K, 12 K,
14 K, 16 K; zglavniee 3 K, 3 K 50h, 4 K. Razpošiljanje po
povzetju od 12 K naprej franko. Dovoljeno je vzeti nazaj ali
zamenjati franko, Za neugajajoče se povrne denar.

5. Benisch, Peschcnitz jt. 758,

les

(Böhmerwald). — Ceniki zastonj in franko.
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Našim rodbinam priporočamo
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KolinsKo ciKorijo!
1: ÎL

Kavarna

,Unione1 v Trsta
ulica Caserma in Toire Blanca

_

se priporoča.
?ozor!
Kdor želi imeti dobro
uro, naj jo zahteva z
znamko «Union», ker te
ure so najbolj trpežne in
natančne. Dobe se pri !

Fr. Čudnu
urarju in trgovcu

v Ljubljani
delničar in zastopnik
švicarskih tovarn
«Union» v Bielu in
Genovi. 40—27

t

Ixhaja v Ljnbljani vsak
torek, četrtek b soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto H K, za pol leta 7 K!
za četrt leta 3 50 K, mesečno 1.20 K.
za Nemčijo za pol leta 7-90, za č- trt
leta 4 K ; za Amerike z i pol leta
950 K za četrt leta 4 80 K

S“o8ua «ee»'«« üSecSSü». se

b.

Ke klamacijo so poštnine proste
Nefrankirana pisma senc spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserati: Enôstopna petit-vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

V Ljubljani, v torek, dne 19. oktobra 1909,

112. štev

Leto XIÏ

Delavci iz Ljubljane in okolice!
Pridite nocoj, v torek, 19. oktobra ob pol 8, uri zvečer polnoštevilno v areno „Na
rodnega Doma“ na
_

ljudski škod
z dnevnim redom:

—:

Otvoritev državnega zbora in zahteve delavstva.

==

Jntri se že otvori državni zbor. Nocoj je zadnji čas, da izpregovori delavstvo resno

besedo. Vaša najštevilnejša udeležba bodi dokaz, da ste se naveličali slepomišenja protiljudskih strank in Bienerthove vlade in da odločno zahtevate ljudstvu koristnega dela v
državnem zboru. Pridite torej vsi do zadnjega!

Sklicatelj.
Otvoritev državnega zbora.
Jutri se snidejo poslanci na Dunaju in z naj*
večjo napetostjo pričakuje ves politični svet poro
čila jutrišnjega dneva. Ne more se reči, da se ne
bi bito y Zadnjih časih zgodilo dovolj vatnega in
zanimivega; toda vsi dogodki so kakor pobledeti
spričo vprašanja, kaj da bo s parlamentom. Malo
kdaj je bila Bejasnost in negotovost tako velika
kakor v sedanjem trenotku. Priznati pa se mora,
da je najmanj upanja v koristno delo; v da
našnjem položaju je vsako dejanje blaznosti bolj
verjetno od iztrezenja in spametovanja. V me
ščanskem taboru ne govori razum, temveč same
strasti, razbeljene do skrajnosti in kaleče jaäea
vid. Nemške stranke so si vteple v glavo, da je
Bienerth njihov minister in da je njihova prva na
loga, ohraniti ta kabinet za vsako ceno. Cehi so
razburjeni zaradi zapiranja čeških šol na Nižjem
Avstrijskem in zaradi obstrukcije v češkem de
želnem zboru ia v tej razburjenosti ne znajo več
jasno ločiti stvari, Poljaki so nesložni; večina nji
hovega kluba je po stari navadi brezobzirno vladna,
manjšina pa išče zveze s Slovansko Enoto, ne da
bi ù bila na jasnem o svojih ciljih. Naši liberalci
nimajo sploh nobene politične ideje in bi bili do
nebes hvaležni človeku, ki bi jim povedal, kaj na
pravijo na Dunaju, naši klerikalci pa so se zatele
bali v taktiko, s katero so si pridobili poleti svojo
dvomljivo obstrukcijsko slavo.
Ge se vzame vse to v poštev, tedaj je jutri
sploh vse mogoče in naj pride z Dunaja kakršno
koli poročilo, se ne bo čuditi nobenemu. V tako
neorientiranem položaja bi bila najbolj nehvaležna
stvar, ugibati, kaj da se utegne zgoditi. Vendar pa
bi bila velika napaka, če bi delavstvo položilo roke
križema pa fatalistično čakalo, kaj prinese dan. Se
je nekeliko ur do otvoritve parlamenta in ker je
• delavatvo edino ostalo trezno v splošnem političnem
dirindaju, je njegova dolžnost, še zadnjo uro po
vedati meščanskim poslancem, kako sodi prole
tariat o parlamentu in česa pričakuje delavstvo od
državnega zbora.
Delavske zahteve so opravičene ne le s staliiča splošne pravičnosti, temveč še posebno zaradi
tega ker ima sedanji parlament zahvaliti svoj ob*aaek v prvi vrsti delavstvu; a doslej so gospodje
’ sb«nbi mislili na vse mogoče druge reči, le na
delavskega ljudstva ne. Zdaj pa je že precej 1

zadnji čas, da se stori nekaj tudi za tiste, ki so
vstvariti ta parlament s svojim velikanskim bojem
za splošno in enako volilno pravico.
Toda če govorimo z meščanskimi strankami,
jim bomo zaman govorili o zahtevah in potrebah
delavskega ljudstva. Za take reči je gospoda gluha.
Zaradi zanemarjanja ljudsk.h interesov jih bo treba
poklicati na odgovornost, kadar bodo zopet vo
litve. Za sedaj pa vemo, ker jih poznamo, da ne
bodo potrebe delavstva prav nič vplivale na nji
hove sklepe.
Vprašati pa jih imamo nekaj druzega: Kaj
mislijo doseči, če preprečijo zopet delo v parla
mentu in če ga morda razbijejo? Gospodje se ne
prenehoma sklicujejo na narodnost in ca narodne
interese. Treba je sicer veliko naivnosti, da jim
človek to verjame; toda dejmo za hip, da jim
je narodnost res tako prirasla k srcu. Tedaj bi pa
radi vedeli, kaj koristi narodnosti obstrukcija? Kje
naj se reši narodno vprašanje, če ne v parla
mentu?
Kar se je zadnje čase dogodilo v deželnih
zborih, v katerih so n. pr. meščanski Nemci hoteli
po ovinkih vtihotapiti nemški državni jezik vsaj za
štiri dežele, bi moralo Slovanom odpreti oči in
jim končno dokazati, da so edino v parlamentu
prava tla za rešitev narodnega vprašanja. Češke
nacionalistične stranke so doslej največ grešile v
tem oziru. S svojim nezmiselnim državnopravnim,
separatističnim stališčem so naravnost izzvali tisto
metodo, ki hoče narodno vprašanje reševati na
obroke in dali so nemškim nacionalistom naravnost
opravičenje za svoje zadnje šovinistične poizkuse
v svojih deželnih zborih.
Z narodnega stališča je za jugoslovanske po
slance opravičljiva edino ta taktika:
1. Na vso moč se zavzeti za delavnost držav
nega zbora, da se ohranijo tla, na katerih se ima
izvesti narodna enakopravnost;
2. Porabiti svoj upliv pri čeških strankah, da
opuste svoj pogubni separatizem in priznajo kom
petenco državnega zbora za narodno vprašanje;
3. Odločno nastopiti za to, da se izdela v

parlamentu jezikovni zakon za celo državo po
enakih načelih.
To je tudi edina primerna taktika, če hočejo
resnično nastopiti proti Bienerthovi vladi. Name
ravana demisija čeških ministrov je gotovo spra

vila Bienerthov kabinet v neprijeten položaj. Za
opozicijo bi bila neodpustna napaka, če ne bi
izrabila vladne zadrege; jasno pa je kakor solučnl
dan, da je to samo v parlamentu mogoče. Razde
janje parlamenta bi bila Bienerthu v sedanjem tre
notku rešitev; boja v parlamentu se mora bati
kakor cvetlica slane.
Morda izpoznamo že jutri, če so slovenski po
slanci kos svoji nalogi. Mi izpolnjujemo svojo
dolžnost, če jih svarimo še zadnjo uro. Upajmo, da
ni to glas vpijočega v puščavi.

Slovenska politika.
Kdor ima oči, da vidi in ušesa, da sliši ; kdor
smatra politiko stvarno, ne pa fantastično, mora
izpoznati, da je v zgodovini slovenskega naroda za
ključena doba, ki se je začela z ločitvijo liberalcev
in klerikalčev ter da stojimo na pragu nove
dobe, ki bo dobila svoje lice od nove volje in
novih moči. Znamenje tega mejnika je smrt li
beralizma. Dejstvo je gotovo. Dvomiti o njem,
se pravi varati samega sebe. Liberalizem je mrtev.
Vprašanje ni, če je to komu žal ali ne. Spoznati
je ireba dejstvo in po spoznanju uravnati bodoče
delo. Spoznanje pa ne pripušča dvoma. Liberalizem
je mrtev.
Na Kranjskem so ga ubili deloma njegovi pro
roki, deloma njegovi nasprotniki. Pogled na kranj
ski deželni zbor zagotavlja dejstvo. Z volilno re
formo je dobil smrtno rano, z lansko reformo de»
želnozborskega opravilnika se rau je vzelo zdravilo ;
z liberalno-klerikalno slogo lanskega leta se je po
spešil proces bolezni ; in danes je očitno : Klerikalci
delajo v deželnem zboru lahko kar hočejo; libera
lizem nima več moči, ne moralne ne materialne,
da bi preprečil avtokracijo klerikalizma. Mladost,
ki še nima dovoljne moči in se šele bojuje zanjo,
se lahko razvije, zraste in zmaga. Starost, ki je bila
na vrbunču moči, pa je tako grozno telebnila v
globočino kakor kranjska liberalna stranka, nima
več vstajenja. Tu velja ’pesem : Bilo je, ne vrne so.
Liberalizem na Kranjskem je odigral svojo vlogo.
Tudi vštrcanje mlade krvi mu ni moglo pomagati ;
konec je.
Na Goriškem je premimi liberalizem na bojišču
zadnjih deželnozborskih volitev. Rezultati govore
jasno. Dokazov z besedami ni treba, kjer so dej
stva dokazi.

V Trstu in v Istri ui bilo nikdar organizira
nega liberalizma. Časi, ko bi se bil mogel razviti,
so minili. Cs bi se pojavil, ne bi našel nikjer več
opore.
Na štajerskem je zrastel liberalizem kot nežna
bilka, ki ni mogla prebili viharjev letošnjih deželno
zborskih volitev. Odkar je odzvonilo liberalizmu na
Kranjskem, nima na Štajerskem več upov.
A kaj bo zdaj?
Klerikalizem je na vrhuncu moči. Njegove čete
se bodo še povečale. Iz liberalnega tabora ułnjajo
cele trume pod njegove zastave. Vsi, ki žele danes
koristi, hite tja, kjer se iahko dele milosti. Nič se
ni treba čuditi. Vsi egoisti postanejo zdaj klerikalci.
Le ker to ve, je klerikalna stranka tako prevzetna,
dd nastopa povsem brez smokvinega listja, brez
obzirno, ošabno, diktatorično kakor zmagovalec,
pred katerim korakajo premagane trume skozi kavdinski jarem. Povsod imajo večino, zato se bo ta
večina še povečala.
Ali je zaradi tega treba obupati?
Vsaka vlada se opira na moč, sicer bi ne mogla
vladati. A še nobena strahovlada ni umrla naravne
smrti. Tudi klerikalni hegemoniji ni usojeno večno
življenje. Kar se klanja danes Gesslerjevemu klo
buku naše kaplanokracije, ima le eno idejo : Ne za
meriti se gromovnikom. Nobeno načelo ne združuje
te armade ; najrazličnejši, najnasprotnejši interesi so
v njenem taboru; prejalisiej morajo nasprotja po
stati tako občutna, da bo boj in polom neizogiben.
Ker je klerikalizem zmagal, ni treba obupati.
Zmaga klerikalizma je bila prvi pogoj klerikalnega
pogina. Za resen boj s klerikalizmom je potrebno,
da vlada in se pokaže ljudstvu v pravi podobi. Bolj
intenziven bo sedaj boj, a tudi bolj vspešen.
Seveda spoznanje, da je tudi klerikalizmu uso
jena poguba, ne opravičuje fatalizma. Top čakati,
da se izpolni čas, pomeni podaljšanje življenja kle
rikalnega gospodstva. Tudi usoda klerikalima se ne
more izvršiti brez boja. In naloga nove dobe, ki
se zdaj začenja, je predvsem, organizirati boj.
Uspešno se da organizirati edino na podlagi socialne
demokracije. V dobi, ko so gospodarska vprašanja
zavzela prvo mesto, je vsak poizkus nesocialne po
litike neploden in naravnost brezupen. Klerikalna
stranka si ni pridobila zaupanja svojih sedanjih pri
stašev s klerikalizmom, temveč s spretno igro so
cialne stranke. Tudi najsrboritejši kaplani ne agi
tirajo danes s papeževo državo, temveč se izku
šajo prikupiti ljudstvu tako, da nastopajo kot za
govorniki in pospeševatelji njegovih gospodarskih
interesov. Proti tej socialni komediji klerikalizma
more edino socialna resnost in resničnost doseči
uspeh. Tem pogojem odgovarja socialna demokra
cija kakor pri drugih narodih, tako tudi pri Slo
vencih. In v njenih vrstah je dovolj prostora za
vsakega, ki loče resno delati in se ne boji boja.
Socialna demokracija je mlada stranka. Vendar
je dala že toliko dokazov svoje sposobnosti za živ
ljenje in razvoj, da ne more nihče misliti na njen
pogin. Ce se hoče torej koncentrirati boj proti kle
rikalizmu, se mora to zgoditi pod njenim praporom.
Vsako snovanje novih strank je cepljenje moči;
neposredno torej koristi klerikalizmu. Edino zdru
žitev vseh moči na podlagi, ki je že tukaj, v stranki,
ki raste in se razvija, zagotavlja uspeh. Kdor raz
ume znamenja dobe, no more dvomiti, da prihaja čas
odločilnega boja med klerikalizmom iu socializmom.
In komur ni protiklerikalizem samo plašč, ki bi po
krival druge namene, mora videti, da je bojevnikom
odprta edina pot v socialno demokracijo.

Shod unije rudarjev ua Dunaju.

Dalje,

i
Načelnik J ar o li m popolni tiskano poročilo
n pravi; Za Galicijo smo ustanovili leta 1907
tajništvo, ki je obstajalo dve leti, pa ni pokazalo
nikakršnih uspehov. Tajnik, ki smo ga tam nasta
vili, res ni bil primeren, a nam so ga člani
tamkaj priporočili. Ziaj imamo tam še 170 članov.
Tajništvo smo pa morali opustiti. V sedanjo
stavko se ae moremo vtikati, ker so jo vprizorili
Stojalovskijanci, pa ne v prid delavstva, nego le
proti naši organizaciji. Smemo pač podpirati le člane,
ki pripadajo naši zvezi. Ce bi pa hoteli to načelo
opustiti, bi bili pa kmalu brez denarja (veselost in
pritrjevanje). V tej stvari ravnamo sporazumno s
poljskimi sodrugi. Ce bi posegli vmes, bi prišli
nasprotniki z najhujšimi demagoškim! pomočki iu
bi trdili, da bi bili dosegli muogo več, če bi nas
ne bilo.
Imeli smo prepir z organizacijo mašinistov.
Ni nam na tem, ali imamo tisto śteyilce mašinistov

ali ne, toda spadajo pa v našo organizacijo, zakaj
tistim zakonom so podrejeni kakor rudarji in so
voljivi v zadruge in bratovske składnice kakor
drugi delavci. Katero organizacijo pa naj bi tak
mašinist poslušal, v kateri delal, če bi bil izvo jen
sicer? Za organizacijo mašinistov ne, ker je s
malo mašinistov; za našo se pa potem ne bi za
nimal. Rudniški mašinisti pa tudi ne morejo sami
imeti nikakšnega mezdnega boja, in če mi kaj
dosežemo, tudi mašinisti niso prikrajšani. Mašinisti
torej niso tuje telo med rudarji, nego spadajo k
njemu. Tako smo se ravnali po sklepu zadnjega
strokovnega kongresa, ki veli, da se izvedi organi
zacija po obratih. V rudništvu so vposleni tudi ru
darji, tesarji, kovači, ključarji, mizarji in sedlarji.
Ako bi hotel vsak rudniški delavec k svoji poklicni
organizaciji, bi bilo rudarsko delavstvo silno raz
cepljeno. (Tako je!)
Število članov je letos nazadovalo. Temu je
več vzrokov. Najprej strah pred vojno, ki je delo
oviral mesece, potem posledice krize in draženje
živil. Najbolj je ozganizacija nazadovalo v ostravskem okrožju, kjer so se sprli češki in poljski so
drugi. Tudi delovanje politiško vpliva nekoliko. Ve
liko nazodovanje je provzročila stavka v Riirschauru. Stavka je bila velika napaka in ni imela
nikakršnega dovolila od načelstva ali tajništva.
Vzhodno-češko okrožje ima prav napete podjetnike;
toda stavkati ni treba takrat, kadar je podjetnikom
všeč. Izgubili smo člane in 86 najboljših sodrugov
je bilo odpuščenih ter so morah v inozemlje. Na
dejamo se, da nas delo tega zbora ukrepi. (Odbra vanje.)
Sodrugi Ebert (Turn), Pytlik (Ostrova) in
Rit gl (Ostrova) so še poročali o stanju nemškega,
poljskega in češkega strokovnega lista.
•
Drugi dan se je zbor posvetoval domala le o
poročilu unijskega načelstva.
Poročilo načelstva je popolnil blagajnik K ra
to chwili. Prejemki so znašali 1. 1906 236 878 K,
izdatki 136.717 K; leta 1907 prejemki 258.781 K,
izdatki 178.904 K; leta 1908 prejemki 201.608 K,
izdatki 213,982 K. Prav hitro se naraščali stroški
za bolniško podporo: od 19.235 K na 42.437 in
56.678 K. Imetje unije je znašalo leta 1908
472.389 K, od katerih pripada centralni blagajni
249.079 K, pogrebnemu zakladu 47.127 in rezerv
nemu skladu 176.182 K, Trije unijski listi imajo
imetja 63.044 K.
Za kontrolo poročajo H ein (zveza), Wrba
(Glück aufl), K o nič ek (Nazdar!) m Gornik. Vsi
so predlagali absolutorij.
Straus (Idrija) utemeljuje potrebo sloven
skega strokovnega lista za rudarje, ker «Rdeči
Prapor> ne more nadomestovati strokovnega lista.
Barti (Ljubljana)pravi, da je njegova naloga,
podati poročilo o položaju med slovenskimi ru
darji, kolikor je razvidno iz podatkov upravništva.
Doslej je opravljal «Rdeči Prapor» skoraj 12 let
naloge strokovnega glasila za rudarje in ne more
se reči, da ne bi bil izpolnjeval svoje dolžnosti,
kolikor je bilo mogoče. Spoznavamo pa vsi, da ne
more političen list, posvetiti eni stroki toliko, ko
likor posebno strokovno glasilo. Sedaj se namerava
ustanoviti tako glasilo ; upravnikova dolžnost pa je,
opozoriti, da to ne bo mogoče brez izdatnih žrtev.
Časopisa namreč ne gre toliko med rudarje, kolikor je organiziranih članov; to ima več vzrokov
glavni je ta, da imamo, žal, veliko število anai^
fabetov. Govornik navaja v pojasnilo številke.
Upravništvo sedanjega lista mora seveda skrbeti za
interese obstoječega. Razumemo pa, da je potreba
po ustanovitvi strokovnega lista, kateri se bo mo
ralo zadovoljiti kljub žrtvam. Izvesti se bo morala
stvar tako, da se doseže željena korist brez pre
hudega udarca za drugo stran.
1
Bouček (Orlov) opisuje razmere v Hrčanovu
Tam m niti dobili prostora za zborovanje, ker je
okrožje last grofa Potoczega. Zato je morala unija
kupiti hišo. Stanje rudarjev je žalostno, bolj nego
drugod, vendar je unija tudi tam storila svojo
dolžnost. Neorganiziranim seve ne more plačevati
P0dp0f‘
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ne čudimo, da so v obupu izgubili glavo. Saj
spravlja novi poslovnik manjšino skoraj ob vso
veljavo u vpeljuje pravo diktaturo večine. Ošabnost
klerikalne stranke raste res v oblake in novi po
slovnik jo ima še pospešiti. Da se manjšina brani
take tiranije, je naravno. Ampak metoda pač ni
bila posebno modra ; način liberalne obrambe kaže,
da je ta stranka res že od vseh bogov zapuščena.
Da z razbijanjem po pultih ne bodo dosegli ničesar,
bi jim b''a morala povedati zdrava pamet, te bi
jim je bilo še kaj ostalo. Zdi se nam, da ni moglo
biti kler^alcem nič bolj všeč kakor liberalni kraval,
ki jim je dal priliko, pometati skoraj ves liberalni
klub iz zbornice in potem igraje skleniti poslovn u
kakor so sam’ hote1'. Izključitev poslancev je go
tovo brutalno sredstvo; toda kdaj so smeli libe
ralci pričakovati, da klerikalci ne bodo brutalni, če
jim brutalnost koristi in te jo vsaj navidezno labko
opravičijo? Kadar otroci razgrajajo, mislijo, da
bodo kaj dosegli s tem; zakaj otroci so otroci.
Liberalci so pa morali vedeti, da ne dosežejo
s hrupom prav ničesar, pa so vendar začeli razsa
jati. Kako naj se to imenuje? V svoji razburje
nosti, ki je otrokom dovoljena, ne pa resnim poli
tikom, so pa popolnoma prezrli nekaj druzega.
Znano je bilo, da ima biti v petek zadnja seja.
To je za opozicijo, ki ima resno in krepko voljo,
velikanska korist. Klerikalcem je moralo biti ležeče
na tem. da se zaključi delo o pravem času, Prav
to pa bi bili liberalci lahko preprečili, če bi bili
znali trezno misliti. Treba bi bilo le dveh vztrajnih
iu seveda tudi stvarno podkovanih govornikov, ki
bi biia znala eventuelno do jutra govoriti o pred
metu. Razgrajati je seveda ložje. Toda razgrajač?’
ne korist' nič, dočim se zaradi stvarnega govor
jenja noben govornik ne more izključiti. Proti ta
kemu sredstvu bi bil tudi deželni glavar Šukije
brez moči in sama generalna debata bi se bila
dala s to metodo tako raztegniti, da ne bi bila
niti Krekova iznajdljivost pomagala klerikalcem.
In ob specialni debati se da tudi še kaj napraviti.
Toda kaj pomaga? Bojuje se lahko, kdor veruje
v svojo moč. Tega pa pri liberalcih že davno več
ni in človek ne razume, zakaj ne gredo sploh
rajši spat.
— Zaradi ravnanja klerikalcev in dežel
nega glavarja objavlja «Sloveusk- Narod» dan

nadan dolge jerimijade, tako da bi se reveži, ki so
tobko pretrpeli v deželnem zboru, človeku kar smi
lili, če — no, ča se jim ne bi godilo popolnoma
prav in po zaslug5. Brezobz’raost klerikalne večine
se nam sicer ne zdi nič kaj lepa in še v sanjah
nam ne prihaja na misel, da bi jo zagovarjali.
Toda vprašanje je: Kdo je kriv? Ko se je lani
sklepala reforma deželnega reda, smo svarili libe
ralce; dr. Tavčar pa se nam je rogal, češ, take
določbe imajo vsi moderni parlamenti in pri «Slo
venskem Narodu» so se podali na polje modro
vanja ter so pisali, da veljajo paragrafi o po
nižnem vedenju za vse stranke v zbornici. Ergo
bodo liberalci glasovali za nagobčnike. Takrat je
pisal «Rdeči Prapor» sledeče: «Neprecenljiva je
res «Narodova» modrost! Mi seveda ne bi bili
ugenili tega. Ampak nam bi se zdelo, da je med
položajem klerikalne in liberalne stranke v de
želnem zboru vendar nekoliko razlike. Da bodo
imeli klerikalci v zbornici absolutno večino, je
menda tudi zofistom v Knaflovih ulicah znano.
Klerikalci bode torej po najnavadnejši matematiki
labko sklepali, kar bodo sami hoteli. Zakaj bi se
torej bali strogega poslovnika? Edino, česar bi se
imeli bati v svojem položaju, je obstrukcija .. .
Kar je za večino vosek, ki ji gladi pot, je za manj
šino bič s škorpijoni, A «Narod» hoče sugerirati,
da je Jeroboaraova mast balzam za liberalno
stranko ...» Prav nič nismo ošabni; to je bilo
lahko uganiti. Ampak da liberalci niso uganili, je
zanje žalostno. Zdaj pa je tako: Liberalce je po
slovnik metal iz zbornice, klerikalcem je pa gladil
pot. Lani bi bili iahko preprečili tiste čedne para
grafe, pa jih niso hoteli. Letos bi bili radi prepre
čili nove drakonske določbe, a jih niso več mogli,
ker so se lani vjeli v zanko. Kdo aaj potem pomi
luje take nerodneže?

Umetnost in književnost
: Cenjene zaupnike opozarjamo na oslac k
se tiče Žepnega koledarja za 1. 1910. Ta koledar
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Zadnje vesti.
Pollttini položaj.
De«M«tfacIJe na Danaju. Dunaj, 18. oktb.
Z orirom na otvoritev državnega zbora je sklicala
socisino-demohatična stranka včeraj dopoldne
shod v ljudsko zbornico na rotovžu z dnevnim
redom: Otvoritev državnega zbora in žahteve deiavstv». Shod. je postal velikanska demonstracija.
Iz vseh okrajev so prikorakali delavci v ogromnem
številu, tako da ni bila le dvorana, ampak ves
prostrani trg okrog rotovža poln ljudstva. Govorilo
se je v dvorani in na prostem. Nastopili so so
drugi dr. Adler, Domes, dr. Ellenbogen,
Pernerstorfer, Reumann, Schubmeier,
Seitz, Skaret in Winarskf. Vsi so ostro kri
tizirali Bienerthovo vlado in ob burnem odo
bravanju množice konstatirali zahtevo delavstva,
da se zbornica z vso resnobo poloti svojihi socialnih
nalog. Nekateri govorniki so porabili priliko tudi
za protest proti španskemu tolovajstvu, kateremu
je pripisati brezvestna usmrtitev Ferrera. Po kon
čanem shodu se je množica, ki je cenijo nasprot
niki na najmanj 60.000 tisoč, razdelila v dva dela
in odkorakala na dve strani. Nemški nacionalci so
bili napovedali velik «bumel», s katerim so hoteli
demonstrirati za zakon Axraann-Kolisko in za
«nemški značaj Dunaja». Tega bumla se je udele
žilo do 10.000 ljudi, seveda bolj «elegantnih». Ko
je delavstvo prihajalo od shoda, so ga nacionali
stični «humlarji» ves čas izzivali in dražili, tako da
je prišlo na nekaterih mestih do spopadov. Policija
je takoj posredovala, a ne bi bila ničesar opravila,
če ne bi bili delavci imeli svojih lastnih rediteljev,
katerim se je v prvi vrsti zahvaliti, d» se ni zgo
dilo nič hujšega. Vendar je bilo fiekoliko oseb ra
njenih. Demonstracija je naredila v mestu veli
kanski vtisk.
Slovanska Enota. Praga, 19. oktobra. Bivši
minister Pacak odbija v «Union» očitanje, da Slo
vanska Enota nima programa. Po leti da je bil njen
program .Strmoglaviti vlado». Tudi akcijski pro
gram ima in sicer v prvi vrsti zakon za var
stvo narodnih manjšin v celi državi,
avtonomijo kraljestev in dežel (? ? 1),
enakopravnost vseh jezikov v avtonomnih
(?-------) deželah, saniranje deželnih financ i. t. d.
Ce program ni formalno sestavljen, se vendar lahko
vsak trenotek formulira. (C e ima Slovanska Enota
res tak program, naj pa pove, zakaj ne poizkusi iz
vesti ga, kar je le v parlamentu mogoče? In če
ima Slovanska Enota res tisto trapasto a vtono
mijo dežel v programu, naj povesta Šušter
šič in Hribar, kaj imata iskati pri zvezi s takim
protislovenskim, nazadnjaškim programom ? Op. ur.)
Min «Inki «ll Dunaj, 19. oktobra. Včeraj
je bil polnoštevilen ministrski svet, ki se je bavil s
pripravami za parlamentarno zasedanje.
Dunaj, 18. oktobra. Danes dopoldne je češki
minister Žaček konferiral z voditelji čeških me
ščanskih strank. O konferenci se ni objavila nobena
izjava. «Slovanska Enota» ima jutri posvetovanje.
Dunaj, 18. oktobra. Bivši zbornični pred
sednik Pattai vabi načelnike klubov ua konfe
renco, ki ima biti jutri popoldne.
Shodi V Pragi. Praga, 18. oktobra. Z
dnevnim redom «Zopetna otvoritev državnega
•.bora in interesi delavstva» je bil v osmem okraju
v gledališču gospe Zieglerjeve velik shod, na ka
terem je govoril poslanec N ë m e c. Nccoj so bili
shodi na Zižkovu v «Bezovki», na Vinogradih
«Pri Komenskem», v Vršovicih v «Meksiku» ter v
Nusiah «Pri Husu». Povsod je bila ogromna ude
ležba. Govorili so sodrugi dr. Smeral, Havleua,
dr, Houser in Teska. Resolucija, ki zahteva so
cialno delo v državnem zboru, se je povsod so
glasno sprejela, «Narodni» socialci so hoteli mo«
titi nekatere shode, toda povsem brezvspešno.
Včeraj je bil tudi shod svobodomiselcev radi
usmrtitve Ferrera. Shod je wpugti, dadni za.
stopaik. Socialni demokratje se demonstrirali na
Vaclavskem trgu.
DaTdoa reform«, Dunaj, is. oktobra. Jutri
vloži finančni minuter Biliński zakouski načrt o
reformi davka na poslopje.
Čoika miiiitra. Dunaj, 19. oktobra, o
včerajšnjem posvetovanju čeških poslancev z mi
nistrom Zadkom se poroča, da je bilo povsem za
upno, vsled česar se ni sprejel noben sklep. Ce
sklene češka parlamentarna komisija, kar je ver
jetno, da naj minister dr. 2 a če k odstopi, ne da
bi čakal aa odločilni ministrski svet, tedaj gotovo
ugodita on /n dr. Braf temu sklepu. Cepa parla»
Sentarična komisija danes ne sklene tega, tedaj
*deta oba četka ministra jntri z Bienerthom
Äiaistrsko klop ia vložita formalno demisijo
m ministrskem svetu, ki sklene, da se sank' jwkovni zakoni. Oba deska ministra na

zapisnik razloge, radi katerih se ne moreta češka
ministra izreči za snnkcijo jezikovnih zakonov.
Čežka konferenca. Dunaj, 19. oktobra. Češka
parlamentarna komisja je včeraj imela sejo, na
kateri se je pretresalo vprašanje, ali naj se po se
stanku parlamenta začne z obstrukcijo, ali pa
naj se delajo težave le z vlaganjem predlogov. Po
svetovanje se še danes nadaljuje, sliši se pa, da
so se včeraj vsi člani konference izrekli za ob
strukcijo in za odstop čeških ministrov.
Ogrika kriza. Budimpešta, 18. oktobra.
Ogrskemu ministrskemu predsedniku je cesar spo
ročil, da se v zadevi ogrske krize odloči v sredo,
20. t. ra. Prej zasliši še nekaj ogrskih politikov iu
tudi vse tri voditelje koalicijskih strank, grofa Ju
lija Aodrassyja, grofa Aladarja Zichyja in Košuta.
Cesar bo poizkusil napraviti mir s koalicijo, a je
za to baje malo upanja.
Budimpešta, 19. oktobra. V resnih poli
tičnih krogih pravijo, da člani kabineta, ki so jutri
povabljeni na avdienco, ue bodo poklicani kot
strankarji in ministri, temveč kot pod p is a tel ji
pogodbe iz leta 1906. Cssar bo ministre po
zval naj skrbe, da se izpolnijo dolžnosti, ki so se
prevzele s pogodbo ter da se reši volilna re
forma v sedanjem zasedanju, ker se more šele
tedaj govoriti o drugih vprašanjih, če je pogodba
izpolnjena in se snide parlament na podlagi splošne
volilne pravice.
Ce danes J ust h ne predloži sam odgoditve
državnega zbora* store to stranke, ki stoje na
podlagi programa 1867. leta.
Budimpešta, 19. oktobra. Danes se odpeljejo
vsi ministri na Dunaj, kjer imajo jutri ministrski
svet pod cesarjevim predsedstvom.
Ponesrečen zrakoplov. Dunaj, 18. oktobra.
Pri včerajšnera drugem poletu v zrak je Rennerjev
zrakoplov trčil s sprednjo polovico v zrakoplovno
uto. Starejši izmed bratov, Aleksander Renner, je
padel iz čolnička na zemljo, a se k sreči ni znatno
poškodoval. Ker se je tudi motor nekoliko poško
doval, je veter zgrabil zrakoplov in ga podil v
smeri proti severo-zapadu preko stolpa Štefanove
cerkve. Ves ta dogodek je opazovala množica več
nego 50.000 ljudi. Oba na tleh se nahajajoča
Rennerja oče in sin sta se vsedla v avtomobil ter
jela dirjati za zrakoplovom, ki se je v Strebersdorfu
brez vsake nesreče spustil ua tla. Renuerji so se
vrnili z avtomobilom na Dunaj, kjer so jim pri
rejali navdušene ovacije.
Španija. Madrid, 19. oktobra. Že od 10.
t. m. se cenzurirajo tukajšni in barcelonski
časopisi, preden gredo v tisk. O usmrtitvi Ferrera
so prepovedane vse vesti razun ofcielnih.
Madrid, 19. oktobra. Minister za notranje
zadeve je ukazal, da se imajo zapreti vse n e kle
rikalne Ijudske šole.
Glihi oficirji. Berlin, 18. oktobra. «Vossische Ztg» poroča iz Aten: Ce se bo nadaljevala
opozicija proti vojnem zakonsken načrtu je čast
niška zveza včeraj sklenila, marširati s četami
v mesto, zasesti zbornico, zapreti glavne nasprot
nike in razglasiti vojaško diktaturo. Podtem
pritiskom je zbornica včeraj rešila nekoliko naj
važnejših načrtov.

Dopisi.
Št. Janž. (Premogokopna družba v Št.
Janžu na Dolenjskem.) Lansko leto se je za
časno odprl z otvoritvijo pre ge Trebnje — Št.
Janž promet premogokopne družbe «Johaanesthaler». Da izve slavno občinstvo, v kakih rokah in
v čigavem vodstvu se nahaja ta družba, kako se
ravna z delavstvom, kaka so stanovanja, hrana i.
t. d., naj služijo te-le vrstice : Premogokopna družba
šentjanžka, ali nemško «Johannesthaler» obstoji
iz najbolj zagrizenih nemških in laških šovinistov in
ima svoje glavno ravnateljstvo (centralo) v Trstu.
Ravnatelj ji je neki Gmeyner, ki ves kipi nacio
nalnega sovraštva in si je tudi za uradniško osobje
in voditelje izbral same zagrizene nemške šovini
ste, razun enega, računovodjo, ki pa tudi ni boljši
od drugih. Da se v takih razmerah delavstvu, ki
obstoji večinoma iz ubogih slovenskih par, ne godi
dobro, se lahko razume. Posebno se grdo odprav
ljajo, če pride kdo prosit podpore; nahrulijo ga
takoj: Du windischer Hund, geh, marsch» i. t. d.
Posebno se odlikuje po surovosti neki «Werkmei
ster» Blumauer, ki je grozen zagrizcnec in ne more
trpeti delavcev. Za vsako še tako malo stvar jih
ovaja ravnatelju in predlaga, da j>h odpusti iz službe.
Zato pa odhajajo delavci kar trumama iz službe in
morajo po svetu s trebuhom za kruhom. Posebno
take radi odpuščajo, ki imajo otroke, toraj največje
revčke, in ne pomaga nobena prošnja in ns nič.
— Stanovanja so zelo slaba, tesna in jako mokra;
saj ni čuda, gradili in mašili so jih po zimi v največjera mrazu. Da trpe ob tem uboge delavsko dru
žine, posebno pa tisti, ki imajo obilo dece, se lahko
razume. Zato pa ja večina otrok kilavih in polnih
raznih bolezni. Prebivati morajo natlačeni, kakor
sardele v škatljah. Posebno zamazano in nečedno
je staro poslopje, polno nesnage, miši, podgan in
drugega mrčesa. Poštenemu človeku se gabi to po
slopje, če je vidi od daleč, ubogi delavci morajo
pa prebivati v nesnagi. Pitne vode nimajo nobene,
hoditi morajo zajemat vodo v neki jarek, kjer je
’ Voda po leti vsa blatna in topla, ker priteče ob

cesti, po zimi pa ne preostaja drugo, kakor tajati
sneg aa peč«. Tudi m nobenih kleti, nič zemlje,
kjer bi si ta ali ona družina, ki ima obilo dece,
kaj pridelala zelenjave in dr., dasi je dosti zem’ie na
okrog, prazne in proste. Dalje se molze ubogo de
lavstvo na vse načine, kakor n. pr. kazni z denarjena, najbolj pa seveda pri stanovanjih in v karatmi.
Točijo se naislabše pijače,posebno vina so slaba, slabša
kakor vsakpstijot, da se človeku kar želodec cbrača, ko
ga p je. Pa je vendar vino doma v Št. Janžu in dobro.
Hrano imajo seveda tudi tako, tisti namreč, ki so
navezuni ne kantino, večinoma samci, kakor jim
jo predp še ravnatelj in «Werkmeister» ; saj za de
lavce je vse dobro, če tudi gloda kosti, samo da
se «akcicnerji» maste od krvavih žuljev zasužnje
nega delavstva. Dalje se priganjajo delavci, da ce
morajo naročiti na razne šovinistične časopise, kakor
n. pr.: «Deutsche Wacht», Grazer Tagblatt», «Stajerc» i. t. d. Gorje, kdor se zoperstavlja; iti mora
takoj. Mislili so delavci že na vse mogoče načine,
da se organizirajo, kakor so organizirani delavci
drugod,_ toda to je gospodom trn v peti. Enkrat
so se bili delavci že zbrali, da bi se posvetovali,
kje in kako bi se organizirali, pa takoj, ko je iz
vedel zvesti ministrant ravnateljev, g, Flatschat,
«Betriebsleiter», je poslal po orožnike, da so raz
gnali sestanek. Plače so zelo odmerjene, da ni ne
za živeli, ne za umreti. Tudi niso plače vedno
enake, kakor se ravnatelju ravno poljubi; enkrat
zasluži delavec več, enkrat manj ia če ravno to
liko dela. Na ta način trpe v prvi vrsti najbolj
delavci, po drugi strani pa tudi družba same. Ce
bi se delavci dobro, ali recimo vsaj z delom pri
merno plačali, bi delali gotovo z večjim veseljem,
družba bi imela pa več dohodkov, tako pa dela ie
v izgubo in ni se čuditi, če ima že naz miijon
kron izgube, kakor ce čuje. Ge se delavec primerno
plača,_ kakor gre, bo tudi delal in premet se bo
povzdignil, tako pa gre kaj malo "premog» po
svetu iz Janža v primeri z drugimi premogokopi
(samo do 8 voz na dan). Za to pot naj zadostuje,
ako ne bodo krivice in razmere napram delavstvu
pojenjale, bomo posvetili še dalje v to družbo, kar
gotovim gospodom gotovo ne bo po volj’. De
lavcem Št. Janžke premogokopne družbe pa naj
velja ta nasvet: «Organizirajte se in stopite v
močno falango, da boste lažje odbijali krivice, ki
se Vam gode in služi naj Vam kot geslo rek: «Or
ganizirani in edino, v slogi je moč!»
Eden v imenu vseh delavcev.
Št. Pete? aa Sraga. (Zbesneli pop.) Pre
tečeno nedeljo so nesli vrlega sodrug» Adama is
Sv. Petra k večnemu počitku. Pokojnik je zapustil
žeuo in 3 nepreskrbljene otroke. Da je bil med
svojimi tovariši zelo priljubljen, nam je pričal
sprevod. Tamošnji kurat gospod Abram pa je pre
skrbel zato, da je postal sprevod pravcata mani
festacija. Zaukazal je namreč, odstraniti z venca
rdeča traka, ker pomenja ta znak baje demon
stracijo proti katoliški cerkvi (I). Ali vrli šentpeterski sodrugi so povedali gospodu Tonetu, da niso
pri volji, prenašati njegove sitnosti in da bodo
tudi proti njegovi volji nesli venec s prekletimi
rdečimi trakovi v spre?odu. Gospod Tone je klju
boval; obrnil se je do sorodnikov z vprašanjem:
«Kaj imate rajše, da grem jaz ali da gre venec za
sprevodom ?» Sorodniki so se odločili, da gre venec.
To je bil hud tobak za Toneta! Hitro je izrekel
nekaj latinskih besed, poškropil nas z jezo, da smo
bili vsi mokri, slekel mašno obleko, odložil štolo,
pa jo je odkuril hitrih k^ač. Mimogrede je hotel še
pregovoriti navzoče uradnike, da bi sledili nje
govemu vzgledu. Ali tudi tukaj je hudo naletel. Ko
je uvidel, da je s svojimi nazori osamljen, je iz
ginil na koruzno nji*o. Pogrebci so se uvrstili in
sprevod se je začel pomikati po cesti — brez du
hovnika — proti kopališču. Ob cesti je kapelica in
tam se običajno blagoslovi mrlič. Sodrugi so po
ložili krsto in pevci so zapeli žalostinko. Neka že
nica je vzdihnila: Ah, kaku je tu lepu — še lepš’,
kakor z duhovnikom. V cerkvi je čakal gospod
kurat; z nekako jezo je pel «R.qniem», kar se je
vidno poznalo na tresočem glasu. Po končani cer
kveni ceremoniji je pa zopet ubežal skozi zakri
stijska vrata na pokopališče, kjer je bil konec nje
govih burk. Sodrug Kopač iz Trsta se je poslovil
od ranjkega z izbranimi in ginljivimi besedami,
nakar so pevci zapeli nagrobnico. Pri sv. Petrù se
je hitro raznesla vest o nagajivosti gospoda kurata.
Vse je obsojalo zbesnelo popče.
2 DalSEjSkOfiS. (Revež in katoliški du
hovnih). Naši duhovniki se radi pravdajo zaradi
žaljenja časti. Take pravde včasih razkrivajo za
sebno življenje nekaterih naših celibatarjev, k; se
ne smejo ganiti proti volji kuharice; take pravde
pa včasih tudi pokažejo, kako misli naš duhovnik
o socialnih stvareh. In to slednje je važno za nas j
vsaj vemo potem, s kom imamo opraviti,
Neki župnik na Dolenjskem je odgnal iz farovža človeka, katerega ne mara, ki je prišel s
svojo ženo kot boter h krstu. Ta boter si je s
pridnostjo pripravil nekaj premoženja. Očital je
župnik temu botru, da je preumazano oblečen,
da ni za prisostvovanje pri sv. zakramentu. Boter
je bil oblečen kakor drugekrati in kakor ob ne
deljah hodi oblečen v cerkev. Ženi botra je rekel
župnik po odhodu botra, — ki je čakala z babico
na prostoru, iz katerega ni videla odhajati moža —•
in to pred farovškimi uslužbenkami in babico, da
je moža spodil, ker je preumazan za sv. zakra-

Izhaja v Ljabljaai vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina, za avstro-ogrske kraje
za eelo leto 14 K, za pol leta 7 K!
za četrt leta 3 50 K, mesečno 1,20 K.
za Nemčijo za pol leta 7 90, za č trt
leta 4 K ; za Ameriko zi pol leta
9 50 K za četrt leta 4 80 K
Pesa nesna Afievllka (S v.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
113. štev.

V Ljubljani, v četrtek, dne 21. oktobra 1909.

NASLOVA: Za dopise in rokopise ia list : Uredništvo
'Rdečega Prapora», ljnbljana.’ — Za denarne poiuiwe
naročila an list, reklamacije, inserate i. t d. : Upravništvo
.Bdečega Prapora», ljnbljana, Šelenburgova ulica 0/11.

Pe volitvah v splošni kuriji na Goriške».
V Gotici, 9. oktobra.
Enako je pojasnila stranka svoj nastop pri vo
litvah v par člankih «Rdečega Prapora». — Bilo
je toliko dovoljl — Strankaje 26. septembra
pokazala svojo eksistenčno silo ter spravila kleri
kalce že v drugič v ožjo volitev. — Klerikalci so
računali s tem in se zato tudi pripravili. Libe
ralci pa ao bili pijani že v naprej bodo
če z m a g e, zato prvi poraz ob prvotni volitvi ni
bil nič dri g ga, kakor naraven rezultat megalo
manije voditeljstva združene napredno-agrarne
stranke. Scciaino-demokratični stranki se sploh ni
blitalo od nikake strani; to se povdarja, da ne
pride kdo z očitanjem, da je «nepristopna». Sicir
pa je nastop napredne in kmečke stranke že a
priori izključil vsako mogoče poravnanje, kajti
obe stranki sta tako demoralizujoče,
neodkrito in breznačelno nastopali, da
bi se bila socialno-demokratična stran
ka le mazala z najmanjšim stikom s to
aii drago ttranko. Ako je sodalno-demokratična stranka konitatiralf, da prittno napredne
in kmečke stranke v deželi m, da ima opraviti le
z liberalstvom, ki se skriva pod raznimi imeni in
oblikam', ni mogla z nobeno stranko paktirati. —
Naraven je bil torej sklep zaupnega shoda dne
30. septembra, da se stranka ne udeleži ožjih volitev
in da bo iz tega sklepa tudi izvajala stroge kon
sekvence. Predlog za skrajno abstinenco je prišel
od posameznih organizacij samih, ki so imele za
upne Bhode dne 28. sepembra in kjer se je dele
gatom naročilo, predlagati konferenci polno absti
nenco. Sklep zaupnih shodov se je pri ožji vo
litvi 5. vinotoka tudi izvrševal in le v neznatnem
številu so nekateri kmetovalci, ki is simpatije s'cer
glasujejo za socialno-demokratično stranko, oddali
svoje glasove kmečki stranki in tudi le-ti skoraj
bolj iz simpatije do demokratične struje malih
posestnikov, katere predstavlja ime Ivana Mermolja.
OJ organiziranih sodrugov-delavcev se lahko trdi,
da te ni niti eden udeležil volitev.
Na Goriškem se je torej zjasnilo. — D-jansko »mamo le dve resni stranki, klerikalno-ijudsko
in delavske socialno-demokratično. Liberalna
narodna-napredn« stranka in agrarna
to so :e pretveze in lažnjive firme za
samovoljo posameznikov. — Bila bi sicer
političnega pomena prava napredna stranka, ki bi
:tnela svojo moč v strokovni organizaciji trgovcev,
obrtnikov in veleposestnikov. — Ti stanovi niso
pristopni ne klerikalni, ne sicialnodemokratični
stranki in s tem upravičujejo tudi svej obstoj in
pomen pa le: 1. Ako se strokovna organizacija
dejansko oživotvori in ako se dejansko kaj stori
v povzdgo obrti, tigovine in poljedelstva v
deželi; 2. Da kot svobodomiselna ia napredna
stranka spoštuje politična načela »oeialnodemokta*
tične stranke,
Večji ga in odločilnega pomena pa utegne
poitati kmečka stranka; 1). Ako se postavi na
atrogo demokratično stališče in m organizira po
ngiedu ia ritne delavske socialno-demokratične
»trunka. 2. -Ako izmeče iz svojih vrst vse dvom
im in nestalne elemente, ki so jo dosedaj iz«
in prodajale.
--iavska socialno-demokratična stranka papojde
"W odkuto naprej ter kliče goričkim strankam t
Konee.

m, oe Teg/

Umor v ineno zakona.
Španija ... to je dežela, v kateri so nekdaj
plamtele grmade «v božjo čast». Dežela, v kateri
so se rodili Filip II., Alb-’, To; quemada in cela
armada podobnih duhov. V Španiji se je v imenu
«krščanstva» uničila cvetoča kultura, ki sojo vstvarili mohamedanski Mavii; v imenu «krščanstva»
so se zažigali «krivoverci», «copernice» in «mlačneži». V imenu «krščanstva» so vso deželo pre
plavili menihi in se je vse življenje izpremenilo v
najmračnejše tercialstvo. Tako je bilo v preteklih
stoletj h.
Šs se je ohranil klerikalizem tudi drugod po
svetu, toda splošsi kulturni napredek je vendar
vsaj deloma izjasnil temo. Po civiliziranih deželah
se vendar piše dvajseto stoletje in nekoliko te dobe
se opaža v življenju skoraj cele Evrope. Ampak v
Španiji ne. ŠpaDija je ostala tako «krščanska»
kakor pred francosko revolucijo. Klerikalizem ni na
Španskem ie duševna reakcija, temveč najrealnejša
moč. Kakor v dobi sutodafejev nam kaže nesrečna
Španija še danes v grozni Inči, kaj imajo priča
kovati, česar se imajo bati narodi od klerikalizma.
Groza je vstala tam na jugozapadu, s strahom in
trepetom opaža človeštvo, da je klerikalizem še
vedno strašna, brezdušna, življenje uničujoča pošast.
Ca so ji kremplji odrezani, se zna pretvarjati, ka
zati moderno lice, odevati se s človeškim plaščem ;
a čim si pridobi z zvijačo, s prilizovanjem, i laž
nivimi obljubami ali kakorkoli zadostno moč,
vstane zopet kakor stara beštija, ki zaničuje vse
obzire ter pokončuje vse, kar ji je na poti in ji
noče služiti sužensko.
V Španiji ima beštija dovolj moči ; torej divja
kakor prava beštija in — mori.
V četrtek smo javili kratko vest, da je bil v
zlog’asni trdnjavi Montjuich v sredo ustreljen Ferrer.
Ustreljen na podlagi sodbe, ki jo je izreklo vojno
sodišče. Ta eksekucija ni nič druzega nego umor,
strahopeten, bestialen umor, infamija, ki ostane
kakor neizbrisna p'ga na španskem klerikalizmu.
Golo maščevanje najmračnejšega nazadnjaštva je
zakrila sodna procedura, ki je krvava satira na
vsako pravosodje, predrzna in v svoji brezmerni
predrznosti grozna komedija.
Svobodomislec Ferrer je bil španskim kleri
kalcem že davno trn v peti. Njegova knjigarna je
bila glavna zah ga svobodomiselnih spisov, njegovo
glavno stremljenje je bilo, ustanoviti neklerikalno
šolo. Razlogov je bilo torej dovolj, da ga je črna
banda, ki ima vso Španijo v svojih krempljih, so' ražila iz dna svoje nečloveške duše. 2s enkrat ga
je mislila pogubiti, ko se je vprizoril neki atentat,
radi katerega so Ferrera obtožili. Toda kljub naj
boljši, volji, da bi ga uničil*,, kljub inkvizitorni pre
iskavi, kljub lažem policije in podkupovanjem prič
so ga morali oprostit’, zakaj nikakršen dokaz se ni
dal konstruirati za nj» govo krivdo. Od tistega časa
je bil trajno pod nadzorstvom policije. Nobenega
koraka ni mogel storiti, ne da bi mu bili biriči za
petami. Ferrer je to vede’, pa se je popolnoma
posvetil svojemu založništvu in brigi za šolstvo.
Toda črni sovrižaiki niso mirovali. Zadnja ustaja
v Barceloni jim je dala priliko za maščevanje.
Ferrer sicer ni bil z revolucijo v nikakršni zvezi.
A kaj vpraša slepo sovraštvo za razloge in za pra
vico? Hudobcem se je zazdelo, da se z barce
lonsko ustajo lahko opraviči vsako lopovstvo nad
nasprotnikom in pograbili so priliko. Tisoč in tisoč
smrdečih laži so razširili po svetu o obupnem po
izkusu odpora v Barceloni ia lažnjivo klerikalno
časopisje po vseh deželah je bilo takoj pripravljeno
pomagati njihovim ottudftlm lažem v svet. Toda
oskruniti poštenje revolucionarcev se hudodelski
tolpi ni zdelo dovolj. Nastavili so «vojna sodišča»
in tedaj se je začelo divjati «v imenu zakona».
Ferrer ni prva nedolžna žrtev teh brezvestnih tri
bunalov, a njegova smrt je najbolj vznemirila
duže, ker je njegovo ime znano daleč čez španske
meje.
Kmalu po barcelonski ustaji so ga prijeli in
vrgli v ječo, češ, da je povzročil revolucijo. Zaprli
so ga v celico, kjer ni bilo svetlobe, ni zraka ; mr
golelo je stenic, uši, miši in podgan. Tu je trpel
strašne muke. Prvi preiskovalni sodnik je bil ne
pristranski Človek. Ze drugi dan pa ga je zašli-

Re klamacije so poštnine prosie
Nefrankirana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserati: Enôstopna petit• vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovo. u.
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šaval drug sodnik, pravi inkvizitor, ki mu je ne
prenehoma žugal s smrtno kaznijo.
V preiskovalnem zaporu so ga mučili, da bi
ga duševno oslabeli in obnemoglega prisilili, da bi
priznal, kar bi se zahtevalo od njega. Tega cilja
niso dosegli. Končno so ga postavili pred .sodišče.
Kljub protestom stotnika, ki je bil njegov zagovernik, ga je vojaški senat dolžil dejanj, zaradi ka
terih je bil v anarhistovskem procesu leta 1905 že
oproščen. Obremenjevalne priče se niso zaslišale,
temveč so se le čitale njihove izjave iz zapisnikov.
Vse razbremenjevalne prče, ki bi bile imele do
kazati, da ni mogel biti v nobeni zvezi z ustajo,
je ra to famozno sodišče kratkomalo odklonilo,
pa je izreklo smrtno sodbo hladnokrvno, kakor da
gre za bolho, ne pa za človeka. In klerikalna
Maurova vlada je sklenila, da ne priporoča obso
jenega v pomiloščenje.
Vendar tudi kralj ni prost očitanja. Zakaj kro
nani «katoliški» mož je vedel, kaj se je zgodilo.
Obsojenčeva hči je prosila milosti; iz vseh dežela
so prihajale prešnje, da se ne izvrši smrtna
obsodba. Vse zaman. V sredo ob 9. dopoldne so
ga v jarku montjuichške trdnjave ustrelili.
Umorili.
V deželi vladajočega klerikalizma. V deželi
najštevilnejših cerkva in samo.tanov. V deželi, kjer
je vsaka druga beseda «brg» ali «krščanstvo».
Taka je praksa klerikalizma, kjer ima moč, da
dela, kar hoče.
Taki zločini se ne pozabljajo.

Občni zbor »tržaških delavskih zadrng“.
V četrtek dne 30. m. m. se je vršil v veliki
dvorani v Delavskem domu v Trstu redni občni
zbor «tržašk h delavskih zadrug». Udeležba je bila
naravnost ogromna. Pa temu se ne smemo čuditi,
Tržaško, slovensko in italijanska delavstvo pojmi
veliki pomen zadružništva in se zato zanima in
podpira naše delavske zadruge kakor vse druge de
lavske inštitucije, katerih namen je izpodkopavati
teren današnji kapitalistični družbi, v kateri vživa
najmanj tisti, ki največ dela. Drugače ne bi bilo
mogoč’, da bi naše zadruge napredovale naravnost
z orjaškimi koraki. Zlasti so napredovale naše za
druge v pretekli V. zadružni dobi nepričakovano.
Zbor je otvoril predsednik Pitz in se je pri
prvih besedah najprej spomnil umrlih članov.
Tajnik je prečital zapisnik zadnjega občnega zbora,
ki je bil enoglasno vzet na znanje. Potem je
sodrug Pittoni prečital poročilo o V. zadružni
dobi. Poročilo je izšlo — kako sicer vse druge za
družne tiskovine —- natisnjeno v slovenskem, ita
lijanskem in nemškem jeziku. To je naravne, ker
je poleg italijanskih tudi veliko število nemških,
zlasti pa slovensk h članov. In prav v pretečenem
zadružnem letu je število slovenskih članov zelo
naraslo. Čedna brošurica, ki obsega jako obširno
in natančno po posameznih postavkah razdeljeno
poročilo, obsega 21 strani velike osminke. In iz
poročila je razvidno da znašajo aktiva 128.217 86 K.
Blaga je bilo razprodanega v zadružnih skladiščih
preko 600.000 K. Cisti dobiček razprodauega blaga
znaša 25.001 39 K. Ta dobiček se je sklenilo, na
predlog vodstva razdeliti tako: 50% dividende
(«n sicer 2% na nakupu članov, ki znaša svoto
615 508 12 K) K 12 31016.— 25% v podporni
sklad, K 6.155 08, — 10% v rezervni sklad,
K 2.462 03. 5% v podporni sklad za uslužbence
K 1.23102. 10% Delavskemu domu K 2.462*03.
Skupaj K 24.620 32. Ostanek v posebni rezervni
sklad K 38107.
Zadruga ima na razpolago vedno ža nad
70.000 K blaga, ki ga nakupi direktno oi produ
centov. V hranilni oddelek je vloženih od sodrugov
56.533*93 K, Prometa so imele naše zadruge nad
2 milijona kron.

Zadruga ima dosedaj 9 skladišč in sicer 6 v
Trstu, eno v Gorici, eno v Miljah in eno v Pulju.
Ta teden pa se otvori še eno in sicer 10. skla
dišče v Trstu pri Sv. Jakobu. Tudi ima zadruga
svoje glavno skladišče v Trstu v ulici S. Francesko
D’ Assisi št. 13. V Trstu so naše zadruge pričele
letos prodajati tudi kruh, ki ga nalašč zato izde
luje tržaška parna pekarna. Zadruge imajo seveda
namen ustanoviti si lastno pekarne, toda zato sedaj
še ni čar ugoden in sredstva so še premala.
Prav zaradi tega pa, ker ima in bo v bodoče
ustanovila naša zadruga še mnogo skladišč po
vsem Primorskem, je bilo potrebno preurediti pra
vila ua način, da bodo v odboru zastopani so
drugi iz vseh krajev in bodo zadružniki pošiljali na
prihodnje občne zbore samo delegate. V tem
smislu so bila pravila tudi predelana in se skliče
v kratkem nov občni zbor v smislu novih pravil
ter izvoli bodoče vodstvo.
Želja vseh navzočih je bila, da zadruge otvore
tekom leta še mnogo skladišč, kar se je vzelo tudj
na znanje. Iz poročila nadzorovalnega odseka in
iz poročila o reviziji, ki jo je izvršil revizor zveze
avstrijskih delavskih zadiug, je razvidno, da po
sluje zadruga v najlepšem redu in da je velik del
letošnjega napredka pripisati vzorni upravi, zlasti
pa še našemu neutrudljivemu vodji zadrug sodr.
Valentini} Pittoniju.
Toliko za dane». Sicer pa je letošnje poročilo
zelo važno in bomo o tem še mnogo govorili. So
drugom pa priporočamo, da se še vedno tako in
še bolj oprimejo naših delavskih zadrug, ki tvorijo
danes mogočno bojno orožje proti izkoriščevalcem
delavstva.

Šolsko nadzorstvo na Kranjskem.
Novi načrt zakona o šolskem nadzorstvu, ki
je bil v sredo na 14. seji kranjskega deželnega
zbora sprejet z glasovi klerikalne večine, obsega 49
paragrafov. Prvi del zakona (§§ 1—20) govori o
krajnem šolskem svetu in njegovi sestavi. Za
stopnik cerkve je župnik, ostali duhovniki imajo
posvetovalen glas. Zastopnik šole je šolski voditelj,
če je meščanska šola v kraju, je tudi njen vo
ditelj član šolskega sveta. Zastopnika občine voli
občinski odbor, če je pa več občin, zbor udele
ženih zastopor. Občinski predstojnik vstopi kot tak
v šolski svet. Število zastopnikov občine mora biti
najmanj tri, največ pet, število namestnikov pa
določi okrajni šolski svet. Izvoljeni člani opravljajo
svoje posle postavno šest let, oziroma dokler se
ne sestavi novi šolski svet. Izvolitev sme odklo
niti le tisti, ki bi imel pravico odkloniti izvolitev
v občinski zastop ali pa če je bil že šest let
v šolskem svetu. Globa za neubogljivca je od
10—200 K, kdor neopravičeno izostane od seje
pa 2—20 kron. Kdor svoje dolžnosti zanemarja,
se kaznuje z globo do 200 K in končno iz
ključi. Ge celi šolski svet zanemarja svojo nalogo,
ga deželni šolski svet lahko razpusti.
Šolski ogleda more biti vsak, kdor ima pa
sivno volilno pravico za občinski zastop, izvzemši
ljudskošolske učitelje.
Delokrog krajnega kolskoga aveta.

§ 11. Krajni šolski svet mora skrbeti, da se
izvršujejo in izpolnujejo šolski zakoni in odredbe
višjih šolskih oblastev ter da se šolstvo v šolski
občini tem primerno uredi.
Zlasti mu pristoji:
a) zastopati šolsko občino pri vseh upravnih in
pravdnih zadevah, ki se tičejo šole, zlasti pa pri
obravnavah glede ustanavljanja in razširjenja šol,
ter skrbeti za šolske prostore;
b) upravljati krajni šolski zaklad, kakor tudi mo
rebitno ustanovno premoženje, ako ne obstoje o
tem po ustanovni listini druga določila ;
c) odrejati, da se vinkulirajo vrednostni papirji,
ki so last šole, ter z listinami, fasijami itd.
vred shranijo ;
d) nadzorovati šolsko poslopje, šoli lastna zemlji
šča in šolski inventar;
e) narejati letni šolski popis, odločevati o spre
jemu otrok iz tujih šolskih okolišev, nadzirati
šolski obisk ter ga pospeševati z vsemi zako
nitimi sredstvi, kakor tudi sodelovati pri ka
znovanju šolskih zamud tako, kakor predpisuje
zakon ;
f) določevati vsakdanji učni čas, oziraje se pri
tem na predpisano število ur, kakor tudi paziti,
da se vrši točno predpisani pouk;

g) nadzorovati disciplino v šoli in vedenje mla
dine izven šole ter paziti na vse, kar bi moglo
vplivati na vzgojo mladine v šoli;
h) podpirati kelikor mogoče učitelje v njih urad
nem delovanju;

....

i) nadzorovati, ali učitelji zvesto izvršujejo svoj

poklic, in ob upravičenih pritožbah proti »jih
vedenju ukreniti potrebno, da se to o pravi,
k) poravnavati po možnosti prepire učiteljev med
seboj in z občino ali s posameznimi občan',
ako izvirajo ti prepiri iz šolskih razmer ;
l) sodelovati po zakonitih predpisih pri podelje
vanju učiteljskih služb ;
m) dovoljevati šolskim voditeljem dopuste do
treh dni;
n) narejati letne proračune za stvarne šolske
potrebščine, jih predlagati in duplo okrajnemu
šolskemu svetu v pregled in v poirjenje. Temu
mora tudi oddajati vsakoletni račun zastran
prejetega in izdanega denarja ; dajati pojasnila,
staviti predlcge, podajati mnenja občinskim
zastopom in ‘predstojnim oblastem ter v go
spodarskih stvareh tudi deželnemu odboru.
Razen tega pristoji krajnemu šolskemu svetu
še oni delokrog, ki mu je izročen po ostalih
šolskih zakonih.
§ 12. Delovanje krajnega šolskfga sveta pa
ne cbsrga vadnic, združenih z učiteljišči; samo
tam, kjer se vzdržujejo docela ali deloma z ob
činskimi dohodki, sodijo vadnice v področje kraj
nega šolskega sveta.
Dalje ne sodijo v delokrog krajnega šolskega
sveta tudi one v § 1. navedene ljudske šole, ki
jih dotična selska občina ne pomaga vzdrževati in
pa deželni zavodi za nepolnočutne in zanemar
jene otroke.
Delokrog krajnega kolskoga nadzornika.

§ 13. Krajni šolski nadzornik je dolžan več
krat obiskati odkażane mu šole ln mora biti z vo
ditelji teh šol v vednem stiku ter nedostatke, ki
jih opazi, naznanjati krajnemu šolskemu svetu in
stavljati dotične predloge.
Zlasti mora krajni šolski nazornik paziti:
a) ali so šolske sobe in šolska oprava v dobrem
stanu, ali so šolski prostori primerno kurjeni
in prezračeni in ali je v njih sploh opazovati
primerna snaga in primerni red;
b) ali se učila, kar jih je, snažijo, varujejo in
primerno hranijo ;
c) ali se uporablja šolska knjižica tako, kakor je
predpisano ;
d) ali se šolski vrt primerno oskrbuje;
e) ali se učitelji in učiteljice natanko ravnajo po
predpisanem učnem času;
f) ali so učenci in učenke preskrbljeni z vsemi
potrebnimi knjigami in pripomočki;
g) ali imajo učitelji šolski obisk v natančnem
razpregledu in ali tiste otroke, ki zanemarjajo
šolo, naznanjajo pravočasno;
h) ali je v šoli opazovati potrebno disciplino in
ali se v ta namen uporabljajo samo zakonito
dopuščena sredstva;
i) ali učitelji iu učiteljice kažejo potrebno ved
nost v izpolnjevanju svojih stanovskih dolž
nosti in ali se ne pečajo s stranskimi posl,
ki bi mogli kvarno vplivati na izpolnjevanje
njih stanovskih dolžnosti.
Krajne šolske nadzornike, ki bi ne izpolnjevali
te svoje dolžnosti, dasi jih je ponovno opominjal
okrajni šolski svet, odstavi deželni šolski svet po
predlogu ali po zaslišanju krajnega šolskega sveta.
Krajni šolski nadzornik ima pravico prisostvo
vati pri učiteljskih konferencah s posvetovalnim
glasom.
Zastopnik cerkve in šole smeta odkloniti iz
volitev za predsednika krajnega šolskega sveta. Seje
so vsaj vsaka dva meseca. Na zahtevo dveh članov
se mora sklicati seja. V osebni svoji zadevi ne
sme biti član navzoč. Vsi člani imajo pravico biti
navzoči pri pouku, ali ne smejo delati opazk. Po
sameznik nima pravice, dajati ukazov, tudi šolski
ogleda ne. — Za mesta z lastnim štatutom velja
določba, da pošlje deželni odbor dva člana v
mestni šolski svet.

«Edinost» pravi, da smo mi sami očitali Pag.
niaiju, da je stavko težakov jako slabo organisai,
In s tem bi hotela «E linos.» opravičiti inimirstvo
N. D. O. V tem
toiko P^rfidije, da si ae bi
mogel človek niti mislit’, da so osebe pri «Edino
sti» sploh kaj takega zmožne. -Elin st» govori
ravno tako kakor listi, ki je hvalil prijatelja, ki je
bil potlačil prijatelja v morje, mesto da bi ga
bil izkušal rešiti. Tudi Vaša stavka voznikov je tila
tisočkrat slabše organizirana, nego stavka isuto?
in Vaša stavka v Ajdovščioi je bila stolisoškrat
slabše organizirana. Toda ne tržaškim socialistom
ni padlo v glavo, da bi bili šii izven Trsta iskat voznikov
za prevažanje gramoza, in goriškim socialistom ni
padlo v glavo, da bili šli ua Kranjsko iskat delav
cev za v Ajdovščino. Vi pa, gospodje, ste za ča«
stavke težakov in za časa stavke pekovskih delav
cev v Pulju poslali na Kranjsko svoje agente, ka
terih naloga je bila, nabirati delavce, si bi bili voljni
priti krumirat.
Potem pa pravi «Edinost». — «Utegnilo bi se
zgoditi, da proglasijo v N. D. O. združeni slovenski
deiavci štrajk v kaki kategoriji. Ako bi se takemu
štrajku socialno-demokratični deiavci ne hoteli pri
družiti, bi jim slovenski delavci lahko z isto pra
vico očitali krumirstvo, kakor danes očitajo to so
cialni demokratje Djim zaradi štrajka težakov. —Počasi, gospa «Edinost» ! Najprej nismo mi očitali
slovenskim delavcem nikdar ničesar. Te smo samo
pomilovati, da so se dali vsesti na vaše limanice,
krumirstvo smo očitali Vam, gospodje pri listu in
društvu «Edinost» in pri N. D. O., ki ste premišljeno
in proti volji pošteno-mislečih delavcev sklenili
organizirati krumirstvo.
Potem to, da je v Vaši N. D. O. organiziranih
tako malo delavcev, da ti nimajo pravice sklepati
o stvareh, ki zadenejo vso stroka. Naše organiza
cije niso nikdar sklepale stavk kar same, ampak
še vse stavke so bile proglašene na javnih shodih
z izrecno voljo delavstva ene in iste stroke, ki je
samo imelo pravico sklepati tudo o tem. V naših
organizacijah je toliko delavstva organiziranega, da
bi preprečilo, kadar bi hotelo, vsako stavko, ako bi
jo N. D. O. hotela proklamirati na javnem shodu
in ako se ne bi dovolilo glasovati tistim delavcem,
ki spadajo h stroki, v kateri bi se hotelo uprizoriti
stavko. Sicer pa, kdo drug je kriv, ako ne samo
gospodje slovenski narodni voditelji, da je sploh
prišlo do možnosti boja delavcev proti delavcem?
In kdor je vprizorii ta razdor med delavci, ta ne
sme pričakovati od zavednega delavstva ničesar.
Zbali ste se, gospodje, svojega početja, videli sta,
da Vam to ne donaša nobenih posebnih koristi.
Igrali ste se z interesi delavstva in danes hočete
imeti še pravico na svoji strani. To je pa vendar
nemogoče. N. D. O. se je pokazala sovražna de
lavstvu in obenem za podrepnika in služkinjo gospôdi pri političnem društvu «Edinost». Zato ne
more in ne sme gojiti pošteno delavstvo do nje
nobene simpatije, nobenega resnega upoštevanja.
Delavci morajo marširati skupno, ker skupen
in za vse enak je boj, in kdor hoče te delavce
razdružiti, kdor ovira delavsko solidarnost, ta je
sovražnik, zaveden aii nezaveden sovražnik interesov
delavstva, Več pa še sledi.

Shodi.

Trat. Z dnevnim redom ; «Otvoritev parla
menta iu zahteve delavnega ljudstva» sta se vršila
v Trstu dva shoda: slovenski in italijanski. Slo
venski je bil v soboto ob pol 9. zvečer. Prostrana
dvorana v I. nadstropju Delavskega Doma je bila
polna slovenskega delavstva. Shod je otvoril
sodr Regent, ki se je najprej spominjal zločin
španskih zastopnikov srednjeveškega mračnjaštva
nad možem, čigar ime bo slovelo tudi teda, ko
ostane od njegovih krvmkov le žalosten spo^m na
n
alQ8vVo,!îne- Kakor da svobodna misel
nei “ Hu?i t i1
u- uakor da Braao’ GamPa’
& . Ï
ne bl bUi že oreveč jasn- do
kazi krvoločnost,, s katere SQ tem%
bojujejo
smrtni’udatp' J® .na?redne«a- Treba je bilo zaiati
So
* ra“C’8ku Ferreru, da se
srka kUriv
s’ob°döe misli na âpansiem, kje;
*}? k3h»e“ ’^dstvu še sadnje kaplje bolne
,. 0 ,
Ie Frančiško Ferrer, na; njegova kr;
blagodejno orosi duševni razvoj človeštva l Dolžnost
vstn slovenskih delavcev je, da napno vse svoje
mect v boju zoper klerikalizem, zoper Grtomirstvc,
ki se je pregloboko zarilo tude v slovenske defaradi delavskih razmer v prosti luki v žele, in ki bi rado spravilo ves slovenski narod po«
temno kuto dedičev Torcpiemade.
Trsta. — Odgovor „Edinosti“,
Konec.
Viharen aplavz je zadonel do teh besedah po
To, draga «Edinost», je tisti zelo tehtni raz dvorani in iz obrazov navzočih';e hiio čitati, da
log, zaradi katerega naše organizacije ae morejo in hočejo začeti proti klerikalizmu P°d »stavo »ved«
nega delavstva boj, ki ga pseudo liberalne stranke
na bodo nikdar marširile z vašo N. D. O.
niso bile zmožne voditi. Živela s ibodna mise>

K.in*?*’.
«uevuem ïedu sodr. Ro g ent
in Ki-r ' *££,- ’eso^cije, te je bila objavljena v
„iruy itenlto «Hîecega Prapora» in ki j0 b'!a
; u.jciia odobravanjem enoglasno «prejeta. Za
5;a je govoril še sodr. Bahun, ki je poijal dejofitvo, naj bo redno pripravljeno z> «lučaj, ko bi
cia treba euerpCnejše nadopiti proti meščanskim
•irankam in vladi, ki skuśsjo na vse mogoče na
čine, àa ne bi prišlo v parlamentu do dela v
blagor delavnega ljudstva.
V nedeljo ob 10. dopoldne se je pa vršil tudi
v «Delavskem Domu» «hod italijanskih sodrugov,
kjer sta o enakem dnevnem redu govorila sodruga
Pittoni in Pintar in kjer je bila eaoglasno
sprejeta enaka ra«olucija.

hotela proslaviti Ferrerove nauke, marveč zato,
ker se ji zdi, da se na tak način ne ubijejo nje
gove ideje. Vsakdo, le «Slovenec» noče priznati,
da se «Edinost» ni hotela izneveriti «krščanskim»
naukom ; le zgražala se je nad nečloveško kruto
stjo, ki zna cerkvi le škodovati . . .
Ali se vam ne zdi to, kakor bi hotela «Edinost»
reči : 1, ti moj ljubi «Slovenec», čemu se jeziš? Mar ne
vid š, da nismo proti «krščanskim» naukom, da
hranimo slogo, ki bo kmalu tebi v korist in da
postane kmalu tudi tržaški, kakor pazmski Na
rodni Dom tržiška narodna zakristija? Oj, <1 naš
ljubi «Slovenec !»
—Cenjenim zaupnikom organizacij naznanjamo,
da je Žepni koledar za 1. 1910 ravnokar izšel. CsHa
80 vin. po pošti 10 vin. več. Pri večjih naročilih
popust. Naročila naj se pošilja takoj na upravo
«Rdečega Prapora» v Ljubljani.

Enote ne želi hrupa in nasilne obstrukcije, da se
pa češki radikalci ne dajo disciplinirati. Seveda se
bo, če ostanejo osamljeni, njihov bes kmalu unesel
Zbornica je bila jako dobro obiskana, galerije
so bile polne. Na ministrski klopi so bili vsi člani
kabineta razun poljedelskega ministra dr. Bräfa,
ki mora čuvati sobo radi svoje bolne noge’
Češki minister rojak dr. Začek je bil na svojem
prostoru. Češki radikalci so tudi njega napadali in
mu klicali fej.
Ko je Bienerth formalno naznanil cesarski
odlok, s katerim se otvarja zasedanje, je pozval
najstarejšega poslanca dr. F un keja, da prevzame
začasno predsedstvo. Funke je pozdravil poslance
in izrekel svoje veselje nad nadaljevanjem parla
mentarnega dela, a tudi svoje obžalovanje radi
kritične situacije ljudske zbornice. Končno je za
klical obligatni «Hoch» cesarju. Češki radikalci so
tudi med njegovim govorom ves čas razgrajali, tako
da se je le semintam razumela kakšna beseda.
Z ozirom na željo, ki jo je izrazila «Slovanska
Enota», je Funke izjavil, da opušča namen, pred
lagati za danes konstituiranje zbornice, pa se bo
predsedništvo izvolilo na prihodnji seji.
Wo lf je protestiral proti odlaganju volitve,
češ, da bi to bila kapitulacija pred Slovansko
Enoto.
Dr. Adler je izvajal, da ne gre za kapitula
cije in za zmage, ampak za to, da se odstranijo
zapreke in omegoči delo. Socialni demokratje so
za to, da se ugodi želji Slovanske Enote, ki je ute
meljena.
Na enakem stališču je stala večina strank.
Funke je na to zaključil sejo in napovedal
prihodnjo za petek. •
Seja klnbskih načelnikov. Dunaj, 20. ok
tobra Pred sejo zbornice je bila kratka konferenca
klubskih načelnikov, na kateri je Slovanska Eiota
prosila, naj se posvetovanje odgodi, ker mnogo
njenih članov iz oddaljenih krajev v Dalmaciji in
Galiciji še ni na Dunaju. Po kratki razpravi se je
sklenilo, ugoditi tej želji in se je konferenca od
godila.
Situacija. Dunaj, 20. oktobra. V poučenih
krogih sodijo, da se je v Slovanski Enoti okrep
čala tista struja, ki želi, da se izvede boj proti
Bienerlhovemu kabinetu v zbornici. Mogoče je to
rej, da ostanejo češki radikalci osamljeni in da bodo
poskušali obstruirati na svojo pest. Taka zapuščena
obstrukcija bi se pa kmalu premagala. Popolnoma
neznano pa je, kakšne namene ima vlada.
Dunaj, 20. oktobra. Bivši praški župan
dr. Srb je odložil svoj državnozborski mandat.
Tudi poslanec Čipera odlaga mandat radi bolezni.
Ogrika krka. Dunaj, 20. oktobra. Današnji
svet, katerega so se udelež li vsi ogrski ministri, je
ostal, kolikor se sliši, brez uspeha. Trajal je pol
ure ni se je zaključil brez sklepa. Čaje se, da so
se na posvetovanju pokazala velika nasprotja med
posameznimi ministri.
ministrstvo za mornarico» Dunaj, 20. okto
bra. V vojaških krog h se govori, da se ustanovi
posebno ministrstvo za mornarico in da bo admiral
S p au n, ki živi v pokoju, imenovan za ministra.
Goričke volitve. Gorica, 20. oktobra. Pri
ožji volitvi na Krasu je bil izvoljen dr. Stepančič
s 424 glasovi. Zlobec je dobil 263 glasov.
Azev. Peterburg, 20. oktobra. Pri Kijevu
so našli truplo, kateremu je glava odrezana in lice
razmrcvarjeno. Gevori se, da je to truplo Azeva,
ki je prišel revolucionarnem v roke. Z druge strani
se pripoveduje, da je umorjeni neki Fe d or o v.

Idrija. Dež. poslanec E. Gangi priredi v ne
deljo» dne 24. t m., ob 9. uri dopoldne v pivarni
pri «urnem orlu» v Idriji javen shod. Na dnevnem
redu je poročilo o deželnem zboru kranjskem.
Politični položaj.
Gorica. V nedeljo, 24 t m. ob 10. uri do
Socialno-demokratična zveza. Dunaj,
poldne je v gostilni Marzini ljudski shod z
dnevnim redom : Politični položaj v državi in deželi. 20. oktobra. Včeraj je imela socialno-demokratična
Dolenja Vrtojba. V nedeljo, 24. t. m. popoldne zveza v parlamentu sejo. Poslanec Pernerstorfer
bo v Dolenji Vrtojbi ljudski »hod. Dnevni, red je : je pozdravil poslance, ki so prišli skoraj polnošte
Politični položaj v deželi in državi. Z ozirom na vilno ter je dejal, da zveza ne more začeti svojih
važnost dnevnega reda »e pričakuje obilna udeležba. razprav, ne da bi se spomnila na moža, ki je
pred kratkimi dnevi na Španskem padel
kot žrtev reakcije klerikalizma, na moža,
ki je bil vse svoje življenje posvetil ljudski iz
— O deželnoiboraki obitrakeJjl je bilo lani obrazbi, osvoboditvi ljudstva iz spon hlapčevstva.
nekoliko polemike med nami in «Slovenskim Na Ftrrer ni bil socialni demokrat, toda bil je človek
rodom». Izza zadnjih dogodkov v kranjskem de najplemenitejšega idealizma, izmed tistih malošte
želnem zboru je nekoliko spomina na tiste dni vilnih neutrudljivih, ki se bojujejo z vso svojo
jako zdravo. Dne 17. junija L 1. je pisal «Rdtči močjo za napredek ljudstva. Strahovite razmere na
Prapor» : «Sita mira ia «pravi bo poslej kranjski Španskem so povzročile, da je eden najplemeni
deželni zbor. Liberalci podpisujejo paragrafe, ki tejših mož postal žrtev reakcionarnih ljudskih so
obsojajo manjšino na popolno brezpomembnost. Oe vražnikov. Socialni demokratje bomo ohranili
ne bodo hoteli riskirati, da jim pokaže deželni njegov spomin v svojih srcih. — člani zveze so
glavar vrata, bodo morali sedeti v zbornici kakor stoje poslušali te besede, ter se je sklenilo, da se
abecedsiji v šoli. Morda oblečejo tudi pisano «uni ta izjava zapiše v zapisnik.
Potem je bila debata o političnem po
formo». Liberalci in klerikalci bodo živeli kakor
zakonski par. Šušteršič in Tavčar bosta vedno ložaju. Splošno se je naglašalo, da ne ovirajo de
imela eno voljo, namreč vedno Šušteršičevo. če lavnosti parlamenta le obstrukcijske skupine, temveč
stitke sprejema klub liberalnih poslancev.» Danes bi najbolj sedanja vlada, proti kateri se mora
aam liberalci lahko povedali, če smo takrat s svojo naperiti najodločnejša opozicija stranke. Zveza
ironijo zadeli prav. Toda v tistih časih so se de smatra za potrebno, pospešili najnujnejše delo v
lali liberalci ošabne na eno in rodoljubne na zbornici s tem, da spravi najvažnejša predmeta
drugo stran. «Slovenski Narod» je sploh tajil, da takoj v razpravo: Prvič da se socialno zava
bi liberalci bili kdaj obstruirali in po profesorsko rovanje obvaruje vseh eventualn h parlamentaje peroriral: «Ne more te dopuščati, da bi manj ričnih dogodljajev s tem, da S8 odsek za so
šina, če ima močnejše pesti in širokejša grla, one cialno zavarovanje izjavi v permanenci
mogočila postavno delovanje deželnega zbora.» No in drugič, da se spravi draginja in brez
— pa kaj se je zgodilo letos P Klerikalci niso do poselnost v obliki konkretnih predlogov v
pustili, «da bi manjšina, ki ima močnejše pesti in razpravo.
širokejša grla, onemogočila postavno delovanje de
Da se delo parlamenta ne zavlači, ne bo zveza
želnega zbora» ... Z bičem, te so sl ga sami ovirala volitve starega predsedništva in odsekov.
spletli, so liberalci tepeni. Lani smo jim to proro
Na današnji prvi seji vloži socialno-demokra
tična zveza sledeče nujno predlogo*.
kovali, letos se je zgodilo.
1. Da ostane odsek za socialno zava
— Proti nadaljevalni ioU m vajence v Ljub
ljani 3e vodi nekaj časa strastna agitacija z naj rovanje v permanenci, torej tudi v slučaju
nižjimi demagoškimi namenu Dela se, kakor bi bil odgoditve ali zaključitve zasedanja.
2. Predlog radi draginje in brezposelnosti,
dnevni pouk, edini, ob katerem se vajenci res lahko
kaj nauče, kdove kakšen atentat na pravice moj ki zahteva:
s) da zahteva vlada od ogrske vlade potrdilo
strov. Toda vse ščuvanje zoper dnevni pouk je po
sili vprizorjeno, zakaj v začetku niso mojstri prav za takojšno odpravo carine na žito in krmo do
nič vedeli, da jim je šola vajencev tako škodljiva 31. julija 1910;
kakor govore agitatorji. To dokazuje najbolje ude
b) če ogrska vlada ne bi pritrdila, naj vlada
ležba ob prvih četrtkih, ko še ni bilo ščuvanja. nakupi žita v inozemstvu in naj ga za lastno ceno,
Statistika prvih dveh četrtkov, dne 7. in 14. okto □e da bi računala carino, prodaja avstrijskim mli
bra je bila sledeča:
narjem, ki se zavežejo, da bodo moko prodajali za
Za mehanične stroke je bilo ua 1. mestni šoli enako ceno.
stranke.
c) Železniško ministrstvo se poziva, da zniža
na Ledini
o Za jugoslovansko konferenco je hrvatska
7. oktobra
14. oktobra
tovarni tarif za rusko žito za dve tretjini in
socialno-demokratična stranka izvolila kot delegate
d) da nabavi dovolj hladilnih vozov za do- sodruge poslanca Vitomira Koraca, Juraja D evpisanih
166
168
pravo mleka v velika konzumna središča, ter da metrovica in Vilima Bukšeg a; bosenska
prišlo je
120
84
zniža tarife za transport mleka;
izostalo je
46
84
stranka je določila sodruge Jakšiča, Raušbrd
e) da se pospeši uvoz hlajenega iu zmrzlega in Iv. Salamunovića. Srbska stranka je nazna
Zv trgovske vajence na I. mestni šoli
mesa;
nila, da obišče konferenco sodr. Dimitrij T U c o vi Ć.
7, oktobra
14. oktobra
f) da se prekliče prepoved uvoza mesa ia da
vpisanih
118
118
se napravijo klavnice ob mejah.
prišlo
us
118
g) da se določi maksimalni tarif za predmete
izostal
_
«=
vsakdanje
potrebe.
Za stavbinske stroke na II, mestni Šoli na Goj
(aVarnc ia brivnic«, <]cr J< bi razpolago Vašo
Ogrikl državni zbor. B u d i m p e š t a, 20. oktb.
kovi cesti
Z ozirom na današnji kronski svet je včeraj pred
t. oktobra
14, oktobra
sednik Justh predložil, da naj zbornica za pri
vpisanih
121
ns
hodnje dni ne zaseda in naj se prepusti sklicanje
pnšlo
105
78
prihodnje seje predsedniku. Napovedal je, da skliče
larila.
°
izostalo
16
jpg
prihodnjo sejo ob takem času, da bo zbornica
Za volilni fond na Borlikvni. Devetak, Sovodnjë
Iz tega je jasno razvidno, d» ni bil mojstrom megla razpravljati o sklepčnih računih ter o pro
labiralna pola št. 6 do 7). A. ToUtš.č 20 v, A. Butkovič 10 V,
Tomšič 10 v, J. Devetak 20 v R. Devetak 30 v, A Dednevni pouk začetkoma, prav nič neznosen. Sele računu za drugo leto, kar se mora zgoditi do
»tak 40 v Vižintin 1 K, Peleron 20 v, Terezija Devet,ak^O v,
poten, ko se je začela raznašati pola za podpise, konca leta tudi če bi se imel državni zbor odgo
r Peleron 30 v, Cjak 20 v, N. N. 20 v, Ceščut 10 v. Ceščut
so «spoznavah», kakšna «krivica» da je dnevni diti ali razpustiti. Justhov predlog se je sprejel
r‘ 10 v Prelič I 20 v, N. N. 20 v, Pernertz Ź0 v, Pavlet.č
pouk. Klerikalci hočejo nadaljevati svojo hujskamo škoraj soglasno.
3 v Petejan A. 10 v, J. BUtkovič 40 v, A. Devetak 40 V,
__ ______
Cotič 20 v,. Lukman 10 v, Fr. Cjan 10 v, Alojzij Devetak
proti pouku vajencev. Povemo jim pa te danes,
0 v Janez Cotič 20 v, Jožef Devetak 30 v, Cotič 20 v, Butda se bomo bojevali z* dnevni pouk z vsemi sred
Državni zbor. Dunaj, 20. oktobra. Parla
ovič A. 20 v, F. Cotič 30 v, Želko Vižintin 30 v, Adam Pe
stvi, zakaj praksa, čl je veljala doslej, je zločin mentarna kriza je odgodena. Današnja seja po
ron 1 K, Leon Tomšič 34 v, nabrano v gostilni 34 v, säodenska dekleta ao nabrale l'6O K. Skupaj 10 83 K, prej
nad mladim naraščajem in brezvestnemu izko slanske zbornice je trajala komaj 20 minut,
kazano 44'68 K, skupaj 59'26 K.
_____ ,
riščanja vajencev se mora enkrat napraviti konec. konstituiranje zbornice se je na željo Slovanske
— Tržaika «Edlnill* je silno žalostna, ka Enote odgodilo do druge seje, ki bo v petek.
dar ji ljubljanski «Slovenec» bere bvite. Tako se Otvoritev zbornice se je izvršilo relativno mirno,
. ,
je «Slovenec» zgražal nad «tetko», ker se je pri samo češki radikalci so ves čas brezumno razgra
Iz Novega Kella. V zapornem tömüplü ldkald
ložila (P) sodbi vse civilizirane Evrope o umoru jali kakor norci, ki so pravkar ušli iz blaznice.
naši občinski hiši je te dni zaprt fant, star ko
driska Ferrara, la «Slovenec» se je pri tem celo Opažalo se je, da je bilo to pobalinstvo tudi čla
naj 9 let. Ivan Rakoše, učenec 1. razreda ljudske
Wslil in očital •Edinosti» brezveratvo. Toda kako nom Slovanske Enote zelo neprijetno* Nekateri
oie je ukradel nekaj denarja na prigovarjanje učonfca
odgovarja •Edinost» na te krite! Pove češki poslana so večkrat izkušali, posredovati pri
I, razreda ljudske šole Ivana Stritarja, ki je ko J
ïj* **vgsicer že davno vedeli, da se je pn- radikalcih in jih potaložiti, a bilo je vse zaman.
! let star. Okrajno g’avarstvo je tega Ivana Strs
I Splošen ytisk je bil ta, da vsaj večina Slovanske
»odb» civilizirane »Evrope» ne zato, m je

Zadnje vesti.

Domače vesti.

Iz

Sodrngi, soalfljeaU» VÂÜ.Î

„Rdeči prapor“!

dopisi.

Izhaja v Ljabljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K!
za četrt leta 3 50 K, mesečno 1.20 K.
za Nemčijo za pol leta 7-90, za čttrt
leta 4 K; za Amerike za pol leta
9-50 K za četrt leta 4'80 K
Al.vllka IC v,

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
114. štev.

V Ljubljani, v soboto, dne 23. oktobra 1909.

NASLOVA: Za dopise in rokopise za list : Uredništvo.
Rdečega Prapora^, Ljubljana. — Za denarne P°jffitTe
naročila an list, reklamacije, inserate iti: Upravništvo
.Rdečega Prapora., Ljubljana, Šelenbnrgova ulica o/U

.Vseslovenska.*
V nedeljo so imeli klerikalni prvaki svojo ve
liko parado. Z govorancami, « petjem in muziko
ter s popivanjem so ustanovili «Vseslovensko ljud
sko stranko». Velika je bila reklama, velik je bil
hrup, toda učinek je bil precej skromen. Stvarno
se ni zgodilo nič druzega, kakor da so se vsi slo
venski klerikalci združili v enotni organizaciji in si
izvolili dr. Šašteršiča za svojega generalisima. To
je formalnost, o kateri se seveda lahko mnogo
govori in piše; za praktično politiko ne pomeni ta
izprememba veliko ali pa C:lo nič ae; zakaj kle
rikalne slovenske politike že davno ni vodila stranka,
temveč državnozborski klub, ki pa je bil enoten
že pred ustanovitvijo «Vseslovenske ljudske stranke».
Komandantje vsega slovenskega klerikalizma so bili
kranjski klerikalci in sedaj se je spravilo gotovo
dejstvo le v paragrafirano obliko.
Politični otročaji, ki nikdar no opažajo razvoja,
ampak vidijo dejstva vedno žele tedaj, če se jim
postavijo s primernimi deklamacijami pred nos, so
pa obstrmeli, kakor da se je zgodilo nekaj nad
vse nepričakovanega. Začudili so se, da so iz ne
katerih krajev prišli kot zastopniki klerikalizma
ljudje, ki so prej veljali le u zastopnike Slovencev,
da so bila na klerikalnem shodu zastopana mesta,
o katerih liberalci doslej j že nikakor niso hoteli
Verjeti, da bi bila v njih klerikalna stranka orga
nizirana.
Tako mesto je predvsem Trst. Na Koroškem
se je ločitev med liberalci in klerikalci že kmalu
po državnozborskih volitvah začela. Na Štajerskem
pa je «Narodna stranka» že leta 1907 nastopala sa
mostojno. Toda Trst je bil stara in navidezno
večna domena «sloge». Ko so bile že povsod po
kopane stare fraze, je po Trstu še odmevalo geslo,
da nimamo časa za liberalizem in klerikalizem,
ker moramo biti Slovenci. Seveda ni šlo vedno
vse gladko; tnpatam so se tudi ob jadranskem
morju oglašali klerikalni bojni klici, toda veliki
patriotje so znali vedno pravočasno žrtvovati kos
svojega intelekta sveti «slogi» in bilo jib je, ki so
mislih, da bo tihetapčevska taktika uspešna za
vse veke vekov.
Tako so mogli soditi politični kratkosrajčniki,
katerim ni nikoli bilo znano, kaj je klerikalizem
in ki so vodili politiko po vzorih iz začetka pre
teklega stoletja. Oni so se labko zgrozili, ko so
naenkrat videli vso klerikalno armado organizirano
od Adrije do Drave, zasmehujočo ono blagodejno
slogo, ki je pomagala njenim četam, da so se
razvile in okrepčale. Kdor pa je zasledoval kleri«
kalno agitacijo, se ne more čuditi, temveč razume,
da padajo našim «božjim bojevnikom» po vrsti v
naročje sadovi, ki so dozoreli.
Zgodilo se ni v resnici nie druzega, kakor da
je liberalizem dogospodaril in klerikalem zaseda

njegove pozicije. Zmagal je. A ne zadostuje mu,
da je prižel na prvo mesto? ves prostor hoče imeti
jase, nikjer noče prizanašati premaganemu. Ustano
vitev «Vseslovenske ljudske stranke» je bila de
monstracija, samo demonstracija. «Zdaj smo ni
gospodje» — to je bil refren vseh pesmi, K so jih
peli v nedeljo. Brezobzirno so naskakovali, dokler
»e bili slabejSi; dvakrat brezobzirni so sedaj, ko so
**ai. In vse, kar se jim zdi koristno za učvrsvoje moč/, je dobro. Prelicitirali so liberalce ;
«i iim njihovo orožje, pa ga aedaj vibte proti

njim. Postali so «narodni» ia «vseslovanski». Še
pred kratkimi leti jim je narodnjaštvo veljalo za
«poganstvo» ; danes pojo «Lijepa naša domovina»
in «Hej Slovane» glasneje od vseh drugih naciona
listov. Njihovo narodnjaštvo ni pristno; toda to
nič ne de. Saj tudi njihov demokratizem ni pristen
šn njihove socialne recitacije. Toda za vse to se
danes ne vpraša. Sredstvo je za zavarovanje nji
hovega vpliva nad ljudstvom in dokler je koristno,
je dobro. Na vrhuncu moči in na vrhuncu dema
gogije stoji klerikal zem. Kdor želi, da bi se mu
danes dobro gedilo, naj poklekne pred njim in
naj ga obožuje. Toda današnjemu dnevu sledi ju
trišnji in pojutrišnji. Tedaj se bo tudi nad Slo
venci pela druga pesem. Kdor misli na b odočnost, si bo iskal pot izven vseslovenskega
klerikalnega pašnika.

Državni zbor.
V četrtek je imela parlamentarna komisija
«Slovenske Enote» sejo, o kateri se je izdalo sle
deče poročilo:
Parlamentarna komisija «Slovenske Enote» je
imela danes dopoldne sejo, ki je trajala 3 ure.
Parlamentarna komisija je sklenila: 1. da odda
pri jutrišnji volitvi zborničnega predsednika prazne
glasovnice. Kandidat Jugoslovanov za mesto pod
predsednika je po dogovorjenem ključu poslanec
Josip Pogačnik; 2. vsakemu klubu je dano na svo
bodo, da vlaga nujne predloge, vendar samo o
aktuvalnih stvareh. Prvi nujni predlog bo stavil
poslanec dr. Krama f. Zahteval bo, naj se sestavi
poseben odsek, ki bo imel nalogo tekom 1 meseca
izdati zakonski načrt o varstvu narodnostnih
manjšin. O tem predlogu se bo razvila dolga de
bata, v kateri bo baroa Bienerth podal programatsko izjavo; 3. nobena vladna predloga se ne
izroči brez prvega čitanja odseku z edino izjemo
zakonskega načrta o socialnem zavarovanju.
*
Vlada je izročila predsedništvu zbornice po
novno zakonsko predlogo glede trajanja de
lavnega časa in zapiranja prodajala v
trgovini in obrti. Novi načrt predloge določa za
pomožne delavce, ki so nameščeni v trgovinah in
špedicijah nepretržni počitek 11 ur. Za voznike v
spedicijski obrti ima trajati počitek najmanje 10 ur.
Prodajalne se ima zapirati ob 8. uri, prodajalne
jestvin ob 9. uri zvečer, ter imajo biti zaprte do
5. ure zjutraj. Vendar so politične deželne oblasti
pooblaščene, da določijo v gotovih časovnih mejah
zvečer bolj zgodnjo uro za zapiranje, a zjutraj bolj
pozno za odpiranje. Na sklep gosposke zbornice,
po katerem bi določbe tega zakona ne veljale za
zdravilišča v dobi sezone, se ozira nova predloga
v toliko, da je vlada pooblaščena, da postavi ome
njene določbe, deloma ali popolnoma izven yeljave
y onih zdraviliščih, kjer je v večernih urah po
sebno živahen promet.
*

Vlada je predložila poslanski zbornici novo
predlogo glede davka od poslopij. Zakonska
predloga obseza najemninski in razredni davek.
*

Socialno-demokratična zveza je vlo
žila razven obeh nujnih predlogov, o katerih
smo že poročali, že sledeče enostavne predloge:
a) Glede na ustavo:
Adler in sodrugi: Vpeljavo ženske vo
lilne pravice; znižanje starosti za volilno
pravico na 21 let; odprava pogoja o eno
letnem bivanju,

Re klamaclje so poštnine prosto
Nefrankirana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserati: Enôstopna petit-vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

Leto XII.

Adler in sodrugi: O vojni in miru naj sklepa
parlament.
Pernerstorfer in sodrugi: Izjemne do
ločbe za politična društva nai se odpravijo.
Spielman in sodrugi: Odpravi naj se § 14.
h) Glede na vojsko:
Scbuhmeier: Štirinajstmesečna služba pri
deželni brambi.
Winter: Odstranitev zakona o certifikatistih.
Filipinsky: Izprememba § 34 vojnega za
kona o vojaških reklamacijah.
c) Glede na meščansko pravo :
Tuppy: Zakon o poljedelskih najemninskih
pogodbah.
Wutschel: Odstranitev pravice rubežni za
hišnega gospodarja.
d) Glede na kazensko pravo :
Forstner: Odprava «Prügelpatenta».
Seitz: Odprava smrtne kazni.
Winter: Pripustitev delavcev v porote.
Winters Pogojna obsodba.
Reumann: Obrtna sodišča.
e) Glede na pouk:
Adler: Izprememba § 55 ljud sko šolskega za
kona o plačah učiteljev.
Forstner: Ustanovitev strokovne šole za
vožnjo z avtomobili.
Pernerstorfer: Izločitev teoloških fakultet
z vseučilišč.
Seitz: Izprememba šolskega in učnega reda.
f) Glede na delavsko varstvo:
Adler: O delavnem času v podjetjih, kjer se
dela nepretrgoma.
Beer: Prepoved svinčnate beline.
Ellenbogen: Zakon za trgovske uslužbence.
Hanusch: Osemurni delavnik.
Muschitsch: Delavni ča3, nočno delo, ne
deljski počitek, delovni red v pekarnah.
Muchitsch: Red in obrat v pekarnah.
Müller: Varnostni nastavljenci na železnicah.
P o spiš il: Nedeljski počitek za mlinarske
delavce.
Prokeš: Železniške legitimacije za delavce.
Reumann: Zavarovanje za nezgode v stavbinskih podjetjih.
Tomschik: Železničarski zakon.

Widholz: Delavne razmere v gostilniški
obrti.
g) Glede na državne delavce ž
Beer: Službene in plačilne razmere brzojavnih
in telefonskih delavcev.
Schrammel: Službene in plačilne razmere
gospodarskih delavcev.
Schlossnickel: Delovodje v tobačnih to
varnah.
Glöckel: Tobačni delavci.
Schrammel: Solninski delavci.
b) Glede na narodno gospodarstvo:
Beer: Državno monopoliziranje veletrgovino
z železom.
Cerny: Reforma stanovanj.
Diamand: Priprave za podržavljenje rud
nikov.
Müller: Podržavljenje aspanške železnice,
i) Glede na davkarstvo:
Beutel: Odprava male loterije.
Müller: Odprava užitnine za prisilno klanje.
Schrammel: Reforma postopanja o davčni
delitvi in sodelovanje občin.
Tüll er: Skrajšanje postopanja za odmerjenje
osebne dohodarine delavcev.
Vrhutega se je vložilo tudi več interpelacij.

Kmečka fn napredna stranka na Goriškem.
Kmečka stranka ua Goriškem je bila v svojem
postanku stranka maikontentov. Konštatiral je to na
prvem večjem shodu pri Rsbku meseca januarja
1908 njen voditelj dr. Franko, rekoč: «V naši
stranki se zbirajo vsi, ki so nezadovoljni s polo
žajem» ; — konšlatiral je to voditelj napredne
stranke Andrej Gabršček, ko je poročal o prvem
zboru zaupnikov dne 13. junija 1907 : da so go
vorili le bivši člani napredne stranke in da med
250 prisotniki ni bilo niti enega klerikalca.
Gibanje malkontontsva je zasledil lastnik «Soče»
s paznim očesom že 24. januarja 1906 v članku
«Naš kmet». — Voditelj napredne stranke je dobro
čutil, da je upor velikega dela prebivalstva proti
njegovi politiki od leta 1900 naprej večalimanj
upravičen, radi tega mu tudi prvi gibljaj nezado
voljnosti med kmeti ni mogel uiti. Sprva je «Soča»
agrarno gibaBje le konštatirala ter proti njemu
povdarjala, da je to gibanje nepotrebno, pidoč da
se je pričetkom leta 1907 ustanovila nova stranka,
ki je povsem ljudska stranka, in ki ima v svojem
programu veliko dela posvečenega kmečkemu
ljudstvu. Prvo agitacijsko sredstvo kmečke stranke
v goriški okolici je bila ustanovitev eksportne za
druge. Za to se je vršilo več shodov, prva 3. fe
bruarja 1907 v Vrtojbi, 2. aprila 1907 v Štandrežu. Na shod v Standrež je bil vabljen tudi kot
poznavalec zadružništva dr. Henrik Tuma. Ta je
ua shodu povdarjal, da se eksportna zadruga da
izvesti le kot eminentno veliko trgovsko podjetje,
ki zahteva mnogo tehničnega znanja in velikega
kapitala. Zbrani kmetje tej ideji niso bili pristopni,
ker je vsa agitacija med njimi imela malenkosten
značaj in po neveščih nastopajočih osebah tudi
drugega imeti ni mogla. Temperamentnejše je na
stopil agrarni agitator Večerin na Krasu pod
geslom: «Proč s klerikalizmom, proč z libera
lizmom» ! Proti temu se je cSoča» postavila vprvič
26. septembra 1906 v obrambni položaj, očitajoč
Večerinu demagoštvo in poželenje po mandatu.
Za državnozborske volitve 14. maja 1907 se
je kmečka stranka že tako okrepila, da je posta
vila poleg naprednega kandidata dežeinosodnega
svetnika Gabrijelčiča, lastnega kandidata za go
riško okolico v osebi potovalnega kmetskega uči
telja Antona Štreklja. Dasi stranka še ni bila orga
nizirana, je vendar bil rezultat volitev zanjo jako
ugoden, kajti napredni kandidat je dobil 1712,
agrarni kandidat 1203, socialni demokrat 622
glasov, dočim je zmagal klerikalni kandidat s
3590 glasovi. Že takrat pa se je kazalo, da v na
stopajoči kmečki stranki ni enotnega vodstva in
tudi manjkajo vodilne ideje in smiselna taktika.
Vsled tega so se odločni pristaši kmečke stranke
obrnili na dr. Henrika Tuma, da bi prevzel inici
jativo. Na prvem zboru zaupnikov 13. junija 1907
je na poziv, naj kandidira v odbor, izjavil, da pri
stopi s pogojem, da se kmečka stranka konštituira
kot demokratična, obenem pa je izjavil, da je po
prepričanju socialist in stranke ne more voditi nego
pod temi načeli, istočasno pa zahteva odločen
bojni nastop proti klerikalizmu in proti liberalizmu,
in v to svrho naj se ustanovi lastna tiskarna in
izdaja lastno glasilo. Ogromna večina prisotnikov
so bili nekdanji naprednjaki, ki so se zatekli v novo
stranko iz nezadovoljstva z vodstvom Andreja
Gabrščeka, radi tega se stališče dr. Tume ni spre
jelo, marveč se je izvolil odbor, na čelu mu
dr. Alojzij Franko. Le-ta je bil od svojega na
stopa na Goriškem 1897 v precej tesnem stiku s
klerikalno stranko, in je postal neutralen šele
takrat, ko je konštatiral, da si klerikalstvo in naprednjaštvo na Goriškem stojita v enaki moči na
sproti. Dr. Franko je bil še kot dijak član kato
liškega nemškega ruštva «Austria» in svojega ka
toliškega prepričanja ni nikdar zatajil in po svoji
izobrazbi nikdar ni prišel do lastnega političnega
in verskega prepričanja. Njegov nastop na zboru
13. junija 1907 je bil tudi dejansko, kakor mu
«Soča» očita, «puhlo frazerstvo».
Dalje prih.

Dopisi.
Spodnja Gibka. Okrajni šolski svet v
Spodnji Šiški izsleduje na ljubljanskih mestnih
ljudskih šolah po otrocih, ki pohajajo v te šole,
katerih starši pa stalno bivajo v Spod. Šiški.
Namen tega koraka je menda ta, da bi se ti otroci
pometali ven iz teh šol ter hoče na ta način na
rodno-napredna gospođa šišenskim «pritepencem»
pokazali svojo skromno moč, ki jo še poseda v
Spodnji Šiški ; poleg tega se hoče osvetiti za poraz
pri občinskih volitvah, kajti druzega povoda k temu
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koraku gotovo nima. Kaj neki to gospodo skrbijo
otroci, ki pohajajo v ljubljanske mestne ljudske
šole? Ali povzročujejo ti otroci vsled tega občni,
kake stroške? - Menda ne! Ampak ravno na
sprotno. Šišenska šolska uprava ima vendarle
korist, ker nima dela ž njimi. Io zakaj pošljejo ne
kateri starši svojega otroka, ne ozirajoč se _
stroške, ki jim to povzroči, rajši v “ecs‘Q°
kakor v šišensko? To delajo zato, ker so PrePri
čani, da stoji pouk, šolski red in
M
mestnih šolah, precej visoko nad prilikami v s
šenski šoli. Kakšne razmere so vladale v tuaajsm
šoli in še vladajo, za sedaj zamolčimo, ako noae
treba, hočemo pa v bodoča raarsikak zanimiv do
godek poslati v javnoät. In kdo je kriv teinu, da
stoji tukajšna šola na tako nizkem nivoju? Pripo
močki gotovo ne, ker teh je toliko na razpolago,
da bi se dale šolske razmere precej izboljšati. Se
manj so pa krivi otroci, ki obiskujejo ljubljanske
mestne šole. Zatorej bi bila sveta dolžnost okraj
nega šolskega sveta, v tem oziru nekoliko bolj
tuhtati. Otroke pa, ki obiskujejo ljubljanske mestne
ljudske šole, pustiti pri miru, ker so tudi te slo
venske. Slavna gospođa, spravite tukajšno šolo na
enako višino z ljubljanskimi, potem je gotovo, da
starši ne bodo tiščali svojih otrok v mesto, ker
bodo imeli v domači šoli enak pouk kakor v
mestnih šolah. Okrajni šolski svet nima druzega
vspeha od svojega nerodnega postopanja kakor da
pomaga hitremu razvoju «Schulvereinske šole» v
Spodnji Šiški in sicer zato, ker tudi v tem oziru
no velja geslo: «Slovenski starši, dajte svoje otroke
edinole v slovenske šole.» Starši dandanes rajši
dado svojega otroka v tako šolo, kjer je boljši
pouk in se bolje izobrazi za bodočnost. Kakršna je
dandanes borba za boljši kruh, taka je tudi za
boljšo izobrazbo. Vam pa, slavna sarodno-napredna gospoda, bode tudi v tem zastopstvu od
klenkalo, kakor vam je v občinskem zastopu.
©grška kriza.

O položaju na Ogrskem se poroča iz Budim
pešte: Cesarjeva želja, obraniti še dalje na vladi
dosedanjo koalicijo dualističoih strank s Košutove',.
skoro gotovo ne bo izvršljiva. Glasilo neodvišnjaške
stranke odločno piše, da brez narodnih koncesij no
bena stranka ne bo prevzela vlade in da mora
brez narodnih koncesij izbruhniti boj med krono
in «madžarskim narodom».
Z Dunaja se poroča: Jako neprijetno vplivajo
na avstrijske kroge vedne avdijence grofa Julija
Andrassyja pri cesarju. Danes je bil Andrassy zopet
nad dye ure pri vladarju, nakar je imel daljši po
govor z Aerenthalom. V javnosti se širijo glasovi,
da hoče vladar vendarle doviliti Madžarom nekaj
vojaških narodnostnih koncesij, da se bodo mogle
sestati delegacije in da nastane trajnejši mir med
krono in Madžari. Vsled teh vesti so posebno kr
ščansko-socialni krogi jako razburjeni. Glasilo kršč.
soc. «Reichspost» poziva ministrskega predsednika
Bienertha, naj se izjavi, ako kaj ve o tem, kajti
ako bi se Madžarom zopet dovolile kake narod
nostne koncesije, je Bienerthove ga ministrstva ko
nec. Koliko je na vesteh o nacionalnih koncesijah
resnice, je seveda drugo vprašanje. V celi ogrski
krizi se namreč skoraj več laže nego poroča. Vsak
drugi advokat iu vsak aristokrat na Ogrskem zdaj
«razvozlava položaj» in vsak bi rad prišel na kr
milo, zato pa tudi vsak razširja vesti na svojo pest
in bi rad napravil ž njimi čim ugodnejše razpolo
ženje zase.
Da prihaja is ogrske krize tudi nekaj nevar
nosti za Bienerthov kabinet, je pa prava ironija
usode. Seveda bi bil udarec, če bi zadel, zaslužen.
Glasila neodvisne stranke trdijo, da se grofu
Juliju Andrassyju še ni posrečilo dobiti od vladarja
narodnostnih koncesij. Mcgoče da pripovedujejo to
zaradi tega, ker ne privoščijo Andrassyju, kar bi
Košut rad sam dosegal.

Španija izza usmrtitve Ferrera.
Španske hudodelce že obhaja groza. Posejali
so veter in prej nego so pričakovali, žanjejo vihar.
Najstrožja cenzura vlada na Španskom ; to pomeni,
da se v inozemstvu ne more izvedeti niti desetina
vsega, kar se godi v deželi. Toda že to, kar pride
čez mojo, kaže, da je brezumno divjanje reakcije
razburilo vso deželo. Z juitičnimi moritvami so ho
teli preplašiti ljudstvo, pa so ga le do skrajnosti
razdražili.
Razburjenost med prebivalstvom odseva tudi
v parlamentu. Dasi je večina sedanjih Cortesov
brutalna brez primere, opozicija pa izredno slabotna
se vendar vrše v zbornici prizori, po katerih sè
lahko sklepa, kako vre na vseh koncih in krajih.
V četrtek se je morala seja prezgodaj zaključiti",
kar v sedanjih razmerah že mnogo pomeni. O tem
se poroča:
Današnja seja zbornice je bila jako burna. Ko
je notranji minister grajal časopisje, je prišlo do
ostrega nastopa med njim in senatorjem Moretom
Opozicija je divjala. Minister je rekel, da ostane
na mestu, naj se še tako grozi z nasilstri, iavQe
izkaze opozicije pa bo preprečil. Vsled hrupa ono!
zicije minister m mogel končati svojega rovom
Predsednik je moral sejo zaključiti
c
a°
nnrDM?™ °»nsks <!^ornin8 Leader» prinaša natančna
podrobnosti o položaju v Barceloni. V mestni®
namreč popolna anarhija. Atentati 80 nTdn-n

* '

redu. V zadnjih štirih dneh je eksplodiralo v različnih delih mesta nič manj kot 27 bomb, vsied
česar je bilo pst oseb
m 20 ranjenih. V so
boto je skušala velika množica udreti v trdnjavo
Montjuicb, da bi oprostila 150 jetnikov, ki so v
preiskavi. Ponoči je bila vržena iz neke tolpe anar
histov bomba v trdnjavska vrata, ki se pa ni raz
letela. Napadalci so zbežali.
Tudi kralju Alfonzu prede že nuda. V samem
Madridu ni več varen in v sredo večer se je upri
zorila v gledališču taka demonstracija proti njemu,
da je moral kar bežati. Brzojav pravi o tem:
V gledališču je bil kralj Alfonz izžvižgan ia je
moral takoj zapustiti gledab'šđe. Poslopja ministrov
so strogo zastražena ker so anarhisti poizkusili po
slopje ministrskega predsednika Ifaura zažgati. Maura
démentira vesti o svojem nameravanem odstopu.
Madrid je popolnoma ločen od ostale Evrope. Djvoz tujih časopisov je prepovedan.
Pariz, 20. oktobra. V noči od petka na so
boto so neznanci ustrelili 3totmka, ki je bil v pro
cesu proti Ferreru državni pravdnik ia ki je pred
lagal Ferrera na smrt.
Pariz, 20. oktobra. Iz Barcelone se poroča:
Včeraj so bili nabiti po ulicah številni letaki z grož
njami kralju Alfonzu, ministrskemu predsednika
Mauri in ostalim članom kabineta. V letakih se jim
obeta, da bodo vsled usmrtitve Ferrera vsi kmalu
umorjeni.
Lizbona, 20. oktobra, Včeraj ponoči se je
frančiškanski cerkvi Sv. Louis razleteta bomba.
Ponesrečil ni nihče.
Nancy, 20. oktobra. Včeraj se je v preddvorcu tukajšnje stolnice razletela bomba, ne da bi
bila napravila kako škodo.
Rim, 20. oktobra. Skoro ua vseh cerkvah so
bili nabiti črnoobrobljeni lepaki, na katerih je bil
odtisnjen manfest mestnega župana. Poleg teh so
bili tudi lepaki s karikaturo papeževrgr nuncija
Merry del Vala. Na mnogih naest.h je videti lepake
s karikaturo jezuita, ki potiska kralju Alfonzu v
roko peresnik, da podp'še smrtno obsodbo Ferrerja.
Rim, 20. oktobra, V vseh velikih parlamen
tih Evrope, ki zborujejo, so bile te dni demonstra
cije proti usmrtitvi Ferrera, bodisi v obliki interpe
lacij ali pa protestnih govorov.
London, 20. oktobra. «Daily Chronicie» ob
javlja telegram iz Madrida, ki je ušel španski cen
zuri. Poročilo pravi, da je kralj ves potrt, odkar
opaža, da prihajajo dannadan iz inozemstva izjave
simpatije za Ferrera, ponoči ne more spari, tudi
ne užive dovolj hrane. Ministri se ne upajo na
ulico brez varstva tajnih policistov. V Barceloni se
skoraj ne sme izreči ime Ferrera, če se noče biti
aretiran.
Madrid, 20. oktobra, Sliši se, da sta Anglija
in Francija razumljivo namignili, naj se ministrstvo
Maura odslovi. General Wey1er je dejal: Vlada,
ki potrebuje sto mož garde za predsednika in 80
za vsakega ministra, je postala nemogoča.

Shodi.
Idrija. Dež. poslanec E. Gangi priredi v ne
deljo, dne 24. t, m., ob 9. uri dopoldne v pivarni
pri «Črnem orlu» v Idriji j a v en s h o d. Na dnevnem
redu je poročilo o deželnem zboru kranjskem.
Sodrugi iu «omišljeniki 1 Agitirajte, da bo
shod, ki se vrši v nedelje, 24. oktobra ob 9. ori
dopoldan pri «Črnem orla» v Idriji polnoiteviino
obiskan, niti eden delavec naj ne manjka!
.. Feliąja nai 80 do konca shoda I Menifeitawja. ki ja potrebna ge mora v polnem obiega
hvrfcti.
Gorica, V nedeljo, 24. t. m. ob 10 uri do

poldne je v gostilni Marzini ljudski shod z
dnevnim redom : Politični položaj v državi in deželi.
Dolenja Vrtojba. V nedeljo, 24. t. m. popoldne
bo v Dolenji Vrtojbi ljudski shod. Dnevni red je
Politični položaj v deželi in državi. Z ozirom na
važnost dnevnega reda se pričakuje obilna udeležba,

Domače vesti.
. - Ustanovitev letnega gledaiftfca v Ljub
ljani je predlagalo županovo poročilo, s katerim «>
je obrazlagalo najetje nove/a posS ul Ob “aii
svet pa je sicer dovolil razne drnuB -.,-,
™
klonil pa je posojilo za letno gledališče 5 nS mvada ni, potegovati se za nnnnfi-lu« ■ I ..1 * ,*a* Ba
tega vprašanja gospodje mestni
!?datke. Ampak
v plenumu pač niso doïiîj1 štuSli
sicer njih sklep težko umliii
iïa V *er bi M
tudi nihče ni potrudil da hîV?enđa ’j aa iejak
ložil, zakaj pravzaprav grŽ sŁ«d-8°łsp’dom
gledališče ta Ljubliann Li X?var ie ^a’ da je letno
venskim gledal ščem
°’ 56 ’e hoČ0 * *10
se hoče tudi širžm îi°h kam priti
zia5tl' S
užitek n-tano
?io3em omogočiti umetniški
SZ amnav°-‘tev letne*a «ledaUšča ni novo
za gledal
ie- poS°3’ da se dosedanja bremena
demo v à v VSaj V bodočnosti olajšajo. Naj naveÎZtor ? i a' samo nekatere ™“ente, ker nam
’aŽa '
dopušča obširnih razprav. Me&a
du16 ,8ledal»šSu subvencijo, ki je, & *
po drugih g.a?n:h mestih, pičla, za Ijub/jan;*?
ere pa vendar precej visoka. Opera- H je del
S S^dabSča, bi bila nemogoča, če ne bi bi,° '
! “0ĐlJe ln ludi to mora občina subvencionirati, ker
t ?Wr -ne bi imela ÄS b »*• P* vendar

0£a ’ Somaj zadostujejo za življenje gledališča; na po-

zadobitel Vaša slabotnost in bolečine Izginejo Vaše nfl .i • ,J
Fellerjov fluid z znamko «Elsafluid». Tncat za poskušajo 5 kron franko. IidelX ™io i ? postanei° močne. Vaše
4
uaeiuje ga le lekarnar E. V. Keller »
Z0Pet «e boste dobro počutili, če boste rabili pravi
6 v blublc‘> Elsm trg štev, 252 (Hrvaško).

Mheo r*xv°J dramahtne umetnosti se pii nas v
«e.-înn/i' r^®e;ra“ ®© more misliti. Vzrokov je
ß,avm Pa so sledeči: Poslopje gledališča
plinoma pokvarjeno. Ne glede na to, da je
rrf#r slab, da ni potrebnih stranskih prostorov, da
«e marsikaj sploh ne more uprizoriti, je gledaVšče
nango premajhno ; tudi če bi bila vsaka predstava
ra prodana do zadnjega prosti rčka, se ne morejo
pokrivati izdatki. Posebne občutno je pomanjkanje
prostora za ljudstvo. Napaka se je napravila, ko
se je gledališče zidalo; a sedaj je tu z vsemi žalostnimi poslea cam'. V' sedanjem deželnem gleda
lišču se igra v zim-'ki rezoni. Umetniško osobje se
mora torej angažirati za zimsko sezono. Po leti
morejo dobivati umetniki kvečjemu kakšno sustentacijc s katero se seveda ne more živeti. Gledati
morajo, da si s turnejami in z gostovanji kaj zasluźyo. To je neprijetno življenje, ki tudi umet
niškega napredka ne pospešuje; kdor more, gleda
da uide tem razmeram. Na stalno umetniško osobje
ni miri ti v tak’h okolščinah. Letno gledališče, ki
se iabko napravi za razmeroma nizko ceno, se
labko uredi za muožice; materialno pomeni to,
da dobi gledališče večje dohodke, moralno, pa, da
se odpre umetnost ljudstvu. Osobje dobi potem
opravka za celo leto, reši se nomadskega ž vljenja
in gledališče dobi labko stalno umetniško četo,
s katero se lahko umetnost drugače goji kakor
sedaj. Potem se tudi lahko misli na domač na
raščaj, torej na to, da postane gledališče sčasota
res slovensko. Ce bi se še — morda pri «Glasbeni
Matici» ustanovila stalna in sistematično urejena
dramatična šola, ki bi tudi diletantskim društvom
lahko vzgajala režiserje, bi se dosegel umetniški
cilj. O tem naj bi se gospodje v občinskem svetu
vendar natančneje poučili. Morda potem le spo
znajo, da so napravili napako.
— Saški c«r ima svoje glasilo, ki mu ga ure
juje in tiska roška policija. Saj je o tem «Rdeči
Prapor« že pisal in italijanski socialistični list «Avanti»
v Rimu je objavil dobesedno gradivo nekoliko šte
vilk tega carskega vestnika. Tržaška redarstvena
oblast si je tudi zaželela po vzgledu ruskega batjuske svoje glasilo. Toda ni bilo treba, da si ga
ustanovi, ampak obrnili so se redarstveni gospodje
naravnost k nekemu tržaškemu listu, ki je še vedno
zagovarjal vsako carjevo početje, vsako početje ruske
«Obrane» zato, češ, da se «Ohrana» bojuje proti
judom (?) in ki je pokazal tudi, da zna denunci
rati dijaka-sedmošolca. Vemo, da ste že uganili ime
tega lista. Imenuje se «Eiinost». In sedaj zagovarja
«Edinost» postopanje tržaških redarjev pri zadnjih
demonstracijah zaradi španskega zločina. Sicer ni
smo prvi, ki očitamo «Edinosti», da je postala gla
silo tržaške policije. Pri opisovanju prizorov zadnjih
demonstracij pove «Edinost«, da ji je že neki na
rodnjak očital, čemu neki da brani toliko redarje
in da j\ bodo zaradi tega očitali, da je njihovo gla
silo. Mož — ali pa, če jib je bilo več — možje, so
smeli prav. Pa saj so vedeli, s kom imajo opraviti.
Nimamo nobenega namena, raziskavah, kdo je kriv,
da je prišlo tudi pri teh demonstracijah, kakor pri
vseh drugih, do spopada med demonstranti in re
darji. Ampak uredniki «Edinosti», ki študirajo (?)
psihologijo mase, bi se bili do danes pač že
lahko naučili, da mase ne razburi nobena stvar
tako, kakor ravno redarstvena oblast s tem, da po
šilja kar cele kompanije redarjev preti ljudstvu že
tedaj, ko ne dela drugega kakor da na ulici vpije
«dol» in «živio». Mi bi n. pr. lahko dokazali, da
se je zgodilo tako tudi pri teh demonstracijah, da
so bili namreč redarji tisti, ki so razjezili demon
strante. Ia če je policija izpre videla svojo napako
in je dala nalogo redarjem, da naj bodo bolj pa
sivni, ni to še povod, da bi se smatrali redarji za
•heroje» in demonstranti za «vigliacche». Ljudska
masa na ulici ostane vedno ljudska masa, pa naj
si bo, da je to masa slovenskega, italijanskega ali
nemškega ljudstva v Trstu ali kjersibodi drugje.
Lo spopadov med redarji in demonstranti je prišlo
skoraj vselej in to tudi tedaj, kadar je imela po
licija najmanj povoda umešavati se v demonstra
cije, Ampak neki urednik «Edinosti», ki «študira»
(o ti uboga znanost !) prihologijo mas, pravi trža
škim man festantom «vigliacchi», se teh man festan*
tov «sramuje» in pravi, da brani redarje zaradi
resnice. Samoobsebi se razume, da ne bo niko
gar oblila rdečica, ako se «Edinost» manifestantov
sramuje, ampak vsak se bo od smeha prijemal za
trebuh, ko bo čital v «Edinosti», da brani redarje
zaradi «resnice». «Edinost« piše tako, kakor da bi
bila najela resmeo v zakup. Zaradi «resnice in pra
vice» je «Edinost» še vedno branila redarje, kadar
to prišli v kot fl kt s socialističnimi ali z italijan
skimi demonstranti. V vsakem takem slučaju je bila
Se vedno krivica na 3trani demonstrantov. Četudi
je bilo več demonstrantov zaprtih, četudi je bilo
več demonstrantov ranjenih, ni imela «Eiinost» še
nikdar lepe in dobre besede za zaprte in ranjenje.
Ko je pa pred kratkim prišlo do spopada med re
darji in slovenskimi narodnimi demonstranti pred
«Narodnim domom», je pa bila — vedno po mne
nju «Edinosti» — na mah vsa krivica na strani
redarjev in pravica na strani narodnih demonstran
tov Takrat te je «Edinost» z vso silo zagnala v
«zâiswja KrSevana, ki je dal zapoditi slovenske
^ne demonstrante. Ko je prđto do spopada
W iandarji in delavci v Ajdovščini pri zadnji
‘boki. ie bila seveda vsa krivica na strani žandarSj’.0hbje/po

mnenju •Edinosti», bila vedno

pravica na strani demonstrantov, ako so bili ti njeni
pristaši. Pa ne morda zato, ker bi se bili ti demon
strante ravnali bolj dostojno, ampak kljub temu,
da so se vedno ravnali kakor vsi drugi demon
strante ob drugih demonstracijah. Takrat se se
veda ni našd resnicoljuben list, ki bi študiral psi
hologijo slovenske narodne mase in igral tako nad
vse odijozno vlogo, kakor jo igra sedaj «Eiinost»,
ki ima pogum, pisati tako ravno zaradi tega, ker
ve, da pride vsakdo navskriž z varuhi zakonov, ako
bi ji hotel odgovoriti tako, kakor bi se spodobilo.
In «Eiinost» ve prav dobro, kako se pravi tistemu,
ki napada nasprotnika, o katerem ve, da mora dr
žati zaradi zakonov jezik za zobmi. Kaj je že rekla
«Edinost» demonstrantom? To, kar uganja «Edinost»,
je sramota vseh sramot in še nesramnejše je, ako
trdi «Edinost», da so bile demonstracije žaljive za
Slovence. To je nov dokaz, da hoče «Edinost» ali
kdo tik nje brez vsakega povoda naščuvati sloven
sko ljudstvo proti italijanskemu, morda pa zaradi
tega, da bi narodnjaki celo ubogali «Edinost«, kadar
jih bo poslala na pomoč redarjem. «Edinost« je tudi
kaj takega zmožna. Saj se bo njen glavni urednik
opravičil po stari navadi: Članek je prišel v list
brez moje vednosti. In «Edinost« pišejo poleg glav
nega urednika tudi ostaBki lista <11 Sole«. S tem
je povedano vse.
f

Car batjuška na potovanju.
Strankmo vodstvo italijanskih socialistov je
izdalo oklic, ki so ga nalepili na vseh vogalih
javnih poslopij. V tem oklicu stoji: «Csr Nikolaj,
mogočni krvni pes, je tisočkrat bolj krvoželjen kot
kralj Alfonz, ki je neodgovorno orožje španskih
reakcionarjev in jezuitov». Dalje se piše v okticu,
da se bodo na dan prihoda ruskega carja v Ita
lijo vršila velika manifestacijska zborovanja, ki
bodo izrazila «solidarnost italijanskega ljudstva
proti krvoželjnemu tiranu».
Za prihod carja v Turin se vrše obsežne var
stvene naprave. Ruski car je že na potu v Italijo,
da obišče laškega kralja. V St. Remsu se je vršila
hišna preiskava nekega trgovskega potnika. Are
tirali so tri sumljive anarhiste in hišnega gospo
darja, ki jih je podpiral. Dospelo je 50 kraljevih
k razirjev in 500 karabinerjev za ojačenje garnizije.
Livadij a. G ir je včeraj, 19. oktobra nastopil
potovanje v Italijo. Car ss vozi na jahti «Standart»,
ki jo spremljajo križarke «Pamjat», «Merkurija»,
«Kopu!» in ena torpedovka.

Zadnje vesti.
Državni zbor.
Dunaj, 22. oktobra. Današnja seja je bila,
izvzemši nekoliko ropotanja čeških radikalcev, po
polnoma mirna. Na dnevnem redu je bila volitev
predsedništva, ki se je bila v sredo odgodila na
željo «Slovanske Enote». Zbornica je bila dobro
obiskana, galerije prenapolnjene. Ker so bili dogo
vori posameznih klubov že znani, ni bilo nobene
posebne senzacije. Fresl je nekolike nahrulil Hochenburgerja, pa je ostal osamljen. Dr. Funke
je zavzel kot najstarejši član zbornice zopet pred
sedniško mesto in je takoj odredil volitev predsed
ništva. To se je izvršilo gladko. Socialni demokratje
so bili že prej sklenili, da ne bodo ovirali izvolitve
starega predsedništva, oziroma tistih kandidatov, ki
jih nastavljajo posamezne narodne zveze. «Slovanska
Enota» pa je bila sklenila, pri volitvi predsednika
oddati prazne listke, na mesto jugoslovenskega
podpredsedn ka pa kandidirati Pogačnika. Za
predsednika je bil tedaj izvoljen zopet dr. Pattai,
ki je dobil 266 glasov; 141 glasovnic je bilo prazBih.
Za podpredsednike so bili izvoljeni: Dr. Stein
wender z 288, Pernerstorfer s 307, Star
zyński s 324, Pogačnik s 208 in Zazvorka
s 205 glasovi. Vidi se torej, da je bilo glasovanje
zelo neenotno.
Kakor smo že poročali, je vlada vložila neko
liko predlogov. Tudi «Slovanska Enota» je vložila
nekoliko nujnih predlogov, med katerimi je
omeniti Kramafev predlog, da se izdela zakon
za varstvo narodnih manjšin, ter Dürich o v, da
osnuja država v mešanih krajih šole za manjšine.
D ob er n ig je interpeliral predsednika radi
ravnatelja železarske industrialne družbe. K e stranka, ki je očital poslancem izrabljanjo svojih
mandatov v egoistične namene. Razvila se je de
bata. Pattai je izjavil, da bo pozval Kestranko,
naj opusti pavšalno sumničenje, a če so kateri po
slanci zagrešili Kaj takega, naj pove njihova imena.
Prihodnja seja je v torek.
Narodna Zveza. Dunaj, 22. oktobra. Šušteršičevi in Hribarjevi so se na Dunaju
pobotali. Snoči je bila med člani obeh klubov dol
gotrajna konferenca, o kateri se je objavil sledeči
komunike:
«Nesporazumljenja, ki so bila nastala preteklo
poletje v «Narodni Zvezi» so se popolnoma po
jasnila in izravnala, oba jugoslovanska kluba bosta
tudi nadalje složno delovala v «Narodni Zvezi»
«za skupni blagor in napredek jugoslovanstva v
državi.»
To je politika kakor vreme v aprilu.

Naročajte in širite naš list!

Španija.
Demiaijd. Madrid, 22. oktobra. Raznaša se
vest, da je minister za notroDje zadeve dal ministr
skemu predsedniku svojo listnico na razDolaeo
MŠit' îIad° in konser?ativno stranko Njenih
mS,jn.MaUra Pa je baje °dklonil njegovo de-

Padec vlade. Madrid, 22. oktobra. Kabinet
Kanra je edatopil.
mdimi
krali.^vn-11^’ 2-2-'- oktobra- Ko je Maura izročil
Kralju svojo demisijo, je obrazložil svoj sklep s ka
tegoričnimi izjavami, ki so jih bili dali liberalci in
demokratje v zbornici, kjer so napovedali, da se
poslužijo vseh sredstev za strmoglavljenje kabineta
. SOk
zveze med vlado in tema stranKama, Ki sta hoteli celo preprečiti razpravo nujnih
predlog, pretrgani, se je zdelo Mauri potrebno,
odstraniti se.

:

Madrid, 22. oktobra. Kralj je konferiral z
IVI a retora in s predsednikoma zbornice in senata.
Madrid, 21. oktobra. Iz Bilbao in Gorune
Prihajajo vesti,, da so bili v teh mestih protivladni
shodi, na katerih se je govorilo zelo strastno. V
Goruni je vojaštvo koncentrirano iz strahu pred
nemiri. V Bilbao se pripravlja za nedeljo nova de
monstracija. V Gijonu je delavska zveza sklenila
prirediti veliko protestno zborovanje. Sprevod po
mestu je prepovedan.
Madrid, 22. oktobra. Republičanska stranka
je sklenla, prirediti v zvezi s socialisti in z de
lavskimi organizacijami po celi deželi velikanske
demonstracije proti reaciji in za ideale svobode.
Madrid, 22. oktobra. Kralj je poveril sestavo
nove vlade Moretu.
Idrijska realka. Dunaj, 22. oktobra. Naučno
ministrstvo je podelilo učna mesta na podržavljeni
realki: Andreju Plečniku, Matiju Pircu, dr. Karolu
LonCsrju, Juliju Nardinu, Boltežarju Beblerju ter
pravima učiteljema dr. Jožifti Menceju in Katejann
Stranetzkyju.

Goriške woBlflve. Gorica, 22. oktobra. Pri
včerajšnjih volitvah v skupini slovenskih mest in trgov
je bil izvoljen Andrej Gabršček s 402 glasovi proti
Matiji Fabianu, ki je dobil 258 glasov. — V sku
pini italijanskih mest in trgov so zmagali kandi
datje narodno liberalne stranke proti kandidatom
ljudske stranke, z večino približno 500 glasov.
Demisija srbskega ministrstva, Belgrad,
21. oktobra. Justični minister Ribarac je podal
svojo demisijo. Ob deseti uri dopoldne se je vršil
ministrski svet, da poda demisijo celokupnega mi
nistrstva.
Srbska kriza. Belgrad, 22. oktobra. Kralj
Peler je sprejel demisijo Novakovićevega kabineta in je pozval voditelja radikalcev
Pašiča in Ljuba Stojanoviča, da sestavita
iovo vlado.
Belgrad, 22. oktobra. Demisija Novakovičeega kabineta je povzročila veliko nezadovoljnost
' javnosti. Iščejo se pravi razlogi demisije in
tränke si vzajemno očitajo neodkritosrčnost. Kot
glavni razlog demisije se navaja, da je pariški
lančni zavod Crédit mobilier de France že 15. ju
lija ponudil posojilo s kurzom 86 in s petodstotlimi obresti, finančni minister Pr o tič je pa pominorna prezrl ponudbo. Ko je banka pred kratkim
»onovila svvjo ponudbo, so zahtevali nacionalisti,
la se posojilo razpiše. Stari radikalci so odklanjali
ak na Cin, češ, da ni priporočljiv in Paši č je dobil
id finančnega ministra nalog, naj potuje v Pariz.
7a to so nacionalisti sklenili, izstopiti iz koalicije,
»tari radikalci pravijo, da je bil Ribarac kakor
■si elani vlade pravočasno obveščen o odhodu
’ašića. Ker se nezaupanje med nacionalisti in ostaima strankama ne da več odstraniti, se je morala
:o ali cij a razpustiti.
Belgrad, 22. oktobra. Sodi se, da se bo
lala vlada brez težav sestaviti iz obeh radikalnih
:ril, ker so mladoradikalci pripravljen’, podpirati
’ skupštini Paši če v o skupino, Pašič utegne
irevzeti predsedstvo, Milovanovič pa zunanje
adeve.
Grška zbornica. Atone, 22. oktobra. Pod
iritiskom oficirjev je zbornica sprejela vse načrte,
d se tičejo vojaških reform.
Grška dinastija. Atena, 22 oktobra. Vino*
;emstvu razširjene vesti o zadregah kralja in diîastije so brez podloge. (Take obcielne tajitve so
em bolj sumljive, čim bolj se zde nepotrebne.)
Atene, 22. oktobra. Princ Jurij je telegraično naznanil ministru mornarice, da opušča
nesto kontreadmirala.
Danska vlada. Kodanj, 22. oktobra. V zbor»
lici se je vložil sledeči predlog: Pojkething izreka
Ministrskemu predsedniku kot voditelju >" Janu
dade nezaupanj em prehaja na dnevni r .
Bemba. Mo n ako v o, 21. oktobra. Na Burg
itrasse se je razpočila bomba, ki je razdrla cesto
n ie demoliranih nekaj oken.

3 Bitka med tnrškimi vojaki in Kurdi. C a
»rad, 21. oktobra. Po bitki blizu srbske meje
Led turškimi vojaki in Kurdi so Kurdi pobegnili
»reko meje v Srbijo in pustili na mestu 400 mrtvih.
?
Perzija. Teheran, 22. oktobra. Poveljnik
ruskih čet v Perziji general Znarskij je
?USt’Revolucija v Nikaragni. N e w y o r k, 22 oktb.
po poročilih iz Blutfieldsa je polovica republik

rokah ustašev.

.......... —

iEhafa v LJnblJanl vsak
torek, četrtek in soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K!
za četrt leta 3 50 K, mesečno 1.20 K.
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9’50 K za četrt leta 4'80 K

Mmmmi

Glasilo Jugoslovanske socialne demokracije.
115. štev.

kapre JI Naprej I
Začetkom leta 1907. je bilo, ko je nazadnjaštvo
eeie Evrope zavriskalo v blazaen veselju nad do
mišljeno zmago kapitalistično-neščanskega reda ia
nad poginom socialne demokracije. Pri volitvah za
nemški državni zbor, ob katerih so se združile
skoraj vse meščanske stranke proti delavstvu, je
socialna demokracija izgubila razne mandate, dasi
je pridobila glasov. «Prejahana je!» so takrat tro
bili vsi brambovci svete denarne mošnje; <Konec
socializma!» so ukali vsi, ki se boje bodočnosti in
zmage ljudstva.
Marsikomu se je zdelo veselje umevno, na
ravno in opravičeno. Ce propada socialna demo
kracija tam, kjer ae je rodila, kjer je najmočnejša,
najbolj vajena zmage, tedaj bi se res lahko vpra
šalo, če nimajo morda prav tisti, ki smatrajo ne
enakost in krivičnost za nujno podlago človeškega
družabnega reda in vsled tega ne verujejo v so
cializem.
Ce propada !... Toda če je napačen račun
meščanskih atraak, tedaj je napačno tudi njihovo
veselje.
In račun je bil napačen. Hotentotske volitve
leta 1907. so bile epizoda, katere pomen ni pre
segal trenotka. Že takrat smo dejali, da bo
sredstvo, ki ga je vlada s svojimi vdanimi stran
kami takrat porabila proti delavstvu, prejalislej
koristilo socialni demokraciji. In prej nego bi bil
človek mislil, se izpolnuje to.
Bulów, ki je takrat vsem strankam «svetega
reda» veljal za drugega Bismarcka, nemškim na
zadnjakom od boga poslanega, je storil, ker se je
dalo, da bi se spravili na volišče tisti volilci, ki se
prej nikoli niso udeleževali volitev. Da so ti poli
tično nezavedni in neizkušeni ljudje najrajši poslu
šali najbolj patriotične fraze, je umevno. Prvič, ko
so dobili volilni listek v roko, so postali plen
pustih patriotardov in so vladi pomagali, ovirati

PODLISTEK.
Senca.

Be klamacije so poštnine proste
Nefrankirana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserati: Enóstopna petit-vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

Leto XII.

V Ljubljani^ v torek, dne 26. oktobra 1969.

NASLOVA: Za dopise in rokopise za list : Uredništvo.
^Bdečega Prapora». Ljubljana. — Za denarne pošiljatve
naročila an list, reklamacije, inserate i. t d.: Upravništvo
«Bdečega Prapora». Ljnbijana, Šelenburgova ulica 6/II

Dalje.

napredek socialistov. Toda nehote je ta agitacija
pripravila nove, dotlej ind ferentne volilce do raz
mišljanja o pomenu politike in političnega dela.
Trezna politična sodba pa mora gladiti pot so
cializmu.
Nepričakovano hitro se razvija ta proces na
Nemškem. Bülow, ki je pred tremi leti korakal
kakor kapitalistični Winkelried v boj proti socialni
demokraciji, je danes političen mrtvec. Glasoviti
blok, ki se je ustanovil za popolno uničenje de
lavske stranke, se je razpadel kakor slabo zložen
kup lesa. Socialna demokracija, ki je bila «preja
hana», «pogažena», «uničena», pa napreduje, da
je strah in trepet v buržoaznih vrstah. Skoraj
vsaka nadomestna volitev v Nemčiji je uspeh so
cialne demokracije, a zadnji teden ji je prinesel
take zmage, da pojema strankam cvenka ves
pogum.
Že zadnje volitve za saško-meiningeuski de
želni zbor so pokazale velik napredek socialne
demokracije.

Potem pa so prišle volitve za saksonski in za
badenski deželni zbor. Na Saksonskem je bila nekoč
precej demokratična volilna pravica, ki je omogo
čila, da je bil že koncem šestdesetih let izvoljen
rajnki Liebknecht v deželni zbor. Toda leta 1896
je tedanja konservativna večina pogršala volilno
pravico tako, da je ostalo ljudstvo sploh brez nje.
V najindustiialnejši nemški deželi so konservativni
agrarci dobili moč v roke. Imeli so svojo postavo
in mislili so, da ostane do sodnjega dne tako.
Razvoj je pokazal, da so razmere močnejše od
vseh zakonov; tudi postava, ki se ne zna prilago
diti novemu življenju, mora izginiti. Čeprav so
imeli večino, so morali vendar izdelati volilno re
formo. Seveda so rabili svojo moč, dokler je šlo.
V novi volilni zakon so vrinili vsakovrstne do
ločbe, ki naj bi preprečile socialistične uspehe; v.
prvi vrsti je bila pluralna volilna pravica, ki
daje nekaterim volilcem po dva, po tri, celo štiri
glasove, ogromni večini delavcev pa seveda samo
enega. Mislili so, da je to dovolj močan nasip
hiše je imel opraviti vsak čas, Tako se ne more
živeti.
— Ne, tako se ne more živeti.
Takoj sem se domislil, da sem izustil tepčarijo. Hotel sem se popraviti.

— Ne razumete me? Dobro. Med menoj ia
mojim soprogom plava neka seaca in tega nisem
— Namreč, v takih dvomih. Vi se gotovo
mogla več prenašati. Zato sem pobegnila.
motite.
— Pa kakšna je ... tista ... senca ?
— Motim se? Motim se? Hal Vi ne veste,
— Kakšna? Taka, da me muči. Po vsej hiši
koliko sem trpela. Nobena duša ne sluti tega. To
se je vlačila, povsod me je spremljala, nikdar me
so bile strašne ure. Iu vedno tista senca. Pa še
ni zapustila, v dušo mi je silila, okrog oči mi je
sedaj ni izginila. Vso pot me je spremljala, saj ste
polegała in bolna sem radi nje.
jo videli. In sedaj — na — tukaj je, glejte. Ali
— Radi sence?
jo vidite?
— Da, radi tiste sence. Kaj me ne razumete ?
Ne, ničesar nisem videl. Zopet tista senca! In
Nekaj tujega se je posadilo med naju, nekaj, kar
jaz,
da
sem jo videl po potu ? Ne, jaz nisem videl
uničuje ljubezen, ako je ljubezen na głetu. Nekdaj
nobene
sence. Kaj se vse zahteva od menel Naj
je bilo v naši hiši tako svetlo, kakor bi nama si
vidim
sence,
ki padajo — od nikoder I
jalo posebno solnce. Naenkrat je svetloba obmrla,
Pogledal sem na uro. Biio je že pozno, bolje
ne popolnoma, samo senca jo je pokrila. Moj mož
rekoč
rano.
me ne ljubi več.
To se ne spodobi. Ob tej uri, v hiši osamljene
— Kaj? Vaš mož Vas ne ljubi več? Oprostite,
žene, s katero sva se nekdaj igrala. Seveda sva
ampak to mora biti tepec.
— Ne, ne. Tako ae sodim. Ljubezen se ne bila takrat še otroka, A vendar se ne spodobi, Pa
da imiliti. la če je sploh ni — kaj tedaj? A pre- jaz nisem kriv. Ona me je klicala. Radi sence.
Naposled sem bil tudi že zaspan in meji mo
aašati nisem mogla tega.
- Kako pa veste, da Vas ne ljubi več P
žgani niso pravilno delovali.
— Dovolite gospa, ali biste trudni? Gotovo
- Povedali so mi. Pa tndi sama sem opa
zila. To se lahko opazi. Hladnejši je poštah liven ate trudni izza potovanja, a jaz Vas zadržujem«

ttavllha IS «.

proti socializmu; in vendar so se vrezali, pa prav
temeljito.
V zadnjem deželnem zboru je bil edini soci
alni demokrat sodrug Goldstein, ki je pa pred
kratkim umrl. Pri sedanjih volitvah je izvoljenih
Šestnajst socialnih demokratov, 53 jih pa pride
v ožjo volitevl
Ves dosedanji rezultat je sledeči: Izvoljenih je
34 poslancev in sicer 16 socialnih demokratov, 4
liberalci, 14 konservativcev. Potrebno je 57 ožjih
volitev, ob katerih je udeleženih 53 socialnih de
mokratov, 29 nacionalnih liberalcev, 9 svobodo
mislecev, 1 antisemit, 2 kandidata srednjih stanov,
1 agrarec in 17 konservativcev.
Tudi če ne bi prinesle ožje volitve Socialni
demokraciji prav nobenega mandata več, je vendar
že sedaj jasno, da je to na Saksonskem najmoč
nejša stranka ; največ mandatov si je priborila z
lastno močjo in skoraj v vseh okrajih je v ožjih
volitvah. Pa tudi število glasov je povsol tako
naraslo, da se nobena, prav nobena stranka se
more meriti ž njo.
Manjši je seveda badenski deželni zbor, manjša
badenska dežela; toda razmeroma je tudi tukaj
velikanski uspeh socialne demokracije; ob zadnjih
volitvah je bilo v deželnem zboru badenskem 5
socialnih demokratov, zdaj jih je bilo izvoljenih pri
prvi volitvi deset in še v 16 okrajih pridejo v
ožjo volitev. Socialno-domokratični glasovi so se v
vseh okrajih silno pomnožili.
Tako je torej «propadanje» socialne demo
kracije. Povsod napredek od dnedodne. In drugače
ne more biti. Nekaj časa se povsod lahko zatemnuje pravo jedro politike z lepimi frazami; prej
alislej pa morajo kapitalistične stranke hočeš nočeš
razkriti svoje prave namene in tedaj mora priti
spoznanje nad ljudstvo. Tako je povsod na svetu,

Ako Vam je všeč, Vas posetira jutri. Ali mi do
volite ?
Vzel sem suknjo in klobuk ter se poklonil.
Oaa me je pogledala. To je bil zopet tisti
Čudui pogled, ki se mi je zadiral tako globoko
v prsa.
Kaj hoče s tem pogledom ? Bil sem ves zbegan,
samo čutil sem, da se godi v tej ženi nekaj nena
vadnega. Govoriti nisem mogel ničesar. Slutil sem,
da bi biia neumna vsaka beseda, katero bi izustil
sedaj. Poklonil sem se še enkrat ter se poslovil.
Njen pogled me je spremljal y mojo hotelsko
sobico.
♦

*

*

Krasen dan je preplavil Gorenjsko z zmago
slavnim bliščem. Blejsko jezero je zibalo svoje
modre valove termine je mikalo in vabilo, in nisem
se mogel premagati, da ne bi bil sedel v čolnič
ter zaveslal. Nekoliko krepkih udarcev z vesli in že
sera bil sredi jezera. Zakaj ne sredi morja, sredi
brežpiejnega oceana, kjer izgine ves svet izpred
oči in se odpre pogledu vesoljnost, v katero se
razširi duša? Mogočna želja se mi je dvignila v
prsih, razpenjala je peroti in dosegla skrivnostno
carstvo, kjer ni nobene želje več, ker so vse želje
tam izpolnjene ,.,
Dalje prih.

Kmečka iu napredna stranka na Goriškem.
Dalje.

Po tem oficielnem nastop« kmečke stranke je
postala šele «Soča» odločno nasprotna. Dne
2. julija 1907 se vpraša: «kako naj kmetje gospo
dujejo nad drugimi stanovi», ter pravi, da je edino
pravična stranka ona. ki hoče pomagati vsem sta
novom, in da je to edino «Narodno-naprednaIjudska stranka». Dne 6. julija 1907 konštatira
agrarcem, da so vsi utekli iz naprednih vrst in da
jih je le strah pred farovži gnal v posebno stranko.
8. novembra 1907 je izšlo glasilo nove stranke
«Naš Glas». Geslo mu je bilo: Hočemo mir v de
želi, hočemo, da se vsi Slovenci združijo v enem
taboru, splošna nezadovoljnost z obema strankama
nas je združila. Dne 20. decembra 1907 precizira
kmečka stranka svoje stališče napram delavstvu
s tem, da za nje reklamira kot končno merodajen
princip narodnost v skupni organizaciji. Dne
10. januarja 1908 precizira kmečka stranka svoje
stališče proti napredni : kakor duhovniki politikujejo v lastno stanovsko korist, tako ima napredna
stranka svojo glavno oporo v krčmarjih in štacunarjih, ki so v nasprotstvu z duhovniki le zato, ‘da
tem lažje in neovirano molzejo kmečko ljudstvo.
Dne Î9. januarja 1900 je sledil večji shod v
Dutovljah na Krasu, 26. januarja 1900 večji shod
pri Rsbku na Vipavskem. Na tem shodu je
dr. Franko povdarjal, da kmeta izžemajo vsi, ter
da so liberalci in klerikalci klike in ne stranka, da
je program narodne napredne stranke le na pa
pirju in da je stranka mesto plodnega dela raz
vnemala najnižje instinkte inteligence in poiinteligenco, ljudstvo pa ja puščala v peint nevednosti.
Kmečka stranka, ki je sprva nastopala pod
geslom: združiti vse elemente v deželi, je po krat
kem obstanku 20. februarja 1908 morala konsta
tirati, da sta obe stranki, klerikalna in liberalna,
padali s vso besnostjo po njej : «tako grdega in
nedostojnega boja, kakor ga bojujejo stranki proti
nam, še nismo videli v naši deželi.» Dr. Franko
je bil s svojim mirovnim programom docela po
stavljen na cedilo ! Perhoresciral je vsak boj, zato
pa je moral v kratkem konštatirati, da je ta boj,
provzročen po nastopu kmečke stranke, najgrši
dotlej v deželi.
Za deželnozborske volitve meseca marca leta
1908 je kmečka stranka postavila med drugimi
kandidate Križniča, Slreklja, Obljubeka. Vsi trije
so bili dne 24. januarja 1907 za dobo 3 let izvo
ljeni v izvrševalni odbor narodno-napredne stranke.
Ti kandidati so se postavili šele takrat, ko med
kmečko in klerikalno stranko ni prišlo do pričako
vanega kompromisa. 2e jeseni leta 1907 je za
stopstvo kmečke stranke sklenilo, da se pogaja za
bodoče deželnozborske volitve z obema strankama,
s klerikalno in napredno. Slovenska ljudska stranka
je stopila v pogajanje s pogojem, da kmečka
stranka priznava krščansko in demokraško načelo.
Odklonila pa je vsak kompromis z narodno-naprecno stranko, — ker ta «da stoji na podlagi
svobodomiselstva». — Dr. Franko je v imenu
kmečke stranke priznaval, da je kmečka stranka
krščanskih in demokratičnih načel in tudi priprav
ljena jih zastopati, obenem pa je konštatiral, da
je narodna-napredna stranka po besedah sicer
svobodomiselna, dejanski pa svobodomiselnosti ni
nikdar izvajala. Kmečka stranka je zahtevala, da
se bo delalo na to. da se obe stranki, ljudska in
kmečka, spojita v eno samo. Pozneje pa je slo
venska ljudska stranka umaknila svoje prvotne po
goje in zahtevala takojšno spojitev. Kmečka stranka
je na to na zaupnem sestanku dne 2. januarja
1908 konštatirala, da ae gre ne liberalni,
ne klerikalni strankiza blagor ljudstva,
ampak le za osebnosti, ter je sklenila
samostojen nastop. — Dne 6. februarja 1908 pri
novem zaupnem sestanku se je imelo sklepati
o kandidatih, ali usiljevali so se naprednjaki, tako,
da se je ta shod moral zaključiti brez rezultata.
Tudi na drugi shod dne 20. februarja 1908 so se
urinih naprednjaki. Kljub temu je kmečka stranka
postavila samostojno kandidaturo. Imena pa, ki so
izbrana, kažejo očitno na to, da je dr. Franko stal
že ves čas v dogovoru z Gabrščekom; kajti-sicer
bi bilo nerazumljivo, da je kmečka stranka odločne
naprednjake, kakor so Strekelj, Križnič in Obijubek,
takrat še člane izvrševalnega odbora napredne
stranke, postavila kot kandidate. Pričela je dvojna
igra v kmečki stranki : sporazumno postopanje vo
diteljev kmečke in napredne stranke, vsed tajnih
dogovorov na eni strani in zahteva radikalnejšega

dela odbornikov kmečke stranke, ki »iso boleh ve
deti o nikaki zvezi z napredno stranko po drugi
strani. Bili so torej po eni strani enaki kmečki in
napredni kandidati, po drugi strani pa trd »te v gla
sila kmečke stranke : stranka je nastopila le samo
stojno, a napredna stranka je kandidirala dr. rrankota kot svojega kandidata le zato, da vso s var
zmeša, ker ji ni kazalo samostojno nastopiti«Napredna stranka je hotela na vsak način i i
s kmečko stranko in, ker tega ni mogla doseči
potom zveze ž njo, je hodila za njenimi sklepi»»
tako trdi oficielno glasilo kmečke stranke.
Takoj po volitvah — kakor znano, je zrnagala združena kmečka-napredoa stranka s pomočjo
socialnih demokratov — je napredna stranka re
klamirala volilno zmago za se, in Gabršček je tudi
v deželnem zboru prevzel vodstvo Slovenskega
kluba 9 članov, in ves nastop v deželnem zboru
je bil narekovan po njegovi volji. Vidi se zopet
dvojna igr* dr. Frankota v deželnem zboru, v po
litiki brezpogojno vodstvo Andreja Gabrščeka. Gla
silo kmečke stranke pa 19. marca 1908 konštatira,
da napredna stranka neopravičeno slavi lastno
zmago in da ji gre le za to, da jemlje kmečki
stranki vsak ugled. V kmečki stranki se kaže vsied
tega nezadovoljstvo z vodstvom, in polna desorganizacija. Dne 14. avgusta 1908 piše «Kmečki
glas» : «Cim zadovoljnejši je kmet, tembolj se
ogiba liberalnih strank.» Dne 23. oktobra 1908:
«Proč z nadvlado gospode, ki nas le izkoriščal»
Dr. Franko pa ostaja med tem v najtesnejši dotiki
z Andrejem Gabrščekom! Končno je zavrelo v
stranki tako, da je dr. Franko moral javno pojas
niti svoje stališče, kar je storil v članku «Položaj
v deželi in naša stranka» od 8. novembra 1908
naprej. Približna vsebina izjave dr. Frankota pa
je: Zveze med kmečko in napredno stranko ni,
skupen klub v deželnem zboru je le parlamentaren ;
— slovenski klub je odklonil zvezo z laškimi libe
ralci in se je združil z laškimi klerikalci le iz nasprotstva do deželnega glavarja Pajerja.
V stranki sami pa je vrelo dalje, zahteval se
je nov odbor in odločen program. Dne 17. ja
nuarja 1909 se je končno na shodu zaupnikov
konstituiral nov odbor, ali vendar na čelu mu
dr. Franko, glasilo «Naš glas» je izpremenilo svoj
naslov v «Kmečki glas» in program se je revi
diral. Značilno pa je, da se je na tem shodu odklo
nilo demokratično stališče in da se je spravilo v
program zopet krščansko načelo. «Kmečki glas»
je iskušal odstraniti nesamostojnost v člankih od
12. marca 1909 naprej, V teh povdarja vseskozi
neodvisnost in samostojnost, ali 29. julija 1909
pred novimi volitvami v deželni zbor pa že
skromno piše: «Stranka nastopi sicer samostojno,
ne odklaąja pa pomoči kake druge slovenske
stranke. Dne 3. septembra 1909 pa je strankino
vodstvo že sklenilo pogajati se z dr. Gregorčičem.
To pogajanje je najbolj pojasnil «Primorski list»,
ki karakterizira vso perfidnost in breznačeinost
vodstva kmečke in napredne stranke. Dr. Franko
piše dr.-Gregorčiču, naj bi se za bodoče volitve
stranki združili brez vsakega volilnega boja. Dne
6. septembra 1909 stavlja pogoje;
1. Poslanci se združijo v en klub.
2. Pajer se odstrani.
3. Klerikalci dobe 0 poslancev, kmečka stranka
ne postavi skupnih kandidatov na Krasu in v
trgih, profesor Berbuč se pa izključi iz eficieine
kandidature.
4. Vsaka stranka dobi po enega odbornika.
5. V verskih stvareh pojde kmečka stranka
složno s ljudsko.

past S tem, đa je dne 7. septembra 1909
dr Franko odklonit ugodne pogoje dr- Grqprß'«a,
je piMral, d« ''“fe ili 2 A"d'e'em Gab'“e‘om
L drn io ir», te jo tete njemu reMrnreu 3

mandate in ohraniti Andrejo Sabršieko poučijo,
kakršno je imel » prejšnjem deželnem abnrm Dr. Franke je tako rami ia. no kmečko
stranko Me,to da W Sel T »olrlnr boj a prepričanjem, da pridobi lastni stranki ï gotovih maadatov, js odklonil ponudbo ljudske stranke ter sc
zadovoljil s G negotovimi mandati in prepuščal
gotovo pot napredni stranki do 3 mandatov.
Konec prih.

Shod unije rudarjev na Dunaju.

Daije.

Govorili so še Kučera, Hukov, Cobal (Za
gorje) in Budil. Nato je bil absotutorij sprejet
soglasno; nekaj predlogov glede notranje uprave
pa se je odkażało načelstvu.
Nato js poročal J ar o 1 im o organizaciji: Za
na zadnjem unijskem zborovanju smo se posveto
vali o predlogih glede zvišanja doneskov. Predla
gali so takrat, da se naj zviša donesek od 30 h
na 40 b, ki ga je pa zbor po dvadnevni debati
odklonil, kakor tudi onega, ki je zahteval samo
35 b. Tudi predlog, da naj se prispevek 1 K, ki
se plačuje za pogrebno podporo, tedensko vplačuje,
je bil odklonjen. Toda mečna blagajna postaja
vedno večja potreba. Podjetniki, ki so bili prej
krajevno organizirani, so združeni sedaj v svojih
centralnih zvezah. Popolnoma jasno je torej, da
nam je potreba močne denarne opore, in če jo
hočemo, potem mora vsak posameznik nekaj žrtvo
vati v ta nameu. Ce primerjamo avstrijske stro
kovne organizacije avstrijske po članib, smo na
petem mestu, če pa primerjamo visokost doneskov,
smo pa šele na dvaindvajsetem mestu. Tako slab
vendar ni zaslužek rudarjev, da bi ne mogli vsaj
toliko žrtvovati za svoje najvitalneje interese, kakor
žrtvujejo drugi delavci. Tekstilni delavci in delavke
plačujejo več, nego bomo plačevali rudarji potem,
če se sklene predlagani povišek. Predlog se glasi
formalno, da naj se donesek poviša od 30 b na
40 h. Ker bo pa potem tista krona za pogrebno
podporo odpadla in unija plača tudi solidaraosiai
fond sama, bo znašalo zvišanje pravzaprav le 7 h.
Zahtevate daije, da naj zvezna glasila izhajajo
tedensko, kar bo zopet provzročilo večji izdatek
vsaj 2 h, tako da pomeni ta predlcg pravzaprav
le zvišanje 5 h. Tisto velja za zvišanje doneskov
za drugi razred (mladostni delavci do 20, leta
žene in provizionisti) od 15 h na 20 h. Hočemo
pa tudi več dajati, predvsem z uredbo razreda,
ki plačuj tedensko po 50 b, ki naj dovoljuje višje
podpore. Zv,ša naj se tudi brezposelna podpora,
Danes se izplačuje ne glede na dobo članstva po
130 K na dan, odslej pa bi se plačevalo po tri
letnem članstvu 140 K in po petletnem 150.
Bolniška podpora se naj zviša od 30 h as 40 h

uuivLu.ju «u ułBApobeinosyo prispevki. Tudi dajatve
iz pogrebnega sklada se zvišajo. Doslej se je pla
čevalo 50 ali 30 K, ne glede na dobo članstva ?
odslej pa naj se zvišajo te podpore glede na dobo
članstva na 85 K, 65 K in 50 K. Glede podpoi
iz rezervnega zkiada ci bilo doslej nobenih določb
dovoljuje naj se odslej oženjenim po 8 K, samic
nira po 6 K na teden in za vsakega otroka po
14 leti naj dobi član 30 h več. Ne pozabite c
stroški za podpore boljinbolj rastejo, čim stare
je unija in nje člani. Leta 1908. ,mo - .
poselne podpore 8775 K, v nrv, « , ,
1909. pa že več nego 10.000 K° ? *
te.jB polD,?; *-

sprejme ponujane pogoje proti temu, da nas
kmečka stranka samostojno brez vsakega stil
napredno ter dobi vsaka stranka po 7 mandai
gredo v račun kmečke stranke 1 mandat v tr
2 na Krasu in poleg tega še 4 mandati. Ta
nudba ljudske stranke je bila kmečki stranki ut
nejša nego lastni pogoji, ker je bila gotova‘di
7 mandatov in enega odbornika. Ker versko
čelo ni delalo nikake zapreke, bi mor
kmečka stranka sprejeti brez drugi
nove ugodnejše pogoje, ako dr. Frank
bil vezan po dogovorih z načelnikom naprt
stranke. Dr. Franko je očitno stavil pogoj, d
Kras in trgi izločijo iz kompromisa, ker ie l
potisniti klerikalce na prejšnje mesto, to ie n
£
k“cai

n «
pa ,e reserv,ral oaprednia
Dr. Gregorčič je moral dobro videti nastav

nizki prispevki privabijo člane. Pred 7’
uvedli prispevek 4 b na mesee, Èeà
)6t‘ S'
rudarji pristopili organizaciji «
’ đa bodo

glasoval. (Veselost.) Pa priâ0
za
» te jte oi,mo
mnogo, ki niti tistih 4 v,
àatl’ Jlh Ie 1
rudarji ne mogli plačevi T80 plače’aiL Ce
bi tudi ne bfio več ZS
40
pot
mere notn« *
ŽQl ,l lzbol šaiš svoje r
mere potom samopomoči. Ce poučite člane
1 m je zvišanje le v prid, bodo tudi uvideli potre
Otvori se nato debata o predlogih.
1 aZprava 0 or8anizaciji se je prekinila žari
pregledovanja predlogov, ki «o predlagani.

Zbor je prešel takoj na točko o radarski

e avskem varstvu. Na zborovanju sta tudi poslan
Beer in Seliger in član delavskega sveta 1
drug dr. Karpeles.

0 m j anketa delav »leta varstvu je govoril
glj8rt
Zahteve, ki jih ima rudar do zas° tolike, da mi ne bo mogoče vseh
v kratko odmerjenem času. Tudi predo socialnem zavarovanju nam ne ustreza,
parti bratovske akladnice v miru i» n8 določa niMirinega najmanjšega števila «lanov za njih usta
novitev in obstoj, tako di bode zavarovanje raz
cepljeno kakor doslej. Državnega prispevka 90 K,
ki ga dobi onemogel ali starček, rudar ne bo dobil,nego
ae porabi za saniranje bratovskih składnic, torej v
prid podjetništva. Le glede zavarovanja proti ne
zgodam ni hotel hörbar zapostavljati rudarjev dru
gemu delavstvu, uvrščeni bili morali biti po njega
načrtu teritorialnim zavarovalnicam proti nezgodam,
podjetniki pa so se temu protivili in so dosegli v
jeisvskem prisvetu, da so vladni možje glasovali
ja osnovanje posebnega zavoda za rudarje. Beckova predloga ja še docela ustregla temu zahtevku
podjetnikov. Razen tega določi 200 kot najmanjše
število članov za ustanovitev obratnih boln. blagajen, tako da bi se pač cepljenje bolniških blagajn
rudarskih zmanjšalo prav malo. Marsikakšna ozled
rudarjev napram drugemu delavstvu sicer poneha;
toda dokler ostanejo bratovske składnice podjet
niški bič za rudarje, smemo reči le to : Proč z
bratovskimi składnicami t
Od predlogov, ki so jih stavili soc-dem. po
slanci v prid rudarjev, se tiče Singer j e v plače

vanja rudarskih mezd. Zahteva tedensko plačo,
vračunanje časa izplačevanja in preskrbo z orod
jem. Oitravski lastniki so protestirali kot prvi
proti tedenskemu izplačevanju mezd, češ, da potre
bujejo za izračunavanje mezd 7 do 7 dni. Potre
bujejo torej za izračunavanje mezde skoro toliko
časa kakor delavci za delo. (Veselost) Tembolj
žalostno je pa, da dobivajo ob teh težkih računih
le umazano nizke mezde. (Pa prav res!) Višji ru
darski svetnik Bilek v Idriji je pa imel drugačen
«razlog»: Ge bi se mezda tedensko izplačevala, bi
jo deiavci zapili. V državnem rudniku v Idriji pa
zasluži rudar le 2 90 K na dan. Ima torej jako
malo za pijačo, in potrebuje denar nujno za dru
gačne potrebščine. (Prav resi) Tedensko izplače
vanje mezde je potrebno, da se delavstvo obva
ruje pred nkaajenjen. Pogosto imajo rudarji opra
viti po štirinajst dni z odkopavanjem, pri čemer
zaslužijo prav malo. Manjši zaslužek se pa hoče
izravnati z mezdo za naslednje delo. Kljub temu
so na Severočeškem dosegli večinoma povsod teden
ske izplačevanje, tako da plačuje le 31 odstotkov
obratov za rjavi premog ia 90 odstotkov za svetli
premog mezdo mesečno. To bi se dalo izvesti tudi
drugod. Orodja podjetniki niso hoteli dajati, ker
se ga baje preveč pogubi. V nekem nadzorniškem
poročilu pa čitamo, da se ja rudar zadušil s plinom,
ker je šel po orodje, ki gaje bil pustil na oddaljenem
mestu. Tukaj je jasno, da se je delavcu zapretilo, da
bo moral orodje plačati, če ga ne preskrbi. Kako
često mora delavec skrbeti, da reši prej orodje ia
potem šele sebel (Res je!) To so uvideli severočeški podjetniki in so sklenili «reformo», po kateri
radarju ai treba orodja nadomestiti, ampak si ga
mora kupiti. (Veselost.) Potem menda ni treba
reči, da je delavec žrtvoval življenje za podjetni
kovo orodje, nego za svoje.
Dalje prih.

Domače vesti.
— Pri 5, tomobraoikem polka v Pulju vi;
dajo razmere, ki jih je treba nekoliko omeniti
javnosti. Tičejo »e v prvi vrsti polkovnega zdra’
nika dr. Obsta, ki je menda izmed tistih dobri
znanih vojaških zdravnikov, ki slutijo v vsake
vojaku simulanta. Z* danes objavimo le za primi
par slučajev, Neki novinec je, kakor se nam pi
roča od poučene strani, vstopil v vojaško službo
bolnim desnim očesom, in sicer se mu je napravi
v desnem očesu v spodnji trepalnici precej velik
mehurju podobna ran. Prijavil se je bolnega, toč
polkovni zdravnik dr. Obst ga je prvi dan obvezi
s cunjo, namočeno v «Blerwasser», pozneje pa, k
se je moral zopet prijaviti, je vzel kar stoje nož
roke in ga hotel meninič — operirati. Vsa stva
se mu je zdela tako čudna, da se je operaciji n
ta način strogo uprl. Motiviral je odpor, da se bo
za oko, toda polkovni zdravnik dr. Obrt ga ;
nrav surovo odvrnil: «Hab’ns’ ja dann noch di
Zweite» t «Hab os' so zwei Augen». Ker se tor
ni dai operirati, mu je na prošnjo prinesel čri
nć.h katera Pa mu > D* priłtop đnue|* pe
Sirnika dr. N. N. menda za kazen oi
“ »'d. »

p.?,1”

Uko kakor bi živino pobijal, Nobm bobu roja* i

more konsultirati polkovnega zdravnika — čez par
minut odpravi ga, in ker ga dobro ne preišče,
zapiše v «Marodenbuch» «gesund». Kdor pa je
«gesund», gre po «Befehlu» v zapor radi «simu
liranja». Tak «Befehl» je izdal poveljnik dvanajste
kompanije, Mihael Avanzini. Pa tudi sicer se z
vojaki ravna prav po živinsko. Narednik Orarietti
je izdal povelje, da morajo novinci vstajati ob 4.
zjutraj. Spanja je torej za mlade izmučene ljudi
komaj 7 ur in še med temi urami jih moti po
večkrat «kontrola». Prijavil se je dne 19. t. m.
pri zdravniku nek vojak, češ, da ga boli v prsih.
Zdravnik ga je vprašal, če eksercira. Na odgovor,
da «ne» in da dela samo v kasarni, ga je zdravnik
brez druzega odpravil. Za danes omenjamo te pri
mere in upamo, da se nam ne bo treba več baviti
z razmerami pri imenovanem polku. Ce te vrstice
ne bi pomagale, bi pa bili seveda prisiljeni, še kaj
govoriti.
— Na obrtno-nadaljevalni ioli t Solkanu
se prične novo šolsko leto 3. novembra. Vpiso
vanje bode v šolskem poslopju 29. t. m. od 3. do
6. ure pop. in 31. L m. od 9. do 12. ure predp.
Na novo se sprejme 30 obrtnih vajencev, ki so z
dobrim vspehom končali ljudsko šolo. Domači mi
zarski vajenci občine solkanske imajo pri drugače
enakih razmerah prednost pred drugimi. Pri vpi
sovanju se plača 1 K vpisnine.

Zadnje vesti.
Politični položaj.
Dunaj, 25. oktobra. Včeraj in danes je bil
splošen govor v političnih krogih, da se ima se
danji zistem izpremeniti tako, da se sestavi po
demisiji Žačka in Brâfa uradniško mini
strstvo, kateremu bi bil zopet Bienerth na
čelu. Imelo bi tudi ministre-rojake, ki pa ne bi
bili poslanci in glavna naloga tega ministrstva bi
bila, pripraviti novo koalicijo. Radi teh kombi
nacij je nastal velikanski vihar v nemško - nacio
nalnem Izraelu. Vsi nemški šmoki, kar jih je na
Češkem, so se včeraj zbrali na konferenco m so
si kar sami dali dekret, da zastopajo vso nemško
javnost Slaboumni mazači so menda pozabili, da
je ogromna večina nemškega naroda na češkem
volila socialne demokrate,v ne pa njihovih zabitih
nacionalističnih kričačev. Šornalisti so potem telegrafirali Bienerthu, da protestirajo proti vsaki
izpremembi zistema. Ko so šmoki iztresli svojo
narodnost, seveda tudi .velikani“ nacionalistične
armade niso mogli ostati tiho. Tako je poslal
modrijan dr. Chiari .Novi Preši“ telegram, ki
se tudi izreka proti vsaki izpremembi vlade.
Nemško-nacionalna korespondenca pa naznanja,
da bo izvrševalni odbor nemških meščanskih
strank jutri zahteval, naj vlada odločno izjavi, da
ne misli na tako rešitev krize, o kakršni pišejo
časopisi, če hoče še dalje računati na podporo
nemških svobodomiselnih strank.
Največji kapitalistični ošabrieži, puhloglavci
v Libercu, katerim nadomestuje denar tudi zdrave
možgane, seveda tudi ne smejo manjkati pri
takih prilikah. Tako je liberški meslni svet sklenil
resolucijo, ki deklamira tudi kar v imenu vsega
nemškega naroda, da zahteva nemški narod močno
vlado, ki priznava, kar so Nemci storili za Av
strijo, ki izvede nacionalno razdelitev na Češkem
in ki se ne umakne pred praško ulico.
Takih izjav je sploh na kupe. Gotova noriš
nica. Med tem pa ima že neki list- v Inns
brucku telegram, da — Bienerth sploh nikdar ni
mislil na tako rekonstrukcijo. In to je verjetno,
kajti najbrže Bienerth sploh nič ne misli/Prav
zato je pa že zadnji čas, da zveže svojo culo in
si poišče pot tja, odkoder je prišel.

Novi proračun. Dunaj, 25. oktobra. Državni
proračun, ki ga finančni minister Biliński jutri
predloži državnemu zboru, izkazuje več kakor 40
milionov kron primanjkljaja
Car batjnika. Rim, 25. oktobra. Oh prihodu
ruskega carja v Racconiggi so bili po ulicah
tako gosti špalirji vojakov, da ni moglo občinstvo
□iti videti dvornih vozov. Vohunov je kar mrgo
lelo. Vse prodajalne orožja so morale biti zaprte.
Včeraj je bil banket, na katerem sta si Viktor
Emanuel in Nikolaj nazdravljala.
.. ^.ur’Qui Comu, Monzi,- Piacenzi in drugih
italijanskih mestih so bile včeraj velike protestne
demonstracije proti krvavemu carju.
Danes ob 3. popoldne se je Nikolaj odpeljal.
Na kolodvoru se je kralj poslovil od carja.
Bolgariki kralj t Srbiji.Belgrad, 25. oktb.
Novakovič se je odpeljal v Kruševac, da po
zdravi Ferdinanda v imenu kralja Petra.
Nova arbika vlada. Belgrad, 25. oktobra.
Novi kabinet se je sestavil sledeče: stariradikalci:
Pasic, predsednik; Milovanovič, zunanji minister;
Jovanove, notranji minister; Protič, finančni mi
nister. Mladi radikalci : Zujović, naučni ; Tinotijevič,
pravosodni; Prodanovič, trgovski; Vulovič, stavbni
in Marinovič, vojni minister.
Dnaka krila. Kodanj, 25. oktobra. Kralj je
dal vodji radikalcev v Folketingu, Za h le tu, na
log, da sestavi novo vlado.

Dopisi.
Spodnja Slika. Naprednim mesarjem, ki so
skrpucali tisto «Poslano», katero je «Slov. Narod»
v torkovi št. objavil, naj bode povedano, da ni“®J° povoda, se zaletavati v socialiste. Predlog za
radi naklade na meso so socialisti odbili, ne da bi
rabili pouk od g. naprednjakarjev. To vedo dobro
sami, ampak če bi ne lagali in obrekovali, bi se
ne mogli šteti k tistim, k katerim spadajo. Zadeve,
ratere imajo z gospođom Borštnarjem, naj med
seboj poravnajo in naj bodo hvaležni, da ne po
stopamo ž njimi tako, kakor se ponavadi postopa
F
Ijudnar. Kar se tiče mesa, se pa prav
ahko bahajo. Večkrat se vidi živina, katera je za
davnico namenjena, pri kakem kozolcu prav vi
soko privezana. Sicer bi bil tak prizor kaj čisto
navadnega, če bi bila živina zaradi tega privezana,
da b* ne mogla uiti. Ce se natanko pogleda, se
vid«, da jo gospod mesar samo zaradi tega pri
veže, da mu vsaj tisti čas, ko je izven klavnice,
ne pada. istina je, da marsikatera žena, če ima le
priložnost, kupi meso v mestu, če že ne boljši kupi
vsaj za tisto ceno, in potem lahko ve kaj kuha.
Da se razmere v Šiški tudi v tem oziru izboljšajo,
bodemo preskrbeli in če vam ta način bolj dopada
kakor lepim potom, Dam je vseeno.

Spodnja Šiška. Dne 16. t. m. ob 7. zvečer se
je vršila občinska seja, na kateri je bilo navzočih
24 zastopnikov. Dnevni red obsega 22 Mk.
Predno se preide v razpravo dnevnega reda, se
prečita zapisnik zadnje seje, iz katerega zahteva
gosp. Borštner, da se črta točka «zadeva poljske
poti Borštnerjevih dedičev», kar se brez vsakega
ugovora zgodi, — Na to poroča gospod župan o
ugovoru okrajnega šolskega svela glede izročitve
denarja občinski upravi prodane stare šole in glede
uporabe stanovanja v novi šoli, zeta šolskega vodje.
Ugovor se odpošlje na deželni odbor v razsodbo. —
J točki drugi dnevnega reda poroča g. Borštner o
marljivem delovanju gospoda župana ter predlaga,
da se mu plača zviša od 1600 na 2400 kron, s
čimer si ima vzdržati tudi svojrga pisarja. Spre
jeto ! — Točka 3 Najame se provizorično cestni
delavec z dHevno plačo 2 K 60 vin. — Točka 4.
Vloga gosp. Frana Goloba glede zapiranja ramp na
severnem prelazu državnega kolodvora se odpošlje
na ravnateljstvo državne železnice v Trst. — Točka
Prošnja gosp. Lorenca Šebenika za dovoljenje
žganjetoča se z ozirom na škodljivost žganjepitja,
odklon'. — Točka 6. Prošnja Ane Bratok za do
voljenje vino- in pivotoča čez ulico se odkloni z iz
jemo glasov III. razr. — K točki 7. predlaga sodr,
Udovč, da naj se vsled odklonitve prošnje Ane
Bratok vse nadaljne tozadevne prošnje odklonijo,
Zatorej se odkloni prošnja pod točko 7. Nasprotno
se pa na predlog gosp. Borštnerja ugodi tvrdki
Union» prej Kosler pod točko 8, ker utemeljuje
svoj predlog, s tem, da gre tu samo za prehod
koncesije od enega imena na drugo. — Dovoljeno I
— K točki 9. poroča gospod župan, da se je moral
nakup zemljišča Perkotovih dedičev vsled previsoke
cene opustiti. — Sodr. Kuntara nasvetuje nakup
sveta za občinsko gramozno jamo od gosp. Batelinota, kateremu je cena 4 K 50 vin. za □ seženj.
Nasvet se odkaže cestnemu odseku. — Točka 10.
Pogodba glede odstopa občinskih potov za delav
nice c. kr. držav, železnice se vzame na znanje. —
Točka 10. Zahteva Helene Mihelič glede zvišanja
plače za prižiganje občinskih svetilk se odkloni, ker
je bila plača pred kratkim žvišana. K točki 12
poroča gospod župan, da je tožba glede šolskih
peči brezvspešna. Zatoraj je treba skrbeti občin
skemu odboru za popravo. — Se vzame na znanje.
—• Točka 13. Nabava samokresa za redarja Ivana
Uršiča se dovoli. — Točka 14. Zadeva zgradbe ka
nala čez Fran Burgerjev svet se vzame na znanje.
— Točka 15. Izdatek 204 krone za kopijo regula
cijskega načrta se odobri. — Točka 16. Pro
silcem za vsprejem v občinsko zvezo se ugodi.
Gospod Adalbert Cerar pl. Gerič ima plačati kot
ogrski državljan 50 kron vsprejemne takse. Točka
17. Občinska naklada na vino in vinski mošt ostane
kakor dosedaj. Gospod župan predlaga, da se uvede
3% občinska naklada na meso, katera bi donašala
občini čez 2000 — kron na leto. To naklado naj
bi plačevali mesarji brez vsakega zvišanja cen. mesu.
Ta predlog je ruknil navzoča odbornika mesarja
gg. Fran Goloba in Martina Bevca, katera pa nista
bila opravičena do besede v tej zadevi. K temu
predlogu posežejo v debato sodrugi Ojster, Udove,
Noč in gospod Borštner. Govorniki izražajo bojažen, da bi utegnila pasti ta naklada na ramena
konsumentov, vsled česar ne bi mogli glasovati za
predlog, kar pa gospod župan zanikuje. Gospod
Borštner pojasnuje manipulacijo mesarjev in raz
mere cen in kakovosti mesa v Lubljani v primeri s
Š ško in je povedal navzočima mesarjema v obraz, da
koljejo mesarji v Šiški hrvaške buše, katerih meso
nrodajajo konsumentom za drag denar. Poroča, aa
ie njegova soproga dvakrat prinesla domov celo
smrdeče meso, katere je on poslal nazaj. Primerja
stroške ljubljanskih in tukajšaih mesarjev kakor cene
mesu tukaj in v Ljubljani ter končno konštatira,
da je meso ceneje v Ljubljani kakor v Šiški. Za

Naročajte in širite naš list!

torej povdarja, da je že skrajni Cas, narediti konec
tem škandaloznim razmeram in gospodom mesarjem
nekoliko posvetiti pod nos. — Sodr. Ojster izjavlja
nato, da pripravlja v tej zadevi načrt, ki pa še ai
gotov, ter ga bo v prihodnji seji predložil, vsled
česar gospod župan umakne svoj predlog do prihodne seje. — Točka 18. Naprava svetilk se do
voli. — Točka 19. Ureditev policijske službe se od
kaže starešinstvu. — Točka 20, 21, 22,. Pritožbe
glede pokrivanja in betoniranja grebeničnih jam se
odpošljejo na deželni odbor v razsodbo. — Konec
seje ob 10. uri 10 min. zvečer. Priznati si moramo,
da se je pri razpravah pokazalo, da imamo v ob
činskem zastopu v osebi gospoda Borstnerja moža,
iz katerega yeje moderni napredni dub, ali samo
tam, kjer njega nič ne bon. Pokazal je to pri čr
tanju točke: «Zadeva poljske poti Borštnerjevih
dedičev» iz zapisnika. In zakaj? — Ker je ta za
deva menda gospodu Borštnerju kislo jabolko.
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zaloga piva

v Ljubljani, ob Resljevi cesti št 22
v bližini južnega kolodvora se priporoča.
Točijo se pristna vina in izborno sveže
pivo.
===== Gorka in mrzla jedila.
—
Na razpolago je lep senčnat vrt in lalou.
■ —
Kegljišče.
-

zagrebško is
: deško pivo :

Marija Petrič

Na obilen poset vabi

21—12

restavraterka.
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Maščobo za usnje.

é

Čopičev xa pleskarje, sobne (likarje, zidarje, mizarje.
LakOV, pristnih angleških za vozove.
Emajine prevlake, pristne, v posodicah po •/«. 'li, 'la

é
ê>

Jantarjeve glazure za pode.

104—95
Edino trpežno in naj
lepše mazilo za trde in mehke pode.
Voščila, štedilnega, brezbarvnega in barvastega za
pode; najcenejše in najboljše.

Oljnatih barv, priznano najboljših.
Oljnatih barv s tubah, g. dr. Sch&nfeida.
Firneža, prirejenega iz lanenega olja, kranjskega.
Steklarskega kleja, pristnega, zajamčeno trpežnega.
Gipsa, alabasterskega in štukaturnega.
Karbolineja, najboljšega.
Fasadnih barv za apno.

t

Rapidola, pripravnega za vsakovrstne prevlake.
Brunollna za barvanje naravnega lesa in pohištva.
Olje In mazilo za stroje, olje prot! prahu.

Kleja za mizarje ia tobae slikarje,
Vzoroev za slikarje, najnovejših.

A

in 1 kg.

Ustanovljeno
I. 1832.

Barv, suhih, kemičnih, prstenih in radninskih,

Adolf Hauptmauu v Ljubljani “Ä"’

I. kranjska tovorna oljnatih barv, Arnežev, lakov In steklarskega kleja.

%

Savodnje. Dopisa, za katerega vprašujete, nisem do
bil, torej ga ludi ne morem objaviti. Morda pa pomotoma ni
bil oddan?

V založbi „Rdečega Prapora“ v Ljubljani
je ravnokar izšel

Suâtner

Ljubljana :: mestni trg
razpošilja ure, zlatnino in
srebrnino na vse kraje sveta,
obrnite se^zanesljivo na domačo slovensko
tvrdko. — Veliki novi cenik zastonj.
Novost : Ploščnata, tanka, prava
nikelnasta Anker - Roskopf ura na 6
kamnov, pokrovi ostanejo vedno beli,
prav natančno 36 ur idoča K 4'50. —
Srebrne ure od 6 K naprej. —■ Večletno
jamstvo. Ako blago ne ugaja, se denar
vrne nazaj. — Verižice s slov. trakovi:
nikelnasta K l‘2O, srebrna K 5'—. 13

Zahvala.
Vsem onim, ki so nam izkazali staro
prijateljstvo s tem, da so nam ob
smrti naše soproge, oziroma nepo
zabne, iskreno ljubljene matere, gospe

izkazali svoje sočuvstvo na tako srčen
način, dalje dariteljem lepih veucev
ter za trud udeležitve pri pogrebu,
izrekam tem potom v svojem ter v
imenu svojih otrok vsem svojo naj
iskrenejšo zahvalo,

Ljubjana, dne 25. oktobra 1S05,

Sinon Knetetz.

I

slavnemu občinstvu priporočam

Cene zmerne.

* Postrežba točna.

❖

Gosp. gostilničarjem in p. n.

Listnica uredništva.

H.

3'

Pojasnila Brezplačno. Sporočiti je
Zdravniško priporočeno.

Zavod „Samtas“

Umetnost in književnost.
Slovensko gledališče. V nedeljo smo imeli dve novi
teti, kar daje pač dramskemu osobju izpričevalo velike pr dnosti. Toda nekoliko truda bi se bilo igralcem lahko brez
škode prihranilo. Popoldne se je igrala »ljudska igra» v štirih
dejanjih «Strup» povsem po nepotrebnem. Stvar ima pač zelo
plemenite tendence, toda sicer jako koristne deklamacije še
ne napravijo drame. S tem, da se postavi tako absolutno ne
zrela stvar na oder, se tudi pisatelju ne stori nič dobrega.
Lepo je, če se goji domače drama in če se gleda na take
proizvode nekoliko milejše, kakor na dela svetovne literature,
ki ne potrebujejo naše povzbude; toda kar se ima gojiti, mora
biti vendar drama, ne pa šolska naloga. Avtor, ki je menda
še mlad, ima, kolikor dajo slutiti posamezni momenti, nekaj
gledališke krvi v žiiah; počakajmo, da nam to dokaže. Dame
in gospodje, katerim je bila izročena vprizoritev, so storili,
kar se je pač dalo; po sili seveda niso mogli igrati drame,
ki ni spisana. Tendenca je občinstvu zelo ugajala. — Zvečer
se je igrala francoska burka «Gospodična Josetta, moja žena».
Stvarca je zelo zabavna. Ideja: Gospodična Josetta se poroči
s svojim botrom iz raznih vzrokov -na videz»; mož in žena
si hočeta obraniti svobodo. Mož ima ljubico, žena bi se rada
poročila z nekim Angležem. Zakon je torej provizoričen, lo
čitev je dogovorjena že pred poroko. Lahko se ugane, da se
polagoma čudni parček izpreobrne; ženica se zaljubi v svo
jega možička in nasprotno. Prilika je za vsakovrstne zapletaje,
pikantne scene — skratka, občinstvo se smeje in zabava od
konca do kraja. In več se ne zahteva od buike. Igralo se je
splošno prav dobro, z malimi izjemami gladko, kakor mora
biti v francoski burki. To bi se dalo še nekoliko izpopolniti,
posebno akcentuiranje posameznih baz bi labko odpadlo, ker
so same ob sebi dovolj umljive.
Opera. Za ta teden napoveduje gledališče d’ Albertovo
opero «V nižini», ki uživa v moderni glasbeni literaturi jako
dober glas. Besedilo je spisano po Gušmerovi drami enakega
imena, ki se je lani z vspehom vprizorila v Ljubljani. Vpri
zoritev nove opere bo vsekakor zanimiv umetniški dogodek.
Razstava dalmatinskih umetnikov se te dni otvori
v Jakopičevem paviljonu v Laltermannovem drevoredu.
Čujemo, da se razstavijo najboljša dela dalmatinskih slikarjev
in kiparjev. Razstavo bo torej vredno pogledati.
Im Morgenrot der Reformation Čitatelje, ki bero
tndi nemške, opozarjamo na veliko, res krasno delo, ki izhaja
pod tem naslovom v založbi Fritz Lehmann v Stutgartu.
Urejuje ga profesor dr. Pflugk-Harttung ob sodelovanju
strokovnjakov znanstvenikov. Celo delo bo obsegalo 20 zvez
kov, skupaj bo 600—700 strani velikega oktava in bo imelo
mnogo lepih umetniških prilog. Prvi zvezek, ki ga imamo v
rokah, kaže, kako skrbno je urejena zgodovinska snov in
umetniški del. Poleg mnogih manjših in celostranskih repro
dukcij ima prvi zvezek tri večje priloge v barvah. V tekstu
opisuje îazmere Evrope v 15. stoletju, na kuncu srednjega in
tik pred durmi novega veka. Cena zvezka je 60 pfenigov ali
72 vinarjev.

Močenje postelje

s

Žepni koledar
za delavce sploh in prometne uslužbence

s

s
§
s
s
s
s
s
s

za navadno leto 1910.
Ta koledar izhaja že deseto leto. Vsebina mu je med drugim na
slednja : Koledar. Tabela za železničarje. Množilna razpredelnica. Kolkovne lestvice.
Poštni tarif. Inozemske denarne vrednosti. Stara mera in nova. Koliko plačam
osebne dohodnine. Koliko plačam vojne takse. Nekaj dogodkov iz zgodovine
Vzhod, ki se dviga. Alkohol in železničarji. Žena in socialistični tisk. Drobiž in
beležke za vsak dan v letu. — Razun te vsebine prinaša koledar sliko sodruora
Etbina Kristana.
s
Ta bogata vsebina priča, da je koledar vsega priporočila vreden za vsakocar
Razpošiljati se prične takoj. Organizacije in posamezne naročnike kar n "
uljudneje prosimo, da ga naroče čimprej, zakaj pošiljatev more hiti u t^1’
točna, če se naročniki zglase pravočasno.
"
ie teda^

Ï piSinO WDOM kniuu jG tu im,, p pu 111M <
Zaupniki organizacij, ki naroče več izvodov, dobe
===== 10 % popusta. - ■
'
Pri naročilih na posamezne izvode se Drinornča d
drugače se izvrši naročilo po povzetju.
’ “ se

„

.
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denar naprej,

toar * Posla«

upravi „Rdečega Prapora" v Ljubljani.

Majatelj ia adisvarni uradnik Fran Bar H.
Tiska It. Pr. Lampret t Snoju,

%
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Izhaja t Ljubljani vsak
lorek, četrtek tn soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K!
za četrt leta 3‘50 K, mesečno 1.20 K.
za Nemčijo za pol leta 7-90, za č, trt
lota 4 K; za Amerika za pol leta
9’B0 K za četrt leta 4'80 K

Mmumm ftfavlSh« ia w.

Glasilo Jugoslovanske socialne demokracije.
V Ljubljani, v četrtek, dne 28. oktobra 1909.

116. štev.

N À S L O V A : Za dopise in rokopise ia list : UwdnHfcyo
Rdečega Prapora>9 Ljubljana. — Za denarne pošiljatve
naročila an list, reklamacije, inserate i. t d.:
« Bdečega Prapora«, Ljubljana, šelenburgova ulica 6/11.

Vabilo na naročbo.
Sodruge in prijatelje vabimo na novo na
ročbo, dosedanje naročnike pa, katerim je potekla
naročnina koncem meseca oktobra, da jo zopet
obnove.

„Rdeči prapor«
izhaja trikrat na teden ter velja

Za Avstro-Ogrske dežele:
za celo leto
K I4-—
za pol leta
„ 7*—

za četrt leta
na mesec

„ 3*50
„ 1*20

Za Neačijo:
za pol leta
K 7*90
za četrt leta
„ 4*—
.

Za Anerlko :

za pol leta,
za četrt leta

K 9*50
„ 4*80

Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri
poročajo naš Ust svojim sodrugom, prijateljem in
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka
varnah, v katere zahäjajo in naj nam pošljejo
naslove takih znancev, ki bi ga naročili, če jim
ga pošljemo na ogled.

Upravništvo „Rdečega Prapora“.
Deficit.
F.nančni minister gospod Biliński ima premalo
denarja. Blizu dvesto milionov kron ga ima pre
malo. Sicer izkazuje proračun, ki ga je v torek
predložil zbornici, samo 42 milionov primanjkljaja,
toda to je samo matematičen dovtip, kajti tistih
110 milionov, za katere naj bi se vladi dovolilo
posojilo, tudi ui in v dificit se mora všteti tudi
tistih približno 50 milionov, ki bi se imeli pokriti
z zvišanjem tarifov na državnih železnicah. Gospod
U tinski je govoril več kakor dve uri, vendar vsa
njegova trudna zgovornost ni mogla navdušiti zbor
nice; Sa vladni mameluki, izvzemši nekoliko Poijakov, te niso mogli posiliti, da bi bili malo aplavdirali svojemu ministru.
Dtficit v tako ogromnih zneskih —- to bi v
vsaki drugi ustavni državi zadostovalo, da bi mo
rala vlada hipoma pobrati Sila in kopita ter po
gledati, kje je tesat napravil vrata. Zakaj povsem
nemogoče je, da bi se gospodarski položaj velike
države tako silno poslabšal brez krivde vlade in
brez tflcielnega znanja parlamenta. Seveda : V zbor
nici menda nihče ni bil presenečen, ko je ugledal
proračun Bilinskega. Tako visoko ne sme nemara
taksirati inteligenca vsakega avstrijskega poslanca,
da je izza vsega, kar je uganjala naša «visoka po
litika», pričakoval podoben finančni polom. In če se
je kdo dal preslepiti z umetnostjo finančnega mi
nistra, ki je hotel opravičiti difidte le s padajočo
gospodarsko konjunkturo, je um dotičnega vreden
rsega obžalovanja. Vsem zdravim možganom v dr
žavi ie i»sa°> da j® faeraâka ma,ha te Ij"be erno*
rumene domoviae nujna neizogibna posledica tiste
baharije, a katero ae je prav ta črno-rumena donovice

»ob.;

P«d

lel"“ '”’T"al(a'

■spodars». kmjonUar, ;o Ata) to ;o
tod«
iv.lrijika industrija ;. nazadovala, da

Re klamacije so poštnine proste
Nefrankirana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserati: Enóstopna petit vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

Let® XII.

je strah; io so občutili celo delavci v naših neindu- liberalne kandidate kmečke stranke, torej ista par
strialnih di želah. Toda go pod Biliński se dela ka ti lna ‘gra kakor pri volitvah leta 1908.
kor nedolžna devica, ki misli, da je vsa razlika
Napredna stranka se je skrivala za kmečko,
spolov v obkki. «Gospodarska konjunktura je slaba»
kar je morala tudi storiti, ako ni hotela imeti
— to je vsa njegova modrost, kriv je pa menda pred svetom najpopolnejše blamaže, in v sviho tega,
ljubi bog, vsaj gospod Biliński ne pozna drug ga sporazumljenje obeh voditeljev strank, po drugi
krivca. Clan visoke vlade ne ve menda ničesar o strani pa ificijekn samostojen nastop vsake stranka
bojkotu, ki ga je Avstrija pretrpela v Turčiji, la zase. «Kmečki glas» izreka dne 17. septembra 1909
če bi mu kdo povedal, da so tam cele mesece od «Naša stranka se je ustanovila, da si izVoli lastne
klanjali vsako avstrijsko blago, se ne bi fi lančnemu poslance, ki bodo imeli srce za kmeta», ter očita
gospodu prav nič zazdelo, da je bila to posledica napredni stranki, da bi morala povedati, če bi
aneks j». Menda mu je tudi prav tako skrivnostno, imela le količkaj poštenosti, da so oni 3 kandidati
da je med Avstrijo in Srbijo zaprta meja, da si
kmečke stranke in, ker trga ni storila, dajo De
Bolgarija z vso vnemo vstvarja lastno industrijo, morejo smatrati za resno stranko. Vsled
da je uradna avstrijska politika napravila Avstriji tega konštatira «Soča« od svoje strani, d a
□a Balkana same neprijatelje, da je politika mega kmečke stranke sploh ni, marveč da je ta
lomanije pred vsem kriva ne le sedanje slabe kon- le v fantaziji nekaterih mladičev, ki bi se radi na
junkure, temveč tudi najžalostnejš h upov za bo jedli pečenke na Goriškem. Gabršček si je bil v
dočnost.
svesti sporazumljenja z dr. Frankotom in je dobro
Vse, kar ja zakrivilo strašno propadanje na vedel, da, dokler je Franko na čelu te
šega gospodarstva, se je pa zgodilo v ustavni stranke, kmečka stranka ne pomeni nič
državi brez državnega zbora, brez njegovega do drugega nego oro dje v njegovih rokah.
voljenja, skoraj da brez obvestila.
«Kmečki gla:» je dne 21. septembra 1909 na
Pa vladi se pravzaprav ni čudili. Metode go impertinenco voditelja napredne stranke primerno
spoda barona, sedaj grofa Aerenlbala so prav tako reagiral v članku «Andrej Veliki. ..» kateremu
dobro znane kakor državniška ženialnost barona očita megalomanijo in izkoriščanje naprednih za
Bienertha. la kjer je Wekerle kot zastopnik mad vodov ter končno povedal jasno, da je narodnožarske oligarhije tretji v zvezi, tam mora politika napredna stranka na Goriškem bolj reakcionarna
plezati Da najvišje stolpe. Najžalostnejše v celi ti nego vse druge. Nato je Andrej Veliki v «Soči»
igri pa je vedenje meščanskih strank v parlamentu, konštatiral, da ga je prišel načelnik kmečke stranke
ki so omogočile vladi najvratoloranejše eksperi vsled tega napada prosit odpuščanja in da
mente in ki so mirno trpele, da jih je vlada po po volitvah že obračunijo z onimi mla
stavila v kot kakor otroke, ki nimajo druge pra diči. Struja v kmečki stranki pa je bila vedno
vice kakor gledati, kaj dela od boga postavljena bolj protivna Gabrščeku. Poslanec Franc Obljubek
gosposka, in jo občudovati.
je protesti: al, da ga kandidirajo za napredno
Tudi slovanske in specialno slovenske stranke stranko.
zadene to v obilni meri. D.ficit državnega prora
V volilnem oklicu dne 1. oktobra 1909 pravi
čuna bi moral zadnjemu slepcu odpreti oči, da bi kmečka stranka: Naprednjaki hočejo z nami in no
spoznal, kako blazna, kako polit čno hudodelska je čejo razumeti, da kličemo: preč s klerikalci, proč
bila poletna obstiukcija Šušteršiča in njegovih z liberalci! Pristna kmečka struja je pa prepozno
oprod, ki je dala vladi, česar je najbolj želela : nastopila samostojno, prepozno se je hotela otresti
Miru in pokoja.
dr. Frankota.
Toda s primankljajem v državnem bidžetu še
Pri volitvah v splošni in kmečki kuriji sta na
□i izražena vsa mizerija našega gospodarskega po predna in kmečka stranka sijajno propadli. Kmečka
ložaja. Krvava satira tiči v kričečem protislovju stranka ni hotela uvaževati sklepa socialne demo
med našo beraško malho in našo bahato razsip kracije na deželni konferenci meseca julija 1909 :
nostjo. Tukaj dificit; v delegacijah pa se bo pri da je mogoč skupen nastop le proti klerikalizmu
kazal vojni minister in kar bo zahteval za nove in proti liberalizmu in pod samostojnim demokra
barke, bo tako, kakor da žive v Avstriji sami tičnim programom. Prepuščala je prosto roko vsem
Vanderbilti in Rolšildi. Že danes se sliši, da se intrigam lastnega zastopstva. Stranka se je pustila
misli zahtevali za vrjno mornarico približno 400 na najbrezobzirnejši način varati, in ko je s precej
milionov kron. Stari d: fielt na račun ljudskega elementarno silo prodrla nezadovoljnost v stranki,
žepa. Aerentbal je postal gn f, stroške pa bo pla je že bilo prepozno. Zaman vprašuje sedaj 14. sep
čevalo deiavsko ljudstvo. Z novimi avki ali z no tembra 1909 «Kmečki glas» napredao stranko:
vimi posojili, to je vseeno. Pota so lahko različna, «Kdaj se je sklenila p< godba, da se ustanovi
končno pa vodijo vendar vsa k enemu cilju in to kmečka stranka,. da reši Vašo propadajočo na
je uboga mošnjica širokih slojev, dočim so velike predno stranko, in kdaj se je sklenil kompromis
blagajne bogatinov nemoteno rode.
za volitve? Zaman čaka na odgoyor napredne
Taka je setev. Videli bodemo, kakšna bo žetev. stranko, ki si tudi danes še ni v svesti pravega
položaja iu pravega pomena kmečke stranke.
Vsled vsega povedanega je socialno-demokra*
Kmečka in napredna stranka na Goriškem.
tična stranka bolj svesta si kakor kdaj, da je sto
Konec.
Po razbitih pogajanjih je kmečka stranka rita edino pravo, da je samostojno in brezobzirno
zopet postavila samostojne kandidate v spltšui ku nastopila pod geslom: Proč s klerikalizmom, proč
riji : dr. Frankota, Križniča in Streklja, torej zopet z liberalizmom in proč z agrarsko-lažiliberalno
dva očitna liberalna kandidata («Soča» dae 14. ok stranko; prave kmečke stranke ni, mar^
ječ je Iažiagrarna stranka vnespodobni
tobra 1909 izrecno korštatira, rekoč o dr. Grego
rinu: «Saj on ni agrarec, ker je odklonil pro zvezi z lažiliberalno.
Po končanih volitvah pa je končno načelnik
gram te stranke, kakor Štrekelj» ) Par dni
kmečke stranke dr. Franko vpričo najodkritosrčnato je napredna stranka imela svoje zborovanje
nejših zastopnikov krni Cke struje izbleknil svoj po
ter slovesno proglasila kot kandidate napredne
litični kredo:
stranke: dr. Frankota, Križniča in Streklja, toraj

Ljubljane. Delavstvo iz Celja in ceijske okolice se
Stari oče Stritarjev je potem peljal oba dečka
«Kaj mislite, da je kmečka stranka kmečki i
vabi na mnogobrojno udeležbo.________________
proletariat? Tisti, ki nimajo ničesar, ti spadajo v k županu Zurcu; vse povpraševanje, kako je Ra
socialno demokracijo, v agrarno stranko pa spa koše prišel do denarja, je ostalo brezvspešno. Par
dni pozneje pa pride Zurc v spremstvu orožirka v
damo mi posestniki, ki kaj iraarao.»
— Delavci oe zahajajo v Qledaliàëe, pripo
šolo. Z grožnjo, damu pusti takoj glavo od
V tem reku stoji začrtana pot socialni demo
veduje v polemiki z «Rdečim Praporom» nek»
sekati, če bi Stritar še tajil, da je dal 80 krcn «Trezni pozitivist» v «Slov. Narodu.» «Trezni
kraciji in kmečki stranki: Brezobzirno naprej za
od onega denarja svoji stari materi spraviti, hotel pozitivist» zagovarja namrsč premodre ljubljanske
osvoboditev in organizacijo1 proletariata delavskega
je iz dečka spraviti izpovedbo o krivdi, ki je deček mestne očete, ki so odklonili ustanovitev letnega
in kmečkega; agrarni posestniki z dr. Frankotom
sploh zakrivil ni. Ujeti pa ga je izkušal tudi na ta gledališča. O tej stvari se že še pomenimo drugič,
vred, štacunarji, polizobraženo in takozvano iste»
nač:n, da je dečku rekel : «mati se je že udala, da ker nam danes ne dostaje prostora, le toliko iabko
ligenco pa prepustimo nadalje v konkubiji agrarnosi ji res denar izročil». Stritar pripoveduje, da je povemo, da se nam vidi «Trezni pozitivist» prav
tak Abderit, kakor večina mestnih atejev slovenske
napredne stranke.
orožnik res malo potegnil sabljo iz nožDice, pa ia «metropole», ki bi se menda bolj po pravici lahko
je potem le s kolenom proti hrbtu sunil, a Zurc imenovala slovenska litropoia. Ampak eno opazko
»Za otroka?
pa, da ga je začel klofutati. Stritarja so potem od treznega pozitivista moramo omeniti. Naši delavci
Komaj je cesar Fran Josip ob svojem L lan peljali v občinski zapor. Drugi dan pa jim je ušel ne zahajajo, pravi, v gledališče; ali so preslabo
skem jubileju izrazil željo, da naj bi se proslava iz pisarne. Zurc je svoj načrt poskusil tudi s staro plačani, ali pa se še ne zanimajo za gledališče,
uredila v varstvo in korist otrok, že je slabo na materjo. Letej je rekel, da je deček že priznal, oboje, pravi, bi bilo žalostno. «Trezni pozitivist»
torej ne pozna tako pozitivne reči, kakršna je de
mazani avstrijski birokraški aparat začel škripati da ji je dal spraviti tistih 80 K. Ker je žena tako lavski položaj. Zato bodi povedano, da ne gre za
na vse konce in kraje, v jubilejnem letu se je z obdolžitev odločno zanikala, ji je grozil, da jo pusti nikakršno alternativo, ampak oboje velja: Delavci
velikim hruščem in truščem proglasilo «Stoletje po žandarju ukleniti. Ta pa je bil bolj previden so preslabo plačani in se ne zanimaje dovoli za
gledališče. Ampak drugo je naravna in zelo lahko
otroka». Tudi na Kranjskem so po «lastni» inici kakor župan, in ga ni ubogal. Teden pozneje so
umevna
posledica prvega: Delavci se ne zanimajo
jativi barona Schwarza jela po vsej deželi rasli bili vsi klicani na okrajno glavarstvo, kjer je, kakor
dovolj za gledališče, ker so preslabo plačani. Kdor
društva «v varstvo otrok». Vsako hrepenenje po križ je «Rdeči Prapor» že porcčal, neizkušen prakti nima dovolj za telesni kruh, si ne more kupovati
cih in odlikovanjih je šlo v taka društva. Lahko kant zagrešil sodbo, ki išče para v avstrijskem duševnega; to je žalostno, ampak resnično. Toda
verni ljudje so spričo teh pojavov mislili, da bodo pravosodju.
dovoli naj se nam skromno vprašanje : Kako si go
spodje pozitivisti zamišljajo bodočnost slovensie
odslej naši «mali» živeli kakor angeljci, da bodo
umetnosti? Ge so res tako pozitivni, kakor se de
zlasti otroci ubogega delavstva vživali nebeški raj
Dopisi.
lajo, bodo morda priznali, da slovenska buržoazija,
že tukaj na zemlji. Mi pa smo takoj izpočetka de
ta maloštevilna in vrhutega še prav posebno h
Gorica.
Socialno-demokratična
stranka
na
Go

jali: Počakajmo! Po njihovih delih jih bomo spo
listrska
buržoazija ne zadostuje za krepak razvoj
znali 1 In spoznali smo jih kmalu. Edini vspehi so riškem prireja pridno shode, na katerih pojasnuje naše umetnost*. C m manjša je narodna ceiota, tem
položaj, nastal» v deželi vsled novih volitev v de
se pokazali tam, kjer istiniti ljubitelji otroka že a želni zbor ; obenem pa je jela povdarjati, da je na bolj se mora kultura naroda naslanjati na ceioto,
priori niso računali na križec in niso čakali šsle ju Goriškem čas in položaj ugodeD, da soeialno-de- če se hoče ohraniti in vspevati. A prav večina te
bilejnega leta, da vrše svoje delo kulturne humani- mokratična stranka nastopi tudi med kmečkim celote mora ostajati pred durmi kulturnih hramov,
ker — je preslabo plačana. Bolje plačana pa ne
tete. Malo jih je in kažejo se samo v dveh okrajih ; ljudstvom. Zadnje volitve so pokazale vso gnjilobo
bo nikoli, če ne bo mogla prisiliti svojih delo
in
trhlost
liberalne
in
agrarne
stranke,
obenem
pa
iz večine kranjskih okrajev nam doslej še ni nič
tudi, da je element malih posestnikov na Goriškem dajalcev, da ji plačajo več in če ne bo mogla ob
posebnega znano. Pač pa se proslavlja izmed vseh pristopen socialno - demokratičnim idejam. Bivša enem prisiliti svojih izker.ščevalcev, da dajo kon
avstrijskih mest in krajev naše Novomesto te dni kmečko-agrarna stranka je na razpadu in osno zumentom za njihov denar toliko, kolikor je vreden.
vati se mora nova, izločivši vse nepotrebno ele Torej: Socialni boj in njegov usp<h je pogoj za
kot specialiteta na tem polju.
razvoj slovenske umetnosti in kulture. Buržoazna
«Rdeči Prapor» je bil — kar je za ljubljanska mente, ki so se bili vsilili in zadušili prvotno de politika, naperjena prot; stremljenju delavstva, ome
mokratično stremljenje kmečke stranke same. —
dnevnika nekam sumljivo — prvi, ki je objavil po Dr. Franko je izstopil iz odbora, in za njim mora juje številce onih, ki se morejo zanimati za sloven
ročilo o škandaloznem dokazu, kako pravosodje in slediti marsikateri član izvrševalnega odbora kmečke sko gledafšče (in za siovenko literaturo, in za slo
društvo za varstvo otrok v dolenjski metropoli iz stranke, ki je obenem zaupnik ali celo član izvr vensko glazbo, in ža slovensko slikarstvo i. t. d.),
polnjujeta zakon, cesarjevo željo iu navodila barona ševalnega odbora narodno-napredne stranke. Kmečka ovira torej razvoj slovenske kulture; socialna de
mokracija, ki vodi večino naroda do boljše eksi
Schwarza. Danes smo v položaju, prvotno poročilo stranka stoji torej pred dejstvom, da se mora do stence, da bi se množice mogle udeleževati kultur
cela iznova organizirati, ali sama kot posebna de
izpopolniti tako:
mokratična stranka, ali pa vstopijo mali posestniki nega življenja narodovega, je pa — izdajalka na
Šolarček Ivan Rakoše, sin kaznjenca v Gra v organizacijo socialne demokracije in se obenem roda. Bodi prokleta !... Kdo ve, kako bi bilo,
diški, se nahaja v oskrbi župana Zurca (Štemburja) strokovno in zadružno organizirajo zase. Kakor če bi trezni pozitivisti malce razmišljali take pro
bleme?
v Kandiji. Poprej je bival pri starših v Irčevasi, tvorijo strokovne organizacije delavstva svojo po
— Delavska letovadba in ljubljanska občina.
sebno celoto, tako je tudi ne le mogoče, ampak
kjer je kot bližnji sosed občeval z 2 leti starejšim tudi neobhodno potrebno, združiti kmečko prebi Delavska zveza „Vzajemnost“ ima mnogo članov,
Ivanom Stritarjem, čigar roditelji so v Ameriki in valstvo v strokovnih in zadružnih organizacijah, in ki bi radi telovadili. Ker pa društvo seveda ni
je v oskrbi starega očeta in matere imenom Luk- kakor dajejo strokovno delavske organizacije soci tako bogato, da bi si moglo zgraditi lastno telo
šič. Stritar ni učenec II. razreda, kakor se je pomo alni demokraciji takorekoč hrbtišče, tako velja isto vadnico, je naprosilo ljubljansko občino, da bi
toma pisalo, ampak IV. razreda ljudske šole za kmečko prebivalstvo. Po izidu volitev in obna dovolila njenim članom telovadbo v kaki šolski
šanju bivše agrarne stranke ima socialna demo telovadnici. Slavni občinski svet je prošnjo od
v Šmihelu. Stritar je bil že enkrat kaznovan, ker kracija na Goriškem docela prav, ako se samo klonil in utemeljil sklep s tem, da telovadijo
je z drugimi tovariši lovil mlade tiče. Drugače je stojno loti organizacije kmeta. Nič ne de, ako spo v šolah sokolska društva. Prav zato, ker so šolske
dečko brez posebnega madeža. Z Rakošetom ne ob redno nastopi tudi lastna samostojna kmečka telovadnice odprte Sokolom, je „Vzajemnost“ mis
čujeta več, odkar je sledaji v Zurčevi oskrbi. Tisti politična organizacija, cilj mora biti eden in isti, in lila, da bi se tudi delavcem lahko dovolil kak večer.
teden, ko si je Rakoše prilastil 150 K denarja, dečka vsled tega se morata tudi pota v najkrajšem času Občinski očetje so drugega mnenja. Razumemo.
združiti v eno samo. Razmere kmečkega prebival
splch nista prišla skupaj, je torej nemogoče, stva na Goriškem so take, da dobi pravega za- ; Ce bi bila „Vzajemnost“ liberalna, bi se morda
drugače govorilo. Sodrugi naj nekoliko potrpe.
da bi v smislu razsodbe okrajnega glavarstva, Stri stopstva edino v delavski socialni demokraciji taki Našla se t»o pač druga prilika. Telovadba ni pritar Rakošeta nagovarjel na tatvino. C učno je, kakor je, brez izpremembe in primeska ; goriški vilegij buržoazije ali kakšne vladajoče stranke.
da Zrnc odločno zanikuje, da bi bii denar pri njem kmet je pač proletarec, tako kakor goriški delavec.
y.iiBiu, piuravuu.
ukraden, naravnost sumljivo pa je, da so za tako
Zabtivajto
svoto nihče ne oglasi kot lastnik. Rakoše se glede
Na drugem mestu omenjamo deficit v dr
pe Vieh gasSiiuah,
denarja na vse načine izgovarja. Ggav je torej de ksvsrash la v
žavnem proračunu, predloženem po finančnem
nar ? V petek pred 1. t. m. se Rakoše nakrat pri brivnicah ÈÆSF" i
ministru Bilinskem, ki znaša 42 milionov kron.
kaže na njivi blizu Irčevasi, kjer je Stritar pri so
Tukaj objavljamo najvažnejše številke proračuna,
sedu Jarcu pobiral krompir. Klical je Stritarja, češ, Iz stranke.
da si morejo čitatelji vsaj v glavnih črtah na
da ima nekaj zanj. S;ritar pa se za to vabilo ni
o Gorica. Zaupniki in kolporterji «Rdečega praviti sliko o državnem gospodarstvu. Veselega
zmenil. Rakoše se je podal v zaprto hšo domov; Prapora» so vabljeni, da se gotovo udeleže važ ne kaže ta slika mnogo, v celoti pa je zelo
tam je tri dni užival, kar si je bii nakupil. V ne nega sestanka, ki bo v nedeljo, 31. t. m. v Go žalostna.
deljo pa, ko je videl, da je Stritar sam doma, se rici, Via Teatro 20. Na sestanku se bo razpravljalo
Skupna potrebščina znaša po načrtu Bilin
je splazil k njemu, pa mu dal denarnico v kateri o kolportaži «Rdečega Prapora». Naj nihče ne skega dve miliardi 691 milionov in 499 477 kroti
je bilo 41 K. «Le vzemi,» mu je dejal, «to je Tvoje». manjka,
Pokritje 2 direktnimi i„ indirektnimi davki
o Krajna orsanizacija v Trstu naznanja vsem
Na vprašanje Stritarja, kje je to dobil, je odgovo novoizvoljenim zaupnikom, da se vrši prvo zboro
M <»’* "Marii 6«
ril: «jaz že vem kje». Pozneje mu je še rekel, da vanje zaupnikov v torek, dne 2. novembra ob nn ronov 400.741 kron, tako
da ostane netu
je denar našel pri nekem mlinu. Rakoše se je potem 8. uri zvečer v Delavskem domu II. nad. Dnevni kritega primanjkljaja 42,042.786 kron,
takem tri dni potepal okrog, kar označuje vpra ret: Konstituiranje zaupniškega zbora; izvolitev za
1900 sledSe’stevdkÏr'™
šanje, kako župan skrbi za otroka, izročenega mu upnikov v krajih, kjer je bila volitev nemogoča.
Izvolitev zastopnikov na jugoslovansko konferenco
v oskrbo. Stritar je odšel sam v mesto, tam so ga v Ljubljani. Razni predlogi zaupnikov in političnega
dobili Djegovi znanci, katere je začel «obdarova- odbora.
Za leto
vati». Spravili so ga do «ceglanja» ter ga oskubili
1900
1909
za 5 K. Po igri je najstarejši tovariš predlagal, da
Shodi.
kron
gredo v gostilno Hrastar na Drsko. Naročil je */,litra
Gorica, V soboto, 30. t. m. ob 8. zvečer je Dvor . . . ,
11,300.000
vina pa nekaj malega za prigrizek, tako da je ves
11,300.0#
v gostilni alla Stazicne, ulica Gampo santo važea Kabinetna pis:
184.4/0
račun znašel okoli 80 vinarjev. «Dolenjske Novice» sestanek železničarjev in tam bivajočih drugih de
188 981
3,944.520
so iz tega napravile račun za 6 kron. Tak čudež lavcev. Namen sestanka je ustanovitev krajne orga Državni zbor
4,082.684
Državno sodiš
68.364
je, kakor oni v «Novem Lurdu» samo pri tem listu nizacije za ta okraj. Pričakuje se obilna udeležba
67.048
4,602.110
Ministrski
svr
Celje. V nedeljo dne 31. oktobra t. 1. se Vrš-°
mogoč. Kje bodo 3 ali 4 pobje v malem času za
4,902.930
pili 6 krosi Stritar je na potu proti domu, ko je v Gaberjih pn Celju v gostilu! «pri Lastovki» oh Skupne zadev
310,184.890 310,176.890
pol 10. url dopoldan javeu ljudski shod z dnn? Ministrstvo za
46,215.424
52,058.316
zagledal svojega strica, vrgel denar od sebe. Našli
nim redom: Vzroki vednega podraževanja živil In
Ministr.
za
de
87,304.574
98,701.330
ga še 34 kron, katere so izročili županstvu.
kojjsumna društva. Poročal bo sodrug I Tokan “
Ministr. za u!
103,001.572 104,518,185

Domače vesti.

Finančno ministrstvo

813,272.926 754,516.950
Potem utemeljuje poslanec Burni nujni predlog
223,606.400 208,339.729 socialnih demokratov. Ta hip, pravi, ni nobena
železniško ministrstvo 705,961.853 550,384.570 zadeva nujnejša od vprašanja draginje,
predelsko ministr. .
52,752.128 50,598.840 vsled katere ne trpe le délavai, temveč tudi mnogi
p^vosodno ministr. .
92,548.190 krogi srednjih slojev. Poleg splcšnega položaja na
86,387.991
92,139.360 89,460.754 svetovnem trgu je kriva v prvi vrsti naša napačna
Ministr. za javna dela
4,187.093
—
[prava drž. stavb
carinska politika, da je mogla dobiti draginja pri
28,992.282
—
Stavbe, režija i t d.
nas tako strašno obliko. Govornik spominja na
687.100
Najvišji računski dvor
663.400 predlog poslanca Seitza glede na odpravo carine
99,024.596
Pokojnine................
91,627.627 na pšenico in zahteva, naj se poda avstrijska vlada
Skupaj....................... 2.691,499.477 2.406,554.543 v pogajanje z ogrsko, da se odpravi žitna carina
za eno leto. Socialna demokracija pač pozna ogrsko
IL Pokril)® •'
vlado.in
sedanji ogrski parlamant, pa ve, da se bo
Ministrski svet in
težko
doseglo
pritrdilo ogrskega kabineta. Ce se pa
upravno sodišče . .
2,770.140
2,934.200
po
tej
poti
ne more priti do cilja, pokazuje
Ministrstvo za notranje
zadeve ......................
2,115 554 S e i t z e v predlog drugo pot : Avstrijska vlada
2,180.367
naj nakupi pšenice, naj sama plača ca
Ministrstvo za deželno
rino,
naj da to pšenico zmleti v av
brambo..................
1,972.352
2,072.883
strijskih
mlinih in naj naloži tem mli
Ministrstvo za- uk in
nom,
po
kakšnih
cenah imajo prodajati
17,200.241
bogočastje ....
17,075.440
moko.
Skrbeti
moramo
nadalje za to, da pride
Finančno ministrstvo 1.592,798.221 1,569,159.045
dobro
in
ceneno
meso
v deželo. Končno se
191.737.690 183,610.370
Trgovsko ministrstvo
mora
z
Rusijo
in
z
balkanskim
državami skleniti
Železniško ministrstvo 776,176.990 566,443.100
veterinarska
(živinozdravniška)
pogodba.
Trditev
21,388.516 20,140.923
Poljedelsko ministr.
agrarcev,
da
bi
s
tem
nastala
nevarnost
za
prenos
4,212.377
4,349.150
Pravosodno ministr.
živinskih
bolezni,
je
prazna
pretveza.
Saj
se
lahko
29,012.170 28,920.750
Ministr. za javna dela
napravijo
ob
mejah
klavnice
pod
državnim
nad
468.049
—
Uprava drž. stavb . .
zorstvom
in
meso
se
lahko
vpeljuje
v
hladilnih
vo
260.560
—
Nove stavbe, režija i.t d.
zovih.
Seveda
se
ne
sme
tako
vpeljano
meso
izro

9,002.505
8,002.630
Pokojnine
čati oderuhom, temveč bi morale občine prevzeti
Skupaj
................. 2,649,456 741 2.404.647.482
dolžnost, da bi skrbele za obskrbo prebivalstva z
UniUuuai lega proračuna, ki priznava 42 mi
živežem. Kakor narašča draginja, tako se pa
lionov deficita, razkriva III. članek finančnega za
manjša v Avstriji prilika za delavski za
kona, ki se glasi:
služek. Inozemstvo se zapira radi agrarcev, doma
»Za pokritje državnih izdatkov se do’očajo
se pa delavec sili, izdajati vso svojo plačo za
s svoto 2.649,456.741 kron nastavljeni dohodki
agrarne produkte, tako da izgublja tudi notranji
direktnih davkov in indirektnih davščin ter ostalih
industrijski trg odjemalce. V bojih delavcev za
dohodnih virov države, ki se imajo pobirati po
zboljšanje položaja so pa oblasti še vedno pri
obstoječih določbah. Pri tem se pooblašča vlada,
stranske. Ministra Klein in Bienerth sta nekoč
pridobiti znesek 109,616.305 kron in sicer
izjavljala v državnem zboru, da straže stavkujcčih
za odplačilo splošnega državnega dol
v zakonu niso prepovedane. Ce se pa kakšnemu
ga, za izredne izdatke, stavbe in voznookrajnemu glavarju to dokaže, tedaj odgovarja, da
prometna sredstva državnih železnic
ga nič ne briga, kaj je govoril minister. Pri vsaki
ter za izredno naoboroženje deželne
stavki je videti, kakor da nimajo vlada in žandarji
brambe s kreditno operacijo (to se pravi,
nobenih drugih opravkov, kakor služiti kapitalistom
z novim posojilom).
kot hlapci.
Za pokritje še ostajajočega primanjkljaja se
Socialno-demokratični predlog zahteva tudi,
imajo porabiti višji dohodki direktnih in indi
da
stopi
vlada v dotiko z južnoameričanskimi in
rektnih davkov, ki se zahtevajo z zakoni o iz
avstralskimi
državami radi uvoza hlajenega mesa.
premembi določb za obdačenježgan ja,
o preuredbi odkazov za deželne tonde in o zni Štirideset odstotkov angleškega ljudstva živi od ta
žanju realnih davkov, nadalje o izpremembah kega mesa. Tudi na Nizozemskem je tako. Za
zakona o osebni dohodnini z dne 25. ok avstrijsko ljudstvo pa je dejal dr. Ebenchoch, da
tobra 1896, d. z. 1. 220, dalje odavkihnaded- je tako meso nezdravo. Nihče se pa ne razburja,
ščine in darila in oobdavčenju naturne da sto in Jstotisoč ljudi v Avstriji sploh celo leto
mineralne vode, o pobiranju davka našo- ne dobi mesa. Socialni demokratje stojimo na sta
lišču, da se morajo spričo sedanje draginje pora
dovko in podobne umetne napoje.“
Omenimo naj še, da bo za obrestovanje dr biti Tla iredltva, s katerimi se more prebivalstvu
žavnih dolgov leta 1910 treba za 62,07 8.507 K oskrbeti zdrava in cenejša hrana.
Trgovsko ministrstvo

več kakor leta 1909.
Protiljudski kurs v državnem gospodarstvu
se torej nadaljuje; vedno novi milioni se nakla
dajo ljudstvu, ki si ne more ob sedanji draginji
s svojim delom niti dovolj kruha zaslužiti, na
rame. Za olajšanje življenja tega ljudstva pa nima
država nobene stezice!
To ni več brezobzirnost To je gola norost
kapitalističnega zistema. Živino, ki mu mora dajati dela, gnoja, volne, končno še mesa in kože,
njen lastnik vsaj hrani; ljudstvo se pa molze,
molze in molze, paša se mu pa zagraja. In ta
slavni zistem noče razumeti, da je ob taki me
todi polom neizogiben !

Zadnje vesti.
Državni ibor.
Dunaj, 26. oktobra, Ko jB finančni minister
končal svoj ekspoze, so prišli
vrsto

u

■Djai predlogi o dnglijt.

Prvi js govoril krščanski socialec Dreiel, ki
je pripovedoval, da agrara niso krivi draginje. Edini
razlog so karteli in borza. Voh naj se odsek, ki
ima v šestih tednih poročati zbornici.

nptai plače in 1400 kronami stanarine in sicer?
kakor jo dokazano, na željo železniškega ministr
stva. Gospod Kr o y je sedaj uradnik države, ima
stopnjo, katere v redni službi še več kakor deset
let ne bi dosegel, dobiva lepo plačo od države in
nima dela, ker je na dopustu. Cudna protekcija za
nemško-radikalnega poslanca. Radovedni smo, kako
jo razloži železniški minister !
Dunaj, 27. oktobra. Danes se je nadaljevala
debata o nujnih predlogih, ki se tičejo draginje.
Govorili so poslanci Fresl (češki radikalec), dr.
Damm (nemško nacionalni agrarec) ter trgovin
ski minister dr. Weisskirchner. Damm seje
seveda zaganjal v vse, kar bi moglo res ublažiti
draginjo.
Weisskirchner je govoril zelo obširno. Ne
le živila, ampak vse je drago ia tega so krive tudi
zvišane delavske mezde, ki pa so opravičene. Toda
če sledi draginji živil zvišanje delavskih plač, tedaj
vpraša, kaj naj store tisti s stalnimi plačami na
stavljeni, ki nimajo organizacije? Priznava, da je
sedanja situacija težja kakor v drugih podobnih
slučajih, ker je poleg mesa tudi kruh, moka
in mleko drago in da pada industrialna kon
junktura ter grozi z brezposelno stjo. Z ogr
sko vlado se je avstrijska že dogovarjala radi žitne
carine, toda ona je odklonila odpravo carine,
češ, da leta 1909 ni bilo slabe letine (Čujte ! Čujte !)
Na naraščanje žitnih cen vpliva nedvomno tudi
to, da je na budimpeštanski borzi vkljub
ponovni krepki urgenci avstrijske vlade še
vedno terminska kupčija in blanco.
(Čujte! Čujte!) Treba je organizacij pro
ducentov in konzumentov, da se kolikor
mogoče izloči «ilegitimno» prekupovanje. Ce se bo
volil odsek, se bo vlada marljivo udeleževala nje
govega dela.
Nadalje so govorili J o h a n i s (socialni de
mokrat), ki je polemiziral z agrarci in tudi z mi
nistrom, Kotlar (češki agrarec), Buri val (češki
radikalec) in Horsky (češki klerikalec).
Potem so sledila vprašanja in razne osebne
zadeve.

Tarifi južne železnice..Dunaj, 27. oktobra.
Danes so imeli poslanci s Štajerskega, Koroškega,
Kranjskega, Primorskega in Tirolskega posvetovanje
radi nameravanega zvišanja tarifov na južni želez
nici. Od vseh strani se je protestiralo proti temu
namenu. Volil se je odbor, ki se ima baviti s to
zadevo in jutri obiskati železniškega ministra in
miuistrskega predsednika. V odbor so bili izvoljeni
poslanci Steinwender, Hofmann von Wellenhef, Mayr,
Rybar, Šuklje, Pittoni, Resel, Smitka, Malfatti,
Zeinser, Schmid in Gregorčič.
Ogrska kriza. Budimpešta, 27. oktobra.
Košut ima nov načrt za rešitev krize, po katerem
bi se imela sestaviti nova koalicija brez jus
thove skupine in brez Ljudske stranke. Tudi
temu načrtu ne zaupajo mnogo v političnih krogih.
Praske volitve. Berlin, 27. oktobra. Kakor
znano, je meščanska večina pruskega deželnega
Govorila sta še poslanca Bužinovsky in zbora na zavraten način ovrgla volitev štirih soci
alnih demokratov iz Berlina, češ, da volilni ime
Orizianu; potem se je razprava prekinila.
niki niso bili prav sestavljeni, dasi so bili v tistih
Jugoslovani so vložili nujni predlog radi za- okrajih, v katerih so zmagali meščanski kandi
vlačenja bosenske ustave.
datje, imeniki povsem enaki. Včeraj je bila vo
Dunaj, 27. oktobra. Na koncu včerajšne seje litev volilnih mož ter so v petem, šestem in
sedmem okraju socialni demokratje dobili
je vložil poslanec Rudolf Müller interpelacijo, po ogromo večino. V dvanajstem okraju so dobili
slanec dr. Ellenbogen pa je vprašal predsednika socialni demokratje 320, svobodomiselci 140, nao zadevi nemško-radikalnega poslanca Kroja, ki cionaini liberalci in konservativci 63 volilnih mož,
je našim čitateljem, zlasti železničarjem znan kot a treba cje še 170 ožjih volitev.
Kdoz Ito umerjen
Karb in, 27. oktobra,
eden tistih, ki so se najbolj trudili, da bi razrušili
Predvčeranjem, ko se je japonski državnik knez
železničarsko organizacijo. K r o y je bil adjunkt 11 o na kolodvoru v Karbinu sešel z ruskim finan
na železnici Udje-Toplice in ko je bil izvoljen za čnim ministrom K okove e m, ga je neki Koreposlanca, je zahteval, da naj mu železnica dovoli janec napadel in tako težko ranil, da je Ito čez
trajen, plačan dopust. Omenjena železnica ni ho pol ure umrl. Napadalca, ki je streljal, so zaprli.
Izjavil je, da je namenoma ubil Ita, ker se je
tela storiti tega, a gospođu Kroyu se je pojavil hotel maščevati za nesrečo svoje domovine. Poli
skrivnosten rešitelj ; salzburška lokalna železnica ga cija je prijela še več Korejancev, ki so priznali, da
je namreč prevzela, imenovala za nadzornika so prišli v Karbin z namenom, organizirati atentat
ter mu dala dopust. Že takrat se je mislilo, da ima na Ita. Na Japonskem je vest o umoru silno raz
železniško ministrstvo svoja prste vmes, ker je bilo burila prebivalstva. Mrtvo truplo prepeljejo v dovendar težko razumeti, da bi privatna železnica
(Toina v centralni Ameriki. Novi Jork, 27.
prevzela tujega uradnika le zato, da mu plača gažo
ira Predsednik republike Nicaragua je naporepubliki San Salvador vojno. Boj se j'e
in ga pušča na dopustu. Zdaj pa je doletela nemnrirAl. Bati se ie. da se vpleteta tudi
čko-radikaluega gospoda še večja sreča: Severozapadna železnica ga je dan preden je bila podr
žavljena, imenovala za višega revidenta s 3600 kro-

Priporočamo.našim gospodinjam pravi :kavni
pridatek iz zagrebške tovarne.

Pozor v tujini S

za leto 1910
Naročila in denar je poslali

Ljubljana, S". Petra cesta 31.
Zaradi preselitve t 6
JWWk

Upravi „Rdečega Prapora“ v
Cjubljani.
Kavarna

Milko Krapeš

,Unione‘ v Trsta

urar in trgovec z zlatnino, zapriseženi
aodnijeki cenilec, Ljnbljana, Jurčiče? trg 3

ulica Caserma iu Torre Blanca

priporoča svojo bogato zalogo različnih stenskih in
źepDih ur, kakor tudi zlatih in srebrnih verižic, uhanov
in prstanov. V zalogi imam tudi gramofone in plošče
s slovenskimi napevi in godbo. Z ozirom na bližajore
se velikonočne iu binkoštne praznike, naj nihče ne zamudi
te prilike, ker bodem prodajal po znatno nizkih cenah.
Malo dobička, veliko prometa! Cenike pošiljam zastonj
in poštnine prosto !
52 50

se priporoča.

Modni salon

M. Sedej-Strnad
Ljubljana

i3-8

Prešernove ulice št. 3 (v palači .Mestne
hranilnice.
priporoča cenjenim damam svojo bo
gato zalogo klobukov najnovejših
fason in najfinejiega okusa.

k
k
g
k

Pod Trančo štev. 2. T_
52-42

priporoča svojo veliko zalogo

ÄbZwifo; «r »Æswifeï
r jÇieûQiora Mä/bducwA«

'45— 38

perila za dane, gospode in otroke. Ro
kavice, nogavice, kravate, bluze, obiekce,
predpasnike, čepice, 1.1 d. Vezenje umet
nih cvetlic. Nagrobne vence s trakovi.
Tsa oprava za novorojenčke. Damski
slamniki najnovejše mode. Krasne ,peče‘
vedno v zalogi. Specialiteta za delavce:

Celui! oi d-ovratniki, prša ln
manšete.
Nizke cene

Telefon

&

à*.

177

la^=Jr^=lr=Jr==Sr=Ir=Jr=Jr.

L. Tomažič

35

letni velik
nspehl
52-46

Močan želodec,
pravilno prebavo
ter odprtje telesa

Toplo se priporoča kavarna

„ILIRIJA“

Gosp. gostilničarjem in p. n.
slavnemu občinstvu priporočam

Ljubljana
31—23
Kolodvorske ulice (3 minute od
južnega kolodvora)

zagrebško ia
; češko pivo :

lil
**1

Telefon irte'v. 108«

ZZZZZ

Pogačarjev trg

Pozor!

Odprta vsak dan celo noč.
Posebna Boba na razpolago.

jùs 5oHlR, ljnbljana

trgovina pri ,Solnca1 za vodo

Ljubljana :: mestni trg

lil
H»

Klobuke, cilindre
Ani A A v najnovejših fagonah in v
Vv|JlvV velikih izberah priporoča

Katinka Widmayer

H. Suttner

Pozori

Ivan Vrečko

Cena 80 vin., po pošti 19 vin. več.

Svojim čitateljem priporočamo, da se
oziraje na take tvrdke, ki inserirajo v
aašem listu.

razpošiVa ure, zlatnino in
srebrnino na vse kraje svet’,
obrnite sezanesljivo’na domačo slovensko
tvrdko. — Veliki novi cenik zastonj.
Novost : Ploščnata, tanka, prava
ntkelnasta Anker - Roskopf ura na 6
kamnov, pokrovi ostanejo vedno beli,
prav natančno 36 ur idoča K 4 50. —
Srebrne ure od 6 K naprej. — Večletno
jamstvo. Ako blago ne ugaja, se denar
vrne nazaj. — Verižice s slov. trakovi :
nikelnasta K l'2O, srebrna K 5'—. 14

lev trgovini s popijem

je ravnokar izšel.

asHsaHBs

Iz Winterthura v Švici se nam piše:
Kakor je „Rdeči Prapor“ že poročal, traja
tukaj že peti mesec stavka stavbinskih delavcev
in podjetniki so besni, da se ne dajo izkoriščani
proletarci vkrotiti kakor nema živina. Da bi mogli
zmagati po ravni poti, ne mislijo več; edina
njihova ideja je, dobiti tuje delavce kot stavko
kaze. Ker pa poznajo delavsko solidarnost, za
tajujejo tujim delavcem resnico, kakor le morejo.
Tembolj je potrebno, da pouče delavci svoje to
variše o resničnem položaju.
Sledeči slučaj naj pokaže, kako brezobzirno
in brezvestno ravna ta gospoda. Zadnji četrtek je
neki agent, ki išče stavkokaze, dobil v Buchsu
štirinajst izseljencev, ki so se vračali iz Amerike
v Belgrad. Z lažnjivimi opisi se mu je posrečilo,
zvabiti jih v Winterthur. Vožni listki v domovino
so se jim vzeli, zato so dobili listke v Winter
thur in obljubo, da se jim izplača diferenca, ko
bodo 20 dni delali. Noč od četrtka na petek so
morali utrujeni in lačni potniki prebiti v Čakalnici
na kolodvoru, pa ne vsaj na kupu slame, temveč
na golih tleh. V petek so se pripeljali v Winter
thur in tu so jih takoj spedirali po avtomobilu v
Sulzerjevo podjetje, čigar lastnik je pravi kras
švicarskega „Nationalrata“. Za prebivanje so j m
odkażali barako, ki je obdana z visokim plotom.
Vsak izhod jim je bil strogo prepovedan. Na delu
so šele izvedeli, da je v podjetju stavka. In takoj
so izjavili, da ne marajo biti za nobeno ceno
stavkokazi in so opustili delo. Seveda so zahtevali,
da se jim izplača, kar se jim je obljubilo v
Buchsu. Toda dolgo se je podjetje upiralo. Potem
so rekli delavcem, da se jim pošlje denar v do
movinsko občino. Kajpada so odklonili tudi to
in končno se jim je izplačal vsaj del njihovega.
Na to so zapustili podjetje. Pred durmi so jih
pričakovali stavkajoči zidarji in so jih spremili v
svoj lokal, kjer so se mogli okrepčati. Pripove
dovali so, da že več dni niso dobili druge hrane
kakor suh kruh, šele zdaj bi se mogli zopet
enkrat najesti. Tužen je bil pogled na uboge
proletarce, ki so tako sijajno izkazali svojo soli
darnost. Mnogobrojno ljudstvo, ki je bilo na kolo
dvoru, je bilo zelo razburjeno.
Za sedanji položaj je značilno, da se ceni
izguba, ki jo imajo podjetniki od te stavke, že
na poldrugi milion frankov. Eden najhujših ka
pitalističnih hujskačev je dejal te dni javno : „Ne
znosni, vso kupčijo ovirajoči položaj traja že
skoraj pet mesecev. To razmerje se mora hitro
in brezobzirno odpraviti.“ Dobro, toda to raz
merje se da le na ta način odpraviti, da ugode
delodajalci upravičenim delavskim zahtevam. O
tem jih bo poučila mednarodna solidarnost de
lavstva.

se doseže, oko se uporablja mno= gokrat odlikovano---------

želodčno tinkturo
lekarna PiecoUja
Ljubljana, Dunajska cesta.
Steklenica 20 v. Naročila po povzetju.

združenih plvovaren Žalec k.
v Cjubljani

Telefon fet«'*-« 1öS

priporeč» «vojs

Izborno pivo v sodcih ln steklenicah.
ZALOGA V SPODNJI ŠIŠKL

Mt 3?

Izdajatelj in edgovaru: uradnik Fran Baril.
Tilka

iv. Pr, Lampret ? Kranju,

hbala v Ljabljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 KI
za četrt leta 3 50 K, mesečno 1.20 K
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K; za Amerike za pol leta
9'50 K za četrt leta 4-80 K
Fe«iae»ia Mavllka )• «,

Re klamaclje so poštnine proste
Nefrankirana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserati: Enostopna petit-vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

V Ljubljani, v soboto, dne 30. oktobra 1909.
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NASLOVA: Za dopise in rokopise sa list: UFOdniäfetfO
'Bdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne pošiljatve
naročila an list, reklamacije, inserate i. t d. : Uprftvnldtvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana, Selenburgova ulica 6/IL

Vabilo na naročbo.
Sodruge in prijatelje vabimo na novo na
ročbo, dosedanje naročnike pa, katerim je potekla
naročnina koncem meseca oktobra, da jo zopet
obnové.

„Rdeči Prapor“
izhaja trikrat na teden ter velja

Za Avstro-Ogrske dežele:
K 14*—
za celo leto
za pol leta
n 7*—
„ 3 50
za četrt leta
na mesec
n 1*20
Za Nemčijo:
za pol leta
K 7-90
za četrt leta
n Al
** _
Za Ameriko:»i
za pol leta
K 9*50
za četrt leta
„ 4-SO

Polagoma se torej vendar izpreminjajo časi
in približujemo se resnici, čeprav s polževo pošto.
A če se veselimo tega, moramo paziti, da ne po
stane veselje preveliko. Vse izboljšanje je namreč
doslej teoretično in nihče še ne ve, kaj bo s prak
tičnim uspehom.

Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri
poročajo naš tist svojim sodrugom, prijateljem in
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka
varnah, v katere zahajajo in naj nam pošljejo
naslove takih znancev, ki bi ga naročili, če jim
ga pošljemo na ogled.

Upravništvo „Rdečega Prapora“.
Poglavje o draginji.
Avstrija je počasna država; to je že davno
znano. Vendar se ne sme popolnoma obupati nad
njo, zakaj polagoma, polagoma se veudar opaža
nekaj napredia. Dokaz: V državnem zboru je raz
prava o nujnih predle gib, ki se tičejo draginje. Go
voril je tudi trgovinski minister dr. Weisskirchner
Ja — njega ekscelenca ni tajila draginje. Narobe.

PODLISTEK.
Dalje.

Sma.

Ta hip se je zgodilo, kakor v starih prav
ljicah, v tistih milih, po vijolicah drhtečih, iz
solnčne kopeiji vstajajočih pravljicah, ki zanikujejo
ves stvarni svet, da lahko vstvarjajo neverjetne,
nemogoče sveto?; . Zgodilo se je, da se je nevidna
Vila pojavila nad mojo glavo, čitala mojo tajno
željo in jo hipoma pretvorila v resnico. Blejsko je
zero je bilo moj ocean, brezbrežen in neskončen.
Vseokrog je šumela voda, nad menoj pa so se
dvigali veličastni oboki neomejenega horizonta, v
katerem je izginil dražestni otok, v katerem so ss
pogreznili zeleni bregovi s svojimi sumnimi goz
dovi in nebotičnimi snežniki ob eni, s svojimi si
vimi zidovi stariMkih spomenikov in z belimi vi
lami nu drogi strani. Ostal je samo vsemir in jaz.
In druzega nič • • •
la druzega nič...

»Ičkov,

ü

notai,

da se ni iz onih svetlih

«B»®0' izpod M0jega fiolD’’ Vča,i

™

s‘’Mn°

'e”

Ta ae taka abotnUno, kako. .taja. Moja
M ni bila „obodna; p.*'
I. pornča« iz reem'rJ'i na

nlje, is večnost, k določen čaa.

.olj. » J«
‘

Kar po vrsti je priznaval gospod minister: Žito je
drago, moka je draga, meso je drago, mleko je
drago .... In draginja je sp lošna, ne le lokalna
prikazen.
Velik napredek. Zakaj doslej je bila druga na
vada. Če so socialni demokratje govorili o draginji
in zahtevah, da se kaj stori proti nji, je bil odgo
vor kratek in jedrnat: Draginje sploh ni.
Zdaj je torej draginja oficielno priznana in to
je tem važnejše, ker gospod dr. Weisskirchner ni
le trgovinski minister, temveč tudi član tiste krščansko-socialne stranke, ki je najbolj rohnela, kadar
se je delavstvo pritoževalo nad draginjo in katere
drug Član, dr. Ebenhoch, je pred dvemi leti kot
poljedelski minister razvijal «zeleno zastavo» in
naravnost povdarjal kot svojo dolžnost podraženje
poljedelskih pridelkov.

‘

Pa tudi s teorijo se je vredno nekoliko pobaviti. Gospod minister je s precej močnim po
vdarkom pripovedoval, daje draginja splošna
prikazen, če bi sedeli v državnem zboru sami
socialni demokratje, bi si bil lahko prihranil ta
trud, kajti socialni demokraciji niso povedale nje
gove besede nič novega. Da je draginja v prvi
vrsti posle lica naših splošnih socialnih razmer, da
segajo njene korenine v temelje kapitalističnega
gospodarstva, da je draginja ena med oblikami
izkoriščanja, brez katerega ne more biti kapitali
zem, je socialni demokraciji že tako davno znana
resnica, da nas gospod Weisskirchner ne more
presenetiti, če nam «razodene» košček te resnice.
Socialna demokracija je torej le dosledna, če se ne
bojuje le proti današnji hipni draginji, temveč proti
kapitalizmu sploh in če je njen namen, nadome
stiti kapitalistično gospodarstvo s socialističnim,
t. j. s splošno ljudskim.
Ona žena je sedela kraj mene v čolniču, njen
pogled se je upiral v moje oči. In njen glas je
vzdihoval: Reši me!
Bilo mi je neumljivo. Vedel sem, da ni res,
kar gledam in poslušam, a vendar je bilo tako,
kakor bi bilo res. Pijanost mi je silila v glavo,
omotica je lovila mojo zavest, po živcih mi je vi
hralo nekaj upornega.
Proč! Konec! Kam me vodijo te sanje, ki
uničujejo vidni svet in dejanje? Kaj mi je mar ta
žena in njena usoda? In kako naj jo rešim?
— Tista seicil Videl si jo, grozna je, uničuje
me, umorila me bode. Reši me tiste sence!
Ah 1 Razum ! razum ... ! — Zopet tista senca.
Kaj je vendar s to senco? Ali je bila obmana ali
vizija, ali sploh ni bilo nič? Kadar se dotaknejo
te sence, mi postanejo misli nejasne.
Pogled se mi je zabodel zopet v ogromno
praznino, ki se je širila okrog mene, misli so se
mi razblinile po njej, a vendar se nisem mogel
popolnoma rešiti premišljavanja. Po jasnem ozračju
so plavale temotne sanje.-----------Voda je močneje zašumela, moj ocean je bil
zopet malo jezero; videl sem otok, obrežje in par
koračajev od mene čolnič, v katerem je sedel moj
znanec, dr. Mravlje.
t
— Ho, ho, kaj pa je s taboj? Česa iščeš ti
po gorenjskem raju? me vpraša glasoviti salonski

Leto XII.

Ampak gospod dr. Weisskirchner ne zna biti
tako dosleden kakor sooialna demokracija; in kot
trgovinski minister kapitalistične države ne sme
biti tako dosleden. Zares : Ekscelenca se je kmalu
spomnil, da je prišel iz krščansko socialne stranke
na ministerski sedež; nikakor torej ne gre, da bi
zavrgel aigumente in fraze, s katerimi so znali
krščanski socialci tako vspešno razburjati in dražiti
filistre preti delavcem. In ko se jo spomnil, je
gospod minister povedal: Draginje so krive tudi
zvišane plače delavcev.
Dr. Weisskirchaer ni sedaj popolnoma pod
komando svoje stranke. Nekoliko samostalnosti ima
minister vendar, Torej ni dejal po stari krščansko
socialni navadi : «Draginjo delajo sociji,» ampak
hotel je glumiti pravičnost in se kazati nepristran
skega semintja. Povzpel se je za trenotek celo
na višino priznanja, da so zvišane delavske plače
opravičene ; in komaj bi človek verjel, da je celo
omenil, da slede zvišanju delavskih plač podraževanja živil.
Za človeka, ki je zrastei med krščanskimi so
cialci, je to res že precej. Zal, da vse to vendar
ne doseže popolne resnice. Med draginjo in izbolj
šanjem delavskih plač ni prav nobene zveze. Dra
ginja je — dr. Weisskirchner je to sam priznal
— splošna prikazen. Na Dunaju in v Ljubljani in
v Lvovu in v Spljetu je meso drago, predrago za
delavca ; na Češkem in na Štajerskem, v Śleziji in
v Trstu je kruh drag kakor medicina. Povsod so
se izdatki ljudstva pomnožili. Kaj pa je z izboljša
njem delavskih plač .... Če se je kaj doseglo, ni
bilo nič splošnega. V kakšnem posameznem mestu,
v kakšni posamezni stroki so delavci po hudem
boju pridobili kaj malega; v kakšnem stiku naj bi
to bilo s splošno draginjo?
Hudo občutna pa sploh ni draginja induttrialnib proizvodov. Kar leži kakor mora na vsem
nebogatem prebivalstvu, je v prvi vrsti draginja
živeža. Prav ta pa je popolnoma neodvisna od
delavske mezde. Večjih siromakov si ni lahko mi
sliti od ubogih poljedelskih delavcev, od hlapcev
in dekel na kmetih. A recimo, da bi se bile mezde
lev, obrnivši svoj čolnič umetno, gracijozno, tako
da je plaval vzpored z mojim. V njegovem glasu
je podrhtavala komaj opazna ironija, čutil sem jo
bolj nego slišal.
Moj odgovor je bil povsem banalen.
— Vozikam se po jozeru, saj vidiš. Po go
renjskem raju ne iščem ničesar razven zdravega,
čistega zraka. Kaj pa ti?
— Ej, jaz, jaz 1 Kaj naj delam sedaj v pustem
mestu? Dolgočasno je tam, da človek ne ve, kaj
početi. Ves svet je na deželi, kaj naj torej jaz
delam doma?
— Seveda, Ti. V mestu je zima Tvoja, zima
z gledališčem, s soarejami, s plesovi, koncerti, z
vsemi zabavami, kjer je dosti lepih žensk. Saj si
menda še vedno stari don Juan.
— He, he, stari don Juan. Ti pač ne raz
umeš tega. Na smrtni postelji se bodeš jokal, da
nisi porabil življenja. Kaj pa bi bilo življenje brez
lepih žensk?
__ Čudno, da se vendar ne oženiš, «o taro

misliš.

„

n, ...

__ Saj pravira, da me ne razumeš. Oženiti
sel To ne bi bilo težko. Toda vezati se? Ej, pri
jatelj, to ni nič. Uživati hočem in — no, ali poznaš
tisto Rigolettovo pesmico! «Le izpremena krajša

nam čas.»

'
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teh revežev kaj zvišale; kaj ima to oprayiti s ceno
moke in mesa? Domači trg ne ravna cen domačih
pridelkov po lastnih stroških, ampak pG cenah
tujih pridelkov, za katere se mora plačevati
prevoz in carina, česa domači veleposestniki
vendar ne plačujejo. Avstrijski agrarec prodaja
svoje pridelke za enako ceno, naj plača svojemu
delavcu 40 vinarjev in frakelj žgaoja, aii pa dve
kruni na dan.
Do popolnega spoznanja draginje in njenih
vzrokov ne pride kapitalističen minister. In če bi
bilo odvisno samo od vlade, bi lahko draginja
trajala, dokler bi hotela. Sami se ministri ne spom
nijo nobenega sredstva, če se jim pa katero
svetuje, tedaj nagubančijo čelo in pravijo, da je
stvar nevarna.
Tako torej ne pojde, ampak treba bo boja.
V zbornici ga vodijo socmlno-demokratični poslanci
z vso vnenso ; da pa bo Djihov boj vspešnejši, bo
treba pokazati, da niso poslanci sami, temveč da
so njihove zahteve zahteve vsega zavednega de
lavskega ljudstva.

„Edinost“ in slovenska soc. demokracija.
«Ali ostanejo besede, izreč« ne na (eškem socialno-demokratiknem kongresu iz
socialno-demokrat’ćnih ust tudi brez vtisa
na našo jugoslovansko demokracijo? Ali
si hoče ta poslednja še nadalje trdovratno
mašiti oči in ušesa pred potrebo evolucije
po čeških izgledih?»
«Edinost»,

«Edinost» je prinesla v št. 275—277 od
1. oktobra t. 1. članke: <Socialna demokracija in
narodnostni problem», opiraje se na 9. shod češke
socialno-demokratične stranke v Pragi. Naravno je
po načinu pisave <Edinosti» in mišljenju ljudi, ki
stoje za «Edinostjo», da se slika vse, kar je če
škega, s blestečimi barvami. Članki so precej eno
stranski posnetki iz drugih časopisov ter se bavijo
osebno z referatom sodruga dr. Smcrala: «O na
rodnostnem vprašanju». Socialna demokracija češka
se je na shodu in v javnosti o tem referatu sicer
laskave izrekla, ni pa prikrila svoje pristne sodbe,
da je poročilo dr. Šmerala le doktrinarno.
Poročevalec «Edinosti» bi bil gotovo še bolj
vzhičen, ako bi mu bila dana priložnost biti pri
sotnemu na onem veličastnem zboru. Videl bi tam
zastopnike socialne demokracije češke, cvet češke
inteligence in cvet češkega delavstva, odvetnika
poleg inženirja, zdravnika, učitelja, pa do priprostega tvorniškega delavca in delavke, vsi enako za
vedni zastopniki češkega delavskega ljudstva. No,
privoščili bi člankarju «Edinosti» tudi videt', kako
nastopajo poleg inteligence ti zastopniki delavstva
sami, žuljavih rok, v priprostem suknjiču, kako
samozavestno kritikujejo referate svojih sodrugov
akademične izobrazbe, ia kako kažejo tako inteli
genco v svojem nastopu, katere zaman iščemo pri
tržaških slovenskih akademičnih izobražencih. So se
pač učili češki samouki, tvorniški delavci z vso
željo po izobrazbi hrepenečega proletarstva, čitali
se in premišljali, In ne vem,, če bi sploh danes
dobil na Slovenskem akademično izobraženega člo
veka is narodnjaških in liberalnih krogov, ki bi bil
kos, enemu teh tvornikih delavcev dajati odgovor 1
Pa še nekaj bi moral člankar «Edinosti» na licu
mesta konštatirati: zastopstvo češke socialne de
mokracije je bilo gostoljubno sprejeto v stolnem
mestu Pragi, in za zborovanje je bila na razpo
lago velika dvorana «Narodnega doma» na Srnichovu.
Ko sem dobil v roke prvi članek «Edinosti»,
sem smehljaje konštatiral laskavo priznavanje delo
vanja češke socialne demokracije; no, nehote se
mi je vrinila misel: konečni referat člankarja pa
bo vprašanje: In naša slovenska socialna demokra
cija? In zopet sem se moral nasmehniti, ko sem
v tretji številki res dobil ono neizogibno vprašanje
in neizogibno poniževanje slovenske socialne demo
kracije. Saj bi «Edinost» ne bila «Edinost», ako bi
kaj tacega ne pisala 1 «Edinost» je sicer jako huda,
ako kdo pljuje v lastno skledo; no, za boga, slo
venska socialna demokracija vendar ne spada v
domačo slovensko narodnjaško skledo, saj smo še
vedno zavrženci, slovenski proletarci peleg naših
malomeščanskih slojev od odvetnika dol pa do
štacunarja! A, ko bi bil čiankar videl in slišal
nastop Etbina Kristana, delegata slovenske socialne
demokracije, ko bi bil videl in slišal pozdrav istega
od strani češke socialne demokracije, potem se
veda bi ga oblila rdečica sramu, da je. stavil ono
vprašanje slovenski socialni demokraciji.
Pred večtisočnim občinstvom v narodni areni
v Smichovu je govoril E. Kristan «o narodnem

Dober tek!
“

,
f
, go gospodarili liberalci pod pokroviteljstvom gorivprašanju»;
škeza magistrata, u :avcem pa bo prav zadnji än
r ut
v sajc oje bil shod v to svrn «s _
sklican. Govoril je poleg najboljših govornikov rotovške gospode pokazai, da »o delavski interen
čeških dr. Soukupa in Nemca, a govoril je tako, Je tedaj v pravih rokah, če jih zastopajo deiavci
da so urnebasni klici naravnost otemnUI prizna sami. Pokazati se mera, da je delavstvo solidarne
z zastopniki, ki jih je izvolilo in pripravljeno aa
vanje, katero je češka socialna demokracija dajala boj za svoje pravice proti vsem klikam. Tako be
Konec prih.
lastnim govornikom.
delavriu pravica morala zmagah.
Črna na Koroškem. Pred otvoritvijo držav
nega zbora so postali naši klerikale! zelo živi in
na svoje precej veliko začudenje smo doživeli,
Gorica. (Atentat ua bolniško b 1 adaje prišel poslanec Qra.}'eCha.4per^ v‘J1®
gajno.) Razmere pri goriški okrajni bolniški di- v Črno in v Možico, prirejat shode. Spremljal ga
gajni so čitateljem «Rdečega Prapora» vsaj deloma je urednik celovškega „Mira“, Smodej in oba
znane. Zato bodo ložje razumeli, kar imsmo dwne
sta govorila. Bilo je zelo zanimivo; kdor namreč
poročati ; kdor namreč sploh ne pozna dosedanjega ni klada in se je sam zanimal za to, kar se godi
položaja, bi prav težko verjel zadnji atentat go v državnem zboru, se je lahko čudil, kako znajo
riške magistratske gospode ua omenjeno blagajno. klerikalci zavijati resnico. Nas v tukajšnji dolini
Odkar so pri volitvah delavskih delegatov zmagan t _
imajo pač za velike tepce in mislijo, da se nam
socialni demokratje, je goriški magistrat sila ner- lahko vse obesi in da moramo vse verjeti. Goitalijanskem meščanskem taboru se

Dopisi.

sklepom delavskega
kako so klerikalci delali obstrukcijo na škodo
razveljavili, v vsakem jajcu iščejo dlako, pa se jeze delavstva, znano nam je pa tudi, kako -so pri
kakor brezumni, ker ne dobe nobenega pravega
vsaki priliki preprečili, kar so socialni demokratje
povoda. Nervoznost se je pa še neskončno pove predlagali v korist delavstvu. Grafenauer se je
čala, ko je odbor odpovedal bivšemu ravnatelju
bahal z obstrukcijo in je pripovedal, da bodo
Travaniju službo. Tisti dan, ko se je to zgo
klerikalci
razbili parlament, ko se zopet otvori.
dilo, je bil ogenj v strehi. Kajti Travani je ljub
Mislil
je
pač,
da bodo vsi poslušalci smatrali to
ljenec italijanske signorije, ker je šovinist kakor
za
junaštvo.
Potem
je Smodej govoril o soci
malokateri, povrh pa že zagrizen nasprotnik de
lavcev, zlasti slovenskih. Da je gospod Travani alnih demokratih, kako se organizirajo in kake
vložil rekurs proti odpovedi službe, se nam seveda je naraslo njih število. Seveda smo se organi
ne zdi čudno ; njegov položaj v blagajni je bil tako zirali, ko smo spoznali prazne Irienkaine obljube
ugoden, da je pač umevno, če poizkuša, kar le Povedal je tudi, da je prišel v Crno in v Mozico,
more, da bi si ga zopet pridobil. Toda gospod ker ni imel druzega posla. To je seveda tudi
Travani je stranka in ima pravico, varovati zanimivo. No, nam se zdi, da je prise! uraîenauer
svoje interese, kakor najbolje ve in zna. Nad zato, da bi zopet njega volili, če bi bii državni
strankami pa bi moral stati urad, pri katerem je zbor razbit. Upamo pa, da ne bo več ftinogo
Travani rekuriral ; na to pa je prva inštanca, go takih, ki bi se dali preslepiti. Delavci že vidijo,
riški mestni magistrat popolnoma pozabil. Razve kako daleč jih je pripravil klerikalizem, mali
ljavil je sklep blagajniškega odbora, čeprav je bil kmetje pa tudi že polagoma spoznavajo, da gre
popolnoma pravilen. Če ima razsojati med bolniško gospodom le za svoje interese, ne pa za ljudstvo.
blagajno in svojim političnim pristašem, ne raz Kmalu bo klerikalcem tudi pri nas odklenkalo.
mišlja goriški magistrat dolgo, ampak razsodi v Gospodje se bodo že prepričali. Ljudstvu pa pri
prid svojemu varovancu, če bi bili odborniki bol poročamo, naj čita delavske časopise, da bo po
niške blagajne mameluki, bi bilo magistratovo učeno in da se ne bo dalo za nos voditi ljudem,
sredstvo zelo enostavno. Toda odbor se je po- ki ne morejo zastopati ljudskih interesov, ker
služil svoje pravice in je vložil proti magistrato- morajo braniti koristi posvetnega in cerkvenega
vemu ukazu rekurz na namestništvo. Vložiti se kapitala.
mora tak rekurz pri prvi instanci ; torej se je tako______________________________
zgodilo Sedaj pa je sledilo nekaj nezaslišanega; 0
delavci
flelavkel
namesto da bi bil magistrat poslal rekurz dalje naV pondeljek, 1. novembra (praznik) ob 10. do*
mestništvu, kamor je bil namenjen, ga je položil
kdove v katero miznico in tam je ležal celih poldne bo
šest tednov. To dobo pa so gospodje porabili,
v gostilni Marzlni
da bl se domislili, kako si pomagati iz zagote. In
izmislili so «imenitno» sredstvo. Napeljali so za
stopnike mojstrov, ki so čiani upravnega odbora,
da so demisionirali in navedb, da jim ni mogoče Qa katerem bomo protestirat» proti
skupno delati z delavskimi zastopnik». Sedaj je 1
atentatu goriškega magistrata na
imel magistrat pretvezo, ki jo je hotel dobiti
okrajno bolniško blagajno.
Suspendiral je odbor ter ukazal, da izroči
upravo zastopnikom, ki jih je imenoval Važnost dnevnega reda Vam ni treba razkladati.
magistrat sam. Motiviral pa je svoj ferman z Pridite torej v čim večjem številu iz mesta in oko
demisijo mojstrov ia z malenkostnimi rečmi, ki ne
lice, da bo naš protest impozanten.
pridejo niti v poštev.
Sklicatelji.
Niti besedice nočemo izgubljati o nezakoni
tosti tega ravnanja. Konstatiramo samo, da je
danes prešla uprava blagajno v roke magistrata, Strokovni pregled.
čeprav se je pravilno konstituira! odbor in zbor
Seja strokovne komisije bo v torek, 2. no
delegatov. Seveda, ena blamaža več ali manj je
vembra ob 8. uri zvečer v prostorih združenih
goriškemu magistratu že vseeno.
strokovnih organizacj v Šelenburgovi ulici. Dnevni
Radi samolastnega in neutemeljenega magi red zelo važen. Priporoča se, da pridejo vsi
stralnega ravnanja je odbor takoj pooblastil so brez izjeme.
A. Kristan, strok, tajnik.
druga dr. Tumo, da nemudoma protestira pri
namestništvu v Trstu. Ta čas nam rezultat pro
testa še ni znan, nikakor pa ne dvomimo, da bo Shodi.
namestništvo razveljavilo povsem nezakoniti, ten
Gorica, V seboto, 30. t. m. ob 8. zvečer je
denčni sklep magistratove gospode.
v gostilni alla Stazione, ulica Čampo santo važen
Da bo pa našim čitateljem stvar popolnoma sestanek železničarjev in tam bivajočih drugih de
jasna, naj navedemo, da imajo na rotovžu glavno lavcev, Namen sestanka je ustanovitev krajne orga
tri razloge za svoje ravnanje : 1. Travani je, kakor nizacije za ta okraj. Pričakuje se obilna udeležba.
smo že povedali, italijanski šovinist ia zato ga ho
Celje. V nedeijo dne 31. oktobra t. 1. se vrši
čejo varovati z vsemi sredstvi. 2. Delavski zastop v Gaberjib pri Celju v gostilni «pri Lastovki» oh
niki se niso dali zastopnikom gospodarjev straho pol 10. uil dopoldan javen ljudski shod z dnev
vati. 3. Odkar je v bolniški blagajni novi odbor, nim redom : Vzroki vednega podraževanja živil in
morajo gospodarji r e d n o plačevati delavske konsumna društva. Poročal bo sođrug 1. Tokan iz
prispevke, česar prej ni bilo.
Ljubljane. Delavstvo iz Celja in celjske okolice ae
Zadnji razlog je gospodi skoraj najvažnejši, vabi na mnogobrojno udeležbo.
kajti še nad nacionalnim šovinizmom stoji žep. Da
gre gospodom red, ki ga zahteva socialistično
vodstvo blagajne, za kožo, se bo pa razumelo, če
navedemo nekoliko številk. Od meseca maja 1908
doslej so morali mojstri plačati bolniški blagajni .. ,v 8,1°0î "Delavske tiskovno družbe v Ljub«
1972 K 43 vin. globe, ker niso pravočasno dela ^Tazveze’t velezanimivega
naznanili delavcev, kar seje moralo dognati, detoiaLn n°SJ,- -ŠP®*SV inkvizicije». To
sve^inie divjanje klerikalizma ua Španko so nenaznaDjeni delavci zboleli. V omenjenem skem n
času, od maja 1908. dalje, se je poslalo mojstrom, celi ami; k6 V te’ ^ezeb v zadnjem času zopet v
ki niso pravočasno obračunali, 219 terjatev za rei hodi
rime*?1 okrutnosti pojavlja. Kdor tcVpog
v razmere nesrečne Spaaznesek 16.005 K 05 vin., reci petnajsttisoč in pet -J
» hežele, ki jo je klerikalni fanatizem privedb »
kron 95 vinarjev! Nerešenih terjatev je še 41 za
3725 K 14 vin., skupaj torej 260 terjatev za
propada, naj si naroči «Tajnosti špaosr?
15.731 K 23 vin. Še od starega liberalnega odbora oje». Izdaja jih v zvezkih po 10 vinarjev <
'
je izterjati 6.757 K 90 vin., kar se pač najbrž* ’t 6/II V°a dtUŽba V L^nbliani>» Seiend» uuca
nikdar ne izterja.
, ...T® 80 ,žt.ev’lke» ki iasao gevore, kako so gosnoZahtevajte
danli liberalci in to tudi razlaga, zakaj da «i
»© vseh goitllaah,
mohtri tako hudi na delavski odbor. Marsiko?
kavarnah tn - •
beli, da ne more več tako slepariti kaknr «.«»„s S

« Zdrav želodec imamo in nie nas no titfi v tnWi«,
»„»«. i„, « ,i,

velik, shod

Umetnost in književnost.

fab» »a», k,

i

brivnicah

K* »

Kb,ttenie

»u«

, ,mto

pn w lekarnar E. V. Fellar v Stubici, Brin trg št 26Î,

p„,i>c

imHi’L?] °bČe PnlJublJen- Posebno so
ga
™e.11 vsl.ed njegove zavednosti, ki ga je du.ua
dičila,,
radi elani tukajšnje kovinarske organizacije, koji
je bil zvesti član. Lep pogreb, ki mu ga je na
pravila kovinarska organizacija, se je vršil v ne
deljo, dne 24. t. m. Bodi mu zemljica lahka!

je ravnokar izšel

Zadnje vesti.

Cena 80 vin., po P°^ 10 vžu’ ve®’

Državni zbor.

Naročila in dp»*' je pos ati

Dnnaj, 28. oktobra. Na današnji seji se je na
daljevala razprava o nujnih predlogih radi
draginje.
Prvi je govoril krščanski socialec Stöckler,
ki je zagovarjal uboge, nedolžne agrarce in se za
Društvene vesti.
ganjal v socialne demokrato kakor znana agrarna
s' Delavska, šola v Ljubljani V okviru Splošne žival, če vidi rdečo barvo. Ge bi se sprejeli so
njJiFfke ■''■ete «Vzajamnost» se je ustanovila tudi cialno-demokratični predlogi, pravi ta modrijan,
/e/of delavska šola, ki bo imela poleg rednih bi bil kmečki stan uničen. Odprava žitne carine bi
/udi izredne tečaje. Celo zimsko sezono bo trajal koristila samo židovskim špekulantom. Kmetje ni
pouk v sledečih predmebh: 1. Znanstveni sociali
zem; predavatelj Etbin Kristan. 2. Društvena majo nobenega upliva na cene; največja krivica
zadene prekupovalce. (Kdo pa se največ bojeval
organizacija in zadružništvo; predavatelj Anton
Kristan. 3. Praktični tečaj: Naloge zaupnikov in
proti prekupovanju, če ne socialni demokratje?
funkcionarjev ; vodja tečaja Ivan Kocmur. Iz
Prav krščanski socialci in vsa meščanska armada
redni tečaji se bodo razglašali od slučaja do sluse jim pa prilizuje, ker potrebuje njihove glasove).
a/a; pričel se je že pouk v dramatičnem tečaju,
Potem je britko tarnal, da ni na deželi dosti de
ki ga vodi Etbin Kristan. Vrhutega bo «Vza
lavcev in da trpi poljedelstvo največ vsled tega.
jemnost» prirejala tudi predavanja za širše kroge.
(Kdo pa je kriv, da jih ni ? Nemara jih socialni
Kdor se želi vpisat: v Delavsko šolo, naj se oglasi
v društvenih prostorih v Šelenburgovi ulici. Šola demokratje pode v Ameriko?) Nazadnje se Slöckler
se otvori z začetkom novembra.
še pritožuje, da je poslanec Hagenhofer dobil
nekako grozilno pismo.
Posl. dr. Renner: Anonimna pisma se vr>
Domače vesti.
žejo
proč.
— Volitev obrtnega fodišča v Ljubljani. Do
Poslanec
Kraus (nemški radikalec) se čudi,
datno k razglasu o razpisu volitev prisednikov in
namestnikov obrtnega sod žča, ki se ima ustano da molči socialuo-demokratični predlog o draginji
viti v Ljubljani in prisednikov vzklicnega sodišča, premoga. (Kraus je namreč tisti junak, ki se je
se odreja volitev za volilni razred delavcev na ne pred dvtmi leti nesmrtno blamiral s svojim zani
deljo, dne 14. novembra 1909 in za volilni razred
podjstnikov na torek, dne 16. novembra 1909. Vo kanim predlogom o podržavljenju premogokopov.
lilo se bode v sekcijah, sestavljenih po krajevnih Možakar bi strašno rad veljal za strokovnjaka, pa
skupinah, ki se na podlagi § 5., odstavik 2. mini nima o rudnikih nobenega jasnega pojma. Tudi
strske naredbe z dne 15. julija 1909, drž. zak. štev. danes je na dolgo in široko govoril o tem, edino
112, določajo takc-le: I. sekcija obsega občine
kar je pametnega povedal, je pa pobral iz nekega
Brezovica, Dobrova, Log, Rudnik in Vič ter voli
na Glincah (občina Vič). — II. sekcija obsega ob predloga, ki so ga že davno vložili sccialni demo
kratje, namreč da naj država monopolizira trgo
čine Črnuče, Devica Marija v Polju, Dobrunje, Je
žica, Moste in Podgorica ter voli v Mostah. — vino premoga na veliko.)
IU. sekcija obsega občine Medvode, Spodnja Šiška,
Posl. dr. Licht (nemški naprednjak) izjavlja,
Šmartno, Št. Vid io Zgornja Šiška ter voli v Št.
da
bo
glasoval
za oba nujna. predloga. Globočji
Vidu.
IV. sesutje
sekcija uusega
obsega občine
Lip- f
Viau. — ir.
vuuine Grosuplje,
urosupije, Liip...
ljenje, Račna, Slivnica, Št. Jurij in Šmarje ter voli vzrok draginje, ki se čuti enako v mestu m na deV Stranski vasi (občina Grosuplje). — V. sekcija | želi, je ta, da je padla kupovalna moč denarja in
obsega občine Iška Loka, Iška Vas, Pijava Gorica, I da pada vrednost denarja, Govornik polemizira
Studenec, Tomi,šeij Vrtanje in Zemlje. ter voh l s ttfinskim ministrom, ki ni označil stališča
na Studencu. — VI. sekcija obsega 1. (šolski okraj), 1
2. (Št. Jakobski okraj), 5. (predkraji). 6. (Vodmat) vlade. Draginja mleka se da razlagati s tem, da se
producira premalo mleka. Država bi morala dati
okraj mesta Ljubljane ter voli v Ljuoljani. — VII.
sekcija obsega 3. (Dvorski okra?) in 4 (Kolodvorski na razpolago sredstva za izboljšanje poljedelske teh
okraj) mesta Ljubljane ter voli v Ljubljani. — nike. (Jeseni 1907 so to že predlagali socialni de
Skupni izid volitev, izvršenih v teh sekcijah, se mokratje. Rennerjev predlog je bil takrat zelo
ugotovi in razglasi pri VI. sekciji v Ljubljani. —
Ura pričetka iu zaključka volitve ter volilni lokal jaseni) Agrarci so industriji zaprli trge n. pr.
se naznanijo najkasneje osem dni pred volitvijo na Balkan in posebno Rumuńsko.
Poslanec Moraczewski (poljski socialni de
krajevno običajni način v vseb občinah, ki pripa
dajo okolišu obrtnega sodišča. Volitev v tretji sku mokrat), ki je izvoljen v kmetskem okraju in za
pini «trgovski obrati» se mora vršiti ločeno od stopa na tisoče kmetskih volilcev, dokazuje, da bi
ostalih skupin obrtnih podjetij. Vsako posamezno
volitev vodi od obrtne oblasti določeni volilni ko se carina na žito takoj labko odpravila; moka in
misar, ki odloča o identiteti volilcev ia o veljavnosti kruh bi postala vsled tega cenejša, ne da bi
oddanih glasov, ne da bi biia dopustna nadaljna imeli kmetje škode. Govornik dokazuje, da se
pritožba. Volitev se prične ob določenem času ne veleagrarci po krivem sklcujejo na kmete, ki sami
glede ne število došiih volilcev in se zaključi ob trpe vsled draginje. Govornik polemizira potem
določeni uri. Voli se na ta način, da se osebno
s trgovinskim ministrom, ki si je olajšal svojo na
oddajo glasovnice. Samo v skupini podjetnikov
«kjo voliti za ženske njihovi zakonski možje ali logo s tem, da je vso krivico odvrnil na ogrsko
pa pocono pooblaščene tretje osebe. Osebe, ki v vlado. Končno omenja sredstva proti draginji mesa
volilnem imeniku niso vpisane, ne morejo voliti. iu dokazuje, da je strah Rusinov pred odpiranjem
Volilci oddajajo svoje glasovnice po vrsti, kakor se mej neopravičen.
javijo. Izvoljen je, ^dor združi nase absolutno ve
Potem govori še Mladočeh Kratochvil
čino oddanih glasov. Gs se pri volitvi ne doseže
s
čimer
se debata zaključi. Za genoralnega govor
absolutna večina, se odredi ožja volitev med onimi
osebami, ki so dobile največ glasov, Pri morebitni nika sta izvoljena poslanec H o 1 y (contra) in
ožji volitvi smejo voliti samo one osebe, ki so vo Renner (pro).
lile pri prvotni volitvi in se 0 tem izkažejo z voHo ly (češki agrarec) se boji odprave carine
;dno izkaznico, ki je bila pri prvotni volitvi zaznamenovana. Proti volilnemu postopanju in proti (seveda!) in zagovarja ustanovitev skladiških zadrug.
Razprava se prekine. Prihodnja seja jutri ob
Ugotovitvi izida volitve v smislu § 12 min. od
redbe z dne 23 aprila 1898. drž. zak. š‘teY> 56, ni 11. dopoldne.
dopustna pritožba.
Dunaj, 28. oktobra. Danes so vložili po
— «Glasbena Matica» v Ljabjant priredi v
soboto, 6. novembra ob 8. zvečer v dvorani hotela slanci Soukup, Resel in sodrugi nujen predlog
«Union» velik koncert, na katerem nastopi hrvat zaradi konfiskacijske prakse. V predlogu se izvaja,
sko pevsko društvo «Kolo» iz Zagreba pod vod da se dogajajo zadDje mesece, zlasti pa odkar se
stvom svojega zborovodje gosp. Antona An dela, je zaključilo 19. zasedanje državnega zbora, neza
jVa koncertu sodelujejo operni pevec vitez C amma- slišani slučaji konfiskacij. Višino je praksa never
rots, moški in ženski 2bor «Kola» (90 članov) in jetnega konfisciranja dosegla na Goškem, zlasti v
orkester •Slovenske Filharmonije pod vodstvom Pragi kjer se lahko opaža pravo izjemno stanje
kwelnika gosp» Vaclave Ta lich a. Sedeži po 5, 4, glede’ na časopisje. Podobno je pa tudi v drugih,
deželah. Ker take razmere popolnoma
3,
podkopavajo pravno varnost, onemogo
čajo javno kritiko, prizadevajo časo
pisom teško škodo in izročajo tiskovno
Zanimivi spored objavimo
lv'n“„ pn,
Foo nkfnhra ie umrl v S svobodo, eno najvažnejših pravic dr*
~ Bartol
L ;e bil žavl janov, neizobraženim cenzorjem,

Upravi „Rdrf«?3 *«»•»“ »
f/ubljam.

I

ljubljanski bolnišnici sodrug M’hiaop na- * «0 predlaga, da naj zbornica sklene t
njegove blage napo poklicu kovinar; vsled

Vlada se poziva, naložiti tiskovnim oblastvom,
da ravnajo v izvrševanju tiskovne cenzure z nai
večjo objektivnostjo in poskrbeti v vsakem oziri
da se zaščiti v državnih osnovnih zakonih zaiamoT zi
yD-a svob°da- Vlada se P°z>vs, da predloži zbornici Hemudno načrt mo der ne ira tiskovnega zakona.
* 1

na»5<’ntoren®a pri Łwoorjn. Dunaj, 28. oktb.
S° SrC zbral1 zast°Pniki nemških meščanskih
",
Lu e g e r j e v o povabilo pri njem. Na
vzočih je bilo tudi pet ministrov. Razpravljalo se
je o sankcioniranju nemških nacionalnih zakonov
m o političnem položaju. Vsi udeleženci so morali
dati Lueger ju častno besedo, da bodo strogo
molčali o posvetovanju.

Nemški mlnliter rojak. D u n a j, 28. oktobra
Ko so zadnji čas prihajale s Češkega demonstra
tivne izjave za nemškega ministra rojaka dr. Schreinerja, je nastal sum, da jih je mož sam naročil,
la sum je tem bolj opravičen, ker se je njegovo
imenovanje za ministra izvršilo po podobni intrigi.
Na zadnji seji izvrševalnega odbora nemških strank
je bil glede tega interpeliran in po daljšem obo
tavljanju je priznal, da je imel nekake telefonične
pogovore s tajnikom nemškega Volksrata na Če
škem. Končno je dejal, da je pripravljen demisionirat», ampak da se mu sedaj ne zdi čas primeren,
(Seveda ne!)

Dunaj, 29. oktobra. Dižrvni voz je zopet na
mrtvi točki. Parlament je zaključil svojo zadnio sejo
ole predsednikovem naznanilu, se da skliče prihodnja
seja pismeno, Fresl pa je klicali: «Živio § 14».
Pravi se, da bo prihodnja seja 9. novembra. Toliko
še sa potrebuje menda baron Bienerth, da mu
pride kaj na misel. Ia nazadnje bo to, kar iztubta
y debelem tednu, še vedno kaj neumnega. Avstrija
je imela pač že vsakovrstne figure na krmilu svoje
barke, ampak take usmiljenja vredne nerode kakršen
je ta ubogi Bienerth, vendar še ne. Češki radi
kalci so otroci, ki ne vedo, kaj delajo. Če demon
strirajo svoja široka grla, mislijo, da je to junaštvo,
ni če imajo z vlado kakšen račun, tedaj razbijajo
po pultih, zato da ne pride do računanja in se
nasprotnik reši z njihovim kravalom. Ampak vse
otročarije teh pobičev ne bi našle nobene prilike,
ako jim je ne bi dajala Bienerthova ubožna vlada
pri vsakem koraku. Udeležba ministrov pri predvčerajšnem sestanku nemških politikov na rotovžu pri
Luegerju, o kateri smo včeraj poročali, je res taka
politična breztaknost, da je edino čudo, če se zdaj
famozni ministri čudijo, da ljudem taka demon
strativna pristranost ni vseena.
Današnja seja seje začela torej s kravalom,
katerega so takoj vsi razumeli, le ministri ne.
Takoj pri otvoritvi so se začeli oglašati češki ra
dikalci, ki so najsmešnejši v tem, da mislijo, bogve
kako modro in korajžno da zastopajo — seveda
oni edini! — češke interese. Zmerjali so predsed
nika zborniae Pattaia, ki je bil tudi na tistem
sestanku, kličoči : Pojdite na rotovž ! Ali imate seje
v rotovški kleti ? i. t. d. —■ Ministrov ni bilo v dvo
rani. Čez nekaj časa je vstopil Haerdtl in takoj
so ga češki radikalci nahrulil', kje ostaja Bienerth ?
če je v rotovški kleti?
Na to niso nemški radikalci mogli ostati mirni.
Zapustili so svoje sedeže in pohiteli k češkim ra
dikalcem, kjer so se začeli prepirati. Kmalu so bili
s spisi po pultih in kraval je bil gotov. Trajal je
dobre četrt ure.
Mod tem so se prečitali vložki in izvršile odsekove volitve. Na (o je dobil besedo poslanec dr.
Renner kot generalni govornik za socialno-de
mokratični predlog o draginji. (Njegov krasni
govor objavimo prihodnjič obširno.) Takoj v začeteku je ožigosal zadnje dogodke in je dejal:
«Včerajšnji dogodki so res znamenje in izraz
zanemarjenosti naših javnih šeg. V celi konstitucio
nalni praksi še ni bilo tega, da bi se predsednik
kakšnega parlamentarnega zastopstva udeležaval
strankarskih posvetovanj. Znano je, da ne sme iti
predsednik angleškega parlamenta niti ob novih vo
litvah na volilni shod, da bi poročal o svojem de
lovanju. Mi pa smo včeraj doživeli, da je bil pred
sednik parlamenta na strankinem posvetovanju in
značilno je, kako propadajo naše javne šege, če se
prestavlja ministrsko predsedništvo v kadilni salon
županov in če se pravica, imenovati in odpuščati
ministre, ne izvršuje več na dvoru, ampak v
Trebnici (kjer ima nemški Volksrat za Češko svoj
sedež). S to zanemarjenostjo javnih šeg je v zvezi
zanemarjenost šeg v tej zbornici in le en vzrok
imamo za zlo, ki ga pomenijo ti parlamen ančn
n jTvni dogodki: To je tehnična obstrukcija, ki
onemogoča, da bi se s to vlado primerno ob

računalo.
dal nekak0 izjav0) češ da se od
njega ne more zahtevati, da bi postal bitje, ki ne
pripada nobeni stranki.
F H Sledila je dolga vrsta popravkov.
Pri glasovanju se je nujnost pre d l o g o v
o draginji soglasno sprejela. Nadalje se
ip snreïel predlog, da se odkažejo odseku, ki se
sestavi iz 52 članov in ki ima najdalje v 6 tednih

Por°pa^jem se razpravlja v nujnih predlogih, da
ostane odsek za socialno zavarovanje v
permamenci kar se soglasno ,s Pre j J* ;lf
P
Po raznih interpelacijah naznanja predsedm 1
da se skliče prihodnja seja pismeno.

Izhaja r LJnbljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 Kf
za četrt letu 3 50 K, mesečno 1 20 K
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta 4'80 K
B*a«a nesna ttavllka 18 ».

Ra klamacija so poltnine proste
Nefranklrana plama se ne spre
jemajo. Rokoplal se ne vračajo.
Inserat! : Enôstopna petit vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

V Ljubljani, v torek, dne 2. novembra 1909.

118. štev.

NASLOVA: Za dopise in rokopise za list: Uredništvo
•Bdečega Prapora., Ljubljana. — Za denarne pošiljatve
oaro'ila an list, reklamacije, inserate i. L d. : Upravništvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana. Šelenburgova ulica 6/11.

Vabilo na naročbo.
Sodruge in prijatelje vabimo na novo na
ročbo, dosedanje naročnike pa, katerim je potekla
naročnina koncem meseca oktobra, da jo zopet
obnové.

„Rdeči Prapor“
izhaja trikrat na teden ter velja

Za Avstro-Ogrske dežele:
za celo leto
K 14“—
za pol leta
„ 7-—

za četrt leta
na mesec

„ 3 50
„ 1*20

Za Nemčijo:

za pol leta
za četrt leta

K 7*90
„ 4*—

Za Ameriko:

za pol leta
za četrt leta

K 9*50
„ 4'80

Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri
poročajo naš Ust svojim sodrugom, prijateljem in
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka
varnah, v katere zahajajo in naj nam pošljejo
nasiove takih znancev, ki bi ga naročili, če jim
ga pošljemo na ogled.

Upravništvo „Rdečega Prapora“.
N. D. 0. v Trsta.
(K njenemu občnemu zboru.)

Torej vendar, dr. Mandič je obdržal predsed
stvo N. D. O. še za daljše 3 moreče. Njegove moči
so fl ično opešale v zadnjih dveh letih tako, da se
čudi, kako more človek sploh toliko prenašati. —

PODLISTEK.
Stasa.

Dalje.

— Torej si na Bledu, da se tukaj po svoje
zabavaš, da najdeš žensko ?
— Da jo najdem? A, a, bolje se mi godi.
Našel sem jo že in menda bode kmalu vse
v redu.
— Čestitam.
Razgovor mi je bil zopern. Tako lepo je bilo,
preden se je pojavil ta .Veilchenfresser“ in on
mi je s svojimi prostimi besedami vse pokvaril.
Toda iznebiti se ga nisem mogel. Na jezeru ni
križpotov, da bi ga lahko vprašal;
— Kam pa sedaj? Ti greš na desno? Ali,
j oprosti, jaz moram na levo.
Moral sem poslušati.
— Ti ne poznaš prave slasti, je nadaljeval,
ar je človek oženjen, pride vsakdanjost v hišo.
ii nič. Ne maram ljubezni brez boja. Človek
ora truditi, premagovati zapreke, vedno nove
ke in tako mora zmagati. To je uživanje.
draei, ako bi ti vedel, koliko truda sem
v oži iv svojo najnovejio pridobitev I Kol.ko
Eb ženske so pač čudneI Moja
TAovo ^ubijena vame a vendar
‘J woja prilaganja —

Pač šibak mož! In poleg tega še oče rodbine, za
katero mora služiti kruh kakor uradnik. Ti ubogi
proletarec! Zato pa se čuti delavca med delavci!
Pri svojem odstopu je dr. Mindič obenem zo
pet <zarisal> enega svojih delavskih ali socialnih
programov. — Vsa konfuzija naših akademičao
izobraženih politikantov v Trstu zija iz njegovih
uvajanj. Pravi: da je delavstvo ona podlaga, na
katero bodo zidali piramido svoje narodne bodoč
nosti. Narodnost nikakor ni prazna beseda, kakor
pravijo <rudečkarji>, ampak narodnost je «čuvstvo».
Zato pa hočejo delovati za blagor naroda složno z
drugimi stanovi. Meje interesov posameznih stanov
se dajo prav lahko začrtati : vsakemu stanu uaj se
pusti, da bo delal v svojih mejah.
Cernu, dr. Mandič, pa je bilo potem treba
lastne delavske organizacije? Ali nimate politične
orgnizacije, ki slove na lepo ime «Elinost» pod
geslom: «V edinosti je moč»? Saj ta «edinost»
skrbi po svojem programu, da pridejo vsi sloven
ski stanovi do polne veljave in do polnega raz
voja. Ako se dajo meje teh stanov tako lahko za
črtati, iu ake najde-seveda pod vodstvom tržaških
prvakarjev — vsak stan v «gotovih» mejah mo
gočnost, se polao razvijati, potem se je tudi tržaško
delavstvo lahko razvijalo prav sijajno v «gotovih»
svojih mejah pod varstvom narodnjaške g i politiškega vodstva. Cernu je bilo treba posebne «Na
rodne delavske organizacije»? Kaj ni morda «Eli
nost» zadostno narodna? Ali pa morda «Elinost»
vendable zaneinaïja nižji stan delavstva in se peha
iu trudi za stan odvetnikov, obrtnikov, trgovcev
i. t. d. ? Zakaj ste torej ustanovili N. D. O. in ru
šili tako princip: «V edinosti je moč»? No, usta
novili ste jo proti slovenski socialni demokraciji.
Ne interes delavstva, ampak interes narodnjaškovodečh krogov sle zastopali, in v te kroge hočete
sami, in če mogoče tudi na prvo mesto.
Vsled splošne volilne pravice je tržaško poli
tično vodstvo brez armade v mestu, ako niste bili
razcepili slovenskega delavstva v dva tabora: v j

Leto XII

socialno-demokratičen in narodno-delavski. _ Po
srečilo se Vam je rušiti geslo. «V edinosti je moč»,
glede delavstva, in zaman ste izkušali ohraniti to
geslo v lastni hiši, ko je končno slovensko delav
stvo v Trstu preko Vaše volje in preko računov
tržaških voditeljev moralo začeti stremiti po za
stopstvu lastnih interesov, ne glede na tiste «gotove»
meje ostalh slovenskih stanov. Vidite torej, dr.
Mandič. Vaš greh je stopil na javna. Delavstvu se
pomaga le po razrednem boju, po poti internacio
nale, in že gibanja v vrstah N. D. O. v Trstu
Vam je najboljši dokaz za to. Nič Vam ni poma
galo klepetavo očitanje, da rudečkarji ne priznavajo
narodnosti. To je le brezmiselna trditev Vaša, dr.
Rybaf « in dr., ki bije resnici v obraz. Ali Vam ni
znano, da je slovenska socialno-demokratična stranka
pred leti ustanovila društvo «Ljudski oder» za go
jitev samostojne narodne izobrazbe med slovenskim
delavstvom v Trstu? Ali Vam ni znano, koliko se
je to društve trudilo in koliko je žrtvovalo za javna
predavanja in ljudski pouk? Pa Vam li ni znano,
da so tržaški narodno-vodilni krogi odrekali vsako
sodelovanje pri izobrazbi delavstva, da, celo one
mogočili so sodelovanje akademikov, ki bi bili sicer
voljni ?

Iz vseh izvajanj morate Vi, kot inteligenten
človek, konstatirati : za socialno-demokratično stranko
ni narodnost prazna fraza, marveč je ravno socialna
demokracija prvič znanstveno op.-edelila pojem na
rodnosti in odkażała nje krog. Narodnost je socialni
demokraciji strogo kulturno vprašanje (pa
ne čuvstvo) in kot tako ga mora in ga tudi dejan
sko visoko spoštuje. Dokaz: da se nikjer ni storilo
toliko za izobrazbo nižjih slojev, nego ravno v
socialni demokraciji. — Ne poznate li izdajanj «Ti
skovne družbe ljubljanske» ? Kaj ste proti temu vi,
narodnjakarji, storili za izobrazbo vašega ljudstva?
Torej tudi pri svojem odstopu se niste sra
movali rabiti proti socialni demokraciji zopet ne
poštena podtikanja, da bi opravičili s tem egoistična
svoja stremljenja pri ustanovitvi N. D. O. — Torej

bilo nekaj novega. Ne prisegam sicer na tisto soprog? — Na seji je, mi je odgovorila. — Hm,
.veni, vidi, vici“, a tako težko mi ni šlo še nikdar hm, on ima sedaj pogostoma seje, sem dejal. —
prej. Mož je bil zvest — to je njen argument. Kako menite? — No, nič. Čudno, prej ni imel
Kako naj bi sledila glasu svoje ljubezni, dokler toliko sej. — Ali pa mi je povedala, da je v
ji je on zvest? Vsa moja filozofija je bila piškava. gledišču. — Pa Vas ni vzel seboj? — Ne. —
Kaj sem ji vse dokazoval! Zaman. Ej, prijatelj, Hm, da se mu ljubi, trikrat gledati to dolgočasno
to mika. Sedaj je moj razum dobil opravila Pre J igro! — Vidiš, tako je šlo. To ni bilo nič slamišljeval sem na vse strani. Začel sem celo za ' bega. A v njeni duši se je moralo vendar nekaj
sledovati njenega moža. Tudi to ni nič pomagalo. zgoditi. V njeno družb<nsko življenje se je vlegla
Bil ji je v resnici zvest. No, tedaj se je začel neka senca.
satan oglašati v meni. Spomnil sem se .Sevilj
Slišal sem dosti. Vsemi je bilo jasno. Vse, vse.
skega brivca*, tiste slavne arije don Basilija o
Da, kaj mi je mar ta žena, kaj njena usoda?
obrekovanju. Toda premagal sem hudega duha, In vendar sem občutil v prsih pekel in vse zeleno
kajti to bj bilo neumno. Kdo ve, česa je ženska gozdovje ob bregovih mirnega jezera se mi je
zmožna? Ako bi jo pripravil do misli, da ji je zdelo rdeče, kakor v krvavem ognju. Prvi hip
mož res nezvest, bi lahko dosegel ravno nasprotno sem mislil, da moram prekucniti doktorjev čoln.
od svojega cilja. Moral sem torej izmisliti kaj Bil sem besen. Drugi hip sem se zakrohotal, da
finega in vso stvar tudi fino uprizoriti. Ha, danes je moj demonski glas odmeval od otoka in od
občudujem sam sebe. Kako sem to izvel ! Ničesar gorovja.
ji nisem povedal, moja lastna vest mi potrdi, da
V rokah sem občutil jekleno moč. Zasadil
nisem nikogar obrekoval. In vendar sem dosegel sem veslo v vodo in moj čoln je letel čez jezero,
svoj cilj, se pravi: v kratkem ga dosežem. Na kakor bi ga vlekli demoni. Doktor je ostal daleč
pragu že stojim.
za menoj. Klical me je, nisem poslušal. Ob bregu
Radoveden nisem. Zasebne reči drugih ljudi sem privezal čolnič in kar so me noge nosile,
so mi Hekuba. Kdo vé, kako mi je prišlo ta hip sem zdirjal v tisto hišico, kjer ml je ona sinoči
vprašanje na jezik?
govorila o senci.
Konec prih.
— Kako si pa storil to?
Prav enostavno. Zvečer, kadar njega so

To n.. ,e | proga ni bilo doma, sem vprašal: Kje pa je vaš

tuđi pri svojem odstopu štejete slovensko socialno
demokracijo med skupne sovražnike slovenskega
delavstva? Prav na Vaša mesto pridejo morda še
radikalnejši narodni délave*, prav bode, ako ti na
rodni delavci samostojnejše nastopijo proti buržo
aziji družbe okoli «Edinosti». Po naravnem razvoju
pojde stvar tako daleč, dokler ne poči napeti lok.
Socialno-demokratična stranka slovenska pa je del
onega velikega svetovnega gibanja, ki že danes pre
ustroja prav močno človeško družbo, in če se tudi
razvija vsled malenkostnih naših gospodarskih in
intelektualnih razmer le skromno, razvije se gotovo.

zboru spoznavati marsikatero lepo misel socialne
demokracije in učil bi se spoštovati tudi strem
ljenje naše male, zatirane in zaničevane slovenske
socialne demokracije.
Toma.

Društvene vesti.

§ «Ljudski oder» T Trsiu naznanja, da otvori
svojo novo urejeno knjižnico v nedeljo, dne 31. oKtD.
ob 10. dopoldne. Z dnem 15. novembra bo pa
knjižnica odprta za vse politično in strokovno
organizirane delavce. Delavci, ki so organizirani y
tržaških skupinah zveze prometnih delavcev, si
izposojajo knjige na dom začenši že od nedelje
31. t. m. in sicer brez posebne odškodnine, dočins
„Edinost“ in slovenska soc. demokracija. bodo
morali drugi delavci plačevati malo odškod
Konec.
nino 4 vin. za vsako izposojeno knjigo. Knjižnica
Ko je E. Kristan razlagal stališče slovenske bo odprta vsak torek, četrtek in soboto od 8. do
socialne demokracije o narodnostnem vprašanju, 10. zvečer ter v nedeljah od 10. do poldneva
je vprašal množice češke: je li kaka razlika med Knjižnica je naravnost krasno urejena. Društvo je
nakupilo vse nanovo izišle in stare zanimive slo
nami in njim pri tem vprašanju, in odgovorilo mu venske knjige, Poleg vseh dobrih in najboljših slo
je tisoč in tisoč grl: Ne! ne! mi vsi smo ene in venskih in hrvatskih beletrističnih in zabavnih
iste misli, in ne more biti razlike med nami. Vo spisov ima društvo malone vse znanstvene in
ditelji nemške in češke socialne demokracije čislajo znanstveno-poljudne slovenske in hrvatske knjige.
E. Kristana kot socialista, znalca in govornika, Tudi ima društvo vse nekdanje «Letopise» in vse
«Zbornike» «Slovenske Matice». V društvenih pro
tako kakor mu gre------------E. Kristan je danes
storih pa imajo delavci na razpolago vse letnike
eden najboljših govornikov v Avstriji. Seveda «Slovana», «Naših Zapiskov» in več letnikov «Ljub
«Edinost» tudi tega ne more verjeti,----------- saj
ljanskega Zvona», Pleteršnikov «Slovensko-nemški
slovar», Janežičev slovensko-nemški in nemško-sloje E. Kristan le Slovenec.
Clankar «Edinosti» bi torej moral iti v Prago venski slovar, hrvatsko-francoski, francosko-hrvatski
i. t. d. ter vse v slovenskem jeziku izišle zakonike,
spoznavat mnenje slovenskih socialistov o narodnem
tržaški mestni štatut in več drugih dragocenih
vpra'anju in spoštovati zastopnike jugoslovanske knjig, ki jih društvo iz različnih ozirov ne more
socialne demokracije------------doma pač ni pri
izposojati na dom, poleg tega pa lepo število slo
ložnosti. Saj so predstavitelji naprednih in na venskih, hrvatskih, italijanskih in nemških časnikov.
rodnih strank na Primorskem vstvarili tako nizek Sedanji odbor društva je prepričan, da se bodo
naši delavci koristno posluževali knjižnice, saj bodo
nivo javnosti shodov in diskusije, da sploh ni mo tako koristili sebi in društvu, ki je pravkar naro
goče priti v resno diskusijo z E. Kristanom in slo čilo zopet lepo število spisov, ki bodo tudi ostali
vensko socialno-demokratično stranko.
na razpolago delavcem v društvenih prostorih.
§ Drnktvo «Ljudski oder» naznanja, da otvori
Češki narod šteje danes med vsemi evropej
prihodnji teden letošnjo sezono predavanj. Sezono
skimi narodi relativno največ socialnih demokratov, bo letos otvoril sodr. Regent s predavanjem o
skoraj trikrat toliko nega najbolj social-demokra- postanku in o socialnem dein političnih strank.
tično organizirani narod nemški. Izmed 70 dr Prvo predavanje bo v petek dne 5. novembra ob
žavnih poslancev imajo najmočnejšo socialno-demo- 8. uri zvečer v «Delavskem domu», II. nadstr.
kralično frakcijo, t. j. 24 poslancev. In vendar so Predaval bo o prvem delu imenovanega predmeta
in sicer: 1. Postanek političnih strank in
Cehi na narodnostni meji, kjer bi po zmedenih na njih razvoj. 2. Reakcionarne (nazad
zorih ljudi okoli «Edinosti» bilo megoče le na njaške) in konservativne stranke. Društvo
rodno češko delavstvo in ne internacionalno. Pre pričakuje, da bodo slovenski delavci obiskovali
pričana je pa lahko «Edinost», da se slovenska kakor druga leta tudi letos naša predavanja v ve
socialna demokracija razvija ravno po isti poti likem števila.
kakor češka, ne sicer numerično, ker Slovenci
nismo industrialen narod, in naša inteligenca svojih Dopisi.
akedemičnih dolžnosti ne izvršuje. Dokler so bili
Spodnja Ôiika. V poročilu o zadnji občinski
češki socialni demokratje preganjani, potisnjeni v seji v Spodnji Šiški je treba pod točko 17 po
ozadje ter zaničevani od lastnih meščanskih strank, praviti novo naklado na meso, ki naj iznaša
tedaj je sovraštvo češkega delavstva proti lastnemu 30 % in ne 3 % ; ta 30 % naklada bi donašala
meščaustvu prekipevalo, in se je internacionala v letnih dohodkov na podlagi zaklane živine v
starem smislu več povdarjala. Ko pa je socialna lanskem letu K 2464*37, kakor je sledeče proračunano: 1111 komadov goved, od katerih se je
demokracija narasla poleg nemške in ni bila več
plačalo direktne naklade K 5*04 od komada. 30%
malo dete poleg močnega brata — nemškega so naklada od tega bi iznašala na leto K 1679*83.
cialista, se je emancipirala, in sedaj stoji češki so 857 telet direktne naklade 84 v od komada, 30%
cialni demokrat poleg nemškega kakor močan brat naklada bi iznašala K 215*95; 1439 prašičev di
rektne naklade K 1*26 od komada, 30% naklada
poleg močnega brata.
bi iznašala K 506*14; 421 koštrunov direktne
Slovenska socialna demokracija — posebno v
naklade 34 v od komada, 30% naklada bi iz
Trstu — je danes obsovražena in zaničevana našala K 43*96 ; 28 jagnjet direktne naklade 22 v
od strani meščanskih kretenov samih, najstrupe- od komada, 30% naklada bi iznašala K 18*48.
nejši nasprotnik slovenske socialne demokracije je Nova 30% naklada bi iznašala skupaj K 2464*37.
danes slovenski narodnjak. Zato pa prav po na Novo naklado bi imeli mesarji plačevati iz svo
ravni poti evolucije, kakor na Češkem, marsikateri jega žepa. (Ampak kdo bo kontroliral, iz katerega
žepa spravijo ta denar v svoj žep, preden ga
slovenski delavec - socialist sovraži narodnjaško dajo v davkarijo?)
stranko bolj kakor vsako drugo, dasi bi prav storil,
Metlika. (Liber alni liberalizem.) Iz naših
ako bi jo le zaničeval.
krajev prihaja malokdaj kaj v svet in ljudje, ki
Sicer bi člankar «Edinosti» ponajveč žalostno vedo, da je nekje nekakšna Bela Krajina, sodijo
retiriral, ako bi slišal vse razprave na češkem najbrže, da se pretaka po naših krajih sam med
zboru. Slišal bi bil tam, da velja geslo «Svoj in mleko. Napačna sodba! Res da je pri nas še
precej «patriarhaličnega» življenja, toda to ima več
k svojim» za češko socialno demokracijo v smislu, slabih nego dobrih strani. Oko, ki je le količkaj
da ima češki socialist najprej podpirati socialnega bistro, lahko opaža, kako se ločijo tudi pri nas
demokrata, ne glede nato, jeli ta Ceh ali Nemec, razredi, ki jih patentirani političarji sploh nočejo
in šele, kadar Čeh ni sovražnik socialne demokra priznati. Med našimi «patriciji» in «navadno so
cije, takrat velja prednost češkemu trgovcu pred drgo» zija prepad in morda ne bo več predolgo
trajalo, pa bo ta zaničevana «sodrga» izpoznala, da
nemškim trgovcem. Torej najprej «Svoj k svojim» ne pride do nobenih pravic in do nobenega dosto
za socialnega demokrata, potem šele «Svoj k janstva brez tistega boja, ki ga vodijo že deset
svojim» po jeziku. Slišal bi nadalje na očitanje letja delavci po svetu. Kakšno je «patriarhalično»
Laaghausa« da «Arbeiter-Zeitung» zagovarja germa mišljenje naših veljakov, pokaže sledeči značilni
razglas, ki ga je pred nedavnim izdalo županstvo
nizacijo (kar sicer ni res v tej obliki), slišal bi, da
metliške občine:
je vsa socialna demokracija, češka kakor nemška
«V splošno znanje!
in slovenska edina pri tem vprašanju, da je
Ker Ima občina v smislu g. 28 o. r. za to
namreč v interesu javnega življenja, da se kolikor skrbeti, da je človek in lastnina brez nevarnosti,
mogoče asimilirajo narodnosti, posebno v velikih da se ne bode delalo v občini pohujšanje, da se
centrih, da je tedaj docela opravičeno, da Cehi v pazi na posle in delavce i. t. d. in ker se je po
Pragi delujejo na unifikacijo češke narodnosti, nočno vlačuganje in pijančevanje v tej občini že
— vse to v interesu javnosti in uprave — le, da tako razpaslo, da potrebnega ponočnega miru ni
se to ne sme vršiti prisilnim potom, ampak je daje županstvo po naročilu občinskega odbora
splošno na znanje, da bode vsak hlapec, dekla, de
treba pospeševati le prirodni razvoj. Tako bi se lavec ali pomagač, kateri se čez 10. uro v noč
člankar «Edinosti» od črte do črte učil na praškem brez opravka na ulici dobi, ali pa tudi čez poü.

cijsko uro pijančuje in ako po dnevi
£
nemir dela, nemudoma zaprt .n potem ÿ
«..«h ali z zanorom ojstro kaznovan. 4 u _
krčmarji, kateri tako vlačuganje podpirajo m po
noči na skrivnem pijancem piti dajejo, se U ai
mir ne brieajo, ter sploh policijske ure ne držijo,
?ôde?o z g8lobo v denarjih občutljivo kaznovan-.
Pripomni se, da je ukaz ces. kr deželnega pred
sednika za Kranjsko z dne 11. junija 185o Se
vedno veljaven ter da se bode vsaka prekoračna
policijskih ur, brez dovoljenja ▼ smislu postavnih
določil, pri c. kr. okrajnem glavarstvu kaznovala,
Franc Jutraž 1. r.
župan.»
Pazimo: V občini ni potrebnega ponočnega
miru. Naše županstvo ga hoče doseči in žuga —
komu? Vsem, ki bi kalili nočni mir? — Kaj šel
Hlapcem, deklam, delavcem in pomagačem, ki se
dobe Cez 10. uro «brez opiavka» na ulici. Za jaro
gospodo, ki misli včasi, da je doka* največje mo
dernosti, če postavi vse na glavo, nima to slavno
županstvo nobene besede. Delavcem pa žuga, da
bodo zaprti, ne če kaj zgreše, ne če vsaj razgra
jajo, ampak če se drznejo, užiti po 10. uri neko
liko’zraka 1 Kakor kak ferman iz srednjega veka se
bere ta famozni ukaz, ki bi zaslužil prostora v mu
zeju kot dokaz «svobodomiselnih» nazorov dvajse
tega stoletja. Dičnemu gospodu Jutralu se torej
zdi, da veljajo za delavce ia posle suženjski
redi. Sklicuje se na naredbe iz leta — 18oo,po
zablja pa. a je že od leta 1848. odpravljena tlaka
in da živimo od leta 1867. takorekoč v usta ni
državi, la ta gospod Jutraž ni ie župan mestne
občine Metlike, temveč tudi član izvrševalnega
odbora «narodno-napredne» stranke. Pač globoko
je padel ta kranjski liberafizem. Težko, da bi šlo
še globokeje!
Nabrežina. Tudi pri nas imamo okrajno bol
niško blagajno, ki bi po zakona imela delovati v
prid delavstvu. Toda temu namenu postave so se
delodajalci, kakor je znano, povsod upirali, kolikor
so le mogli. In v Nabrežini jim je bila sreča ugodna
zlasti zato, ker so sedeli v Sežani večinoma taki
okrajni glavarji, ki so imeli srce in zraisel za bole
čine gospodov podjetnikov. Ze dolgo imamo v naši
bolniški blagajni izjemno stanje; vodstvo je v rokah
ljudi, ki niso bili nikoli voljeni, novih volitev pa
okrajno glavarstvo ni in ni hotelo razpisati kljub
vsem prošnjam in urgencam. Hudomušni ljudje
pravijo, da so pri glavarstvu preroki, ki vedo, da
bi pri novih volitvah zmagali socialni demokratje.
Teh pa nimajo radi niti nabrežinski, niti sežanski
gospodje, ker se jim menda zde preveč rdeči.
Vlada je bila vztrajna. Ampak (udi delavstvo se ni
naveličalo doslednosti, pa je pri vsaki priliki zahte
valo svoje pravice. Konečno je vendar s pomočjo
tržaških državnozborskih poslancev dosegla, da je
bila oblast prisiljena, razpisati volitve.
Zaradi tega je bil v pondeljek, 25. oktobra v
Nabrežini ljudski shod, ki je uspel nad vsako pri
čakovanje. Dasi je bil delavnik in prav slabo vreme,
je bila vendar udeležba na shodu, ki se je pričel
ob 1. popoldne, ogromna, Lahko rečemo, da ta
kega shoda v Nabrežini ni bilo izza časov zadnje
stavke. Vsi klesarji in kamnolomci so zapustili deio
že opoldne ter so trumoma prikorakali na shod.
Tukaj je bil sodrug Fradolič izvoljen za pred
sednika, poročal pa je o bolniški blagajni in o vo
litvah sodrug Petejan iz Gorice. V 3vojem po
učnem referatu je ovrgel različne trditve nasprot
nikov ter je dokazal, da je kriv nauk, ki ga raz
širjajo delodajalci in baje tudi sežanski glavar, če«,
da je najbolje, ako se gospodarji ne udeleže vo
litve, ker bo potem vlada prisiljena, razveljaviti vo
litve sploh. S tem zlobnim manevrom hočejo
menda plašiti delavce, pa jih ne bodo ugnali v
kozji rok, zakaj § 20 zakona o bolniških blagajnah
je popolnoma jasen in pravi: Ce bi se delavci
ali pa delodajalci ne udeležili volitev,
tedaj imenuje oblast dotične delegate
po svoji volji. Delavcem se torej prav nič ni
treba bati takih strahov, ki so znotraj votl-, zunaj
jih pa nič ni. Glavna stvar je, da izvolijo delavci
sebi prave zastopnike, take namreč, ki prihajajo iz
delavskih vrst in ki so zmožni zastopati delavske
interese.
V tem zmislu je v italijanskem jeziku govoril
deželni poslanec sodrug Perez iz Trsta.
Na dnevnem redu pa je bila še druga točka i
Klesarska organizacija in njen pomen za delavce v
Nabrežini. O tem je govoril sodrug G e tal an ki
je opisal boje in zmage klesarjev v Trstu Pulii
in drugod ter primerjal z njimi ulostne razmem
nabrežinskih klesarjev in jih porival, naj se tesno
oklenejo svoje organizacije. Končno je predlagal
Œr2°f?e?oluci 0’ v ki»tari se porivajo nah"S
*k -MVe
»i nove3 boje, ki
. 8*bn,’“ Ta go,or in resolucijo, ki «e ja
ven«kn NPt?e a’ J8 Pretorii sodrug Petejan na slovelikpm *1° LT «se 38 .vključil znameniti shod ob
da «Ju .üav^äeBlu
°b splošnem prepričanju,
. 5r,K-e °
za. nabreŽinske delavce boljši časi»
dobi organizacija zopet svojo nekdanjo vef/a*®*
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Mnbljanl vsak
Qre*> četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske krate
za celo leto 14 K, za f
za četrt leta 3 50 K, mesečno 1 20 K

leta Æ zaPA°‘ 'eV'90’
9-50 K « ■F\er,*\0 za P°> ,eta
» 00 K za četrt leta 4-80 K
Pasamasaa tlavllha IS «,

Ra klamacija so poštnine proste
Nefranklrana pisma se ne* spre
in“«« ■.,Ro^oplsl se ne vračajo.
En?st°Pna petit-vrstica
(strma 88 mm) za enkrat 20 vin.
večkrat po dogovoru.

119. štev.

V Ljubljani, v četrtek, dne 4. novembra 1909.

Zs d°Pise in rokopise za list: Dradniâtvo
^faP°ra,i Ljubljana. — Za denarne pošiljatve
an
retlalnacije, inserate i. t. d. : Upïavalâtvo
'Bdečega Prapora,, Ljubljana, Šelenburgova ulica 6/11.

Vabilo na naročbo.
Sodruge in prijatelje vabimo na novo na
ročbo, dosedanje naročnike pa, katerim je potekla
naročnina koncem meseca oktobra, da jo zope
obnové.

„Rdeči prapor
izhaja trikrat na teden ter velja

Za Avstro-Ogrske dežele :

za
za
za
na

celo leto
pol leta
četrt leta
mesec

K 14*—
'Td’_

,, 3*50
„ «‘20

Za Nemčijo:

za pol leta
za četrt leta

K 7*90
„ 4*—

Za Ameriko:M
K 9*50
za pol leta
za četrt leta.
„ 4 80
Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri
poročajo naš. list svojim sodrugom, prijateljem in
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka
varnah, v katere zahajajo in naj nam pošljejo
naslove takih znancev, ki bi ga naročili, če jim
ga pošljemo na ogled.

Upravništvo „Rdečega Prapora“.
Delavci podjetnikom.
Silna draginja, katere ni konca ne kraja, ne
da bi se zastopniki industrijskega prebivalstva
ohrabrili za kak odločnejši korak, je prisilila tudi
strokovno organizirano delavstvo, da poleg svojih
parlamentarnih zastopnikov uvede akcijo za izbolj
šanje razmer. Vsa osrednja načelništva strokovnih
zvez so imela na Dunaju posvetovanje s stro

PODLISTEK.
Senca.

Dalje.

Ne vem več prav, kaj sem govoril. Začetkoma
so bile moje besede silno zmedene. Potem sem
se nekoliko umiril. Začel sem hladno govoriti.
Vprašal sem jo, zakaj je pravzaprav zapustila
soproga. Ona mi je zopet pripovedovala o tisti
senci,
—- Zaboga, to vendar ni nič. Mar se je kaj
zgodilo ?
— Zgodilo? Seveda. V meni se je zgodilo,
Kaj/ — Ne vem. Sence so plavale okrog mene,
neprenehoma. Tako nisem mogla več živeti.
— Moj Bog, kar tako vendar ni moglo biti.
Kakšen temelj .• .
— Seveda. Kaj hočete? Misli pridejo, človek
ne ve, odkod in kako ! On je šel na sejo, Čudno.
Kaj zahaja toliko na seje? — In senca je bila tu.
5e/ je v gledališče. Kaj ima opraviti v gledališču?
To dramo igrajo že tretjič. In senca je plesala po

moji sobi>

Jpza me je mučila. Najrajši bi ji bil povedal,
kar te dr Mravlje blebetal. A tega vendar nisem

kovno komisijo in po poročilu tajnika sodruga
Hueberja se je sklenilo, pozvati vse zveze, lo
kalna društva in pomočniške odbore, da predlože
svojim delodajalcem pismo, katero objavljamo
nižje. Od odgovora podjetnikov bo odvisno, kakšne
korake store delavci dalje.
Odprto pismo se glasi:
Našim podjetnikom!
Strokovno organizirano delavstvo v Avstriji
vodi že več let obrambno borbo proti naraščajoči
draginji potom direktne samopomoči delavskega
razreda. Kdor se ozira po razvoju cen v zadnjih
letih in se poslužuje rezultatov uradne statistike
ter mnogobrojnih privatnih znanstvenih del, mora
priznati dejstvo : Nepretrgano naraščanje cen vsega
blaga, ki ga konzumirajo množice, je pripravilo
mezdno krono delavčevo od leta do leta bolj ob
vrednost. O položaju delavskih razredov ne od
ločuje denarni znesek mezde, ampak svota živ
ljenskih potrebščin, ki se dajo kupiti z mezdo,
množina kruha, mesa, sočivja, poraba za stano
vanje, obleko in druge potrebščine, skratka re
alna plača. Ta realna plača je vsled narašča
joče draginje silno znižana in vsled tega je živ
ljenje delavstva hudo oškodovano.
Samo podjetniki brez spoznanja in popol
noma zakrnjeni gospodarji morejo smatrati težke
mezdne boje zadnjih let za lahkomiselne naskoke.
Delavstvo brani s trudom svojo vršino življenja
in vodi boj v obrambo. In celo v deželi najvišjih
mezd in najcenejših krušnih plodov, v deželi naj
uspešnejših strokovnih bojev, v Zedinjenih dr
žavah Severne Amerike, je bil oficielni urad dela
v Washingtona prisiljen konstatirati, da zaostaja
kupovalna moč zvišanih tedenskih plač za zdraževanjem konzumnih sredstev. Tem hujše je pri
nas, kjer narašča draginja mnogo hitreje.
Z vso odločnostjo odklanjamo argumentacijo
malomeščanskih in kmečkih demagogov, češ, da
povzrokujejo zmerno zvišane mezde v industriji
— poljedelski delavci sploh še nimajo organizacije
— draginjo agrarnih produktov. Ne-le dozdevanje,
ampak dokazi s številkami zavračajo to pačenje

ji dokazati, da je neopravičen vsak njen sum.
Moji argumenti so bili prepričevalni. Nje niso
prepričali. Še enkrat mi je ponovila svojo povest
o samotnih večerih, o njegovih sejah, o gledališču.
— In to je bilo vse? In nič druzega?
— Druzega nič? Nič? — Ne, druzega nič.
A to je dovolj.
Ah, kako sem govoril! Verjela mi je, da je
bil res na sejah, v gledališču, priznala mi je, da
čuti neopravičenost svojega suma.
— Torej se povrnete?
— Ne!
— Za Boga, pomislite, koliko on trpi!
— A kaj trpim jaz?
— Pa zakaj trpite, zakaj? Brez vzroka.
Vrnite se !
— Ne morem, ne morem.
— Odkod je prišel tisti neopravičeni sum v
vašo dušo?
— Ne vem. Kar tako je prišel.
__ Kaj pa, če ni prišel kar tako? Ce ga je
kdo zbujal?
— Ah!... Kdo neki?
— Ne vem. A mogoče bi bilo,
-— Mogoče. Vse je mogoče,
— A če vidite, da se motite? Mar hočete
zastrupiti življenje sebi in njemu.

Leto XII.

resnice V dokaz konstatiramo Ie eno dejstvo : Dasi
se je denarna mezda rudarjev v celoti zvišala,
odpada na posamezni metriški cent iz
kopanega premoga danes manjša mezda
kakor prej.
Samo pri produkciji premoga nam je na raz
polago izdatna plačilna Statistika. Sestavimo
glavne podatke o produkciji premoga za zadnjih
pet let, za katera so objavljeni Statistični izkazi,
poprečno za celo Avstrijo po uradni Statistiki :
1902

Leta
1904

1906
Množina v milionih metr.
centov ......
110,45 118,68 134,73
Število delavcev . . . 66.582 66.507 68.115
Cisti zaslužek delavcev v
milionih kron .... 44.968 45.874 51.355
Letno delo enega delavca
v metriških centih . .
1659
1785
1977
Na metrični cent premoga
"D
pride plače v vinarjih
407
38-8
38-1
Nezavračno izhaja iz teh uradnih številk:
Kljub deveturnemu delavniku, ki je prišel 1. julija
1902 v rudništvu v veljavo in kljub zvišanju plače,
ki si jo je priborilo delavstvo, se ni znižal letni
delavni proizvod in se ni zvišal mezdni delež od
cene metričnega centa premoga. Nasprotno se je
delovni rezultat zvišal od 1659 na 1977 metričnih
centov, na metrični cent odpadajoča mezda pa je
padla od 407 na 381 vinarjev. Tako je poprečno
v državi. Lahko bi bilo dokazati, da se pokazuje
ta činjenica v velikih in bogatih premogokopih
in v produkciji rujavega oglja še silnejše. To
dejstvo dokazuje brezodporno, da je malenkostno
delavsko varstvo in zmerno zvišanje mezd v zad
njem desetletju več kakor izravnano z naraščajočo
intenziteto obrata in z večjim proizvajanjem bolje
plačanih delavcev.
Ona demagogična fraza pa pozablja ali za
molčuje, da tehnično izboljšavanje prometnega
načina povsod znižuje produkcijske stroške in s
tem daleč nadkriljuje zvišanje mezd.

— Najino življenje je zastrupljeno. Pomoči
ni nikjer. Tista senca, tista senca... ! Nihče je
ne prežene.
Kaj naj pripovedujem ? Štirnajst dni sem jo
obiskoval. Pisal sem njenemu soprogu. Prišel je
na Bled, tri ure sta se pogovarjala. Ona mu je
povedala vse, on njej tudi. Dejal je, da ne raz
ume, kaj se je zgodilo in da zblazni, ona je
rekla, da plava senca med njima, katere ne pre
žene nihče. Jokala se je, obtoževala se je, a vrniti
se ni mogla.
Dr. Mravlje jo je hotel enkrat posetiti. Hišna
mu je povedala, da milostiva ne sprejema nikogar.
Naposled je odpotovala. Pisala mi je, da gre
v svet, v Egipet, v Malo Azijo, kamorkoli. Trdi,
da ni ’prav, kar dela, a ne more si pomagati.
Razum ji pravi, da se ni nič zgodilo, a okrog
nje plava tista senca. Druzega nič - le tista
Çjen soprog ne zahaja v nobeno družbo,
1 je pravi mizantrop. Dr. Mravlje briljira na
m plesu, na vsaki soareji...
Dna se je pred kratkem ukrcala na angležki
ki je namenjena na Japonsko. Svojemu
igu piše pogostoma. Včasi piše tudi meni.
>nci“ ne govori nikdar, a meni se zdi vselej,
• bi plavala nad vsakim njenim pismom.

Na vsem področju industrialne produkcije bi
morala napredujoča uporaba strojnega obrata
samaposebi zato poceniti blago ob nezadostno
zvišanih mezdah. V produkciji živil pa nima de
lavsko gibanje sploh skoraj nikakšnega direktnega
vpliva. Neutajivo je torej, da vodi delavstvo v
svojih strokovnih organizacijah le obrambni boj,
ki mu je vsiljen predvsem od agrarne oderuške
politike.
Industrialnim zvezam in predvsem obrtnikom,
organiziranim v zadrugah, moramo resno očitati,
da ne razumejo narave tega boja, da zamujajo
svoje lastne politično in gospodarske dolžnosti.
Brez eneržije in brez razumevanja gledajo na agrarne
naskoke. Opustošujočih učinkov agrarnih carin, za
brane uvoza mesa, preprečenja dobrih trgovinskih
pogodb skoraj da ne razumejo, kaj še, da bi od
bijali take zapreke. Celo lastniku sužnjev je pri
srcu prehranjenje sužnjev, celo na tleh meščanske
družbe ne bi smelo biti podjetniku vseeno, če ima
njegov delavec kaj jesti in kaj. Avstrijska buržo
azija, velika in mala, ne izpolnjuje niti te najprvotnejše dolžnosti svojega lastnega interesa. Brez
ugovora in brez obrambe trpi, da plenijo agrarci
zaporedoma množice industrialnega ljudstva. Komaj
da razume buržoazija primitivno zvezo, da nima
industrialni in obrtni delavec, ki je pač v pravnem
razmerju s svojim podjetnikom, ne pa z agrarcem,
druge točke za gospodarski napad kakor svojega
plačnika. Ako noče izročiti svoje žene obupu in
svojih otrok lakoti, mora napraviti obupno poizkus,
da odvali draginjo na podjetnika. Podjetništvo ne
razume, da meče agrarna pohlepnost vedno iznova
baklje mezdnih bojev v delavnice. Ako prisili la
kota delavce na boj za plačo, bodo podjetniki čen
čali fraze malomeščanskih klepetulj o poželjivosli
mase in o hudobnih hujskačih in po stari nezmiselni navadi podvojili zunanji pritisk na delavca
kot konzumenta s pritiskom delodajalske organiza
cije na delavca kot producenta v delavnici. Ta
dvojni pritisk nas mora izpodbosti na obupen odpor
in mora, če se ne odvrne, pognati najboljše delavske
moči dežele v bedo ali pa v tujino.
Z večino podjetnikov saao sklenili kolektivne
pogodbe za več let in potruditi se hočemo navsomoč, da zavarujemo z zvestim izpolnjevanjem in
dustrijski mir. A že sedaj je predvideti trenotek,
ko nam bo zopet naloženo Sisifovo delo, odvrniti
novi pritisk agrarcev na naše podjetnike. 2e danes
konstatiramo, kdo je odgovoren za to. Trajnega
vznemirjenja delavnic je krivo nenasitno podraževanje, katero gonijo agrarci in pa s tem v čudnem
nasprotju stoječa indolenca buržoazije, kateri se
najbolj malenkostne sitnosti bolj važne od vpraša
nja žitne carine in trgovinskih pogodb, od gospo
darske zadrege milionov delavnih someščanov.
Avstrija stoji na pragu prehoda od agrarne k
industrialni državi. V tem položaju je pred osem
desetimi leti angleška buržoazija začela boj proti
oderuškim agrarnim carinam, ga zmagovito dokon
čala in s tem je položila temelj veliki bodočnosti
svoje dežele. V enakem položaju se kaže naše me
ščanstvo popolnoma nezmožno s tem, da pošilja v
parlament smešno nevedno, malenkostnemu pre
piru vdano politično zastopstvo, ki je sestavljeno
iz negospodarskih ali pa k večjemu cehovsko re
akcionarnih politikantov. Vlada pa izdaje velike
gospodarske ia socialne naloge države, da sluša
vsak migljaj agrarcev, da se izkaže poslušno vsa
kemu poželjenju, da, vsaki malenkostni jezici kle
rikalcev.
Spričo novih oderuških napadov na življenje
množic, spričo poizkusov, pripraviti parlament ob
delavno zmožnost v trenotku, ko je Bjegova dolž
nost, odpraviti žitno carino, ovoboditi
uvoz mesa, skleniti dobre trgovinske
pogodbe in s tem odpreti vrata izvozu naših de
lavskih proizvodov in uvozu vsakdanjega kruha,
spričo žugajočega obupa množic, kličemo
kot zastopniki strokovno organiziranega delavstva
Avstrije vladi in svojim podjetnikom:
Ta gospodarska politika je mno
žicam naroda neznosna. Vsako odgovornost
za njene posledice odklanjamo. Nikakor ne opu
stimo boja za človeka dostojno življenje delavskega
razreda, za vsakdanji kruh naših žen in
otrok. Dovoliti ne moremo, da bi oni trpeli radi
brezobzirne nenasitnosti agrarcev in radi slabotne,
neumevajoče politike naš h podjetnikov. Zato konštatiramb: Vsiljujejo se nas» novi boji, če
ne izpolni vse podjetništvo svoje poliličse dolžnosti proti agrarizmu. Od in

dustrialcev in od obrtnikov pričakujemo, na najdejo
naposled toliko moči, da dvignejo tudi svoj glas
v hrupa šovinistične hujskarije ter da energično
izjavijo vladi in svojim zastopnikom: Potrebščine
življenja so pred vsemi drugimi skrbmi.
Pričakujemo, da stepijo končno tudi oas v boj
proti agrarizmu in za trgovinske po
godbe, proti draginji in za prosti uvoz

žita in mesa.

„Za Otroka.“

n.

Razsodba, ki jo je narekovala pravcata «jus
Golijada», se je takole razglasila: Devetletni Rakoše, ki si je bil prilastil tistih 150 K, se je izgo
varjal (baje pod vplivanjem Zurca), da ga je tovariš
Stritar nagovarjal na tatvino. (Kdaj, to bo zdaj
župan Zurc dokazal, kajti dečka tiste dni sploh
nista prišla v dotiko.)
Praktikant Golija, ki niti vseh izkušenj nima,
je kot «sodnik» ozmerjal Stritarjevo staro mater ;
osa trdi, da je nad njo vpil: «Vi sami kradete
in ker Vi kradete, ste tudi dečka na
učili tatvine.» S tem je bilo «dokazovanje»
končano in razglasila se je razsodba: Rako še,
to je tisti, ki je denar ukradel, se oprosti,
(po katerem § ne vemo); Stritar, to je tisti,
kateremu je Rakoše «podaril» od ukra
dene svote delni znesek 41 kron, češ, to
sem našel, in to dam Tebi, pa se obsodi
na 14 dni zapora in 3 leta v prisilno de
lavnico. Tako se je zgodilo dne 7. oktobra leta
Gospodovega 1909 v dolenjski metropoli Novem
Mestu, v proslavo obletnice tistih dogodkov, ki so
imeli vpeljati dobo splošne brige za otroka.
Piaktikantu Galiju pravzaprav ni toliko zame
riti, kolikor se mu od mnog h strani zameri. Golija
se pravosodja šele uči, in pri tem nemara še ni
prišel tako daleč, da bi mogel vedeti, da deček,
recimo, da je bil dejanja kriv, o čimer pa v tem
slučaju ni govora — po svoji starosti niti ne
spada več pred kompetenco politične, ampak
pred ono sodne oblasti; in dalje tudi ne
more še vedeti, da se z 11. leti nihče ne
obsoja v prisilno delavnico, ampak da je
za to treba že 14. 1 el a in pa kar je glavno, da
se v prisilno delavnico obsodijo le že opeto
vano kaznovani, res popolnoma nepo
boljšljivi, okrog se potikajoči zločinci,
bodisi mladi ali stari. In da je Golija res šele za
četni praktikant, na to kaže pač najbolj čudež nje
gove razsodbe, s katero je tistega, ki je denar
ukradel, oprostil, dočim je druzega, ki je le
nekaj tega denarja, seveda, da je ukraden, sprejel
kot darilo, tako eksemplarično obsodil.
Odgovornost za tako postopanje nosi le šef
politične oblasti, kateremu je lov in zabava več,
kakor uradovanje in nadzorstvo nad neizkušenim
praktikantom.
Da je Golija res pravi začetnik, kaže tudi
zaključek njegove pravosodne procedure. Njegova
dolžnost bi bila, da bi izdal pismeno razsodbo
s poukom, da ima stranka pravico do pritožbe.
On pa je dečka pustil naravnost iz sobe glavarstva
po policistu vleči skozi celo mesto v zapor na
rotovž. Sorodniki dečkovi so prosili, naj ga pusti
še domov, deček je jokal in prosil, a vse ni nič po
magalo, moral je s policistom v zapor. Ker pa se
je branil, ga je policist vlekel skozi celo mesto,
kakor konjederec psa, Na rotovžu so dečka zaprli
v posebno celico samega. Tam je cele dneve in
noči tako tulil, da so ga ljudje venkaj na trg
slišali; slišal ga je tudi mirno se sprehajajoči
odbor društva za varstvo otrok; v tem odboru so
tudi c. kr. državni uradniki. Ti gotovo dobe
z društvenim predsednikom vred «zaslužen križec».
Po mnogih prošnjah se je sorodnikom «zločinca»
vendarle posrečilo, dobiti dovoljenje, da se dečko
pošlje k staršem v Ameriko, za kar odpade kazen
na 3 letno prisilno delavnico. Golija je zahteval
sprva varščine 2000 kron. Pa ta kupčija se mu ni
obnesla. Stritar zatrjuje, da so ga v zaporu na
rotovžu pretepali po glavi, ker je — jokal.
Ko je kazen pretekla, so ga hoteli sorodniki
vzeti do pondeljka domov, tega dne namreč so se
odpravljali znanci v Ameriko, ki bi dečka vzeli
s seboj. Toda Golija niti tega ni dovolil. Stara
mati dečkova je morala obljubiti, da se z dečkom
takoj iz zapora napravi na pot v Ljubljano ter
tam čaka prihoda dečkovih spremljevalcev, ln res
je Stritar z zapora takoj odpotoval s staro ma
terjo v Ljubljano. Ker pa je bil deček tako slab,

- bi najbrže tako dolgega pata Čez morje ne bil
vzdržal, ga je dala stara mati pri dveh ljub
ljanskih zdravnikih preiskati; deček je bil res za
tako potovanje spoznan za nesposobnega. Ko «>
ugledni juristi v Ljubljani zaznali za ta «jus Gol.«
jado», samega začudenja niso mogh verjet,, da bi
bilo v današnjem času v Avstriji aj a ega mo
geče. Šale dečkov potni list, glaseč se na 3 letno
izselitev v Ameriko, in podpisan «Ina Namen
des k. k. Land esprä si de n t e n. h V- G o lia»,
jih je nekoliko uveni, da je v Avstriji tudi kaj ta

kega mogoče «Za otroka».
Stara mati se je odpeljala
z dečkom zopet domov.

v soboto zvečer

Domače vesti.
— Škofove rdeče knjižice ni več dobiti. Kaj
se je zgodilo ? Kaj se je državno pravdništvo drz
nilo? Kaj je prišlo povelje morda iz Gradca? ...
Ne nič tako hudega ne. Ca bi vživai vsak pu
blicist tako tiskovno svobodo v Avstriji kakor ka
toliški škofje, bi lahko peli hozana in aleluja. A
zgodilo se je, kar ni nič manj čudovito: Gospod
Anton Bonaventura je sam ukazal, ustaviti prodajo
tega imenitnega duševnega proizvoda. Knjižca
«Nevestam in ženinom» pojde tja, kamor je svoj
čas šla Cmkarjeva «Erotka», V škcflji se bodo
ž njo kurile peči. Draga kurjava 1 A kaj «zguba de
narja! Anton Bonaventura ga resda nima preveč
in mora neprenehoma za svoje zavode i. t» d«, de
lati to, čemur pravijo «fehfcati», če izvaja to kakšen
rokodelski pomočnik. Tudi gospodarstvu ua nje
govih posestvih bi bil mastni honorar prav prišel,
Toda vse, kar se tiče materialne strani, bi se še
pretrpelo; hudo pa je, da se je gospod knezoškof
morai udati pritisku svojega konzistorija, svojih ka
nonikov, torej’ tistih, ki bi pravzaprav morali slu
šati, ne pa njemu zapovedati. Bil je namreč dolgo
trajen bej, v katerem je nazadnje podlegel škof.
Knjižica, ki je napravila v Ljubljani tako velikansko
senzacijo, je bila že lani sp sana in že lani je konzistorij svetoval, caj se ne daje v javnost. Po nje
govem mnenju bi tula imela služiti le za interno
rabo med duhovniki. Po dolgem zavlačenju se je
zdelo, da je zmagal škof; knjižica je izšla. Toda
komaj dober dan je bila na trgu in zašumela je
beseda o «pohujšanju» tako glasno, da se je ustra
šila najnežuejša nedolžnost v škofiji. Tedaj so
zmagali kanoniki, ln ta poraz je najhujši udarec
za ceisissima. Na avtoriteti je zgrajena cerkev; če
se zmaje avtoriteta v notranjem krogu samem, je
hudo, hudo. Ia če šktf ne more več zaupati, da
je najbolje, kar stori sam, če ae mu zagrize dvom
v srce, če se mu izkadi čvrsta vera v samega sebe
— česa naj se tedaj oprime, kje naj uajde vodilo,
ki izključuje zmote in mu daje moč samozavesti?
Anton Bonaventura je doživel že več porazov;
tako hud in morda usodepoln ni bil še nobeden
kakor fnsko s poukom v erotiki.
— Goriški magistrat se je, ko je posegel v
avtonomijo okrajne bolniške blagajne, temeljita
blamiral. Kakor smo javili že v soboto, je odšel
sodrug dr. Tuma takoj s pooblastilom bolniške
blagajne na namestništvo v Trst in je vložil ugovor
proti ukazu liberalouskega magistrata. V soboto,
žal, da prepozno za številko tistega dneva, smo bili
že brzojavno obveščeni, da je namestništvo ugodilo
rekurzu blagajne in razveljavilo magistratov ferman.
Sedaj smo pa radovedni. Naši dični «narodni»
dnevniki so s slastjo izstradanca pograbili zadevo,
pa so hoteli — diskreditirati goriško bolniško bla
gajno. Po sfarem receptu vseh hinavcev: Nekaj že
mora biti, drugače se ne bi moglo nastopati proti
nji ... ! Goriški magistrat je pač ultra šovinističen
in ničesar še ni storil prav našim ljubim narodnjakovičem. Ampas čim vzame delavcem, sociali
stičnim delavcem kakšno pravico, se pa hvala cedi
potokoma ia slava je kadila kakor pri novi maši.
Nič ni treba tedaj preiskovati, če je nastop pra
vičen ali ne. Vse, kar meri proti delavstvu, ie tei
dični gospodi pravično. V takem slučaju se pozabi
da je magistrat lahonski, da je bil odpuščeni rav
natelj «itahanissimus»; v takem slučaju je ma
gistrat naenkrat urad in inštanca ... No sed™ i«
še višia inštanca navedala
. -3

sporočila to svojim bralcem
teden dopovedala, da so sè mnral?
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«Vzajemnost» priredi v četrtek, 4. novembra ob
zvečer v veliki dvorani «Mestnega Doma»
otvoritveno predavanje kot uvod preda'

ranjen». ki bodo vsak teden o raznovrstnih
prednik- Pristop je prost. Za otvoritveni večer Zadnje vešti.
je sestavi?“ obširen spored, ki ga objavimo pri- Kriza.
bodojič. Vse delavce vabimo, nai se polnoštevilno
.. Bienerth še ne razume, da je za rešitev av
udeleže tega predavanja.
strijske krize in za omogočenje rednega dela v
— Saninnua pouka wajeacev »e bodo mo.
državi njegov odstop prvi pogoj. Celo leto nje
rili ljubljanski gospodje mojstri vendar privaditi, kajti govega vladanja doslej ni bilo nič druzega kakor
ugradnje se je šala vendar precej nehala. Ne le da nepretrgana vrsta nerodnosti in sedaj, ko je na
ie Grđa končno potrdila sklep o dnevnem pouku : pravil največje zmešnjave, „rešuje“ položaj tako
tudi v mestu je dobila oblast nekoliko več poguma kakor otrok, ki si je raztrgal hlače. Nemške nain je začela kaznovati podjetnike, ki niso hoteli po cionalce je napojil s skrajno ošabnostjo, Čehe je
šiljati vajencev v dnevno šolo. Ge bi bilo šlo proti razkačil do skrajnosti in tako jih vabi na spravo.
delaven ali proži vajencem samim, bi bila sveta Državni zbor naj počiva, med tem naj se zopet
pravica najbrže nekoliko hitreje korakala, Ker gre pogajajo za delavnost češkega deželnega zbora.
proti gospodom, ki so kaj in ki imajo kaj, je bilo In če Bienerth v Pragi zopet ne doseže uspeha,
seveda treba yeč potrpljenja. No, hvalimo nebesa, kaj potem? — Pa to mu menda ne dela velike
da je nazadnje vendar prišla korajža, pa upajmo, brige. Doslej je še ministrski predsednik, dokler
da ostane dosledna. Nekatere čudne lastnosti ima ni sej v parlamentu, še gotovo ostane in to smatra
pač tudi ta pravica. Da so bili mali mojstri, ki pač za svojo glavno misijo!
imsjo po enega ali dva vajenca, prav tako kazno
Dunaj, 3. novembra. Zakonski načrti, spre
vani kakor velika podjetja s celo stotnijo vajencev, jeti v deželnih zborih Nižje-Avstrije, Gornje-Avje nekako nematemat čno ; toda ta koža srbi delo strije, Salcburške in Predarlskega o rabi nem
dajalce, pa naj jo sami praskajo. Tudi naj se lepo škega jezika v deželnem zboru in pri
zahvalijo tistim tovarišem mojstrom, ki so jih huj avtonomnih oblastvih, v državnih šolah,
skali zoper dnevni pouk, a sami so se lepo varo učiteljskih pripravljalnicah in v re
vali kazni. Ce imajo še oči v glavi, bi se zdaj lahko alkah so dobili cesarsko sankcijo.
prepričali, kako lepe namene imajo patentirani re
Dunaj, 3. novembra. Danes imajo nekateri
ševalci obrti in obrtnikov. Ge jih je izkušnja kaj državnozborski odseki seje, da se konstituirajo.
spametovala, so še iahko zadovoljni, da je , tako Posvetovanja odsekov se začno jutri. Za danes
prišlo. Najsmešnejšo vlogo v celi zadevi je pa igrala so vsi člani odsekov brzojavno sklicani na Dunaj.
smešna N. D. O., ki je začela zvoniti, ko je bil Prihodnji teden se imajo pričeti pogajanja med
ogenj že ugasnen. Dokler je trajal boj za dnevai C hi in Nemci radi zborovanja češkega deželnega
pouk, «i vedelo tistih par možicev, kam bi se obr zbora. Sliši se, da prevzame zopet Glombinski
nili, da se ae bi zamerili ne tu, ne tam. Ko pa je ulogo posredovalca. Poslanska zbornica se pred
bila stvar rešena, dnevni pouk potrjen, so pa prišli sredo novembra ne skliče na sejo.
pa napravili — protesten shod. B I je sicer zelo
kilav shodek, a že to, da so ga sklicali, ko ni bilo Politični položaj.
Dunaj, 3. novembra. V državnem zboru je
več zoper kaj protestirati, kaž», koliko resnobe je v
tej nad vse komični «organizaciji». Rekli bi : Bog se bilo danes nenavadno živo, dasi zbornica ni imela
je usmili — če ne bi bila škoda, da bi Bog gubil seje in je še precej dolgo ne bo imela. Zbirali
in konstituirali pa se se odseki. Toda zanimanje
svoj čas s takim nepotrebnim usmiljenjem.
je
bilo bolj položeno v kulvarje in klubske pro
— Spored Matičnega koncerta dne 6. t. m.,
na katerem nastopi hrvatsko pevsko društvo „Kolo“ store. Povsod se razpravlja o položaju, povsod
se ugiba, kaj bo zdaj. Med nemškimi nacionalci,
iz Zagreba, je sledeči:
1. Srečko Albini: Uvertura k operi „Tomi ki so bili z vso trmo silili, da se morajo takoj
slav*. Izvaja orkester „Slovenske Filharmonije“ sankcionirati nemški jezikovni zakoni, se opaža,
da se zdaj vendar ne vesele preveč svoje zmage
pod vodstvom gospoda V. Talicha.
2. Ivan pl. Zajc: Crnogorac Črnogorki. Absolutna negotovost položaja jih plaši in zdi se,
da je tudi njihova vera v Bienerthovo poslanstvo
Moški zbor.
3. Vatroslav Lisinski: Zbor Hrvatic iz in njegovo zmožnost že precej omajana.
V čeških meščanskih strankah je splošno
opere „Porin* (II. dejanje, I. prizor). Izvaja ženski
ogorčenje in razburjenje, ki se prenaša seveda več
zbor s spremljevanjem orkestra.
4. a) Vekoslav Rosenberg-Ružič: Biser alimanj na Slovansko Enoto sploh. Govori se v vseh
klubih zelo radikalno, vendar pa se opaža, da se
suze;
b) Josip H atze: Da sam bogat! Pesmi za mnenja glede na taktiko zelo razhajajo. Da proti Bietenor s spremljevanjem klavirja. Poje g. Ernesto nerthovi vladi vse gori, je naravno. Ampak dočim žele
vitez Cammarota; na klavir spremlja gospod realsti in kar je prevdarnejših Mladočehov, da se
vodi dosledna opozicija, kateri se mora kmalu po
A. Andèl.
5. Narodne pesmi iz hrvatskih pokrajin za srečiti strmoglavljenje Bienerthovega kabineta, so
v radikalnem taboru zopet kakor zatelebani v ob
mešan zbor :
strukcijo, ki bi bila v sedanjem položaju B.enerthU
a) Oj jesenske duge noči...
stokrat ljubša od temeljite, stvarne opozicije. Na
b) Zašto mučiš, draga ...
katero stran se bo nagnila odločitev, se še ne da
c) Sva se gora listom sasta ...
uganiti.
č) Oj Koranol
Poljaki so se zopet lotili posredovanja. Z nji
d) Oj djevojko, dušo moja!
hovo pomočjo bi se imeli Cehi in Nemci pripra
e) Ah, je li gdje koja još ljubav ko moja?
vit’, da omogočijo delo v češkem deželnem zboru,
f) Igra Kolo.
Pesmi pod a, b, c, d, e, i harmoniziral in kar bi po mnenju vlade omogočilo tudi delavnost
za koncert priredil g. Anton Andčl, pesem pod državnega zbora. Glombinski je že konferiral z raz
nimi poslanci. Vsp h je doslej še neznan.
č pa Ivan Zajc.
Dunaj, 3. novembra. Predsednik- zbornice
6. Vilko Novak: Bi mirna noć .. . Moški
Pattai je konferiral z raznimi poslanci, med dru
zbor z bariton-solom (g. ivša Spudić).
7. Josip Hatze: Noć na Uni. Balada za gimi z Gessmannom radi delozmožnosli parla
mešan zbor in tenor-solo (g. E. Cammarota) s menta.
spremljevanjem orkestra.
Dunaj, 3. novembra. V grški dvorani parla
8. Ivan Zajc: More. Glasbena slika za moški menta so se danes yečk at shajali člani polj
zbor -s spremljevanjem orkestra.
skega kluba s Cehi in z Jugoslovani. V
— Cenjeno zaupnike opozarjamo na oglas, političnih krogih se splošno sodi pesimistično
ki se tiče Žepnega koledarja za 1. 1910. Ta ko o izgledih za rešitev krize.
ledar je tako priljubljen, da skoraj ni potreba po
Dunaj, 3. novembra. «Slovanska koresposebnega priporoči la. Naročila sprejema upravništvo denca» javlja, da so imeli poslanci Glombinski,
«Rdečega Praporja», kamor je poslati tudi denar, Stapinski in Drtina konferenco s Polakom,
K r a m a f e m, U d r ž a 1 o m, B u k v a j e m, H r uobračune i. t d.
— Gatiikim godrn0@m se naznanja, da naj banora, Šilingerjem, Šušteršičem in Ko
naroče «Delavski žepni koledar za leto 1910» pri rošcem. Konferenca je trajala 21/g ure ter je
sodrugu Josipu PetejaDU v Gorici, via Teatro št 20. bila stre go zaupna. Posvetovanja se bodo nada
ljevala.
Cena 80 vin., po pošti 10 v več.
— Tržaikim lodrugom naznanjamo, da spre
Dunaj, 3. novembra. Lueger je danes za
jema naročila za «Delavski žepni koledar za leto prisegel več dunajskih meščanov in je ob tej pri
1910» tudi sodrug Anton Vaupotič v Trstu, via liki mnogo govoril o jezikovnih zakonih. Dejal je,
Boschetto 5/1. Cena 80 vin.
da se je s tem samo varoval «historični značaj
dežel in mest, ki je frl in je za Dunaj nemški.
V tem ni nobene žalitve za druge narode.
Iz stranke.
Goriiko. (Kolporterjem «Rdečega Pra
Volitve na Sakkem. Draždani,3. novembra.
por«».) Vse tiste, ki prodajajo «Rdeči Prapor», pa
Vspehi vseh ožjih volitev še niso zuani. V dveh
ae odračunavajo sprejetega denarja, opominjam še
enkrat, da store do nedelje svojo dolžnost, ker sem okrajih na dežeii sta izvoljena socialna demokrata
sicer prisiljen, objaviti ajih imena in svoto dolga. in sicer v C tavi Uh lig proti agrarcu Heldu in v
Upam da mi ne bo treba storiti tega neljubega Löbavi Riem proti nacionalno-liberalnemu tovar
koraka in bodo tût». katerih se tiče, napravili red. narju Rükertu. Doslej je izvoljenih 17 socialnih
Josip Petejan, poverjenik «Rdečega Prapora». demokratov.
« Enakopravno it» v Tnrčiji. Carigrad, 3:
in delavkeVL;ubijani in okolici 1
novembra. Predvčeranjem so bili prvič ob veliki
slovesnosti asentirani kristjanski rekruti, ki so bili
Ne zamudite otvoritvenega
doslej izključeni iz vojaške službe.

predavanj o
„ Vzajemnosti“
ki bo
M») ob pol

8. ari r

«Meitoem D»®»»’-

Shodi.

Ljubljana. (Javni shod). Z ozirom na važ
nost obrtnega sodišča za delavce, se vrši v ne
deljo, dne 7. novembra 1909 ob J/,1Q, ur* do'

poldne v areni Narodnega doma javen shod s
dnevnim redom : Pomen obrtnega sodišča za de
lavce in volitve v isto. Ker se nudi delavcem
prvikrat priložnost, da soodločujejo v svo ih de
lovno pravnih razmerah, je pričakovati, da porabi
delavstvo to priliko ter poskrbi, da bo ta nova
institucija res delovala v prid tistim, ki jim e
namenjena, namreč, da brani koristi delavcev.
Vsled tega vabimo vso ljubljansko in okoličansko
številu V°’ da Se udeleži shoda v kar največjem
«jSiezoičarski >hod se vrši v sredo, dne
10. novembra točno ob pol 8. uri zvečer v areni
«Narodnega doma». Dnevni red: Poročilo o poslovanju železničarske zavarovalnice proti nezgodam.
Gorica. V nedeljo je bil tukaj napovedani pro
testni shod proti naznanjenemu atentatu na bol
niško blagajno. Dasi je bilo prav neugodno vreme,
je bil shod naravnost impozanten. Veliki vrt Mar
zi ni jeve gostilne je bil natlačen z delavci iz mesta
in okolice, čeprav je bila policija tako preusmiljena
z magistratem, da je zaplenila lepake, ki so vabili
na shod in so se ji zdeli preradikalni. Shod je
otvoril sodrug Petejan, ki je bil tudi izvoljen za
predsedn ka. Prvi je poročal sodrug dr. Piechler
iz Trsta, ki je v krasnem govoru razkrinkal neza
konitost municipijevega ravnanja. Potem je govoril
sodrug dr. Tuma, bi je najprej pojasnil liberalno
gospodarstvo v bolfrški blagajni tekom 17 let, pa
pokazal, kakšna je razlika med tem in med socia
lističnim gospodarstvom v zadDjem času. Kritizirat
je pisavo liberalne «Soče», ki se je vedla prav tako
in še bolj nesramno proti delavskemu odboru,
kakor glasilo magistratovske klike, ne da bi se bila
kofčkaj sama informirala o stvari. Italijanskim
liberalcem še ni toliko zameriti, ker branijo svojega
ljubljenca Tr a vani j a in italijanski «značaj» bla
gajne. Ne mora se pa odpustiti «Soči», ki še to
liko takta ni imela kakor klerikalni listi in je pi
sala ne le proti delavcem, ampak tudi proti inte
resem slovenskega naroda. Toda kaj briga Ga
brščka, kdo ima v takih rečeh prav in kdo ne?
Ce gre proti socialistom, se lahko združuje tudi z
italijanskimi nacionalisti. Ves govor drja. Tume
je neprenehoma spremljavalo burno odobravanje.
Potem se je oglasil za besedo neki gospod Ger
lovič, ki je dejal, da govori v imenu Mazzinijancev
in da je Bjegova stranka solidarna s sorialistično.
(Le kje je?) Zadnji je govoril predsednik bolniške
blagajne sodrug C o Hini, ki je bil burno po
zdravljen. Z jedernatimi besedami je pojasnil vso
afero bokrške blagajne in velikansko blamažo, ki
jo je doživel goriški magistrat, ko je moral po 72
urah svojega vladanja vročiti blagajno v delavske
roke, pa pobrati šila in kopTa. Po njegovem go
voru se je sprejela primerna resolucija, nakar je
predsednik s kratkim resumeom zaključil shod ob
živahnih medklicih na adreso magistrata in nacio
nalističnih strank.

Darila.
Za «olSBni sklad. Vrčon, Vrtojba (nabiralna pola
št. 13). Zavadlav 1 K, Vrčon I. 1 K, Kulot Alojzij 20 v, Fa
ganel 40 v, Kineže 40 v, Kulot R. 40 v, Gorkič Janez 30 V,
Frančeškin 30 v. Skupaj 4 K. Komavli, Podgora (nabi
ralna pola št. 17). Markič Miha 1 K, Bizaj Te ezija 1 K, Bizaj
Evgen 1 K Hvalič K. 30 v, Komavli P. 40 v, Zati Ludvig
40 v, Gabrijelčič A. 10 v, Mođenz F. 20 v, Čebula 40 v, Na
daja J. 20 v, Klančič A. 20 v, Lusič J. 20 v, Perko J. 20 v,
Komavli J. 20 v, Dean Peter 20 v, Colav'.ti 20 v, Nadaja
Roman 60 v, Bizaj J. 20 v, Br.-zgar 10 v, Klančič S. 40 v,
Marega A. 20 v, Sfiligoj J. 20 v, Perko Kristijan 40 v. Skupaj
K 8’30. Vrčon, Dobravlje (nabiralna pola št. 11). Vrčon
A. b K, Možina Ivan 2 K, Čermelj A. 1 K, Čermelj Fran 1 K,
Bevk Ivan 1 K, N. N. 1 K, N. N. 1 K, N. N. 1 K, N. N. 1 K,
Čermelj Jožef BO v, Suban 40 v, Grun Franc 10 v. Skupaj
15 K. — Skupaj K 27-30, prej izkazano K 55-26, skupaj
K 82-56.
Dalje prih.

Dopisi.
Nabrežina. Nabrežinske delavske zadruge so
s 30. junijem 1909 končale IV. zadružno dobo. Ra
čunski zaključek za leto 1908—9 kaže sledeči
promet: Dohodki 77 591 kron 52 vin, izdatki
77.220 kron 56 vin. Blaga smo prodali za 71.701
krono 13 vin. Dobička smo napravili 3557 kron
24 vin. Bilanca kaže 17.891 kron 25 vin. aktiva,
14.334 kron 1 vin. pasive. Med pasivi je 2718 kron
50 vin. deležev, rezervni fond v znesku 1569 kron
38 vin. hranilne vloge v znesku 630 kron 42 vin.,
dois na blagu v znesku 6466 kron 47 vin. 1.1. d.
— Nabrežinske delavske zadruge se prav lepo
razvijajo. Članov izkazujejo konec IV. Poslov1^
dobe 147. Lahko seve bi jih bilo še več, če bi
vsi delavci, obrtniki in kmetje po Nabrežini storili
woio dolžnost ter se vpisali za člane._ Pomen
konsumnih društev na sploh je dalekosežen, prav
T ip tudi Dri nas z našimi nabrežinskimi deSiSJmi zadrugami. Zalo. Nabrežinčanje, naprej,
SaTi. Iß Daß® steklarske tovarne
se malokdaj kaj poroča, tako da bi si lahko kdo
dnmišlieval, da je tovaraiško vodstvo resi delav
stvu prijazno. «Slovenski Narod» je nas delavce

na

Iibafa ▼ Ljubljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K!
za četrt leta 3'50 K, mesečno 1.20 K.
za Nemčijo za pol leta7'90, za četrt
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9'50 K za četrt leta 4'80 K
Pasan«sms Alavllka

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
120. štev.

Re klamacije so poštnine proste
Nefranklrana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserati: Enóstopna petit-vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

V Ljubljani, v soboto, dne 6. novembra 1909.

NASLOVA: Za dopise in rokopise ia list : Uredništvo
•Rdečega Prapora», Ljnbljana. — Za denarne pošiljatve
naročila an list, reklamacije, inserate i. t. d.: UpïfWnlStVO
•Bdečega Prapora», Ljnbljana, Šelenburgova ulica b, 11.

Uboga država!
Parlament aa Dunaju dela in ae dela. Pred
palačo na Franzensringu vihrala -zastavi v zname
nje, da je zbornica poslancev zbrana. Toda sej
nima. Poslancev je na Duaaju več nego ob nor
malnih časih ; toda v veliki dvorani je tiho in mirno.
Zbornico nadomeščajo odseki. Tam ni take
nevarnosti kakor v zbornici. V odsekih navadno ne
padajo vlade in obstrukcija je tam bolj redka pri
kazen. Pa če se że pojavi, ce napravi prevelike
škode. V zbornici ss pa lahko zgode vsakovr»tne
reči, ki se ae dajo včasi niti slutit'1. In vsak do
godek, ki ni na programu, poätane lahko nevaren.
Zakaj visoka vlada je s svojo modrostjo pri kraju.
Ge bi se v zbornici razvila tehnična obstrukcija, bi
Bienerth ne vedel, kaj naj začne; če bi izbruhnila
hrupna obstrukcija, ni gospod baron še odločil, kaj
početi; če bi ga prijela mirna, a trdna, dosledna
in bistr ogled a obstrukcija, bi bil gospod B.enerth
nepripravljen. In tako mu veleva njegova državniška ženialnost: Preprečiti vsako eventualnost,
dokler je le mogoče.
Ampak kakor se pač včasi godi velikim možem,
te je zgodilo tudi baronu Bienerthu. Prezrl je
malenkost. Pozabil je, da niso dogodki odvisni le
od njegove režije. Gcspod baron bi bil največji
državnik, Se bi mogel dali vsem prebivalcem v
Avstriji toliko kloralnega hidrata, da bi spali to
liko časa, kolikor bi bil on rad ministrski predsednik.
Ker je pa precej neizvršljivo, so lahko vsak hip
kaj zgodi, na kar šef naše modre vlade ni pri
pravljen. la kaj bo potem, je prav tako negotovo
kakor dobitek ali izguba v loteriji,
Sijajen je položaj v državi za satirike in porogljivce. Kar se le more ugibati, se je že ugibalo
v tistih «političnih krcgih», ki slišijo travo rasti in

PODLISTEK.
Čuvaj Jerman.
Prijatelj moj, ali veš, kako je, kadar razširijo
skrivnostne sile noči svoje peroti, kadar se spusti
lema v nižave, kadar znano življenje obmrje, a ne
znano se začne zagonetno gibati? Oh, kako bi to
vedel, ko ti izpreminjajo električne žarnice noč v
dan, bodisi da snuješ v osamljeni sobici nad knji
gami, bodisi da ubijaš ure v zakajeni, soparni, kri
kov polni kavarn', bodisi da se potikaš po ulicah,
ki jih oživljujejo ljudje, pa omnibusi, avtomobili,
tramvajski vozovi in kočije. Ti ne poznaš noč;, ker
pri vas ni noči.
Aii si kdaj slišal po zraku vršati, po vejah šu
meti, kakor bi se tam prebudile in oživele bajke
It davnih časov, ne da bi mogel razumeti, ali te
hočejo tolažiti ali plašiti? Si li videl sence piavati
preko mesečno razsvetljene samotne ceste, ne da
bi videi telesa, od katerega prihaja senca? Si li ču
til kako se skrči srce močnega, vsake prazne vere
prostega moža, io se dvigne iz zemlje skrivnostno
vzdihovanje in ko stoka preko široke planjave, kakor
bi dirjala nevidna armada strahov tja čez, a hipoma
ge vse razbline v grozen, rezek smeh, ki pa po-

traja le eu bip, 0n saia
••
Jaz seta to slišal, videl in čutil tisto noč. Ali
* razumel bi me menda, ako bi ti hotel opisati
psitfac noč r gozda, kajti troje srce ni zmožno
tj,8k »ujiinih občutkov, ki jih ni še nikdar obču
til». Morda si bil takrat v chambre sepaiéeju veliko

ia «.

Leto XII.

v tistem časopisju, ki hoče po sili biti dobro po
učeno in senzacionalno. Padec Bienerthove vlade,
razpust državnega zbora, nove volitve, zaključitev
parlamenta po § 14, uradniško ministrstvo, nova
koaVcija ... V resnici pa ni človeka, ki bi vedel,
kaj bo v štirinajstih dneh, kaj bo v enem tednu,
zakaj še tisti, ki so v prvi vrsti prizadeti, ki jim
gre za kožo, nimajo niti sence pojma, kaj bodo
storili in kaj se bo ž njimi zgodilo.
C tali smo, da hoče baron Bienerth najprej
omogočiti delavnost češkega deželnega zbora. Ce
bi šlo tam, bi se dala tudi kolesa državnega
zbora namazati. Kdor je tako svetoval Bienerthu
— zakaj na njegovem zelniku ni zrasla ta misel —
ceni poslanca meščanskih strank precej nizko, ker
misli, da jim je več ležeče na dozdevnem, kakor
na resnem vspehu. Kombinacija morda ne bi bila
napačna, če bi bilo dovolj časa za izvršitev. Ker
pa Bienerth ni tisti, ki najbolj zgodaj vstaja, so
nasprotni dogodki lahke že gotovi, preden so nje
gove misli domišljene do konca. Kaj hoče n. pr.
gospod baron storiti v štirinajstih dneh, ako od
klonijo že danes Cehi pogajanje z Nemci ali pa
Nemci pogajanje s Cehi P .. . Ia nekaj podobnega
se je že zgodilo, ko pišemo še te vrstice. Nekaj
gospodu Bienerthu še bolj neprijetnega : «Slovanska
Enota» je na Šušteršičev predlog sklenila, od
kloniti vsako pogajanje z Bienerthovo vlado.
Tega menda tudi ni bilo v Bienerthovem pro
gramu. Da bodo s Cehi težave, je nekako slutil.
Demisija Biàfa in Žička ga je morala vsaj od
daleč poučiti, da smatrajo Cehi sankcijo nemških
jezikovnih zakonov za casus belli. Spomnil -pa se
je, da so na svetu Poljaki, mešetarji, da jim ni
enakih, in njegova velika misel je bila takrat ; Oni
bodo že opravili. Resnično so Poljaki začeli posre
dovati; govorili so s C :hi, govorili so z Jugoslovani,
govorili so dolgo, ampak — opravili niso, kakor
bi bii rad baron B enerlh, zakaj danes, komaj drugi
dan po začetih korferencah razglaša «Slovanska

Esota» svoj omenjeni sklep, da odklanja vsako
pogajanje z Bienerthom.
Povsod, kjer veljajo konštitucionalna načela,
bi morala takemu dogodku takoj slediti odločitev.
In Ie dvoje bi bilo mogoče : Nemudna demisija
vlade ali pa razpust zbornice. Politično nezaupanje
se namreč ne meri le po številu glasov, temveč
tudi po intenzivnosti. Ce izreka v parlamentu mala
manjšina nezaupanje vladi, ne bo nihče v ustavni
državi zahteval, da bi vlada zato bežala. Ce pa od
klanja velika skupina, ki obsega vendarle vse me
ščanske stranke raznih narodov vladi tako pikro
svojo antipatijo, da odklanja celo vsako pogajanje
ž njo in če se ve, da je vrhutega v zbornici še
tako močna skupina kakor socialno-demokratična,
ki stoji v najostrejši opoziciji, je s tem že dognano,
da je v takih razmerah popolnoma nemogoče nor
malno vladanje. Taka vlada in tak parlament ne
moreta sodelovati, torej se mora izpremeniti eno ali
drugo.
Seveda je bil tak položaj že pred mnogimi
meseci. Bienerth ga ni izpoznal, ali pa je smatral
svojo ministrsko eksistenco za prvo in najvažnejše
vprašanje. Zato je ostala država brez trgovinskih
pogodb, prebivalstvo brez cenejšega. kruha, delav
stvo brez socialnega zavarovanja. Ampak Bienerth
je še vedno na čelu državi.
Uboga država!

mestnega ponočnega zabavišča, poglobljen v užitke,
ki omebčujejo srce; a ga ne narede mehkega; in
če bi bil tisti trenotek kdo stopil pred te z nezvonkimi, trdimi besedami: «Zgodila se je velika ne
sreča», zijal bi bil brez umevanja vanj in hladni
tvoj pogled bi hil vprašal: «Cernu mi to pripove
duješ? Kaj mi je mar?» Zakaj nesreča ni mogla
zadeti tebe, ki so te mehke roke objemale, ki so ti
sladki glasovi šepetali besede slasti v uho, ki ti je
poželjivo razgreta kri obljubo vala blaženost .. .
Velika nesreča!
Kdo naj bi se prezdrnil, motiti te s takimi
besedami, kadar hočeš biti srečen! Nimaš li pra
vice, biti srečen ?
O da, pravico imaš, seveda jo imaš, in rad ti
jo potrdim. Tvojih vzrokov ne poznam, na katere
hočeš temeljiti svoja pravo na srečo, poznam pa
svoje razloge. Seveda človek si pač, živiš, porojen
si bil, a kakšen namen naj bi imelo tvoje rojstvo,
kakor srečo tvojega življenja? Haha! Cernu naj se
človek rodi, ako ne za srečo?
Stoj! Za srečo si porojen. Da, da, to pojmim
prav dobro. To razumem ia čutim veliko bolje,
kakor bi mogel povedati. Ali vraga — ljudi po
znam, ki so bili prav tako rojeni kakor ti, ali srečni
niso in upanja nimajo, da postaaejo srečni. Nimajo
li pravice na srečo? Imajo li manj pravice nanjo
nego ti? Ali je imel čuvaj Jerman manj pravice,
biti srečen, nego ti P
Vem, da ti je moje izpraševanje sitno. Kaj se
ti je treba brigati za čuvaja Jermana? Ne poznaš

ga, kar se spominjaš, ga nisi nikdar videl, nisi mu
ne v sorodstvu ne v svaštvu. Niti na maškarni re
dut! se nista srečala. Vse to je jako pojmljivo in
naravno.
Ali pa si se že peljal po železnici, v prvem
razredu seveda? Prijatelj moj, s tvojimi nazori se
ne bi smel nikdar voziti po železnici. Sredstva ti
dovoljujejo, da ostaneš doma — čemu se voziš po
svetu, pa še po železnici? Cuješ, godé se čudne
reči. Ob, čuvaju Jermanu se je nekaj pripetilo, ali
zadelo bi lahko tudi tebe, ako se voziš po želez
nici. In ker nikakor nočeš zapustiti te navade, ni
dobro, da se ne brigaš za čuvaja Jermana in za
druge. Čudno in prijetno je, ako človek sam sebi
zadostuje, ali včasi postane lahko fatalno.
Pomisli, ako bi bil sedel v tistem vlaku, pa
bi bil zadremal v mehkih blazinah tvojega kupeja
prvega razreda, a stvar bi se bila le malo, samo
malo drugače izvršila .. .
Oh, pravim ti, da nimaš prav, če se ne bri
gaš za usodo čuvaja Jeremana.
Ko si tisti večer prišedši iz opere sedel v mo
derno stiliziranem in vendar tako ugodnem separéju v družbi dražestne plave Maritte —- vrag vé
kako ji je pravzaprav ime — pa si izkazoval ple
meniti Heidsiokovi kapljici zasluženo čast, a minute
in ure so tekle kakor biserna tekočina, ne da bi
vedel, kdaj in kako je bila Jermanova zavest v
tem vprašanju vsekakor bistrejša. Vedel je, kako
teko ure : težko in počasno.
M« Prilj.

Socialisti v odsekih.
V posameznih državnozborskih odsekih so sle
deči socialno-demokratični člani:
Odsek za socialno zavarovanje: Carny,
Eldersch, Hudec (Poljak), Muhič, Oliva, Seitz,
Smitka, Widholz, Winter.
Socialno politični odsek: Ausobsky
Cingr, Cerny, Eldersch, Hanuš, Hudec (Poljak),
Palme, Scabar, Schäfer.
Proračunski odsek: Adler, Beer, Diamand,
Ellenbogen, Nemec, Pittoni, Prokeš, Seitz, Tomschik.

Narodno gospodarski odsek: Beer, Dia lezniškem odseku poročilo o zvišanju tarifov na
južni železnici na dnevni red. Železniški minister
mand, Ellenbogen, Filipinsky, Hornof, Reumann, dr. Vrba je izjavil, da je bilaJužnaJ8
Schrammel, Seitz, Skaret.
tako slabem položaju, da se J» J® mora,° d
Poljedelski odsek: Beutel, David, Foller, zvišanje tarifov, katero pa je vlada znižala o
Grigorovici, Hackenberg, Kunicki, Ostapčuk, Pip, na 7 od sto. Ako se ne bi bilo storilo to, bi bila
morala južna železnica omejiti promet. Dovolj
Tuppy.
pa je izvršenje samo za sedaj za eno leto.
Obrtni odsek: Aust, Bösmüller, Hudec bati so govorili poslanci.Sleinwender, m
(Ceh), Johanis, Oliva, Schäfer, Spielmann, Wild- in Resel. Zlasti zadnji je ostro kritiziral zvišanje
holz, Wutschel.
tarifov. Sklenilo se je, izvoliti pododsek, ki »aa v
Železniški odsek: Binovec, Ellenbogen, osmih dneh poročati. Za poročevalca je izvoljen
Freundlich, Gruber, Hudec (Ceh), Moracztwsky, poslanec D o b e r n i g.
Gospodarski odsek. Dunaj, 5- no"
Müller, Resel, Seliger.
vembra. Včeraj se je naprej razdelilo nekoliko re
Davčni odsek : Diamand, Freundlich, Hannicb, feratov. Poslaaec dr. Liebt je potem poročal o
Modraček, Pongratz, Renner, Riese, SrëSeny, Vitijk. zakonu, ki določa delavni čas in zapiranje v trgo
Finančni odsek: Diamand, Glöckel Horncf, vinski obrti. Predlagal je, naj se sprejmejo izpre
Klička, Renner, Resel, Rieger, Seliger, Winarsky. membe, ki jih je priporočila gosposka zbornica.
Brambovski odsek: Dötsch, Eiderscb, Fili Sprejel se je ta predlog in pa drugi, da naj načel
nik na konferenci načelnikov zahteva rešitev na
pinsky, Jzroš, Liebermann, Niessner, Schuhmeier, črta nujnim patem. Posl. Schrammel (soc. dem )
Skaret, Winarsky.
je poročal o zavarovanju za nezgode y stav
Odsek za Bosno: Daszyaski, Hanuš, Mo binskih obratih, Načrt se je sprejel brez de
draček, Nčmec, Pernerstorfer, Resner, Scabar, bate. Posl. dr. Diamand (soc. dem.) predlaga,
naj se pozove vlada, da takoj predloži zakon o ga
Seitz, Seliger.
liški petrolejski industriji, ki naj se brez prvega či*
Legitimacijski odsek: Bretschneider, Da taDja izroči odseku in nujni opravi.
szyński, Eldersch, Johanis, Liebermann, Modraček,
Socialno zavarovanje. Dunaj, 5. no
Moraczewski, Vitijk, Winarsky.
vembra. Včeraj je imel odsek za socialno zavaro
Odsek za državne uslužbence : Forstner, vanje pod predsedništvom načelnika Buzeka sejo.
Glöckel, Gruber, Moraczcwski, Reitzner, Resel, Načelnik je predlagal, naj bi se opustila generalna
debata ter je vprašal, če se sprejme načrt za pod
Riese, Soukup, Svoboda.
lago podrobne razprave. Temu se je splošno pri
Naučni odsek: Avancini, Daszyński, Glöckel, trdilo. Potem se je razpravljalo o delovanju podHolzhammer, Hudèc (Ceh), Pernerstorfer, Seitz, odseka, ki je izvoljen na zadnji seji ter se je z
vsemi glasovi proti trem sprejel predlog poslancev
Tomašek.
Ustavni odsek : Adler, Nemec, Oliva, Perner Seitz, Licht in Drexel, da se najprej raz
pravlja o poglavju «zavarovalna obveznost». Po
storfer.
slanec Zahradnik je vprašal vlado, kakšno sta
Tiskovni odsek: Pittoni, Prokeš, Rieger, lišče zavzema pravzaprav napram sklepu zbornice,
Spielmann.
da bodi odsek permanenten. Vladni zastopnik,
Zdravstveni sdsek: Adler, Ellenbogen, sekcijski šef baron Wolf je omenil, da sicer ni
pooblaščen na izjavo, ampak opozarja, da želi
Kunicki, Pospišil.
vlada na vsak način rešitev lega zakona, pa bo
Odsek za podpore: Habermann, Ostapczuk,
podpirila vsako stremljenje, da se pospešijo raz
Schlossnickel, Tuhler.
prave.
Odsek za peticije: Avancini, Lukas, Remeš,
Justični odsek. Dunaj, 5. novembra.
Včeraj se je v odseku obravnavalo o zakonskem
Weiguny.
Odsek za razdolžitev zemlje: Abram, načrtu, s katerim se imajo zvišati tisti deleži
plač, ki se ne morejo rubiti in o nekaterih
Habermann, Renner, Vitijk.
izpremembah kazenskega opravilnika. Vladni načrt
Odsek za sladkorno peso: Beer, Binovec, o tiskarskih prešah se je odkazal poslancu drju.
Reumann, Schlossnickel.
Ren n er ju, načrt o sodnijski praksi pravnih prak
Odsek za živinske kuge: Abram, David, tikantov, ki se ne pripravljajo za sodnijsko službo,
po drju. Rolle rju za poročanje.
Habermann, Schlossnickel.
Odsek za podpore. Dunaj, 5, no
Vino gr a d niški odsek: Hackerberg, Holz
vembra.
Že predvčeranjem je bil odsek sklican na
hammer, Pongratz-, Resel, Winarsky.
sejo, ki se pa ni mogla vršiti, ker je od 26 članov
Pr ist o j binski odsek: Diamand, Löw, Reu prišlo samo njih 10. Včeraj jih je prišlo le 12,
mann, Soukup.
tako da se odsek zopet ni mogel konsti
Justični odsek: Liebermann,Renner, Winter. tuirati. Prihodnja seja bo š le v sredo. Značilno
Odsek za poslovnik: Adler, Pernerstorfer, je, da vlagajo t gr arci, med njimi zlasti naši J u g o
slovani cele kupe nujnih predlogov za
Seitz, Winter.
podpore, potem jih pa ni na sejo, tako da se
Imunitetni odsek: Höger, Liebermann, niti odsek ne more konstituirati. Z vi: ganjena
Rieger, Soukup.
nujnih predlogov slepe svoje volilca, ki mislijo
potem, da se širokoustni jezičoiki res brigajo zanje,
če bi bilo pa treba delati, so pa gospodje rajši
Soclalisticnâ zmaga.
Na Badenskem so bile koncem meseca oktobra v oštariji ali pa po svojih kupčijah. Ko pridejo
zopet na kmete, se bodo pa lagali o svojem trudu,
nove yolitve za deželni zbor in že prvi dan se je do se ba vse kadilo. In nazadnje se ne bomo niti
pokazal velik uspeh socialnih demokratov. Zmagali čudili, če bodo kreketali, da so socialni demokratje
So takoj z 12 kandidati, dočim so imeli v zadnjem krivi, da kmetje ne dobivajo podpor. Zgovornemu
deželnem zboru to število šele po ožjih volitvah. «Slovencu», ki tako rad sodi moralo drug.b, bi pa
Temu lepemu uspehu je sledila skoraj nepričako priporočali, naj pove, kako «vestno» izvršujejo nje
gova katoliška gobezdala svojo nalogo na Dunaju.
vana zmaga pri ožjih volitvah, kjer je bilo izvo Ge ne, bomo pa mi poskrbeli, kadar se bo kateri
ljenih še osem socialnih demokratov, tako da jih teh junakov zopet klatil po kmetih pa se bahal in
bo sedaj dvajset v deželnem zboru in bo socialna obrekoval socialiste, da bo prijet za jezik kakor
demokracija po številu svojih mandatov na drugem zasluži.
Za dvojezičnoat na železnici. P r a g a, 3. no
mestu.
vembra. V češkem deželnem odboru jeŠoaboru
V zadnjem deželnem zboru, ki je bil izvoljen predlagal, da se drugi obrok deželnega doneska za
leta 1905, je bilo razmerje strank sledeče : Centrum železnico T rutno v - P arš n ice, ki znaša 400 000
(katoliški klerikalci) 28, nacionalni liberalci 23, kron, ne izplača, dokler ne bodo napisi na tej že
konservativci 3, agrarci 1, svobodomisleci 5, demo leznici dvojezični. Predlog se je sprejel s 5 gla
sovi proti 2.
krati 5, socialni demokrati 12.
Ograka kriza. Budimpešta, 3. novembra.
V sedanjem deželnem zboru bodo stranke tako
Wekerle je imel danes pogovor s Košutom in
zastopane: Centrum 26, nacionalni liberalci 17, se je prepričal, da so se vsi Košutovi poizkusi za
konservativci 2, agrarci 1, svobodomisleci 1, demo ohranitev koalicije izjalovili, ker je Justh vse
uspešno prekrižal.
krati 6, socialni demokrati 20.
Grške homatije. Atene, 3. novembra. An
Pomembne so te volitve tudi radi tega, ker
je vlada klicala vse meščanske stranke v zvezo gleško in rusko brodovje v faleronskem zalivu se
je pomnožilo. Vesti, da utegnejo pokroviteljske dr
zoper socialno demokracijo, pa tudi slikanje rdečega žave posredovati, pomnožujejo vznemirjenja. Kralj
hudiča na steno ni več zaleglo. <Patriotje> so se ni zadovoljen z navzočnostjo tujih ladij.
Atene, 3 novembra. Včeraj so žandarji vjeli
veda poparjeni spričo novega napredka socialne
demokracije. Ce bi nekoliko bolje razumeli zgodo štiri pobegle oficirje. Typoldos in Domesuvino, ne bi mogli biti iznenađeni. Socialna demo t i c a sta še na svobodi. Kapitana Typoldosa
•eo baje včeraj videli blizu Aten, odkoder je zbežal
kracija je izraz ljudskih potreb in želja, zato mora v Evbejo.
napredovati in zmagovati. Kakor na Badenskem,
Atena, 4. novembra. Typaldosa in nje
tako povsod — prejalislej.
govega spremljevalca Dirnut is a so o polnoči
prijeli žandarji na poti v Kefizijo. Oba sta imela
civilno obleko in se nista upirala. Typaldo hr>
Politični odsevi.
tožen le radi političnega pregreška, ki izključuie
Državnozborski odseki. Železniški od* smrtno kazen Vojaška liga je prepovedala vsako
s e k. Dunaj, b. novembra. Včeraj je prišlo v Se» debato v parlamentu o dogodkih pri Salami &a
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bataljon infanterije.___________________ ___ ___

Dopisi.

Žaoorie ob Savi. v zadnjem času se je razši
rila p, Zagorju bolezen pri otrocih, takozvana
angina. Pomrla je že cela vrsta otrok Kar pa je
za našo občino najbolj ž»Io«tno, je sledeče; Med
drugimi je zbolela tudi otrošaa služkinja pri
g. Tomo Koprivcu, katero «o oddali v občinsko
bolnšnico. Omenjena revica je seveda nci revnih
staršev, raditega se tudi menda malo brigajo pokli
cani faktorji za njo. Puščajo j'o po cele noči samo
brez postrežbe. Taka se je zgodilo v noči med
31. okt. in 1. novembrom; izvedeli smo, da je
eden orožnikov, ki je bil na patroli, pogledal k nji
in jo našel samo brez postrežbe. Ravno tako pa
tudi pripovedujejo sosedje botnišnico, da je bola ca
brez zadostne postrežbe. Da ju t0 sramotno za
gospode, ki imajo glavno besedo pri občini, je že
treba povedati, pa naj ne zamerijo. Ravno tako
pa tudi za gospodarja služkinje; tu bi lahko gosp.
Tomo Koprivc pokazal ljubezen da revežev. Se
veda, gospod Koprivc nima časa; opraviti ima
toliko. Z vlaganjem rekurzoy proti občinskim vo
litvam tzr s hujskanjem rasn.h ljudi k tožbam
nroti šolskemu vodji na Toplicah; menda se mu
to zdi bolj važno, kakor pa da bi se zanimal za
svojo bolno služkinjo. Dolžnost socialnih demokratov
bode da bodo v prihodnjem v občinskem odboru
to nezadostno sanitetno napravo spravili na dnevni
red, da se izboljša, kakor je primerno seda
njemu času.

Umetnost in književnost.
Umetniika razstava. V sredo opoldne se je
v Jakopičevem paviljonu v Ljubljani otvorila raz
stava dalmatinskih umetnikov, o kateri bodi danes
k na kratko povedano, da je zelo lepa.i a zanimiva.
Poskrbeli bodemo, đa dobe naši čitatelji natančnejše
poročilo, mirne vesti pa svetujemo že sedaj vsem
delavcem, ki se kaj zanimajo za umetnost, da si
ogledajo razstavo. Priporočljivo bi bilo, da bi se
vsi, ki bi je radi pogledah, oglasili v «Vzajemnosti»,
Šelenburgova ulica 6 in bi se najprej za vse pri
redilo predavanje tako, da bi prišli že primemo
pripravljeni pred slike. Će bi potem b iteli skupno
obiskati razstavo, bi jih lahko kdo spremljal, ki bi
jim dajal potrebna pojasnila tako, da bi delava
imeli resničen užitek.
Opera. ZadDji čas se je dvakrat uprizorila d’Albertova
opera «Nižina, (pravilnejše bi bilo «Nižava J. Glasbenik ime
nuje svoje deio glasbeno dramo, kar je zelo primeren naslov,
ne le, ker je snov vseskozi dramatična, ampak ker tudi glasba
z veliko paznostjo vpošieva ta značaj, tako da učinkuje kom
pozicija včasi, zlasti v prvi polovici kakor zamozatajevanje
komponista. Kolikor je d’ Albertovo delo veristično, vendar
ne zanemarja blagoglasja in je mestoma ugodno melodiozno.
Tupatam vstajajo poslušalcu lahki spomini n. pr. na Cavallerijo ruslicano. So pač tudi v glisbi sorodnosti. Pelo se je
jako dobro. G. Nordgartova in gospoda V u la k o v i ć m
Fiala se morajo imenovati na prvem mestu; zelo ljubko je
nastopala gdčn. Lvova in prav na mestu je bil gospod
Iličič. Tudi manjše epizode so bile v dobrih rokah. Neko
liko bolj rezervirana mora biti pohvala zbora. Orkester je bil
malo prepočasen in opažalo seje, da nebi bile kakšne gosli nič
odveč, pa bržčas manjka še kaj drugih inštrumentov; tu
patam se je tako pomanjkanje kar čutilo. Inscenacja je bila
dostojna. — V četrtek se je ponavljal «Lohengrin> z gospo
dično Lvovo v partiji Elze. Cenjena pevka je pokazala, da
je tudi za kaj drug ga sposobna, kakor za operetne naivke ;
svojo težko nalogo je izvršila prav častno. Gospod Fiala ne
prišteva «Lohengnna» svojim najboljšim vlogam; stvar ni
prav zanj. Pač pa sta bila prav izborna gospa Nordgar
tova in gospod Vulaković. — V nedeljo zvečer se po
navlja ljubka Puccinijeya «Madame Butterfly»,

Domače vesti.
—- Tadi ti Šiška nisi zadnja ned hčerami
Slovenije, tudi tebi se je zableščala luč velikega
blagra: iz tebe se ima razširiti renesanca libera
lizma. Tako pravita Ivan Hribar in Ivan Tavčar,
tako misli «Slov. Narod». Se pravi: «Slovenski
Narod» menda ne misli tega, zakaj tako neumni
ne morejo biti v njegovem uredništvu. Ampak dela
ss, kakor da misli in verjame kaj takega; in nje*
govi uredniki bodo že vedeli, zakaj se tako delajo
Toda doslej je renesanca bolj komična nego veli
častna in to se prav nič ne izpremeni če «S N
v svojem poročilu potencira skromno restrifiico,
B:1 je v Š.sfct shod pri Moharju. Ker so hoddi dii
minorum geat.um dosle pOvsem sastoai v giâko
sta morala enkrat bogova prvega reda poiskuriti
srečo liberalne stranke'
svojo božjo poti Kdor hafte v « sv; „
•* 1
ljudstvom, ne sklicuje shoda k Mohatju, kje7je jfo-
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prida
im*h
so ÄV
PV°
veB40ar ta k Moharju in
liberalci Ł -h TatB’ ^8r 80 leP° med seboj, lahko
m«6 iu s ’k'Hujejo 5 ena miza ali pa dve, to je
nrinn.
hberalQe shode. la fie zdaj «Narod»
pripoveduje, da je bilo na shodu vefi kakor 100
cev m še cela nanož žen», se Šišenčani spogte» ° >n vprašuiejo, kakšae naočnike je mo«;
jaeti poročevalec, da ss rau je število tako P°*
övojjle. S takim prerajasiem bo prav ialtor»,
Šiški prav tako kakor kje drugje.
Tadi «ocialni demokraciji bi gospod po lanec
Hribar rad dajal dobre nauke. Pa je ®ia nepra*
vileD, zlasti kar se tiče izbora izrazov, Gaapod
poslanec Hribar si je v Š.šfc dovolil, imenovati
internacionalizira «prismodar/jo» in a tem je thù
kritiki pravico, povedati, da je bila vsa njegova

Revmatične, protinske, glavobol, zobobol? Ali ste jih dobili vsled m-enih, v
fluid z znamko «Elsafluid», la je res dober! To ni samo reklama! Tucat za poskuinjo 5 kron Franko ’
? Poskusite vendar
krepüai Fełlerje'1
venuai bolj
uoij hladeči,
iiuuc.i, zdravilni, irrepuai
izdelovalec le lekarnar Feiler v Stubi«, Elan trg št, 262 (Hrvaško).

rt<for»Dca ođ tačetka do konca prismodarija in
Jieer taka, da se > kat kadila. Da se je Hriba»
n&is* ’ politiko, to jo hila največja neumnost nje-atigi ii’ijeoja. in s’jsjno je to dokaz»! prav na
imenskem shodu. Iz njegove ondotne govorance
odseva tako strašno nerazumevanje političnih pro
blemov in splošnih vprašanj naše dobe, da človeka
vije, kadar posluša aii čita te >«P native naivnosti
in otročarije. Naravnost ža:ostuo je, da mož, ki
stoji na čelu stranki in jo zastopa v parlamentu,
po tolikih letih še ne razume socialističnega inter
nacionalizma. Socialno vprašanje sau je Knjiga,
aaprts zašita, zapečatena m pod ključ vložena in
čeVie sploh kdaj bral program socialne deraokraciie. tedaj ni razumel niti prvega stavka. Hribar
tma gotovo svoj taient. Ampak vse bi bilo prav,
je bi ostajal tam, kjer kaj zua in kaj razume.
Univerzalni ženij pa ni. Pesništvo ni njegov poklic ;
ig je tam kmalu izprevidel. Tudi za umetnost ni
üslvariea ; to izpričuje Prešernov spomenik iu še
marsikaj druzega. Najmanj nadarjenosti pa ima za
politiko; to dokazuje dannadan. Hribar je med
onimi, ki menijo, da za politiko res ni treba nič
drugega kakor nekoliko liričnih nacionalnih fraz,
shranjenih iz mladeuških let. Teh ima res neko
liko v svojem duševnem skladišču in s temi krošnjari, pa misli, da dela politiko. Toda od tistihmal, ko se je Hribar uč 1 onih narodnjaških pesmic,
»e je svet že parkrat obrnil in se obrača dalje in
dalje. Hribar pa je tam, kjer je bil pred desetimi,
pred dvajsetimi, pred tridesetimi leti. 2 drugimi
besedami: Liberale c je.
— Preit klerikalizma je klical ljubljanski
župan in poslanec Ivan Hribar Sšenčane in
ljubljanske spremljevalce v boj. Prav tako je go
voril o klerikalizmu, kakor da si je nekatera mesta
svojega govora prepisal iz kakšne sscialuo-demokratične brošure. In to bi bilo prav lepo, če ne
bi bil govoril tisti Ivan Hribar, ki mu že davno
nihče več ne verjame, če govori proti klerikalizmu.
Cudno je, da sam ne ve in ne čuti, kako slabo se
mu podaja taka pridiga, ko ve vsako dete, da je
prav on vedno koketiral s klerikalci, da se nikdar
ni upal dejansko nastopiti proti klerikalizmu, da
je pri vsaki priliki naglaša’, da niso klerikalci nič
nevarni slovenskemu narodu, Hribar je bil duševni
oče vsakega kompromisa s klerikalci; Hribar je
napenjal vse moči, da bi bil sprejet v Šušteršičev
klerikalni klub; Hribar je podpisal svojemu seda
njemu klubu reverz, ki mu prepoveduje protikle
rikalno politiko — in ta reverz ga vendar viže
še danes, Ce zaropota Tavčar proti klerikalizmu,
zazveni to kakor akord, saj je bil antiklerikalizem
vsebina vsega njegovega življenja in v ničimer ni
ostal tako dosleden kakor v tem, Ce zadeklamira
Triller protiklerikalen verz, se nihče ne čudi;
saj vemo, da je Gambetta kulminacija njegove po
litične znanosti. Ce pa zapoje Hribar protikleri
kalno pesem, je to disonanca, ki boli bolj od
klofute. Da, proti klerikalizmu je treba boja ; a da
bo tak boj sploh mogoč, je treba najprej onemo
gočiti bribarjanstvo
— Tavčar v Šiiki. Dr. Tavčar, deposedirani
voditelj deposedirane liberalne stranke je hripavo
zapel svoj obrabljeni «gassenhauer» v Šiški. Ker je
liberalna frakcija v deželnem zboru izročena kleri
kalni večini na milost in nemilost, se je Tavčar
po svoji posebni logiki togotil — kaj je naravnejšega? — nad socialnimi demokrati, ki pri vsem
liberalno-klerikalnem krega niso drugega zagrešili,
kot da so liberalce pravočasno klicali k pameti.
Kar je govoril o socialni demokraciji in nje sta
lišču proti besedolomnemu sleparstvu, ki ga uga
nja klerikalna stranka, le priča, da se dr. Tavčar
za delavsko gibanje zanima le tisto urico, ko pre
peva po Šški svoje desetkrat prebavljene in pre
žvečeno refrene. Čudno je le, da mu še sedaj ne
gre v glavo, da je poleg klerikalne politične pertdnosti in liberalne nerodnosti še tretja pot in da
kdor resno oponira klerikalni slepariji, ne sme
biti liberalen glumač.

—• Opozarjamo na javno predavanje splošne
delavske zveze «Vzajemnost» v Ljubljani, ki bo
prihodnji četrtek, dne 11. novembra točno ob 8.
zvečer v veliki dvorani «Mestnega Doma». Na po
vabilo zveze bo predaval gosp. profesor Jos.
Reisner o predmetu «Zrak in življenje». Pro
fesor Reisner je že iz Idrije znan kot izboren
in temeljit predavatelj in bo njegovo predavanje
še posebno poučno in zanimivo, ker bo spojeDo
z nazornimi eksperimentalnimi demonstracijami. Da
ne bo motenja, povdarjamo, da se prične preda
vanje neodložljivo ob 8. Sodrugi, delavci, skrbite
za številno udeležbo. Vstop prost.
— Razpis risankega tečaja. Splošna de
lavska zveza „Vzajemnost* v Ljubljani razpisuje
vpisovanje v risarski tečaj, ki se ga lahko udeleži
do 30 sodrugov različnih strok. Splošni pogoji
za sprejem so: 1. Članstvo pri „Vzajemnosti* ter
pripadanje h kaki strokovni organizaciji. 2. Znanje
branja in pisanja. — S člansko izkaznice „Vza
jemnosti“ ter s knjižico strokovne organizacije
opremljene in lastnoročno spisane prošnje je vlo
žiti najkasneje do 21. t. m. pri odboru „Vzajem
nosti*. Obrazce (formularje), ki v vseh delih
lastnoročno izpolnjeni nadomestujejo prošnjo, je
dobiti pri odboru brezplačno. Pouk bo brezpla
čen, izvzemši mal prispevek za nabavo risarskega
orodja. Natančnejša pojasnila daje odbor. Stro
kovne organizacije zlasti stavbnih strok so naprošene, da svoje člane opozore na ta razpis.
— Ubogi rekruti! Dae 28 m. m. je bil neki re
krut na vežbališču v Ljubljani jako aesrečea. Po
velja ni mogel pa ai mogel izvršiti. Na vprašanje,
zakaj ae napravi dotične vaje, odgovori: da ne

more. Povedal je to v svojem gornještajerskem dijslektu rekši: i mog Dit. Dotični čačtuik si je raz
lagal to, čaš, da «ne mara» napraviti vaje, inje
aviziral stražo tsr ga dal odvesti v zapor, ker je
odrekel pokorščino. Kako smešno! Ker komandant
ne razume jezika preprostega človeka, ga pa da za
preti. Kaj je zdaj z njim, ne vemo.

Shodi.

"

Krojaški ahod se vrši v soboto, 6. novem
bra v salonu g. Fr. Poka. Florjanska ulica 6.
Začetek ob 8 uri zvečer. Dnevni red : 1. Naloga
delavske organizac je v bodočnosti. 2. Raznoterosti.
Poročevalec: Načelnik zveze in državni poslanec
sodrug J. Smitka iz Dunaja.

Zadnje vesti.
Politični položaj.
Dunaj, 6. novembra. Dr. Glombinski je
bil včeraj zopet pri Bienerthu, kateremu je
poročal o namenih „Slovanske Enote“, ki do
puščajo ugodnejše mnenje o položaju. Potem je
konferiral z dr. Starzyńskim štiri ure. Po konfe
renci je izjavil neki poljski voditelj, da so težave
jako velike, toda Poljaki hočejo vztrajati. Nasprotja
med Nemci in Čehi so skoraj nepremagljiva, toda
poizkušalo se bo vse mogoče, da se omogoči
delavnost parlamenta.
Dunaj, 6. novembra. Včeraj ob 5. popoldne
je Slovanska Enota nadaljevala svoje posveto
vanje. Šušteršič je poročal o svoji konferenci
z Glombinski m. Govorilo se je tudi o uspehu
Glombinskijeve konference zBienerthom
ter se je povedalo, da zahteva Bienerth ga
rancije za delavnost parlamenta in za
odstranitev nasprotij med Nemci in
Čehi, preden se izvrši rekonstrukcija ka
bineta. Posvetovanje Slovanske Enote se je
zvečer odgodilo. — V čeških krogih sodijo, da
bodo še ves teden trajala posvetovanja o parla
mentu, tako, da bodo ves mesec delali sami
odseki.
Državnozborski odloki. Tarifi južne

železnice. Dunaj, 6, novembra. Železniški pododsek je »prejel resolucijo, ki obžaluje nameravano
zvišanje tarifov južne železnice za 7 odstotkov
— T okrajni bolnički blagajni v Voloaki izreka upanje, da bodo zadostno varovane indu
vladajo in gospodarijo pristni hrvatski narodnja strije, ki so odvisne od južoe železnice ln poziva
karji. Ti gospodje so uvedli v blagajni neko po vlado najodločneje, da na noben način ne do
sebno prakso pri ravnanju z bolniki, ki imajo to voli zvišanja tarifov za živila.
smolo, da si nakopljejo kako spolno bolezen
Železniška zveza z Dalmacijo. Dunaj, 6. no
Narodnjaška gospoda prišteva namreč vse take vembra. Poslanec Vukovič vloži nujen predlog,
ir podobne bolezni med tiste, ki si jih bolnik
ki poziva vlado, naj toliko časa ne dovoli nobenega
naiasč pridobi! Ce namreč zboli na vnetju me- zvišanja tarifov na šopronj-oderberški železnici,
hurja an spolovil, in se zvija bolnik v groznih dokler ogrska vlada ne izvrši na Hrvatäkem zveze
bolečinah, si je to bolezen menda tudi sam za- z Dalmacijo, za katero se je zavezala v pogodbi.
L 2aKal s_e trdi, da je bolnik sam zakrivil
Klub čeiklh socialistov» D unaj, 5. no
tako bolezen; Zato, da ma ni treba plačati bol- vembra. Klub čeških sociaino-demokratičnih po
mščmel Ce bi imeli v Voloski javno bolnico, bi slancev se je posvetoval o znaaih nemških jezi
si člani lahko pomagali s tem, da se zdravilo v kovnih zakonih, ter je sklenil: «Ne da bi le od
bolnici in sicer na stroške bolniške blagajneJ Ali
daleč precenjevali te zakone in jim prisojali izvan
take bolnice ni in tako si člani ne morejo” po redan pomen, jih smatrajo češki socialni demo
magati. Će bi bili delavci organizirani, bi si lahko
kratje za teško zapreko narodne sprave in za ne
pomagali, tako pa ne. Da pa je takšno ravnanje varnost za delavno zmožnost parlamenta. Kljub
od strani okrajne bolniške blagajne v Voloski protestira z največjo odločnostjo proti ravnanju
docela protipostavno in protistatutarično, da bije viade ter proti vsakemu poizkusu, obnoviti abso
v obraz pravici, da je protisocialno in protihuma- lutizem ali pa sploh protiustavne razmere.»
nitarno, je gotovo. In zaradi tega nima g. ravIteietarija» Du naj, 5. nobembra. V parlanatelj zgoraj omenjene blagajne prav nobenega mentaričnib (katerih?) krogih sodijo o včerajšnjem
povoda bahati se, češ, da imata blagajnarazme- sklepu Slovanske Enote, da bi bile slovanske stranke
roma
maio število
—«- malo
število bolnikov.
.
x Ce,, se xtako
■ ravna, pripravljene vstopiti tudi v vlado, kateri bi ostal
pown se to pač lahko doseže. Vprašanje pa je, Bienerth na čelu. (Kako važna je skrb teh «parla«e » bile blagajne ustanovljene zato, da se mentaričnih» krogov za gospoda Bienertha!) Na
opravljajo na tak način in v takem nazadnjaškem
čelnik poljskega kluba posreduje dalje in tudi poI izkusi za zestavo koalicijskega kabineta se nada
duha

ljujejo. Misli se, da so tudi krščanski socialci de
ležni teh razprav, četudi neposredno.
Dvoboj? Dunaj, 5. novembra^ Na občnem
zboru praške železarske industrijske družbe je pod
predsednik Wolf rum napadal poslanca Stein
wend e rja radi njegove interpelacije o korupciji
železarske družbe, češ, Steinwender ve, da ga ne
moremo tožiti radi govora v parlamentu. Zaradi
t>h napadov je Steinwender poslal Wolfrumu poslanca Stückla in Weidenhofferja
kot priči.
Ogrska kriza. Budimpešta, 5. novembra.
Razpor med Justhom in Košutom je postal
nepremostljiv. Današnji ministrski svet je imel edin
vsptb, da pojde Wekerle zopet na Dunaj cesarju
poročat in prosit za izraz njegovega mnenja.
Nemiki nacianalci. Celje, 5. novembra.
C djski vsenemci so dosegli, da je meščanski učitelj
A is tri c h, ki je dokazal, da je veliki Nemec
Woschnagg pravzaprav Vošnjak in da je bil
nekdaj Sokol, suspendiran od službe.
Tiskovna svoboda v Bosni. Sarajevo,
5. novembra. Včeraj je bil pri okrožnem sodišču
odgovorni urednik «Glasa Slobode» sodr. Žemva
radi nekega članka obsojen po § 142 (motenje jav
nega miru) in § 329 (ščuvauje zoper vladne
oblast’) na dva meseca ječe. Žemva je vložil
ničnostno pritožbo.
Volitve na Saškem. Draždani, 4. novembra.
Pri ožjih volitvah so socialni demokratje zmagali
še v treh okrajih, kljub temu, da so meščanske
stranke podpirale konservativce in nacionalne libe
ralce. Pridobljen so okraji Calluberg-Glauchau proti
nacionalnim liberalcem, Chemnitz Zwickau proti
nacionalnim liberalcem in Chemnitz proti konser
vativcem. Izvoljenih je torej doslej 22 socialnih
demokratov.
Vestne volitve v Berolinu. Berlin, 5. no
vembra. Pri dopolnilnih volitvah za mestni zastop
sosocialnidemokratjezmagalivl4 okra
jih. Svobodomiselci so pridobili 1 mandat; v 16
okraju je ožja volitev med svobodomisleci in de
mokrati. Socialni demokratje imajo tri mandate
več kakor doslej.
Romunske brutalnosti- Ćemo vice, 5. no
vembra. Državnozborski poslanec socialni demokrat
Grigorovici je peslal rumunskemu ministrskemu
predsedniku Bratianu brzojav, v katerem svari
pred vsakim nasiljem nad aretiran'm socialnim de
mokratom Rakovskira, ker bo sicer rumuuska
vlada odgovorna za vse posledice. Rakorski, po
narodnosti Bolgar, je rojen v Dobrudži in potem
takem rumuński državljan. Ker se pa rumuńska
vlada boji socializma in je Rakovski jako inteligen
ten socialist, ga je lani izgnala, kakor da ni ru
muński pripadnik. Ko se je pred kratskim vrnil,
ga je vlada dala prijeti in odpraviti na ogrsko meje.
Tam pa je Rakovski odločno izjavil, da je rumuń
ski državljan in da ne mara zapustiti svoje dežele.
Će ima vlada kaj proti njemu, naj ga postavi pred
sodišče. Na to so ogrski uradniki izjavili, da ne mo
rejo nikogar siliti, da bi proti svoji volji bival na
Ogrskem. «Adeverul» javlja, da je rumuński mini
strski predsednik Bratianu izjavil, da ne bo na
noben način dovolil, da bi prišel Rako v«
ski pred rumuńska sodišča. Raje bo rav
nal kakor Maura na Španskem in potem
demisioniral. Bratianu je poslal policijskega
inšpektorja Brajescu s 40 žandarji v Cajeni,
kjer so Rakovskega uklenili in odpravili.
Zdaj se nič ne ve, kaj je ž njimi.
Cernovice, 5. novembra. Sporazumno z
ogrskimi oblastmi so spravili drja. Rakovskega
na ogrska tla.
Bukarest, 5. novembra. «Adeverul* javlja,
da so v zaporu grdo zlostavljali tiste osebe, ki so
bile aretirane ob zadojih demonstracijah proti iz
gonu drja. Rakovskega. Tako so glavnemu urednikil
socialističnega lista «Romania Murcitoare» Demetru
Romanescu izpulili brado, izbiliveč zob
in ga vsega opraskali. Predsednik strokovne
zveze Frimu ima več reber zlomljenih. S
tajnikom strokovnih organizacij Gristescu so
tako ravnal’, da je izgubil zavest in je sedaj težko
bolan.
Balac, 5. novembra. Radi izgona drja. Ra
kovskega je danes tukaj splošna stavka.
Bukarest, 5. novembra. Dva avstrijska de
lavca, Ljudevit Oliver in Fran Rustjan sta
izgnana iz Rumunske, ker sta se udeležila zadnjih
demonstracij radi aretacije Rakovskega.

Društvene vesti.
Program «Vzajemnosti, v Ljubljani za prihodnji
teden od 7. do 13. novembra 1009 :
Ned. 7. nov.: Plesne vaje. Vodja Št. Dražil. Hafnerjev
salon. Od 2 pop. do 7. zvečer.
Pond. 8. nov. : Delavska Sola. Predmet : Socializem.
Predava E. Kristan. Društvena soba. Od
pol 8. do 9. zvečer.
Torek, 9. nov. : Se;a osrednjega odbora. Društvena soba. Za
četek ob pol 8. zvečer.
Sreda, 10. nov.: Dramatična šola. Poučuje E Kristan. Dru
štvena soba. Od pol 8. do 9 zvečer.
Ôetrt., 11. nov. : I. redno javno predavanje. Predmet: «Zrak
in življenje». Z eksperimenti. Predava c. kr.
prof. Jos. Reisner. «Mestni Dom». Od
8. do 9. zvečer.
Petek, 12. nov.: Delavska šola, praktičen tečaj. Predmet:
Temeljni pogoji za organizacijskega zaup
nika. Vodja: I. Kocmur. Društvena soba,
Od pol 8, do 9. zvečer.

Sobota, 13. nov. i

Izhaja TLJublJanI vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto H K, za pol leta 7 K!
za četrt leta 3 50 K, mesečno 1.20 K.
za Nemčijo za pol leta 7-90, za č* trt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9'50 K za četrt leta 4-80 K
Pcsaraasaa ttavllka IB ».

Reklamacija so poštnine proste

Nefranklrana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserati: Enóstopna petit-vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

12Ł štev,

V Ljubljani, v torek, dne 9. novembra 1909.

NASLOVA: Za dopise in rokopise ra list :
,Bosega Prapora., ljnbljana, - ^.^^aroUtvo
naročila an list, reklamacije, inserate i. t. d..
fi;n
.Rdečega Prapora., Ljnbljana, Šelenburgova ulica 6/n.

Jezikovni zakoni.
B enerthova vlada je predložila zakone, s ka=
terimi se določa nemščna kol uradni jezik za
avtonomne oblasti in kot uč°’ Jez’^ 18 fazne
srednje šole na Nižjem in Gornjem Avstrijskem,
na Salcburškem in na Predarlškem, na sankcijo.
V slovanskih, zlasti v čeških krogih je zaradi tega
nastala velika razburjenost, razni nemški politi»
čarji pa delajo, kakor bi se čudom čudili in ka
kor bi nikakor ne mrgli razumeti, zakaj se Čehi
jeze. Med temi slavnimi politiki je tudi ljubljenec
slovenskih klerikaln h patriotov, dr. Lueger, ki je
nekim novim purgarjem dociral o historičnem
nemškem značaju Dusaja.
Stališče meščanskih strank, naj so že nemške
ali slovanske, ne more biti merodajno za na?, ki
iščemo enakopravnost. Vsaj mimogrede pa
moramo omeniti, da so prav češke buržoazne
stranke s svojo pot t ko dolgih desetletij dale nem
škim šovinistom fraze, s katerimi opravičujejo zdaj
svoje početje. Čehi so bili in so še praporščaki
historizma v politiki; prav narodno vprašanje so
vedno posmatrali in so ga hoteli rešiti s stališča
zgodovine in njihovo zaprašeno «državno pravo»
n\ hfto nič drugega kakor kratkovidna zatetebanost
v historijo. Ce se sedaj Nemci sklicujejo na «histo
rični značaj» te ali one dežele, tega ali onega
mesta, vihte češko orožje in češkim meščanskim
strankam res zmanjkujejo argumenti.
Toda ta buržoazna stališča niso merodajna
za nas. Sccialao-demokratična kritika jezikovnih
zakonov je od njih povsem neodvisna in prav zato
tudi veliko bolj upravičena. Mi smo od vseh za
četkov odklanjali historickem v narodnem vpra
šanju in smo imeli radi tega nemalo bojev z na
šimi narodnjakovci. Sedaj bi moral objektiven
opazovalec priznati, da smo imeli prav mi, ne pa
narodnjaška gospođa.
Zakaj se jeze Čehi?
Na Predarlškem in na Salcburškem jih ni,
na Gornjem Avstrijskem pa prav malo. Toda na
Nižjem Avstrijskem žiyi mnogo tisoč Čehov, na
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Da,je-

Oh, ponoči lezejo ure tam zunaj v gozdu tako
težko, kakor bi bile v časovni pojem prestavljeni
polži. Jerman je bii popolnoma sam in to je za
časovno merilo jako važno. Sam, zapuščen na či
stini. Vseokrog se drga temni, črn:, nemi gozd.
Sedaj je to pravi gozd. Podaevi je samo veliko
število dreves; prav dobro jib lahko razločiš, dvi
gajoče se izmed zamotanega grmičevja, hra9te,
bukve, jele s skrivljenimi in ravnimi, z grčavimi in
gladkimi debli kakor zahteva botancao pravilo. AH
sedaj je samo gozd. Sedaj ne razločiš debel in vej
in vejic, pa listja in igel, pa grmovja in praproti.
Vse vkup je gosta črna masa, in kdor hoče dobiti
pravi pojem črne barve, mora prav tu notri pogiedati. Črno, črno, črno vseokrog. Le kdor ima jako
dobre oči, bi tam preko, proti severovzhodu lahko
videl nekoliko svetlih točk. To so okna lovskega
dvorca ‘Dianin grad». Zakaj se mora imenovati
prav ‘grad», res ne vem; jaz bi ga gotovo druttt« kratil ako bi bii moj, čemur bi se ne upiral.
Kajti lahka, zračna, kljub enostavnosti čedno

°Pr0Bljena zgradba mi ufpja,

samem Dunaju se ceni njih število aa tristo tisoč.
Te svoje rojake bi si Čehi radi ohranili. Zakon, ki
je bil sprejet in sankcioniran, pa jemlje tem Če
hom priliko, posluževati se pri avtonomnih oblastvib svojega jezika in preprečuje ustanovitev vsake
češke gimnazije, realke ali preparandije na Dunaju.
Možnost razvoja se torej Čehom omejuje. Seveda
zadenejo omenjeni zakoni tudi druge narodnosti.
Tudi Poljakov, Slovencev, Italijanov je kaj na
Dunaju, seveda ne tako število kakor Čehov. Ver
jetno je, da se bodo Nemci na Dunaju še množili,
zakaj Dunaj je glavno mesto cele države, privlači
torej priseljence iz cele države vase. Historični
značaj Dunaja je nemški. Toda živi ljudje, prebi
vajoči na Dunaju, in ustvarjajoči tam vrednosti,
pripadajo raznim narodom. Pravica živih ljudi pa
je na vsak način večja nego pravica zgodovine.
Jezikovni zakoni, ki so povzročili ministrsko
in splošno politično krizo, sa torej, čeprav za tre
notek ne izpreminjajo n;česar, nepravični. Ampak
tako nepravično je vsako prenašanje historizma v
sedanjost, naj je že nemški ali češki, italijanski ali
hrvatski.
Pravično more biti tudi v narodnem vpra
šanju samo demokratičao stališče. Ne, kar je bilo,
ampak kar je, se mora vpoštevati. To stališče je
pri nas dosledno zastopala samo socialna demokra
cija. Sedaj, ko se postavlja na enako stališče,
seveda narodnjaška gospođa ne priznava tega,
ampak po stari navadi zabavlja socialnim demokra
tom, mesto da bl izkušala, postati vendar enkrat
tako dosledna, kakor je socialna demokracija. Če
bi se naučila tega, bi tudi izpoznala, da ima soci
alna demokracija prav, ko zahteva, da se reši na
rodno vprašanje v celi državi kot celota. Vendar
nismo tako veliki optimisti, da bi pričakovali tako
spametovanje od buržoaznih strank. Danes so za
enakopravnost Čehov na Dunaju; morda se uda
rijo že jutri po zobeh, če pojde zato, da se tudi
komu drugemu prizna enakopravnost. Ampak brez
načela se ne dajo reševati načelna vprašanja in
zato je vsa meščanska politika tako neplodna.

Manifest češke socialne denokraclle.
Z ozirom na politični položaj in ra vsako
vrstne migljaje o absolutističnih namenih Biener

Veselo je tam nocoj. Zjutraj je priredil baron
Ringekhtim lov, velik lov, kije podal udeležencem,
damam in gospodom, mnogo zabave. Puške niso
zastonj pokale, in y gozdu je bila marsikatera ple
menita krvava sled zaznamovana. Po hallaliju se je
zbrala vsa odlična družba v dvorcu, da proslavi
lovski vspeh in tu se je zgodilo, da je postal hrabri
pokončevakc zajcev grof Groden sam plen, obvisevši v finih mrežicah cvetoče Ilone pl. Kismarty.
A ker to vajenim lovskim očem ni moglo ostati
skrito, je bilo treba, tudi začasno zaročitev posebno
obliti, vsled česar je umevno, da čuvaj Jerman še
ni videl, lovske družbe vrniti se v mesto.
Prav gotovo ne. Ako bi se bila vrnila, bi bil
moral videti vozove, ker druge poti ni bilo, kakor
preko gozdne čistine, preko železniške proge, ob
kateri je stražil prehod. Dobro vé, fia je bil zjutraj
vesel lov. Slišal je pokanje smodnika, lajanje psov
in kričanje gonjačev. Ze od včerajšnje polnoči je na
tem mestu. Ej, dolgo časa, kajti tudi nocoj je že
aainola polnoč. In še nekaj nr treba ostati. Ob,
kako je to dolgočasno ... 1
«Dolgočasno» morda ni pravi izraz, ali ta hip
se ne spomni boljšega. Vsekakor jako neugodna
reč, Pryo noč se že prebije ) to stori navada»
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thove vlade je klub čeških socialno-demokratičnih
poslancev dogovorno z izvrševalnim odborom češke
stranke sklenil, izdati manifest, ki pojasnjuje vo
lilcem politično situacijo in stališče stranke ter
obenem pripravlja volilce na vse eventualitete, ki
utegnejo nastopiti.
Manifest čeških poslancev je za slovenske de
lavce prav enakega pomena kakor za češke so
druge. Zaraditega ga objavljamo in priporočamo
slovenskim socialistom, naj ga prav pozorno čitajo.
Delavci in delavkel

Socialni demokratje?
Doba daljša od dveh let je pretekla, odkar ste
po težkih bojih dveh generacij volili nov parlament
na podlagi splošne in enake volilne pravice. Dasi
nas ni nikdar navdajal dvom o vrednosti parla
menta spričo obstojajočih razmer moči y sedanji
kapitalistični razredni državi, smo vendar mislili,
da smemo po vsi pravici pričakovati, da se bo
novem parlamentu uveljavila pravica delav
nega ljudstva do življenja, kulture in
zdravja, to se pravi predvsem pravica do
preskrbe vaših pohabljencev, starcev»
sirot in vdov. Vse to se ni zgodilo! So
cialno-demokratični poslanci vseh narodov so bili
v parlamentu vedno enotni, v popolni zavesti svo
jega poklica v novem parlamentu. Toda vse delo
se je z vsakovrstnimi spletkarijami vedno oviralo
in onemogočalo. Zato se doslej nič ni storilo.proti
hudodelskemu podraževanju vseh živil, le da mo
rajo sovražniki delavnega ljudstva triumfirati nad
vami in da bi se vam vsilila napačna predstava in
obupno mišljenje, da ni ničesar pričakovati od
parlamenta splošne volilne pravicp.
V vsem tem je bil in je sistemi Če
parlament ni delal, zadene odgovornost tiste,
ki so z nezaslišanimi spletkarijami de
lovali, dabi razbili parlament, da ne bi
mogel delati, intiste, ki so hotelinapraviti iz novega parlamenta zgolj av
tomat za rekrute in nove davke.
Boljinbolj grozeče se pojavlja na obzorju
nevarnost, da se bo vlada osmelila, zateči se
k paragrafu 14., ki bi bil sedaj še bolj kakor
ob drugih časih zločin nad demokracijo in
na d pra vicam i lju dst ya. Dogodki zadnjega

t

Človek opravlja svoje delo in pričakuje jutro, ki
pride sicer pozno, ali vendar pride. Dopoldne
Jerman niti ne misli, da ni spal. M—no, kako naj
bi bilo drugače? Saj mora nekdo tudi ponoči
opravljati službo. To je povsem umevno, temu se
ne da ugovarjati. Mar naj bi se ponoči ne vozili
vlaki? Ta bi bila lepal Kaj pa, ako ima kdo dolgo
ali pa nujno pot? Skratka — o tem se niti ne
govori. Nič ni jasnejše kakor to. Naposled opravlja
prav rad službo ponoči. Seveda je treba bolj pa
ziti, toda če ni pretemno, že gre. Kajpada, pri
delu se niti ne misli na to ; ali sedaj se spominja,
da se človek lahko prav preklicano spoti, čeprav
je ponoči hladnejše kakor na solnčnem žaru. Dà,
d à, včasi, ko je tekel po progi kakor blazen, če
se je zgodilo to ali ono ; ali pa enkrat, ko se je v
soseščini utrgala skala pa zrušila na progo, a vlak
je imel priti Cez četrt ure in nikjer ni bilo člo
veka, ki bi mu pomagal, pa se je moral upirati
kakor živina, da je odvalil skalo s tira, in potem
je imel komaj še toliko časa, da je pogledal ali ni
proga poškodovana — — Ej, da, tudi ponoči so
bile vroče ure, Ali kaj pomaga ! Mora že biti tako.
Dalje prih.

Delavski minister Ritt je naznanil podjedmkom
časa niso nikakršen dokaz, da bi bil parlament dve želji : ustanove da naj šole, v katerih se bodo
sploh nesposoben za delo, temveč le dokazujejo, učili delavci postav in pa šole, v katerih se bodo
da se ne more misliti na resnično in trajno delo učile hčere rudarjev kuhati. Podjetnikom seveda ni
parlamenta, dokler se ne izpremeni vladni nič do tega; namesto da bi pospeševali izobraže
zistem, ki ga sedaj predstavlja Bien er- vanje delavcev, silijo raje domače delavce, da se
izseljujejo in jih potem nameščajo z drugimi iz za
thovo ministrstvo.
ostalih pokrajin, kjer postav sploh ne poznajo. Ob
Ta vladui zistem, ki je sestav politične nespo sprejemu delavcev gledajo samo ca to, če je zdrav
sobnosti, socialne neodkritosrčaosti, političnega na- in močan in pa prav poceni» Neumen sme biti še
zadnjaštva, nacionalne enostranosti, vladen zistem tako, še ljubši jim je, če je bolj neumen. Podjet
politične zaslepljenosti, ki se da voditi od povsem niki so torej odklonili obe želji ministrovi, tudi
neupravičene megalomanije nemške buržoazije, ki tisto glede kuhinjske šole. Seve, utegnil bi se kdo
domisliti, da je treba za dobro kuho tudi več de
se je začel z odobravanjem obstrukcije nemških
narja.
vladnih strank v češkem deželnem zboru in z raz
Vse predloge so pa obveljavo, čim se je za
glasitvijo nagle sodbe v Pragi, ki je pritrdil anek ključil drž. zbor. Ne vemo, kako se to izteče. Pod
siji Bosne in Hercegovine, za kar imamo sedaj jetniki se colo protivijo zopetni predlogi glede nad
plačati več sto milionov kron, ki je napravil nove zornikov, in vse kaže, kakor bi se moralo vsako
državne dolgove brez parlamentovega dovoljenja, odredbo priboriti le potom človeških žrtev. Že. danes
moramo zvračati vso krivdo zaradi katastrof, ki se
ki je bosenske kmete izročil madžarskim oderuhom, utegnejo zgoditi v bodoče na stranke, ki oaemogoki je v enem letu dvakrat posegel parlamentu po čujejo delovanje parlamenta. (Živahno odobravanje.)
Poslanec Reumann: Istega mnenja kakor vi
življenju, ki se v svoji nesposobnosti za ustvarjenje
normalnih razmer pripravlja tretjič poseči smo tudi socialno-demokratični poslanci, da se mo
parlamentu po življenju in ki hoče rajo namreč bratovske składnice popolnoma od
praviti, ker se s temi omejuje svoboda rudarjev.
zoper ljudsko zastopstvo postaviti go Zakonodajno delo, tičoče se počitka, določbe glede
spodstvo absolutistične samovolje!
kopanja so delo naših poslancev, ki so po posre
Dve leti so morali naši poslanci voditi na dovanju zveze to predlagali, zakaj ž njimi se ome
zunaj malo vidljiv, toda hud boj proti rafin- juje špekulacija podjetnikov, ki bi hoteli povišavati
rani zaroti zoper splošno enako vo cene s tem, da bi »ekatere jame ustavili in obe
nem spravili delavce oh delo. Seveda sem tudi proti
lilno pravico. Vse, kar se je zgodilo zadnjega temu, da bi se imenovali delegati za nadzornike, ker
pol leta, predstavlja v resnici le člene verige, ki jo niso čuvani proti preganjanju. O tem vam bo po
nevidna rokazarotnikov tesneje in tes- ročal natančneje sodrug Karpeles. Važno je to, da
neje priteguje okoli vratu nove ljudske unijski shod o tem go v tri, da meščanske stranke
zbornice, in ki bi imela zadaviti splošno oaemogočujejo delo v parlamentu.
Dr. Karpeles: Gotovo vam vladna predloga
volilno pra vico.
glede nadzornikov ne more ugajati, dasi jaz te ne
Ce bi se sedaj imel napraviti poizkus, da se obsojam tako odločno kakor sodrug Jarolim. Pred
zaključi parlament in vlada s § 14, tedaj bo po logo kazita najprvo dve stvari, ki j:h ta načrt spaja,
trebno, da stopite z nami na plan. Z ele pa nimata ničesar opraviti med seboj, iu sicer:
mentarno močjo se bo tedaj dvignilo uvesti nadzornike in raztegniti zadruge na rudo
delavno ljudstvo; z enako eneržijo, kakor je kope. V delavskem prisvetu smo predlagali najprej,
da sc naj lùkaj zadruge popolnoma izključijo. Pred
bila tista, s katero si je osvojilo ljudski parlament, log je bil odklonjen. Dalje smo odločno zagovarjali
ga bo tudi branilo zoper svoje sovraž stališče, da volijo nadzornike rudarji in da jih pla
nike. Vladni zistem Bienertha je danes očitni izraz čuje država ; ta predlog je bil sprejet z 18 glasovi
vseh atentatnih načrtov zoper parlament in nje proti 9. Pri tem glasovanju je pa ža bii namen
podjetnikov, da ta predlog pokopljejo, zakaj pred
gove pravice.
sednik delavskega prisveta je izjavil, da ta sklep
Zatorej: Proč z Bienerthom ia nje presega mejo načrta, ki ga je izdelala vlada in ta
govo vlado!
kega vlada ne more vpoštevati. Daljna posvetova
Prav tako pa moramo parlament braniti tudi nja nimajo nobenega pomena, zakaj le sekaj udele
zoper tiste, ki hočejo omajati podlago žencev, ki so zato glasovali, je res zato.
Dosegli smo vspeh, ki nič ne pomeni. Vzor
ljudskega parlamenta na radost vlade in
rudarske inšpekcije po voljenih nadzornikih se še
ljudskih sovražnikov pod krinko radikalizma ne izvede tako kmalu. Hoteli smo pa vladi pove
in obstrukcije iz nevednosti, iz neodgovorne dati, kaj je mogoče v današnjih razmerah in ker
demagogije ali pa iz hudobnosti.
je, žal, mogoče napredovati Ie korak za korakom,
smo se posvetovali dalje o vladnem načrtu. Načrt
Sodrugi in sodruginjel
Mogoče je, da boste že v bližnji bodočnosti se je vrnil odboru in je bilo naročeno rudarskemu
poklicamni na boj. Ka boj, ki bo po svojem po svetniku Bauru in meni, da predloživa prihodnji
seji nov načrt.
menu in zato tudi po eneržiji vašega na
Kompromis, ki se je dosegel, ni vzor. Vsak
stopa enak slavnim bojem leta 1905. Mo kompromis se ozira sekaj tudi na drugo stranko.
bilizirajte torej vso pripadnike naših Podjetniki so se branili zakona, ker bi ostali nad
organizacij! Utrdite čim umeje naše organiza zorniki v rudniku in bi kot delavci izpolnjevali svojo
cije, da bodo vsak hip pripravljene na dolžnost. Ne gre, da bi šest dai delal kot delavec
boj! Vsakdo na svoje mesto! Čakajte na in poslušal paznika in inženirja, sedmi dan pa bi
jih sadziral. To bi škodovalo disciplin», pravijo, in
trenotek, ko zaplapolajo zastave in-se nedostatna disciplina je pogosto vzrok nesrečam.
začne pohod!
Rekel sem jim : «Branite se nadzornikov — jaz tudi,
pa iz drugega razloga in ne razumem vas —, toda
Shod unije radarjev na Dunaja.
Daije. proti boljšemu nadzorstvu se vendar ne boste pro
Podjetniki zahtevajo dalje, da bi se nadzoro tivili. Pač vam je enako, koliko rudarjev pogine,
vale! ne smeli pečati z mezdnim: razmerami. Nad toda javno tega ne morete povedati ! Če odpravimo
zorstvo seve nima namena zviševanja mezd, samo oviro, ki vam zabranjuje sprejem nadzornikov, pa
obsebi je pa umevno, da se varnostno in mezdno ne boste več nasprotovali, če menite, da hočemo
vprašanje ne da ločiti. V Ellbogsu je rekel rud imeti paznike za od države plačane agitatorje, se
niški komisar podjetniku: «Preslabo plačujete de motite. Agitacijo plačujemo sami. Hočemo le, da
lavce, zato ne morejo biti oprezni, če hočejo kaj se varnostne razmere res izboljšajo, kar je pa le
zaslužitil» Proti komisarju so lastniki rudnikov mogoče, če se izpopolni nadzorništvo. Ali bodo ti
protestirali in oblast ga je kaznovala s tem, da ga nadzorniki voljeni ali pa bodo drugačni funkcio
je prestavila. (Čujte 1 Čujte I) Ce že komisar ni va narji, je pa tudi razlika. Če že De moremo izvesti
ren, kako bo šele z delaveem-nadzernikom ! Pomis tega, kar bi radi, pa se podjetniki vsaj ne bodo
liti je dalje, da obstoji še mnogo varnostnih pred mogli javno protiviti boljšemu nadzorništvu. Počstpisov, ki jih delavci ne morejo izvrševati če ho koina posvetovanj pa je izjavila vlada, da je v po
čejo kaj zaslužiti. Ce bi torej nadzorovaleč opozo slednjih letih pomnožila nadzornike in jih še bo.
ril, da se treba ravnati po predpisih in vpisal to v Rekli smo na to : «To sprejmemo, a zadostujejo nam
zaznamovalno knjigo, bi se že dotaknil mezdnega ne, mi hočemo varnostne paznike !» Zahtevali smo,
vprašanja in bi ga ne smeli več voliti. V kratkem naj 3e na vsakih 2500 rudarjev imenuje še nadbi na tak način spravili s pota vse nadzorovaice. zorniški pristav. Delavski prisvet priporoča dalje,
Vlada je nastavila pet nadzornikov ; dva češka nad da se pri nastavljanju pristavo? ozira tudi na pri
zornika bosta potrebovala triinpol leta, predno merno kraliflcirane delavce in naj se v ta namen
pregledata vse rudnike, v okrožju, krakovske obrtne osnujejo tečaji za asistente.
oblasti pa trideset let. (Cujte!)
To je: Pripravili smo podjetnike, ki so prej
Vlada je predložila tudi neko novelo v drž. od vlade zahtevali nekaj drugega, da zahtevajo več
zboru. Tudi tej reformi želimo prememb. Opozar nadzorništva, da zahtevajo tudi na vsakih 2500
jam na to, da rudarski zakon določuje službeni red. rudarjev pristava, ki naj jih eventualno tudi izmed
Varnostne določbe se v zakonu sploh ne nahajajo, delavcev imenuje vlada; vlada naj tudi napravi
obstoji le kr,kih 130 odredb, ki so jih izdale raz šole, da bo vedno primernih ljudi.
lične oblasti, ki jih pa zopet lahko razveljavijo
Ce pripravimo vlado, da temu pritrdi, je to
kadarkoli. Te odredbe nimajo nobene enotnosti. velik napredek in vspeh. Odkar obstoji obrtno nad
Neka celovška odredba določuje, da traja delo le zorstvo, zahtevamo delavce kot pristave (asistente)
Sest ur, če znaša toplota 28 Celzija. Za Češko ni toda šele po 25 letih je vlada imenovala dva sol
take določbe. Potrebujemo torej enotne predpise ia druga Sie g! a in nekega krščansko-socialnega’ nnZ
sicer uzakonjene, ne pa odredbe, ki se tudi ne iz lirja. Podjetniki so se že tudi izjavili, da nai vlada
vršujejo kakor bi bilo treba,
" nastavi 60 asistentov za rudarstvo in naj poskrbi

za vzgojo takih delavcev. To je, po mojem mnenju
in mnenju sodrugov v delavskem prisvetu, razen so
druga Jarollma, izredno velik vspeh.
Kompromis seve ni zmaga. Preslabi smo Se,
da bi podjetnike zmagal: in jasno je, da smo mo
rah za dosego teh stvari tadi nekaj popustili. Po
pustili smo imuniteto zadružnih delegatov, ki je bila
določena v vladni predlogi- Toäci preganjanja se oe
dajo preprečit: Ie s postavo, nego tudi z dobro organizacijo, za varaost Ps potrebujemo aaaurstvo.
Ge je organizacija močna, ne bo pregnan nobaa
delegat, To koncesijo šibo popustili, ,5 tem smo
pa podjetnike pridobili za nastavljen»}0 nadzornikov
in za njih imuniteto.
Lepše bi bilo gotovo, če bi rekli, aaš predlog
glede volitve delavskih nadzornikov je bil sprejet z
18 proti 9 glasovom. Priborili bi bili s tem tej stari
zahtevi priznanje; doseglo bi se bilo pa s teta le
nekaj za zapisnik delavskega prisvet«. Viada bi temu
sklepu ne bila pritrdila, pa tadi kompromis ji aič
kaj ne vgaja. Ne mara namreč, da bi valila odgo
vornost za nezgode, organom, ki jib sama imenuje.
Ljubši bi ji bdi varnostni pazniki. (Jarolim: Za
gaj pa niste bili za to ?) Ce som napravil konce
sijo pa dobil nadzornike in varnostne paznike, j.h
vendar ne bom odklanjal. Kar bi se bilo dalo s
tem doseči, bi bila smatrala vsaka stroka kot velik
vspeh.
Dal>e Prih-

Carina na sladkor.
V državnem zboru je socialno-demokratična
zveza vložila sledeči nujni predlog za odpravo ca
rine na sladkor:
«Združene avstrijske čistilne sladkorja, ki so
šele pred kratkimi tedni zvišale ceno sladkorju za
dve kroni ob metričnem .centu, se zopet priprav
ljajo, da naaovo oplenijo konsumente.
Da bi zagotovili svojemu podjetju vspeh, izku
šajo popolnoma izključiti konkurenco maloštevilnih
tovarn, ki niso v kartelu. V ta namen izsiljujejo
od trgovcev pogodbene določbe, ki naj bi jih po
polnoma izročile sladkornemu kartelu. Rafinerije
so predložile vsem trgovcem in nakupnim zadrugam
formulare za zaključne liste, s katerimi se ima do
cela uničiti svoboda trgovine. V teh formularjih se
trgovcem prepoveduje, jemati sladkor od nekarteliranih tovarn, ali pa ga prodajati ; trgovcem se
nalaga, denuncirati svoje lastne kupovalce evidenčj nemu uradu kartela in dajati kartelu vpogled
\ v svoje trgovske knjige in v trgovsko korespondenco.
Odpor trgovcev proti tem morečim pogodbenim
določbam je napeljal kartel le na dve navidezne
koncesiji, ki pa ničesar ne izpremenita. v bivstvu
predloženega zaključnega lista.
Avstrijska vlada je že pred leti predložila za
konski načrt, s katerim se finančnemu ministrstvu
priznava pravica, nastopati proti kartelom v neka
terih industrijah, med njimi tudi v sladkorni indu
striji. Toda kakor ta načrt, tako tudi poznejši po
izkusi niso imeli pozitivnega uspeha. Konsumenti,
il opazujejo priprave za novo plenitev v dobi
splošne draginje z resna skrbjo, ne morejo čakati,
dokler bo rešen težavni problem zakoaodajstva o
kartelih.
Zahtevati se mora torej, da se vlada poprime
vsaj tistega sredstva, za katero ni treba nobenih
priprav in ki lahko neposredno vpliva na ceno
sladkorja: da namreč odpravi carino in sladkor.
Avstrijska sladkorna industrija gotovo oe po
trebuje carine, ki se pobira v najvišjem v bruseljski
konvenciji o sladkorju določenem znesku, kn je
napram industrijam tujine popolnoma sposobna za
konkurenco. Carina na sladkor je čista kartelna
carina, ki nima varovati obstanek industrije,
temveč je le namenjena, zvišati profite sladkorčkih
baronov. Taka carina se daje danes tem manj
opravičevati, ker zagotavlja svetovna cena sladkorja
tovarnarjem velik dobiček, tudi če ae popolnima
odpravi carina.
k teh razlogov predlagamo •
. ‘£Z°
PMlan“’ »I Atene: Vlad, ss ,»•
siva, da se tako, „6ne pogajati z ogrsko rlado
radi odprave caïlBe na sladk(jr\
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Politični odsevi.
Cali o bîS-9 -ïQtalaoati. Zadnjič smo
sodrugn R Vfe2111 va5t°pu mmuaske vlade
so
5a,k°vskemu in tistim socialisti
PontitaQil'ra? ?°per samol«stno ravnaaje
so hiii «e* ^asor znamo, zaprla več sodnij
v zapom zlostavljani. V i
P 3 a
c\ož^e’a Prve občutno blamažo. Dr
pravdništvo je vložilo predlog, da naj sedeos
ra°|d‘1\i°Staae v zaporu in o tem P^dlc
imelo odločati sodišče. Prvo klofuto j« d°bl!a
s tem, da so jetniki pokazali rane in psškod
so jih bili dobili v zaporu. Poročati smo o ti
zadnjič, Se hujša pa je bila blamaža, ko

00 koDžaoi obravnavi odklonilo pred'■/r.šavnegs pravdnika ia sklenilo izput0« .jj^nce». Sklep sicer še ni dc.srgel veljav§ Vsem členom Konsumnega društva za Ljub
3lo.‘;. r?r je državni pravdnik vložil priziv, a že ljano m okolico na znanje! 9., 10. is 11. novembra
sainposebi je xa vlado hujši od klofute. O se bo v prodajalnah društva inventiralo. Dividendna
diživnega pravdništva se iraa odločiti v znamka se začne oddajati v Š'ški 10, v Vodnatu 11- in na Glincah 12. novembra. Jemale se
£3 dneh.
* Sakke lolilve. Dražd.ini, o novembra. bodo do 20. novembra nazaj. Dividendne znamke
Pri včerajšni ožji vel tn
s?sk' deželn' zbor so je pr nesti nazaj s knjižico vred ter jih oddati
bili izvoljeni: 3 kensc'vatircî, 1 agrarec, 4 na proti potrdilu v posameznih prodajalnah. Odbor.
§ Delavska tilkovna dražba v Ljnbljani
cionalni liberalci, 1 ?<-, rini demokrat. Vsega sku
paj šteje novi deželni zbor: oO konservativcev priporoča prav toplo vsem sodrugom, da razširjajo
'ivštevši dva agrarca
eDe?a č!aKa stranke sred povsod njene brošure o socializmu, o klerikalizmu,
njih stanov) 28 nacionalnih liberalcev, 8 svobo o konsumnih društvih itd. Posebno opozarja na
roman «Pod spovednim pečatom», na Wahrmundomislecev, 2Ó socialnih demokratov.
* Pred aaclMkl gospoakl zbornici. Lon dovo brošuro ter na najnovejše delo sodr. E. Kri
don, b. novembra. Finančni ministrski tajnik stana «Francka in drugo». — Pravkar je izšel tudi
peage je imel v Bumpsteadu predvčeranjem go- IV. zvezek «Tajnosti španske inkvizicije». — So
ror jn je naglašal, da bodo splošne volitve na drugi! Na delo!
▼sak način meseca januarja. Vlada priznava, da
mora proračun priti v gosposko zbornico in do
biti tudi sankcijo krone. Toda zbornica poslan Domače vesti.
cev ne more niti gosposki zbornici, niti
— Volitve v obrtno icdižče. V nedeljo, 14.
kroni priznavati pravice, da bi odkla nov. se vrše volitve v obrtno sodišče. Delavcemnjali predloge ljudskih zastopnikov.
volilcem se te dni dostavijo glasovnice in le
* Grike homatije. Atene, 5, novembra. gitimacije. Kdor jih ne dobi ob pravem času,
Kralj Jurij je zadnje dni večkrat izjavil, ua bo naj reklamira pri gospodarju (delodajalcu) svojo
zapustil prestol, ker spoznava, da je obstanek nje pravico. — 7. t. ra. se je vršil v Ljubljani v areni
gove dinastije nemogoč. Nihče si ne more pred
«Narodnega Doma» dobro obiskan shod, ki se
stavljat, da bi prišel enkrat na prestol prestolo je pečal z volitvami v obrtno sodišče. Sodr. A nnaslednik, ki je moral zapustiti grško armado,. Med ton Kristan je v kratkem, jedrnatem referatu
kraljem ia njegovo družino se neprenehoma izme obrazložil vse potrebno ter prečital kandidate, ki
njujejo brzojavi.
jib je postavilo organizirano delavstvo. Sodr. ToAtena, 5. novembra. Typaldos je bil za- kan je podal nekaj podrobnih pojasnil glede na
siišavan včeraj popoldne. Dejal, je, da so. za čina, kraja in časa volitev. Shod je nato soglasno
bitko pri Salamini odgovorne oklapnie e, ki so odobril predložene kandidate, ki jih priobčimo
ztčele streljati na njegove ladje, lypaldos pri prihodnjič, na kar že sedaj opozarjamo.
pravlja baje senzacionalna razkritja o ustaji.
— Delavstva v premislek! 14. nov. se vrše
volitve v obrtno sodišče. Te dni dobe delavci
glasovnice. Nalogo vseh je sedaj, da se vse moči
Dopisi.
porabi v svrho prave izvolitve. Vsak sodrug bodi
Spodnja âléka, (Razžaljeni mesarji) sedaj agitator. Obrtno sodišče bo samo tedaj v
Dne 16. oktobra t. 1. se je vršila občinska seja, korist delavstvu, kadar bodo v njem sedeli za
na kateri je gospod župan predlagal, naj se vpelje vedni delavski zastopniki I
nova naklada na meso, o katerem predlogu se je
— Ksnc rtno akademijo priredi dne 22. no
razvila živahna debata. V tej debati se je og'asil vembra ob 8. uri zvečer delavska zveza „Vza
za besedo tudi obč. svetovalec gospod Borštner, jemnost“ v čast delegatom jugoslovanske konfe
kateri je očital šišenskim mesarjem, da prodajajo rence, ki se vrši dne 21. in 22. novembra t. 1. v
meso crknene živine, smradljivo meso in meso Ljubljani. Koncertna akademija bo v veliki dvo
hrvaških buš. Vsled tega očitanja so vložili šišenski rani „Narodnega Doma“ ter bo na njej sodeloval
mesarji Martin Bevc, Fran Golob, Boštjan celotni orkester „Slovenske Filharmonije“ pod
Tome, Brecelnik in Mihaievski tožbo proti vodstvom kapelnika gospoda Ta 1 i c h a. Ker se
gospodu Franu Borštnerju, o kateri se je raz kaže za to priredbo že sedaj veliko zanimanje,
pravljalo dne 29. oktobra t. 1. pred okrajnim so opozarjamo vse sodruge in prijatelje delavstva,
diščem v Ljubljani. Razpravo je vodil sodni aad- da store najbolje, ako si čimprej preskrbe vstop
svetnik gospod Potrato in tožnike je zastopal nice, ki se dobivajo pri zaupnikih, v upravništvu
gosp. dr. Novak. Gospod Fran Borštner, pristav „Rdečega Prapora* ter v pisarni „Delavske Tis
c. kr. priv. južne železnice, kot obtoženec pove, da kovne Družbe“. Sicer se utegne zgoditi, da po
je na omenjeni seji predlagat gospod župan do idejo vstopnice in bi moral sam sebi pripisati,
klado na meso. V tej debati se je oglasit tudi on kdor bi prišel prepozno. Ker se prireja akademija
za besedo ter dejal: .Škandalozne je za Šško, da v čast gostom, ki jih bomo imeli tista dva dneva
moramo vžtvati meso crkojevice, smradljivo meso med seboj, bi bilo želeti, da bi pripeljali sodrugi
in meso od buš. Pripetilo se mi je, da sem dobil na to priredbo tudi svoje žene, sestre i. t d.
domov smradljivo meso. Ce hoče človek jesti dobro
Program bo raznovrsten in jako izbran, tako da
meso, ga mora iti iskat v Ljubljano.» Te besede bodo imeli udeleženci največji umetniški užitek.
pa on tudi lahko dokaže, ker so dobile gospodinje
— Predavanje v Ljubljani. V četrtek je bil
meso od mesarjev, ki so ga izpirale z vodo in Je otvoritveni večer predavanj «Vzajemnosti». Obilna
sihom, pa je bilo vseeno za nič. Zaslišalo se je udeležba in pazljivost poslušalcev, ki so z napeto
več prič, ki so izpovedale o Borštnerjevih dolž'tvah, pozornostjo sledili izvajanjem predavateljev, je naj
storjenih pri omenjeni obe. seji, sledeče: Priča boljši dokaz, da je delavska organizacija s piireEmil Šiks, delovodja c. kr, dr. železnice in ob
jenjem znanstvenih večerov ustregla občutni potrebi
činski odbornik, izpove, da je osem dai pred do
in izpolnila veliko vrzei v življenju ljubljanskega
tično sejo kupil od nekega mesarja 65 dkg preka
jene svinjine, ki je bila v sredi popolnoma črna, delavstva. Primerno otvoritvenemu večeru sta raz
pravljala sodr. Iv. Franke in Etbin Kristan o umet
ni imela nobenega okusa po svinini, ter je bila
nosti, oz. izobrazbi i« delavstvu. Ces. svetnik
nevžilna. Vrgel jo je psom. — Gospod Anton
Franke je v domačem, poljudnem pripovedovanju
O jate r, vlakovodja juž. želez, v pokoju izpove, da
podal pregled umetniškega razvoja do današnjih
je kupila njegova žena pred 20 dnevi v mesariji
Mihaievski-Favaj klobaso za 30 vinarjev. Klobasa dni in se ozrl na delavska stremljenja po umet
niškem vživanju, od katerega je delavstvo vsled
pt je bila v sredini popolnoma rumena in se je
skrbi za vsakdanji kruh skoraj popolnoma izklju
aew vleklo. Zgodilo se je že ludi, da je dobila
čeno. Sodr. E b. Kristan, je v temperamentnem
tena meso, ki je bilo že skuhano, pa je še vedno
govoru
razložil pomen izobrazbe za delavstvo, zlasti
smrdelo. — Gospod Alojzij Zajc, veletržec z vinom
v očigled pasivnemu ali pa naravnost sovražnemu
in občnski odbornik, pove, da sta občinska odbor
nika mesarja Bavc in Golob popolnoma molčala vedenju vladajočega razreda in še posebnim ozi
pri trditvah toženca in nista ugovarjala. — Gosp. rom na neugodni narodni položaj Slovencev. Znan
Rudolf Oroszj, trgovec v Spod. Šišk', izpove, stvena propaganda je neobhodni predpogoj vspešds je dobil iz mešanje Mihalovski-Favaj poleti in nih socialnih bojev. Odslej se bodo vršile vsak
sedsj v zadnjem času meso, ki je bilo nevžitno, črtrtek predavanja iz najraznovrstnejših znanstvenih
keT je smrdelo. Gospa Draga K o š na a n c, soproga panog, po potrebi s skioptičnimi produkcijami,
želez, uradnika, je poslala koncem septembra v eksperimentiranjem iń drugimi pripomočki. Ljub
isto mesarijo služkinjo po sveže svinjsko meso. ljansko in okoliško delavstvo opozarjamo, da ne
Meso je bilo popolnoma smrail^o, bilo je že ru zamudi lepe prilike za znanstveno izobrazbo in da
meno in se je vleklo. Vsled tega ga je poslala po agitira za udeležoo med svojimi tovariši!
— Pri c. kr. okrajnem nodižču I.
Gorici
služkinji nazaj. Pomočnik v mesnici pa je rekel
služkinji: «Mi imamo samo smradljivo meso. Pri poslujoči sodnik Mašera je nenavadno robat in
nas vse smrdi.» Druzega mesa služkinja ni dobila zbadljiv človek. O tem so se morali prepričati oni
in ga je morala it’ iskat v drugo mesnico. Zgodilo gg.s ki so bili 29. p. in 3. t. m. od 9.—10. ure v
razpravni dvorani št. 1. Temu gospodu služi v
se je že večkrat, da je dobila smradljivo meso
Gdč, Veronika Novak, služkinja, je prišla v če tarčo ojegove strupenosti pooblaščenec v bagatelnih
trtek k Mihaievskemu po telečje meso, M>halevski zadevah neke tvrdke. 29. p. m. je pevaje izustil v
pa ji je rekel: «Tegale imam, pa ga ne dam, latinskem jeziku skrajno žaljive bešede na naslov
ker bi ga nazaj poslali.» — Nato predlaga gosp. omenjenega in namignil zadej stoječemu uradniku,
dr No v a k, da se zaslišita kot priče mesarja češ, dobro sem ga označil, na kar se je ta uradnik
Bevc ia Golob. Toženec gosp. Borštner predlaga, vipodbudljivo in priznalno nasmehnil. Enako
aa se zadišijo kot priče svetnik gosp. Zajc, Ivan smolo je imel oni pooblaščenec tudi 3. listopada ;
šikaniral in mučil ga je, kar se je dalo in nami
Klemenčič, Edvard Zelenka, župan Anton
goval pričujočim juristom. Nujno prosimo, da se
?«ličnik, vd iz Spodnje Šiške. Nato se je razta človek nauči dobrih manir.
preložila.

Društvene vesti.

t

Umetnost in književnost.
Slovensko gledališče. V soboto se je prvič uprizorila
ÖUD611 o v (i cG.šku urama ^Xetev» z dobrim vspebom Kor
je bil isti večer tudi koncert «Kola., je bilo gledališče bolj
slabo obiskano, kar seveda ni moglo povzdigniti splošnega
razpoloženja. To vedno nekoliko vpliva tudi na igralce.
Drama zasluži pri reprizi večjo pozornost občinstva. Takrat
bomo tudi obširneje poročali.
Opera. V nedeljo se je zopet pela krasna Puccini
jeva . «Madame Butterfly, v čast hrvatskim gostom. Solisti
so bili dobro razpoloženi, orkester je bil mestoma briljanten,
ie z zbori se nismo kaj posebno postavili pred gosti.

Strokovni pregled.
Seja strokovne komisijo se vrši v sredo ob
8. ur?.zvečer. Daevni red važen. Poleg delegata
aaj pride od vsake organizacije po več odbornikov 1
Anton Kristan, tajnik.

Shodi.
Shod krojačev se je vršil v soboto zvečer v
salonu gostilne g. Poka v Ljubljani. Poročal je o
namenu organizacije v nemškem jeziku načelnik
zvez krojačev državniposlanec sodrug S m i t k a
v slovenskem pa sodr. Anton Kristan. Udeležba
je bila prav lepa.
Shod kamnosekov v Ribnici na Štajerskem se
je vršil 30. oktobra ob povoljni udeležbi. Poročal
je sodr. A. Kristan iz Ljubljane. Organizacija
kamnosekov v Ribnici na Pohorju se lepo razvija.

Zadnje vesti.
Ponesrečen poslsnec. Gorica, 8. novembra.
Klerikalni deželni poslanec Jerič je na svojem
domu v Kobdilju padel s skednja tako nesrečno,
da se je ubil.
Ogrska kriza. Budimpešta, 8. novembra.
Včeraj sta imela Košut in Justh vsak svojo po
litično parado. Z J ust ho m se je peljalo 94 po
slancev neodvišojaške stranke v Mako, kje je imel
shod, na katerem je obsojal koalicijo in naglašal,
da zahteva s svojimi pristaši brezpogojno, da se
1. januarja 1911 ustanovi samostalna ogrska
banka, da se 1. januarja 1917 Ogrska carinsko
loči od Avstrije, da se izroči vlada ueodvišnjaški
stranki in da se izvede volilna reforma brez pluralitete. — Na Košutovem banketu je pa bilo
okrog 100 poslancev. Govoril je Košut, ki je na
glašal, da ima neodvišnjaška stranka svoje ideale,
ampak zahtevati se sme le to, kar ss da doseči.
V enakem zmislu je govoril tudi grof Apponyi.
Na J ust ho vem shodu se je močno demonstri
ralo proti Košutu, na Košutovem banketu pa proti
Jusihu. Kriza se ni primaknila niti za korak rešitvi.
Dunaj, 8. novembra. Cesar je sprejel ogr
skega ministrskega predsednika Wekerla v celourni avdienci.
Bienerth govora. Dunaj, 8. novembra. Nem
ško časnikarsko društvo «Concordia» je včeraj
praznovalo petdesetletni jubilej svojega obstanka.
Na slavnost je prišel tudi Bienerth in je v imenu
vlade pozdravljal društvo z dolgim, a prav brez
pomembnim govorom. Najglobokejša «misel» te
govorance je bila še ta, da naj bi bile stranke v
politiki tako složne in naj bi tako iskale kar jih
združuje kakor časnikarji v svojem društvu.
Rabnke pri dirki. Dunaj, 8. novembra. Ker
razsodišče ni hotelo razveljaviti neke dirke, je
včeraj občinstvo na konjskem dirkališču napadlo
sodniško tribuno s palicami in kamenjem ter je
razdejalo ograjo, tribune, klopi i. t. d. Policija je
hotela na konjih razgnati množico, ki je odgovo
rila s kamenjem, tako da se je policija morala
umakniti. Boj je trajal celo uro. Mlad človek je
bil težko ranjen, več ljudi je aretiranih.
Proti vlad!. Praga, 8. novembra. Včeraj je
bil v veliki dvorani pri «Belen Labodu» na Poriču
ljudski shod ob velikanski udeležbi, ki ga je skli
cala češka socialno-demokratična stranka. Govorili
so poslanci Nemec, Tomdšek, dr. Soukup,
HabermaninJaroš. Vsi so ostro kritizirali vlado
iu nacionalistične stranke. Svarili so vlado pred ab
solutističnimi eksperimenti in protestirali proti obstrukcionizmu demagoških strank, ki pospešuje ab
solutistično nagnjenje. Ako bi hotela vlada nasto
piti protiustavno, je češko delavstvo pripravljeno
na enak boj kakor leta 1905., če treba tudi na
splošno stavko.
Nemiri na Taräkem. Solun, 8. novembra.
V aevrokopskem okraju je prišlo do ostrega spo
pada med bolgarskimi vstaškimi četami vojvod Dinke,
Cavdarovega in Zajkovega s turškimi orožniki. V
boju je padlo več orožnikov. Orožniki so ujeli voj
vodo Dinka ter ga privedli v Solun.
Skoplje, 8. novembra. Albanci so napadli
samostan Zabel, ubili in ranili več menihov ter od
vedli vso živino, ki je bila last samostana. — Oblast
je popolnoma brez vsake vesti.

Ali ste že član konsumnega
društva za Ljubljano
in okolico ? ? ?
Ako ne, storite to takoj!

Iihaja t Ljubljani vsak
torek, četrtek tn soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K!
za četrt leta 3’50 K, mesečno 1 20 K
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K; za Amerika za pol leta
9'50 K za četrt leta 480 K

Paaanazii etavllka !■ v.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
/22. štev.

V Ljubljani, v četrtek, dne 11. novembra 1909.

NASLOVA: Za dopise in rokopise «a list: Uredništva
sRdečega Prapor», Ljubljana. — Za denarne P0^?"8
naročila an list, reklamacije, ingerate i. L d. : Uprsvalstvo
.Rdečega Prapora., Ljubljana, Šelenburgova ulica 6/11.

Po

volitvah na Goriškem.
i.

Volitve v deželni zbor so končane. Rezultat
na italijanski strani 6 klerikalcev in 9 nacionalcev,
na slovenski strani 9 klerikalcev, 3 agrarci, 1 na«
rodnjak in 1 naprednjak.
Menda ni v politični zgodovini slovenske de
žele tako gorostaiaega poraza kakor oni napredne
stranke na Goriškem. Stranka, ki je navidezno spo
mladi leta 1908 zmagala z 9 poslanci, stranka, ki
je po volitvah 1908 pisala: naprednjaki smo zma
gali z lastno močjo in vrgli klerikalizem ob tla, da
se nikdar več ne dvigne; stranka, ki je pred vo
litvami 1909 pisala: takega boja svet še ni videl,
klerikalni zmaj bo uničen za vedno, kmečka
stranka je le v fantaziji posameznih mladičev, —
ta stranka si je priborila komaj enega poslanca,
pravimo komaj, ker je tudi ta edini poslanec
zmagal le, ker ni imel sposobnega protikandidata.
Slovenska klerikalna stranka je po izidu vo
litev 1908 videia, kar je morala videti, da ima tri
nasprotne stranke: napredno, agrarno in socialno
demokracijo, in da so združene te stranke 9 marca
1908 zmagale nad njo. Ako bi voditelji napredne
stranke znali šteti do 3, bi seveda morali konsta
tirali isto ter trezno sklepati: «klerikalnega zmaja»
je mogoče premagati le v tesni družbi, in šele
kadar bo ta zmaj docela ubit, si lahko privošči na
predna stranka svoje posebne politične «špase».
Klerikalna stranka se je mirno pripravljala na
težak, negotov boj ter se skrbno ogibala, žaliti so
cialno-demokratično stranko, ki je pri volitvah
1908 proti njej končno odločila. Glasilo napredne
stranke si je pa zato prav pošteno «privoščilo»
socialne demokrate. Slovesno je ponavljalo izjavo,
da ne potrebuje nikake pomoči, ne agrarne, ne
socialno-demokratične, ker je naprednjaštvo na
Goriškem v polnem cvetju, in da se bliža nova
zlata politična doba svobodomiselstva in gospodar
skega napredka na Goriškem. Rezultat tega
Petelinjega petja na kupu gnoja je 1 po
slanec izmed 14.
Pri volitvah v kuriji veleposestnikov na slo
venski strani se s težko silo zmagali 3 agrarci:
Klantit, dr, Franko in deželnosodni svetnik Rutar.
«Soča» k pred volitvami niti ni upala ziniti, da
napredna stanka sploh kandidate postavlja, marveč
je previdno prepustila izbero poslancev veleposest
nikom samim, agrarna stranka pa si je postavila
oficielno imenovane 3 kandidate, ki so bili tudi na
programu kmečke stroke izvoljeni, in kateri bi
biii na programu napredne stranke sijajno pro
padli: nič ne de toraj, da je «Soča» brzojavila
«Slovenskemu Narodu», da so zmagali v kuriji vele
posestnikov naprednjaki. O .Uti brez pojltjöne
družbe, prav sam, je vendar žalostno;
Na italijanski strani so liberalci i nezaslišano
demoralizujoćo agitacijo skoraj vrgli ob tla kleri
kalno stranko. Dočim je ista zmagala leta 1908
a 3000 glasovi večine pri prvi volitvi, je ietOT
zmagala s 1000 glasovi komaj pri ožji volitvi,
v kmečkih občinah pa j® io *1 kakimi 30 glasovi,
Tudi na furlanski strani bi bila socialna de
mokracija odtočna, ako bi biia nekoliko bolj pri
tajena z« boj. A ker lansko leto ni bilo naj**üega upanja, da bi socialna demokracija odlo* letos preveč zanemarjali pripravo na voH Pokazalo pa se je, da socialna demokra-

Reklamacije so poštnine proste
Nefranklrana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inaeratl: Enôstopna petit-vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

Leto XII.

cija pri bodočih volitvah ostane končno odločilna «Sočo in za goriške naprednjake», kateri sami niso
stranka. Torej rezultat: 15 italijanskih poslancev, tirali od leta 1902 naprej v lastnih zavodih nič
14 slovenskih, 15 klerikalnih, 10 liberalnih, 3 drugega nego dobo «suhih let», tudi v narodnem
agrarni in 1 divjak-narodnjak, skupaj torej 14.
in gospodarskem oziru ua lastnih tleh. To je torej
Stojimo sedaj pred imenovanjem deželnega rezultat brezglavega obnašanja dr. Frankota in
glavarja. Ako se vlada drži političnega principa, Gabrščeka, brezmiselnega ravnanja iu psovanja
tedaj bi morala vzeti glavarja iz števila italijanov- «Soče» tekom poldrugega leta proti vsakemu in
klerikalcev in ostal bi torej glavar Gasser ali Bu vsemu in sleparskega političnega boja napredne
gatto. Ako pa se drži vlada najmočnejše stranke stranke od zadnjih volitev.
in se ozira obenem na narodnost, potem izvoli de
Kar se pa tiče novega razmerja moči med
želnega glavarja iz vrste 9 italijanskih liberalnih strankami prihodnjič.
poslancev, torej ostane zopet glavar 80 letni
dr. Pajer. Ako vlada hoče, da bo deželni zbor
Kulturna slika z Madžarskega.
sposoben za delo, ji ne ostane drugo nego da po
vi.
maga kovati zvezo 9 klerikalnih slovenskih po
slancev z 9 italijanskimi liberalnimi. Slovenski kle
Dr. Milan I/anka, dosedaj odvetnik v Trno
rikalni stranki gre za to, da obdrži pozicije in pri vem, je nastopil enoletno ječo. — Bl je izvoljen
dobi čas, da se v deželi utrdi, mora torej biti leta 1907 s 1911 glasovi Slovakov proti 983 gla
proti obstruizmu in razpustu deželnega zbora, ita sovom Nemcev, madžarskih železničarskih uradni
lijanska liberalna stranka pa ostane le, če ohrani kov duhovnikov, učiteljev, sodnikov in Židov v ogr
vsaj svoje stare pozicije v deželnem zboru in ski državni zbor. — Madžarska zbornica je razve
odboru, t. j. 2 odbornika in deželnega glavarja in ljavila to volitev, češ, da so Slovaki zmagali le vsled
odločujočo politično pozicijo. Ker je pri zadnjih «teroriziranja» volilcev po dr. Izanki. — Kljub iz
volitvah ta stranka silno narastla, ima nade, da pri bornemu zagovoru rumunskega poslanca Manju —
še enkratnem razpustu docela pomede s klerikalno v zbornici in pred zbornično komisijo, je bila vo
italijansko stranko tor spravi v deželni zbor 15 litev razveljavljena. — Med preiskavanjem te komi
kompaktnih italijanskih liberalcev. Ako se torej tej sije se je predsednik te komisije Arpad Sentyvany
stranki ne ugodi docela, je naravno, da bo skušala izrazil proti I ranki samemu, da zasluži že radi tega,
obstruirati s skrajnimi sredstvi in provocirati nove ker se drzne nastopati kot potomec starih ogrskih
volitve. Slovenski klerikalni stranki gre le za to, da plemičev za slovaško stranko, da bi ga «ustrelili»
varuje pozicije, torej bi bila tudi eveutuelno pri (altroche Ferrer!) — Drugi član komisije Hallepravljena na malo izgubo, katera je neizogibna. Iz bront Geza se je izrazil proti Ivanki, ki je trdil, da
kmečke kurije ima zagotovljenegi samo 1 dežel ima zakon zase: «Zakon je zakon, a jaz se na
nega odbornika z lastnimi 9 glasovi, italijanski li zakon s . . . . na.» — Tretji član komisije Busa
beralci imajo zagotovljenega za mestno kurijo 1 de Barua, obenem referent, je pa izkušal dr. Ivanko
želnega odbornika, kurija veleposestnikov ima 3 pridobiti s tem, naj demontira nastop sopeslanca
agrarce proti 3 italijanskim liberalcem. V tej kuriji Manju, na kar bo komisija delala, da se njegov
torej odloči žreb. Ako odloči žreb za italijanske mandat ne razveljavi. — Končna sodba zbornice
liberalce, potem ostane prosto eno mesto odbor je bila, da se mandat dr. Ivanke razveljavi ter on
nika iz cele zbornice za slovenske klerikalce. Sicer obsodi na 13 740 30 K stroškov postopanja, ob
pa pride v deželni odbor dr. Franko kot zastopnik enem pa se je odstopil akt državnemu pravdništvu,
slovenskih agrarcev; potem si seveda italijanski katero je izposlovalo obsodbo dr. Milana Ivanke
liberalci poiščejo drugega odbornika iz cele zbor na eno leto težke ječe, 1000 K g'obe in 357 39 K
nice. To bi bila mala žrtev za klerikalno slovensko troškov radi sledečega kandidatskega govora:
stranko; no, profesor Berbuč poleg dr. Frankota
«Mili bratje slovaški!»
v deželnem odboru ne bo napačen kupček! Kdor
Na Ogrskem prebiva 6 narodov, kateri se lahko
pozna dr. Gregorčiča, ve, da je skoraj izključeno prispodobijo družini, v kateri je 6 otrok, ki vsi
kako sodelovanje z Gibrščekom in dr. Faidultijem. enako delajo, kadar pa sedejo za mizo, takrat na
Je res, da utegne nadškof želeti klerikalno slo polnijo starši enemu detetu krožnik z vsem dobrim,
vensko in italijansko zvezo, ki ima itak večino v ostali krožniki pa ostanejo prazni, in če zahtevajo
deželnem zboru ■— 15 kompaktnih glasov na 14 otroci jedi, jih starši tepo po obraza. — Ali so ta
cepljenih nasprotnikov. V tem slučaju dobe slo starši Pl Tako se gidi tuli v ogrski zbornici s slo
venski klerikalci gotovo enega odbornika v kmečki vaškim ljudstvom in slovaškimi poslanci. — Ne le
kuriji, laški klerikalci 1 iz cele zbornice in itali da nič m dosežemo, ampak kadar kaj zahtevamo,
janski liberalci 1 iz skupine trgov in mest, v vele takrat nas opljuvajo in zasledujejo kakor gladni
posestvu pa odloči žreb ; sicer pa je tudi tu skoraj volki zajca. — S takim preganjanjem so umorili
gotovo, da bi liberalci obstruirali proti žrebanju in Vašega paslanca Jehlička, ki je vsled preganjanja
bi zahtevali zase 2 poslanca, kar je mogoče le obolel in se moral radi bolezni odpovedati mandatu.
potom kompromisa. Agrarci so pač v takem polo
Bog je dal vsakemu človeku svojo posebno
žaju, da se ne morejo z nikomur pogajati, ampak postavo in glas, tako tudi živali: zato pes laja,
se nanašati le na žreb. V tem slučaju bi se končno mačka mijavka, petelin poje, kokoš kokodaka i. t. d.
moralo italijanski klerikalni stranki nasvetovati, da Kaj bi vi rekli na to, če bi kdo hotel to premeriti
ne zahteva svojega zastopnika in ne provocira ter zahteval, naj petelin laja, pes kokodaka, mačka
obstrukcije ; torej bi se klerikalna pozicija morala kikirika P Naša država pa tako hoče. — Trdi, da
taktično oslabiti na ljubo klerikalnemu principu. je slovaški jezik samo jezik hlapcev, zato se mo
Ako se pa izzove obstrukcija, pa bržkone propade ramo učiti madžarščine; zato mučijo našo ubogo
italijanska klerikalna stranka, torej tudi nadškof ne deco v šolah z madžarskim jezikom; tega ne do
more žeelti novih homatij. Menda pusti, da se pustimo! Mi smo se rodili kot Slovaki, s tem je
stvar razvije po naravni poti, torej če drugače ne, zikom nas je vprvič pozdravila naša mati, s teni
tudi ivezo Gregorčič-Pajer. Nadaljevala se bo torej jezikom spoštujemo Boga doma in v cerkvi, s tem
v deželnem zboru igra zadnje dobe 1902—1907, dragim slovaškim jezikom nas spremljajo ostali do
takozvana doba «suhih let». Mi pa dodajamo za groba, in v tem jeziku molijo nad našim grobom,

Ictaaja t LJablfanl vsak
torek, četrtek la soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K:
za četrt leta 3 50 K, mesečno 1.20 K.
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta 4-80 K
Pasamasna ftfievllka SS v.

Reklamacije so poštnine proste
Nefrankirana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserati: EnOstopna petit-vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

V Ljubljani, v soboto, dne 13. novembra 1909.

/23. štev.

Bienerthovl manevri.

Delavci Ï
•
Jutri v nedeljo se vrsé volitve v obrtno sodišče! Nasprotniki delavstva — kle
rikalci in liberalci združeni z delodajalci kakor Kranjska stavbinska družba, tvrdka Treo,
Ogrin i. t. d. — so postavili kandidate za delavske prisednike z očitnim namenom iz
ruvati obrtno sodišče popolnoma iz rok delavcev ter ga popolnoma izročiti delodajalcem !
Delavci! V zadnji uri Vas opominjamo: storite kot zavedni možje svojo
dolžnost! Zavrnite kandidatne liste klerikalcev in liberalcev — volite vsi soglasno
kandidate, ki so jih postavile združene strokovne organizacije.
Nekatera podjetja (Kranjska stavbinska družba, Treo, Ogrin i. t. d.) izročajo de
lavstvu glasovnice, ki so že popisane s klerikalno-podjetniškimi kandidati. Zavrnite jih!
— Blagajnik in nadkupjovodja Kranjske stavbinske družbe Vrtačnik in Medica naj bo
deta v obrtnem sodišču ! ! Komu more iti to v glavo ? Delavstvo mora imeti za zastop
nike ljudi iz svojih vrsta, ki jih pozna, da bodo res zastopali vedno iu povsod interese
delavcev in ne interese delodajalcev!
Delavci! Na delo! Jutri, 14. novembra, bodi vsakdo agitator!
Volite vsi kandidate združenih delavskih organizacij!

Strokovno tajništvo.
NB. V nedeljo od pol 8. ure dopoldne naprej bo glavni agitacijski lokal v Še
lenburgovi ulici 6/II.
Glasujte pa vsi, ki imate rumene glasovnice in volite v skupini I. (veliki obrat)
naslednje kandidate :

Skupina uelikih obratou.
Prlsedaihi:
1. Podlipec Ivan, usnjar, Ljubljana, Hradeckega vas št. 34.
L Lotrifc knlon, mizar, Ljubljana, Tržaška cesta št. 25.
3. Gabršek Lovrenc, mizar, Ljubljana, Tržaška cesta št. 31.
4. Štrnkel] Karol, zidar, Ljubljana, Ambrožev trg št. 5.
5. Pleško Jožef, livar, Ljubljana, Velika čolnarska uliea št. 10.
6. Planinc Oton, tiskar, Ljubljana, Francovo nabrežje št. 7.
7. Tekavc Karol, skladiščnik, Ljubljana, Cerkvena ulica št. 7.
8. Knez Jožef, kovač, Spodnja Šiška št. 108.

namestniki:
1. Košir Ivan, tesar, Spodnja Šiška št. 7.
Lovec Anton, papirniški delavec, Vevče št. 44.
Hlebš Prane, mizar, Ljubljana, Zeljarska ulica št.
Tomanič Anton, zidar, Ljubljana, Metelkova ulica

2.
3.
4.

27.
št. 27.

lf zbijeno sodišče:
Mlinar Ivan,

1.

korektor, Ljubljana, Krakovski nasip št. t6.

2. Novžak Ivan, usnjar, Ljubljana, Poljanska cesta št. 47.
Glasujte vsi, ki imate s’ve glasovnice, in volite v skupini II. (mali obrat) na-

sMnje kandidate:

Skupina mulita obratou.
Prisedniki:
L 'Brozovič Jurij, krojač, Ljubljana, Žabjak
2. Piškur Anton, pek, Ljubljana, Florjanska
3.
4.

6.
7.
8.
9.

10.

št. 3.
ulica št. 19.
imnovec Jožef, čevljar, Ljubljana, Emonska cesta št. 10.
Meglič Ivan, ključar, Vič, Rožna dolina št. 197.
Gaspari Anton, mizar, Ljubljana, Tržaška cesta št. 24.
Mihel Franc, stolar, Ljubljana, Sredina št. 18.
Križnar Pavel, krovec, Ljubljana, Opekarska cesta št. 32.
Bajda ïvan, krojač, Ljubljana, Frančiškanska ulica št. 12.
Štrekelj Franc, čevljar, Ljubljana, Opekarska cesta št. 35
Metelko Franc, Zidar, Tacen, št. 65.

tlamesfniki:
1. Fale Josip, krojač, Ljubljana, Hrenova ulica št. 17.
2.
3.
4.

Makovec Ivan, pleskar, Vič Št. 128.
Fekonja Franc, zidar, Vic št. 71.
Babnik Franc, kamnosek, Zgornja Šiška

5. Rožanec Mihael,
6. Fremšak Peter,

Leto XIL

št. 98.

tiskar, Ljubljana, Tržaška cesta št. 25.
sodar, Šiška, Vodovodna cesta št. 203.

Itzklično sodišče:
L KaVČM Tomaž, mizar, Ljubljana, Hrenova ulica št. 17.
2. SißVlC VaJenÖD, krojač, Ljubljana, Trnovski pristan št.

28.

Ekscelenca baron Bienerth se bojuje za svojci
ministrsko eksistenco. Izmed tistih je pač, ki jim
je neznosna misel,- da bi morali zapustiti mesto,
spojeno z lepim naslovom, z uradnim ugledom in
z družabnimi ugodnostmi, tudi če se razmere tako
zasučejo, da ne morejo na svojem mestu izvršiti
nič koristnega, kaj še kaj velikega. Gospodu Bie
nerthu je že težko, obstajati na svojem mestu;
težko in od dne do dne težje. A vendar bi rad
obstal. In mož, ki celo leto, odkar vlada, ni po
kazal ne doslednosti, ne energije, je naenkrat trd,
korenit in celo iznajdljiv v boju pro domo.
Toda iznajdljivost visokega gospođa je taka,
da se vsiljujejo ob njej človeku vsakovrstni pomis
leki. Pred kratkim se je izvedelo, da se je gospod
Schreiner takorekoč vsilil nemškim strankam za mi
nistra rojaka; prav v času, ko je bil sklican dr
žavni zbor in se je mnogo govorilo o rekonstruk
ciji vlade, je dal omenjeni gospod zopet izdelati
razne izjave, ki so zahtevale, da mora gospod
Schreiner ostati minister. Akcija je imela napraviti
vtisk, da zahteva ves nemški narod Schreinerja kot
ministra, a izkazalo se je, da je mož že skoraj po
polnoma osamljen iu da se zdi le njemu njegovo
ministrovanje neobhodno potrebno.
Na to ženialnost spominja zadnji manever, ki
ga je uprizoril gospod baron Bienerth svoji vladi v
prid. V zadnji številki smo javili, da je cesar v
sredo sprejel gališkega namestnika, gališkega dežel
nega maršala in poljskega ministra v avdienci «Polj
ska korespondenca», ki je nekako cficielno glasilo
poljskega kluba, je objavilo o tej avdienci komu
nike, v katerem se pravi:
«Cesar se je opetovano dotaknil notranjepoli
tičnih razmer. S posebnim priznanjem se je izrazil
vladar o korektnem, strogo stvarnem vodstvu vlad
nih poslov in državne uprave v sedanjih težkih
časib, Prav intenzivno je povdarjal vladar, kako bi
si bilo želeti v skupnem interesu, da se tudi v
parlamentu premagajo ovire in da se ljudsko za
stopstvo, v svesti si svojega izvora in svojega na
mena, spomni svojih dolžnosti napram splošnosti
in napram sebi samemu. Vladar je dalje izrazil
upanje, da bo poljski klub, zvest svoji politični tra
diciji, krepko podpiral vlado in se zavzel po svoji
davni navadi za stremljenja min. predsednika, ki
merijo na to, da se zopet uvedejo v parlamentu
normalne razmere».
Kdor pozna dolgoletno politiko Poljakov, se
ni prav preveč začudi tej vesti. Pač je pa prišlo
začudenje, ko se je drugi dan raznesel glas, da se je
komunike sestavil pod neposrednim vplivom vlade
in da so v njem zbrani in s posebno publicistično
izurjenostjo prikazani tisti momenti, ki so vladi
ugodni in bi imeli podpreti njeno stališče.
Komunike je samposebi učinkoval zelo ne
ugodno, kar je bilo razvidno iz vladi prijazne kord*
sponđence «Centrum», ki je pisala î
«Poročila o avdienci in nje vsebini so izUenadila slovanske, osobito pa češke kroge. 2 naj
večjim ogorčenjem in z najostrejšimi besedami se
obsoja na češki strani, da se je baron Bienerth
zabarikadiral za prestolom in s tem povzroča, da se
razmerje med krono in češkim narodom kali in
napenja. Ker ne puščajo oficijelna poročila o avdijenci dr. Dulembe nobenega dvoma o tem, da so
bile cesarjeve besede naperjene proti političnim ten
dencam čeških poslancev, ker se dalje neoficielno
izjavlja, da se je cesar napram dr. Dulembi izjavil
naravnost proti vsaki rekonstrukciji sedanjega kabi«

neta, torej za to, da ostane ministrstvo BienerlhSchroiner-Hochenburger, so intencije sedanje vlade
jasne. Oni elementi v češkem taboru, ki so navadno
odsvetovali od najskrajnejših konsekvenc, izjavljajo
z obžalovanjem, da je njih misija pomirjujoče vpli
vati na tovariše in na češko javnost sedaj pri kraju,
ker je najnovejša vladna akcija taka, da bo javno
mnenje na Češkem popolnoma radikalizirala. Ce
bodo v resnici nastali konflikti med krono in če
škim narodom, naj vlada prevzame za to popolno
odgovornost.»
V drugi, a ša manj ugodni luči se pa prika
zuje manever, če poročilo res ni prišlo iz poljskih
krogov, ampak če jih je le presenetilo. Ako je stvar
taka, tedaj je gospod Bienerth v svoji zagati že v
zadnjem kotu. S takimi poizkusi si ne more utr
diti položaja, pač pa lahko pospeši bankrot.

Nadomestna državnozborska
volitev v Trstu.
Tržaški delavci, volilci III. mestnega vo
lilnega okraja!
V nedeljo, dne 14. novembra ste pokli
cani, da si izvolite novega državnozborskega po
slanca.
Socialno-demokratična stranka, ki rabi tudi to
zakonodajno moč kot mogočno in vspešno sredstvo
zoper današnji krivični kapitalistični zistem, stopa
v ta volilni boj kakor vedno, s svojim čistim in
jasnim programom delavske osvoboditve
in z namenom, da bo v državnem zboru zastopala
in branila koristi revnega delavnega ljudstva.
Kakor vedno, se vam bodo tudi letos laskali
hlapci meščanskega izkoriščevanja in v imenu na
roda in narodne ljubezni bodo zahtevali od Vas
glasov zato, da bi, ako bi bili izvoljeni, stali v dr
žavnem zboru na strani vaših izkoriščavalcev.
Takim strankam odrecite svoje glasove in
glasujte vsi samo za socialno-demokratičnega de
lavskega kandidata, ki je

Jakob Nicolao

učitelj
V njem, ki je socialni demokrat, ki je učitelj
in član revne delavske družine, ki pozna vse vaše
trpljenje in pomanjkanje, v njem bodete imeli res
nega in odkritosrčnega zastopnika svojih koristi in
smotrov.
Slovenski delavci! Akc glasujete za so
druga Jakoba Nicolao, bodete protestirali zo
per nazadnjaško avstrijsko vlado, ki je nespo
sobna, da bi zagotovila gotovo življenje avstrij
skemu ljudstvu, nesposobna, da bi naredila med
avstrijskimi narodi mir in jim zagotovila razvoj in
napredek. Tako bodete protestirali zoper narod
njaško - šovinistične stranke, ki v parlamentu
glasujejo vedno za nove puške in ka
none, ki so onemogočile sprejem socia
lističnega predloga zoper podraženje
živil in ki delajo z vsemi sredstvi na to,
da bi onemogočile zakon za starostno in
invaliditetno zavarovanje delavstva.
Delavcil Dne 14. novembra pokažite še
enkrat, da ste za napredek in da hočete doseči
svojo popolno osamosvojitev. Udeležite se vsi vo
litve in zapišite na glasovnice ime
Jakob Nicolao, učitelj.
Živela mednarodna socialna demokracija!
Socialistični volilni odbor!

Dopisi,
Z Tiča pri Iijnhljanl. (Protidelavskisklep
občinskega sveta.) V naši občini vlada že
od nekdaj velika šolska mizerija. Šolsko poslopje,
ki je ispočetka zadostovalo svojim potrebam, je
spričo neprestano razvijajoče se Rožne doline po
stalo že davno premajhno, tako da so posamezni
razredi nastanjeni po vseh mogočih in nemogočih
lokalih. V kratkem dobimo menda novo šolo, za
kar pa je seveda treba denarja. Kdo bo plačal?
je pri takih stvareh prvo vprašanje, s katerim se
ima pečati prizadeta korporacija ■— občinski od
bor. Tudi naš občinski odbor se je pečal s tem
vprašanjem, ni si preveč vbijsl glave, temveč je
sklenil kar na kratko: Troške plačaj delavecI Go
tovo, da v sklepu samem to ni izrečno povedano,
vidi se pa na prvi pogled, da je bila vodilna mi
sel, ki je diktirala omenjeni sklep ta, da se vsi
stroški nalože na delavska ramena. Modri občinski
možje so namreč sklenili, da se naloži občinska
doklada na vino, iztočeno po gostilnah, in sicer
na vsak liter po 4 vin. Kaj se to pravi? Da tisti,
ki imajo sredstev dovolj, da imajo vino doma, ne
bodo niti vinarja prispevali za šolo. O tem, ali je

RâhîfCg

tistega dne javni ljudski shod z dnevnim redom
«Proti neprestano naraščajoči draginji živil» S?
obeh shodih govori shodovni tajnik iz Ljubljane
sodrug Anton Kristan.
Nabrežina. 14. do v. pepoidne bo javni Jjuasst
shod v Nabrežini z dnevnim redom: ‘Proti nepre
stano naraščajoči draginji». Začetek ob 3. pop.
Govori sodr. Anton Kristan iz Ljubljane. — De
lavci, pridite vsi!

prav, da se na ta način izkušajo povišati občinske
dohodke, prihodnjič kaj več, danes bodi Je toliko
omenjeno, da taki sklepi kaj slabo uplivajo na
pospeševanje tujzkega promela.
Hoda južna na Primorskem. Katoliški «Do
moljub», ki ima menda nalogo skrbeti, đa se na
Slovenskem čimbolj utrdita in razširita nevednost
in lažnjivost, se je v 44» številki silno bahal s kle
rikalno zmago na Goriškem. Lažnivi klukec se je
postavil tako, kakor da niso prišli socialisti pri
deželnozborski volitvah niti v poštev. Popolnoma
je utajil resnico, da so bili prav socialni de
mokratje tisti, ki so odločili pri volitvi in če
niso pomagali pri ožji volitvi liberalcem, še to ni
zgodilo iz ljubezni do klerikalcev, ampak ker so
spoznali, da se je treba najprej iznebiti enega in
sicer tistega, ki je najbolj perfiden. Prišel bo pa
tudi dan obračuna s klerikalci in če bodo še ne
kaj časa tako nesramno lagali kakor v «Domo
ljubu», se bo to prej zgodilo nego mislijo. Dopi
sun, ki je zmazal dopis za poneumnjevalni list,
pravi, da ni bilo od Podbrda do Podmelca več
kakor 18 socialističnih glasov. Ta laž je tako de
bela, da se prijema kar z obema rokama in člo
vek se ne more jeziti, ko je tako neumna. Nič
bolj pametna pa ni tista, da je Podbrdom le še J
par rdrčkarjev v društvu. Klerikalnemu lažnjivcu bi
bilo to ‘gotovo všeč, ampak željica se jim ne bo
izpolnila. Bolje bi bilo, če bi bil dopisun povedal,
kako je hedd Fabjan pri Sv. Luciji nadlegovat
železniške uslužbence od hiše do hiše, da bi volili
ž njimi. Prav tako je delal idrijski župnik, ki js še
celo po šolarjih pošiljal glasovnice železničarjem.
Ali vse ni nič izdalo in tudi v bodoče ne bo. Ge
se dopisnik zaganja v posamezne osebe in misli,
da bo s tem kaj opravil, se pa tudi moti. Mi ne
pojdemo nazaj, ampak naprej in če bo treba, po
vemo črnuhu že še kaj. Gradiva je dovolj.
Rdečkar.
Solkan. Kdor želi «Žepni koledar», naj se
oglari pri sodrugu Štefanu Jugu, Soikan štev.
296, ki ga poskrbi za 80 vinarjev.

Sz štranke.
Zaupnikom stranke in njenih organizacij naj
služi v vednost, đa se t’skovine, omenjene v okrož
nici, ki je bila pred kratkim razposlana, ne bodo
založila, vsled česar se tudi ne bodo mogle razpo
slati. To na znanje zaupnikom, ki so pri sodr.
Kocmurju že naznanili naročila.
Msdnarodnl socialistični kongres. Znano je
že, da bo leta 1910 zopet internacionalni sociali
stični zbor, in sicer sedaj v Kodanju na Danskem.
V nedeljo, 7. t. m. se je o tem posvetovalo med
narodno socialistično tajništvo v Bruselju, ki je skle
nilo, predlagati za omenjeni zbor sledeči daevni red :
1. Zadružno vprašanje.
2. Mednarodna vzajamnost,
3. Brezposelnost.
4. Razsodišča in razoroževanje.
5. Razmerje socialističnih strank do mednarod
nega tajništva.
6. Mednarodno zakonodajstvo.
7. Internacionaliziranje osemurnega delavnika
in majsko praznovanje.
Razprava o agrarnem vprašanju bi se imela
odložiti za prihodnji zbor.
Razven tega se je bavilo tajaištvo ša z neka
terimi drugimi vprašanji ter je sklenilo izjavo sim
patije za švedske delavce, protestno resolucijo
proti španski ekspediciji v Maroko, pro
testno resolucijo proti preganjanju delav
skega giban ja n a Rumun ske m, proti smrtni
kazni ter še posebej proti progonom radi pobtičnih pregreškov in proti nsštevslnemu sodnemu usmrčevanju na Ruskem in v Španiji.
mednarodna soclasličnu liskopiaje. V soboto,
6. t. m. je bila v Bruselju konferenca socialistič
nih časnikarjev, ki se je bavila z različnimi pred
logi, namenjenimi izboljšanju mednarodnega poro
čanja. Internacionalno tajništvo je sestavil pregled
vsega socialističnega časopisja in seznam oseb, ki
so mogle oskrbovati poročila. Razvila se je obširna
razprava, ki je pokazala, da je pri velikih narodih
že precej dobro poskrbljeno za informacijske po
trebe. Govorilo se je pa tudi o razmerah pri malih
narodih, ki še nimajo dnevnega tiska. Nekateri teh
narodov bi radi izdajali biljetęae v pojasnilo svojih
zadev. Dr Adler je dejal, da bi morale te stranke
stopiti v dotiko z uredništvi inozemstva in poiskati
naročnikov. Huysmansje izjavil, da bi bil priprav
ljen posredovati. O tem vprašanju, ki je zelo važno
za Jugoslovane, so se posvetovali tudi že sklicatelji
jugoslovanske konference, ki bo dobila v tem oziru
primerne predloge. Stvar je res težavna, vsekakor
se bo pa morala iskati pot, da se najde kakšna
rešitev. Jugoslovansko vprašanje postaja od dne
do dne važnejše, a v Evropi je bolj neznano kakor
razmere pod ekvatorjem, Temu se seveda ni čuditi,
ker so jugoslovanski problemi večinoma še Jugo
slovanom skrivnostni problemi. Proti neznanju in
napačnim predstavem na tem polju bo torej treba
storiti, kar bo le mogoče.

Shodi.
b¥. Laž pri Train. V nedeljo, i&. nov do_
poldne ob 9. uri bo g 2 shod klesarjev in sploh
delavcev vseh strok z dnevnim redom: «Potreba
ia korist strokovne orgavizacije».
Ob 11 uri

če toate nahod, če ste hripavi, zasliženi in težko dihate, Fellerjev fluid z znamko «Elsafluid»

Društvene vesti.
Phane vaja splošne delavske zveze «v»,
jemnost» v Ljubljani se vrše slej kakor prej vsako
nedeljo v nanovo opremljenem salonu bivše «ri«nerjeve» restavracije ob Sv. Petra cesti št. 47. Za
četek vselej ob 2. uri popoldne. Cenj. dlani m član:ce se prosi za agitacijo na veliko ndeležbo.
Sodruge zlasti stavbnih strok se še enkrat
opozazja na risarski tečaj, ki ga otvori «Vzajem
nost», čim bo priglašenih vsaj 30 slušateljev. Na
tančnejša pojasnila se doté pri odboru.
Program «Vzajemnosti» v Ljnbljani za prihodnji

teden od 14. do 20. novembra 1909:
vaje. Vodja Št. Dražil. Hafnerjev
druš veni salon ob sv. Petra cesti st 47.
Od 2 pop. do 7. zvečer.
Pond., 15. nov.: Delavska šola. Predmet: Socializem
Predava E. Kristan. Društvena sob?, šelenburgova ulica 6, drugo nadstropje na
desno. Od 8. do 9. zvečer.
Torek, 16. nov. : Skupna se'a osrednjega odbora za krakovsfcotrnovski in šentjakobski okraj ter za VičGlince-Rožno dolino, Društvena soba, Šelenburgova ulica 6, drugo nadstropje na
desno. Začetek točno ob 8. zvečer. Vse ad
ministrativne papirje in denar je prinesti
seboj.
Sreda, 17. nov.: Dramatična šola. Poučuje E Kristan. Dru
štvena soba, Šelenburgova ulica 6, drugo
nadstropje na desno. Od 8. do 9. zvečer.
Vloge je prinesti s seboj.
Öetrt., 18. nov. : II. redno javno predavanje. Predmet : «Hii
gijena kože». Z nazornimi slikami. Predava
mestni šolski zdravnik gosp. dr. Jos. Dem
šar. Velika dvorana «Mestnega Doma».
Začetek točno ob 8. zvečer. Važno zlasti
Î
za starše.
f Petek, 19. nov.: Delavska šola. Predmet: «Društvena orga
nizacija in zadrutn štvo». Poučuje Anion
Kristan. Soba Strokovne komisije, Selenburgova ulica 6, drugo nadstropje na levo.
Začetek točno ob 8. zvečer. Pridejo naj vsi
;
zaupniki in organizacijski funkcÿonarji ter
priglašeni slušatelji in odborniki «Konsumnega društva». Priporoča se, da si omisli
•
vsak majhno beležnico (knjižico) in pa
svinčnik.
, Sobota, 20. nov. : Vpisovanje in sestanek sodrugov, ki se
udeleže strokovnega risarskega te
čaja. Društvena soba v Šelenburgovi ulici
G, drugo nadstiopje na desno. Od 6. do 8.
zvečer. Strokovne organizacije so naprošene, da še posebej opozore svoje člane
na to.

Ned. 14. nov.: Plesne

!

Domače vesti.
— Volitve w otetao »odlita. Kdor je doW.
od svojega delodajalca proti svoji volji po
pisano glasovnico, naj se oglasi v strokovnem taj
niku v Šelenburgovi ulici 6/H. Prazno glasov
nico pa mu more dati magistrat, dobi jo tudi
na volišč«! Na delo.
— ïïboityo ljubljanske N. D. 0. 3e najbolj
pokasuje sedaj, ko je v zadnjem hipu tudi ona z
veliko težavo postavila «svoje» kandidate v obrtno
sodišče. Med temi jih je namreč nekaj., ki še ne
vedo, kakšna čast jih je doletela, to se pravi, po
stavili so se, ne da jih je kdo prej vpnišal za nji
hovo mnenje. Prav po klerikalni metodi. Pri kan
didatih iz skupine delodajalcev pa je vprašanje, če
imajo vsi pasivno volilno pravico, kajti zdi ss nam,
da niso vsi avstrijski državljani. Vidi se. da ljub
ljanska N. D. O. v vsem posnema klerikalce, ki so
postavili tudi nekaj naš h sodrugov, bodili ds sami
nimajo dovolj zmožnih ljudi, ali pa, da bi naše vo
lilce premotili ter bi se lahko bahali, da so «zma
gali iz lastne moči». Pri nekaterih klerikalnih kandi
datih bo še ta sitnost, da bo treba vzeti abecednik
v roko, da se priuče branja in pisanja. 3e pač
revščina in uboštvo na vseh straneh. Delavci —
volilci naj torej dobro premislijo, komu bodo za
upali svojo usodo.
— Škofova brožOTL je se vedno glavni pred
met polemike v «Slov, Narodu» in v eSiovencu»
in že dolgo se ni podalo po meščanskem časo
pisju toliko hinavščine, kolikor ob tej stvari. Mi smo
svoje mnenje o škofovem eksperimenta že povedali
ia prav nič nikavno se aam ne zdi, še dalj bresti
po tem blatu. Ampak argumentiranje meščanskegs
časopisja je že tako, da je skoraj potrebao, zavi
hati hlače pa stopiti kar v lužo. «Slovenski Narod»
uganja hinavsko burko, če se deia, kakor bi bila
njegova moralnost užaljena, zakaj to je že res, da
je imelo liberalna glasilo pogostoma zvoje dopane nad svobodnim mišljenjem v spolnih stva
ren, ampak nad spolnimi «pikanterijami», od kee, ni daleč do pornografije. Toda fie nastop
«Slovenec» v pazi varuha morale in povzdigo>'
škofa živega med svetnike, se mu to tudi prs» *it0C
podaja. Da je bila njegova brošura namenja **mc
«Poklicanim», je laž, zakaj v ta namen ae bi bno
treba tiste cgromne naklade, ki se je natisnila. m
Ce se pomisli, da so klerikalci vedne vsasr beseda
o spolnih rečeh označevali za nesramnost in svi
njarijo, tedaj je vendar nekoliko čudno, fie se trdi.
da je pod škofovim peresom sama morala In blag
namen, kar je pod 'vsakim drugim peresom baje

Prepričal'

zdravilnem in kašel tolažečem vplivu. Tucat za poskušnjo 5 kron, dva tucala 8 kron 60 vinariev ih«l »^Pnčali smo se sami pri bolečinah v prsih, v vratu i. t d., o c • ;
J

rank0' lzdeh,ie ga le lekarnar E. V. Feiler v Stubici, Blši« trg šk 252 (Hrvaško)

NASLOVA: Za dopise in rokopise xa list : Uredništvo.
^Bdečega Prapora?, LJnbljana. — Za denarne pošiljatve
naročila an list, reklamacije, inserate i. t. d. : Upravništvo
< Rdečega Prapora», LJnbljana, Šelenburgova ulica 6/U.

Košut II.
Franc Košut, sin onega rcvoiucionarja Lajoša
Košuta, ki je razglasil acedfisaost Ogrske in od
stavljanje habsburške dinastije z ogrskega prestola,
je definitivno zataji! svojega očeta» Ko je zadnjič
prišel v budimpeštanski parlament, so ga člani
stranke, kateri je bil še do zadnjih dni predsednik,
pozdravili z ironičnimi klici «hoch», kar pomeni
V madžarsko nacioBalističnena narečju prav toliko
kakor: «Prodal si se Avstrijanceca» »..
Košut je ustanovil novo stranko. Ime ji je
dal, po katerem bi bilo misliti, da je njen pogram
nadaljevanje starega prcgrama, siare Košutove
stranke. Toda sin Lajoša Košuta, čigar načela si
je bila zapisala na zastavo stranka Franca Košuta,
se ni ločil od tovarišev, ker bi bili oni izdali Ko
šutove ideje, temveč zato, ktr ni vedel, kaj bi še
počel s temi idejami v praktičnem političnem živ
ljenju. Franc Košut se je «pr.-pričal», da so naj
radikalnejša gesla najpripravnejša za pridobivanje
volilcev, ampak da je oportunizem najboljše sred
stvo za obranijav ugodnega lastnega položaja. In
napravil je kompromis m?d radikalizmom in opor
tunizmom: Radikalizem v besedah, oportunizem
v dobičku.
Dolge se je Franc Košut pripravljal. Ime, ki
mu ga je podedoval oče, je bilo izvrstno sredstvo
za pridobitev simpatij pri množicah in pri idealistih,
ki «o še vedno sanjali o letu 1848. Ia zato je
biio tudi primerno sredstvo za pridobitev ugod
nega materialnega položaja. Ko so ga Madžari
poklicali na čelo svoje najbolj madžarske stranke,
ss je spodobilo, poskrbeti mu tudi mesto, ki nese
dohodke in ne zahteva dela. Ime Košut je prnašalo dobiček. Ampak Franc Košut ni bil materi
alist. Seveda, boga-tvo je bilo dobro, toda idealna

PODLISTEK.
Čuvaj Jerman.
Kaj se pač zmišlja! To je pač neumnost. Kako
je ponoči in kako pođnevu... Smejati bi se moral!
Prav tako razmišla, kakor bi bilo kakšno pravilo
ža te. Ali pravila ni. Na to ne vpliva nobena in
strukcija. EArat je tako, drugič drugače. S noči je
biio še dobro. Bil je skoro ves čas na nogah, ven
dar se zjutraj ni tubi utrujenega. Včasi ga solnčni
izhod popolnoma potUči, Ljudje, ki se ponoči po
šteno naspé, lahko govoré o krasnem snlnčnem iz
hodu. Jerman ve bolje to reč. Njemu ni kar nič
dobro, kadar pride jutro ina v službi prebedene
noči. Takrat se počuti včasi prav tako, kakor bi
imel groznega mačka. Oči ga skelé, glava ga boli,
in ves potrt je, nobena stvar ga Be zanima; ako
ne bi mora! opravljali službe bi se kar položil v
travo, četudi je rosna in četudi ré, da ni zdravo.
Vendar pa te ne vleže; saj je v službi in zato se
pravi: dobro odpreti oči. Ako preteče tako le ura,
pa je boljše ; tedaj mu ni več težko, ostati buden.
Tako je navadno. Opoldne so mu potem trepaloice ie zopet težke in neprenehoma mu lezejo
dol/ Tedaj je pač težak trud, da ostanejo oči od
ori/ in zlasti je težko, ker ne more niti misliti.
W se mora. da bi kaj mislil, in tedaj se mora
jesti ako se jezi, tedaj je že bolje. Ah to je ne-

»OTe.
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n bj aaj se jel!, sienno ins sieer dosti

duša mora misliti tudi Da kaj druzega. Denarne
vreče so stopnica; in Košut mlajši se je je poslužil.
Morda se mu je nekaj časa sanjalo, da ima Košutovstvo še bodočnost in se je smatral poklica
nega, da prevzame tudi politično dedščino svojega
očeta. To so bila leta njegove politične naivnosti.
Dasi ga ne obtežujejo preveliki talenti, je pa ven
dar sčasoma spoznal, da ima vsaka sedanjost svoje
posebne razmere, katere je treba vpoštevati, če se
hoče — hm — da se uresničijo «ideali». «Košut
na čelu Ogrske» — to je bil včasi «ideal». In
geslo je bilo seveda «proti Dunaju». Košut na
čelu Ogrske — to se je zdelo Košutu še vedno
ideal; izpremenila se je le «malenkost». France je
spoznal, da se pride v današnjih dneh prej kam
na čelo «z Dunajem» kakor pa proti Dunaju.
Justh in podobni trmoglavci niso hoteli spo
znati tega. Trdili so, da gre za «neodvisnost»
Ogrske, ne pa za Košutovstvo. Nesporazumljenje.
Koristno nesporazumljenje — misli Košut.
Justh je učil: Samostalna banka ali boj
na nož.
Košut je formuliral vprašanje tako: Samo
stalna banka ali Košutovo ministrstvo. In spoznal
je, da mu je Košutova listnica bližja. ..
Iz svoje stranke je Košut izletel. Na ministr
skem sedežu je ostal. Predsedstvo v svoji stari
stranki je moral odložiti; v zbornici so bili izvo
ljeni njegovi in njegovih zaveznikov kandidatje v
predsedstvo.
Navidezno je Justh premagan. Koliko trajnosti
bo imela Košutova zmaga, se bo videlo. Sedaj se
mu še oglašajo novi «pristaši». Vsi, ki so odvisni
od vlade, so «uverjeni», da ima ekscelenca Košut
«dobre namene». Pri prvih volitvah se bo poka
zalo, čs so dobri matematičarki.
Med tem bi pa Košutovi dobri nameni lahko
zanimali nas Avstrijanee. će je moral ogrski trgo
vinski minister položiti samostalno banko v miznico
pod ključ, bo moral na kakšenkoli način potola
vzrokov, biti nezadovoljen io kleti. AU vrag naj se
jezi, kadar vsi udje otrpnejo.
No, naposled —- kadar preidejo prve ure, je
zopet ložje. Popolnoma dobro pa že ni več. Treba
se je že mučiti, ga bi mislil na vse, storil vse;
labko bi se kaj pozabilo in lahko bi se tedaj zgo
dila nesreča. Eh, človek bi niti ne verjel, kaj po
meni delo tako nizkega služabnika, kakršen je ču
vaj. Prav nič se ne sme pozabiti. Ne sme se. Pa
on sploh ne bi ničesar pozabil ; še vedno je službo
tako opravil kakor je bilo ukazano. Da le ne bi
bilo utrujenosti! Ali kadar se mu vleže tista teža
□a oči, tedaj skoro ni več človek.
In kadar pride potem zopet noči
Kajpada ne gre vedno tako. Ali danes je pač
zopet taka. Štiriindvajset ur je že v službi, in še
nekaj jih bode. In kako je to, tega pač ne vé, kdor
ni sam izkusil. Druga noč nima več ur. Tu so Ie
še večnosti. Vsak četrt ure je neskončen. In tedaj
človek res ni več človek. Dà, tedaj so strahöyi v
gozdu; tedaj se rodé po vejah in plavajo čez vr
bove dreves in plešejo po čistini svoje pošastno
kô'o. Tedaj je slišati votle glasove, ki ne morejo
b'ti ne živalski , ne človeški. Ia neprenehoma se čuti
nesrečo v zraku ; tam poleta okrog in se lahko hi
poma spusti doli, in tedaj je konec.
Človek komaj vlači telo, pa vendar mora ho
diti. A noge so trudne in težke, pa nočejo hoditi
prav, Tudi glava je pusta, in idoč, se človek kar
opoteka, kadar hoče poklekniti, pada kar tja. Nič
več se ne more misliti, kajti drugače-se lahko to

žiti one, katerim je včasi sam pripovedoval, da je
samostalna banka začetek madžarskih nebes na
zemlji. Tolažba — to bi bile koncesije, ki bi jih
sin Lajoša Košuta prinesel z Dunaja, s tistega
dvora, ki ga je bil njegov oče pred šestdesetimi
leti odstavil. Vprašanje je pa, na čigar račun bi
mogel Košut Franc dobiti koncesije. Ekscelenca
baron Bienerth bi imel v teh dneh nalogo, pove
dati avstrijskim narodom, kaj se zahteva od njih
za madžarsko bisago. Baron Bienerth molči. Treba
bi bilo, da bi tem glasneje izpregovoril parlament.
Biti se je, da bo tista volna, s katero se imajo
obdariti Madžari, ostrižene avstrijskim ovčicam.
Na to bi sedaj imeli misliti avstrijski poslanci, ki
trdijo, da zastopajo avstrijske narode.

Dijaške kuhinje.
Dve veliki moči sta, ki vladati razvoj člove
štva v gospodarstvu in splošnem življenju. — «Boj
za biti ali ne biti» — iu vzajemna pomoč. Darvin,
ki je popisaval prikazni «boja za biti ali ne biti»
med živalmi in ljudmi in temu principu pripisoval
veliko važnost v telesnem in duševnem razvoju člo
veštva ter v gospodarskih in drugih pojavih, ni iz
ključeval ravnovažnega principa v razvoju človeške
družbe vzajemne pomoči. Darvin je izrečno izjavil,
da je to tako, le časa mu je manjkalo, da bi bil
razpravljal in dokazal vednostno ta princip. Zra
ven Tolstoja največji sedanji ruski mislec, knez Peter
Kropotkin je v prelepi knjigi: «Vzajemna pomoč,
princip napredka» to dokazal. Dokazal je, da je
delovala v vsem razvoju človeštva ta moč in da ji
ima človeštvo zahvaljevati dosti lepih vspehov. Najsi
je konkurenčni boj ustvaril in še ustvarja dosti ko
ristnega na svetu, toliko ali še več koristnega, dobrot
nega je ustvarjala in ustvarja medsebojna pomoč. Po
Kropotkinu se noben človek ne more ponašati s
tem, da je izvršil kaj sam ; vse kar je človeškega
dela, je rezultat dela več ljudi.
ali ono pozabi, in tedaj se zgodi nesreča. Ali če
je treba ostati na mestu in se nima kam iti, tedaj
je še hujše, kajti če je človek pri miru, se že skoro
nikakor ne more ubraniti spancu. In iz tega se
lahko porode grozne reči. Recimo, da bi zaspal pa
pozabil zapreti ograjo, kadar pride brzovlak. Po
noči res ne gre mnogo ljudi skozi gozd. Zakaj bi
prišel kdo ravno tedaj, kadar se pelje vlak mimo ?
Ali kdo vé? Mogoče je le. In to bi bilo grozno.
Seveda ni še nikdar zaspal in nikdar ne bode
zaspal v službi. Ali težko je to. In naposled —
kaj je nemogoče? Enkrat se mu je vendar že zgo
dilo, da ga je idočega spanec premagal, da se je
nekoliko minut kar opotekal. To ja bilo pač same
enkrat... Danes so imeli lov, kako so puške po
kale 1 Ali so pač veliko postreljali P ■ t, Marička
gotovo že spi; to bode namreč njegova žena. Se
veda spi — ob tem času ... A tara, v dvorcu,
tam gotovo še ne spé... najbrže so dobre volje...
He, lahko so po konci. .. Zakaj je nocoj taka
tema? ... Saj svetijo zvezde. Pa vendar je videti,
kakor bi bila zelo tema... Tudi hladno je po
stalo ... Da, brzovlak se pripelje mimo ob dveh
iu trideset minut... Oh, kako je pusto 1... Kar
vkup pasti hočejo trepalnice ... Ali ne ... Buden

mora ostati • «. brzovlak ...
Ves se je prestrašil in skočil po konci. Vendar
je zadremal! V strahu pogleda na uro. Hvala boga,
bilo je samo nekoliko trenotkov. Tu blizu je
Umil si bode lice pa bode zopet dobro. Dalje prih.

Bogati niso bili ljudje na Slovenskem nikdar.
Zemlja naša ni bogvé kako rodovitna. Lega ob
morju bi pač lahko bogatila naše ljudi, ako bi ne
bilo sto raznih zadržkov. Tudi pridobivanje ved je
bilo na naši zemlji jako oteškočeno. Tudi s sred
stvom latinščine v srednjem veku, nemščine v no
vejši zgodovinski dobi ni prav šlo. Je pa res, da ne
ustvarja najlepšega lakota, pač pa bogastvo.
Učenec srednjih šol na Slovenskem je po več
jem moral hoditi z žlico po hišah, da se je nasitil
enkrat na dan. Za meščanskega otroka so še kako
skrbeli starš', za kmetskega fanta ne. A boljše glave
so prišle s kmetije. Bilo je mučno, vsak dan v
drugi hiši dobiti kosilo — in navadno se je dajalo
dijakom kosilo, kakor revnim potujočim ljudem kje v
kuhinji ali v veži. Redke so bile gospodinje, ki so
fanta pozvale k lastni mizi. Beračenje hrane, na
katero so bile obsojene tri četrtine slov. dijakov v
prošlih časih, je bilo poniževalno za nje; mladi
človek je zvedel skoro v vsaki hiš', da se mu dâ
jesti, ker je revež. — Absolutistična država je ustva
rila državnega uradnika. Tega ni bilo začetkoma
dosti treba. Jemala ga je za višja mesta iz sinov
veleposestnikov-plemenitašev, nižje uradnike in ka
kega dobrega delavca, ki je vlekel za plemenite
višje, je jemalo iz meščanstva, ali s kmetije, ako
je katerega kmetskega fanta dobra usoda zanesla
v Gradec ali na višje šole, kar se je posebna do
gajalo, ko je dvhovDik Knafelj ustanovil znane šti
pendije za nauk na dunajski univerzi, izključivši od
njih uživanja izrecno bogoslovce. Duhovnik je rabil s
več naraščaja. Naš kmet je videl v duhovenski službi
dosti koristi. Duhovnik se ni ženil, — lahko je kaj
privarči), ker se zaradi nezakonskih otrok tedaj du
hovnik ali plemenitnik ni smel tožiti, lahko je du
hovnik skrbel za sestre, za starše, Naš kmet je te
daj rad pošiljal enega, in sicer najbolj nadarjenega
v gimnazijo in potem v lemenat. Za to so tudi
skrbeli na deželi nastanjeni duhovniki. Na Sloven
skem se je tedaj kultiviralo po večjem bogoslovje.
Starejši duhovniki so skrbeli za to, da so starši
pošiljali nekaj živil fantom v mesto, pridobivali so
jim v dotičnem mestu hrano opoludne v raznih 5
hišah, pri kapucinih, frančiškanih, pri katerih so j
fanti zajemali z druzimi reveži vred iz velikih skled, 5
jedli brez krožnikov. — Najbogatejši kmet se je i
rad odtegoval plačevanju brane za fanta. Naš kmet
je nasproti otrokom rad skopuh. Tako se je pre
hranjeval dolga desetletja naš dijak iz kmetije. —
Pozneje so duhovniki zbrali nekaj fonda in usta- ;
Bovili dijaške konvikte; na Kranjskem Alojzijovišče,
na slov. Štajerskem Maksimiliianum-Yietorinum. —
Začetkoma so v za to nabavljenih hišah imeli fantje
le stanovanje; hrano so si beračili po mestu ; poz- l
neje so dobivali enkrat ne dan hrano — in poz- 0
neje popolno. To jc bilo odrešenje fantov od po- ii
niževalnega beračenja. Nadzoroval je v teh konvik- j
tih duhovnik, navadno učitelj veronauka na dotični
gimnaziji. Ker je šlo dosti fantov iz teh konviktov
po dovršeni gimnzijai na vseučilišče, so sklenili škofje,
da se fantom večkrat pove, da se rede za lemenat, ne pa za druge študije in da naj tisti le iz
stopi, ki ne misli postati duhovnik. Seveda jih je
dosti ostajalo đo zadnjega v konviktu, ki so potem
lemenatu obrnili hrbet. Biio je pač nekaj let
hliniti pobožnost, nositi v osmi šoli dolgo črno
suknjo, katera se je po maturi skrajšala.
Dalje prih.

Trbovlje. V ponedeljek, 8. t. m. smo imeli
tukaj zopet shod, in sicer v vseh gostilniških pro
storih gospođa Božiča. Vse sobe so bile kljub
temu, đa je bil delavnik, natlačene do zadnjega
kotička. Shod je otvoril sodrug Siter, petem je
poročal sodrug Etbin Kristan o draginji in
državnem zboru. Govornik je najprej obširno
opisal dravinjske razmere in razmotrival vprašanje,
kje tiče vzroki dragiDje. Konštatiral je, da je izkoriščevanje konsumentov v kapitalistični družbi
prav tako neizogibno kakor izkoriščanje producen
tov ; popolnoma se torej tem razmeram ne more
priti v okom, drugače kakor z odstranitvijo kapita
lističnega sistema. V nekem obsegu pa povzro
čajo draginjo tudi vzroki« ki niso nujno vtemeljeni
v kapitalistični družbi in se torej tudi sedanjih raz
merah lahko odpravijo ; temeljito je na to govor
nik razlagal, kaj bi mogla parlament in vlada
storiti proti draginji. Tedaj je pa razložil, kako
ja sedaj v državnem zboru in kaj počenja vlada.
V markantnih potezah je naslikal avstrijsko poli
tiko zadnjega leta in sedanjo situacijo ter je končno
pokazal, da je v zadnji vrsti od volilcev samih
največ odvisno, kakšen je parlament in politično
delo za ljudstvo ali preti ljudstvu. Pozival je
navzoče, naj okrepe svojo politično organizacijo

“

iu naj sami postanejo agitatorji, da bodo priprav
ljeni za vse dogodke, ki jih morda doživimo v
kratkem. Potem je govoril sođrug Gobai, kije
premofrival delavske razmere na gospodarskem m
strokovnem polju ter z neovržnimi podatki dokazal
neresničnost nasprotniških tvrditev, češ, da so de
lavske zahtevo in stavke krivo draginje. Nadalje
je posegel v razmere, ki vladaj'! v rudnikih trbo
veljske premogokopne družbe, ki ne razume niti
svojih lastnih interesov. Najbolje se pokazuje to
pri vpeljevanju novih tehničnih metod, pri čimer
se ravno po šabloni, a prež prevdarka, brez pozna
vanja rudniških razmer in brez obzira na prak
tične okolnosti. Tako škodujejo sebi in delavcem,
ker nepraktične metode krajšajo podjetniški do
biček, obenem pa tudi zaslužek delavcev. Lahko
ss dokaže, da so se plačilne razmere rudarjev re
lativno poslabšale. Toda celo armade rudarjev
še ne spoznavajo, da se proti temu le s krepko
organizacijo kaj opravi. Z jedrnatimi besedami je
govornik pozival delavce, naj poskrbe, da bo orga
nizacija delavstva tako popolnoma kakor organi
zacija podjetnikov, ker se bo le tedaj delavstvo
lahko uspešno branilo večnih napadov na svoje
interese. Končno js še sodrug Sitter govoril o
odprtem pismu podjetnikom, ki ga priporoča stro
kovna komisija (glej «Rdeči Prapor» od zadnjega
četrtka). Shed je soglasno sprejel prsdlog, da se
pošlje tako pismo družbi. Tedaj je sodrug Sitter
zaključil zborovanje.

Volilcem t osebno dohodninsko cenilno
komisijo cenitvenega okraja Celje I
Dne 26. novembra t. I. bodete imeli priložnost
oddati glas v osebno dohodninsko cenilno komisijo.
Ni treba utemeljevati, kake vašnosti je, da zasto
pajo v davčni komisiji davkoplačevalce možje, ki
so resni ter poznajo in uvažujejo težave davko
plačevalcev.
Volilni cdbor politične organizacije trboveljske
je sklenil udeležiti se volitve tar je postavil kan
didata :

sodr. Ignacij Sitter
rudarski tajnik v Trbovljah

sodr. Earl Malovrh
vodja kons. društva v Hrastniku.

, .
že precej prehitel čas, ki se ne
daj ga je P italijansko komponisfoviko śoio,
W ’taže o"J jndiviđualBOiti ia moderaef.
Mladi pa ka JI
jęa;z8niia;vejśi del sporeda so
pojmovanja glashe. 1^.
jß
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našem čutu, prav dober okus. ib ra■ j prave
hrvatska narodne pesmi. Zlasti re^ . ,
«Oj Korano», «Oj djevojko» M
šteli bi tem še prvo «Oj jesenske duge no£».
Druga, «Zašto mučiš», se nam je zdelo v har #nizaciji nekoliko odtujena pravemu ljudskemu zna
čaju. Od solistov je gespod Ga m m ar o t» "junJjančanom že dobro znan; gosp. Ivša Spudič je
v Novakovi «Bi mirna neč» jako ugodno pel
bariton solo. Ženski zbor je z odlomkom iz latin
skega «Porina» pokazal vso uežnost svojih glasov,
laožki zbor pa v Zajčevi veliki sliki »Morje»
izborno vajo, moč in čisto, točne nianairanje. Naša
«Filharmonija» je dostojno izpopolnila spored. Navni frnnrprtn

ir

hiln izvanredna veiiïn

Opereta. V soboto se je prvič pela Eyslerjeva opereta
«Umetniška kri», brez katere hi bili prav lahko prebili, ne da
bi bili kaj posebnega izgubili. Godba ima nekoliko čednih
točk, ni pa vendar nič kaj znamenitega in bogatega. Toda
kar je v kompoziciji lepega, se je skoraj popolnoma izgubilo,
zlasti zaradi tega, ker je bil na odru pravi miserere. Glavna
moška partija je bila v rokah gospoda P o v h e t a, ki ni mogel
niti kot pevec niti kot igralec postaviti pravega, popolnega
Torellja na pozornico. On gotovo ri kri v, da nima zadost
nega glasa za take naloge in da je njegova igralska sposob
nost na povsem drugem polju; ampak vloge se ne dajajo
tistim, za katere niso in če za kakšen komad ni ljudi za
glavne vloge, tedaj se stvar pač ne uprizarja. Gospodična Ha*
derbolcova je bila seveda drugačna; ona j133*1 lep mate«
rial in ga tudi rada porabi. Toda vloga, ki jo ima v «Uni&iniškl krvi», tudi ni zanjo. Njena igra v drugem dejanju, zlasti
proti koncu, je popolnoma izgrešena. V pivskem prizoru, ko
postaja godba karakteristično sanjava, kvari napačna igra ves
«štimung-, ki bi ga pravzaprav imela ustvariti. Tako je tudi
-v zadnjem dejanju po razjasnitvi s Torellijevo igro. Da so
bile nekatere posameznosti lepe, je že prav in res ; da je bila
gospodična Talerjeva dobra, daje gospod Bolnislav
zopet imenitno nastopal, da je bila oprava čedna in še ka
drugega radi priznavamo. Celo gospod Grom se je pošteno
trudil, le da je v svoji razburjenosti vedno izgovarjal «jast»,
kar naj bi bilo «jaz». Tudi gospa Bukšegova zadene take
figure, ampak pretiiavano karikiranje ne koristi njeni igri ;
tudi od komičnega do odurnega je namreč le en korak. 2
iskrenim priznanjem bi omenili gospoda Ile Čiča in Buklega, A to so detajli. V celoti je bila predstava absolutno
nezadovoljiva in to je treba povedati sedaj, ko je še čas, da
se ne ponove podobni eksperimenti.
Slovensko gledališče. Nocoj se obeta zanimiva pred
stava: Strindbergov «Oče», v katerem nastopa gospod
Borštnik kot gost v glavni moški, gospa Borštnikova v
glavni ženski vlogi. Morda pr de vendar drama do sioje
pravice.

Cenjeni volilci se naprošajo, naj pridejo z vo
lilno legitimacijo in z volilnim listkom v Trbovljah
k sodr. Ignacij Sitterju, v Hrastniku k sodr. Karlu Domače vesti.
Malovrhu in na Zidanem mostu k soir. Jožefu
— Brošura ljubljanskega škofa še rodne
Pičniku ali Bartlu Poharju, ki bodo dajali pojasnila straši po slovenskem časopisju, še vedno izhajajo
o volitvi. Volići drugih krajev naj vpošljejo pred brošure o njej in začele so izhajali tudi v drug.h
26. novembrom t. 1. volilno legitimacijo z volilnim I jezikih. Kupčija se uganja s to rečjo, da je re» že
sumljiva. Ta izrabljanje zadeve daje klerikalcem
listkom z lastnoročnim podpisom v zalepljenem za povod, da obračajo vso stvar s spretnimi žurnalivitku (kovert) fraukirano z 10 vinarsko znamko na stičnimi fintami kakor «čarodejnik», ki se produ
davčno volilno komisijo v Cilju, Ringstrasse 12/11 cira strmečemu občinstvu. Kapitaliziranje neokusne
afere res ui kdove kako čedno. Ampak ča se to
ter naj napišejo na giasovuico imena:
konštatira, se vendar ne sme trditi, da je bil za
četek čeden. Resnica je in ostane, da se je škof
Ignacij Sitter
silno
zaletel; in druga resnica je, da bi bii vsak
rudarski tajaik v Trbovljah.
la k, če bi bil spisal enako knjižico, doživel naj
hujše očitanje v klerikalnem časopisju. Pa vendar
Earl Malovrh
bi bil vsak resni laik bolj upravičen, pisati o takih
vodja konsumuega društva v Hrastniku.
predmetih kakor pa škef. Ii takih resnih kro
Glasovnice ima volilec lastnoročno gov se nam piše o stvari: «Med vprašanji, ki po
segajo globoko v človeško življenje in s katerimi
podpisati.
Volilni odbor.
se bavi šele naš čas s primerno skrbnostjo, dela
spolno vprašanje največjim in najresnejšim mislecem,, ki 80 vzv’śeni nad vsakim sumom nečistih
Umetnost in književnost.
željic in nagnenj, toliko preglavice kolikor maio: Koncert «Kola». V soboto je priredila «Glas katero drugo. Covek ja spolno bitje; zapirati oči
bena Matica» v Ljubljani koncert, na katerem je pred tem dejstvom bi bilo na le neumno, temveč
nastopilo hrvatsko pevsko društvo «Kolo» iz Z .greha tudi neizmerno škodljivo, zakaj največ nesreče t
s svojim moškim in ženskim zborom in s solisti spolnih rečih je povzročilo neznanje ali pa krivo
ter s programom, ki je bil sestavljen iz samih znanje, ki je še slabše. Spolnost je tako velika pri
izvirnih hrvatskih kompozicij. Glasbeni del je pa rodna sila, da se nobeno normalno spolno bitje ne
oskrbela «Slovenska Filharmonija». Ce se govori more oteti njenim učinkom; «e pa pograbijo spolni
o tekmi med «Glasbeno Mst'co» in «Kolom», je pojavi človeka nepripravljenega ali napačno ari«
to pravzaprav nekoliko neumestno, zakaj prvi je pravijeuega, se lahko in večinoma zgodi da «a
zavod, na katerem se petje poučuje umetniško pahnejo v nevarnost, iz katere 3e le malokdo reši
in znanstveno prav tako kakor glasba, «Kolo» je brez fizične ali moralne poškodbe, kije pogostoma
pa privatno pevsko društvo. Sredstva so torej ne uwdepolna za celo življenje posameznika, družine
enaka. Brez obzira nato se mora priznati, da ima m cehh rodov. Pouk v tako izvanredne važnih
«Kolo» jako lepo izvežban številen zbor, ki se že rečeh je neoohodno potreben, Noben človek X
sme nekoliko pobahati. Važno je, d5 je zborova
teve
disciplina zelo lepo razvita, vsled česar je petje
jako precizno in tudi izvajanje težavnejših skladov
mogoče. V posameznem se opažajo jako-ugodni,
Ä zveneči glasovi, fini soprani in dobri tenorji, ugodni Bg* 2*Sin£0 VIe&h
alti in krepki basi. Intonira se čisto, modulacija
časov ln d °hrax ° V človeku “ starih, starih
je lahkotna. Pevovodja gospod Autoa Andël’se kmt
nnJiJ v t Ž7‘J pušžavi' J«
nešteto.
očitno lahko zanaša ua svoje pevce, ki jih vodi
samnn^ah11
’
ailko
oblatijo
ljudje,
kar ja
pazno, a brez posebn h dirigentovskih dovtipov.
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Program je bil zelo begat in je seznanil ljubljan
aaa
nerodna
beseda
je
sovražnica
čutom,
ki to
sko opčinstvo s celo vrsto hrvatskih skladateljev ;
»ko neskončno občutljivi, da se naj raje sanirajo
Lisinski, Zajc, Albini, Novak, Rosenberg-Ružič ip
H atze so biti zastopani. Kolikor se da soditi po ? sebe in se varujejo vsakega diha. Ako jih' hmomejenem sporedu, sta Hatze in Albini najbolj tdiua sroka potegne na dan, ako se začuo
nadarjena. L’sinski je mrtev; grobu odpočiva že pzik baviti ž njimi, se prelahko zgodi to, kar se
od'1854 leta od bede in razočaranj umetnikovega zgodi z aežno cvetlico, če pade slana nanjo, la ram,
življenja; prištevati ga je vsekakor klasikom jugo- kjer je bila prej najplemenitejšs poezija z vsem,
slovanske glazbe. Zajc si je pridobil v svoji dobi kar je v nji neizrecnega, se pojavi luža, iz katere
se dviga smrad. Kdo naj torej poučuje mladine o
velike zasluge za hrvatsko glasbeno umetnost- se«polnosti in kako f... Ljubljanski škof Anton Bo

{«hala t Ljubljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K‘
za četrt leta 3 50 K, mesečno 1 20 K
za Nemčijo za pol leta 7-90, za č. trt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9-B0 K za četrt leta 4-80 K

ttavllka

ia v.

Reklamacije so poštnino proste
Nefranklrana pisma se ne spre

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
125. štev.

V Ljubljani, v četrtek, dne 18. novembra 1909.
Nadomestna državnozborska volitev v

NASLOVA: Za dopise in rokopise ta list: Uredništvo
^Rdečega Prapora-, Ljubljana. — Za denarne P0'4'«?*™
naročila an list, reklamacije, inserate i. L d. : UprsvnjStVO
»Rdečeča Prapora», IJubljana, Šelenburgova ulica b/ll.

Trstu.
V Trstu, 14. novembra.
?

’ Danes dne 14. t. m. se je vršila v Trstu na
Delavci Ljubljane in okolice! domestna državnozborska volitev v lil. vol. okraju.
Izvoljen je bil takoj pri prvi volitvi kandidat itali
V nedeljo, 21. t. m. ok l/s10. dopoldne je v
janske nacionalistične stranke Jurij Pittaco, ki
veliki dvorani «Meiiaeya Dona»
je dobii 2798 glasov. Naš kandidat Jakob Nlcolao
je dobil 1667 glasov. Sloven. nacionalec dr. Siavik
je dobil 645, Pagnini 333 in Depangher 70
glasov. Volitve so se vrš le z> lo mirno, ker so bili
volilci
razdeljeni na 14 volilnih lokalov, kar je omo
Sngoslon. socialne demokracije j
gočilo ital nacionalcem, da so izredno mnogo ope
na katerem bodo govorili
|
rirali s svojim takozvanimi «moreti». Za ital. na
delegatje in gostje jugoslovanske koufe-1 ci n alce so glasovali tudi ital. klerikalci in sicer iz
renče la Zagreba, Sarajeva, Blgrada 11 d. ■ hvaležnosti, da njihovi zastopniki v mestnem svetu
niso hoteli sprejeti predloga socialistov, po katerem
Ker je pričakovati velike udeležbe, si je treba se meetai svet ne bi smel več ficielno udeleževati
prej oskrbeti vstopnico, ki jo dobi vs«k, kdor pride j cerkven h slavnosti. Zlasti so pa ital. nacionalci
pravočasno, v upravništvu «Rdečega Prapora» ter I operirali veliko tudi z vinom. Tako se ve, da je
pri zaupnikih stranke.
takozvani «lumpenproletariat» pijaačeval ves teden
na račun italijanske nacionalistične stranke. Da je
bil mogoč ta vspeh italijanskih nacionalcev, je pri
Socialisti in prijatelji delavstva! pomoglo tudi dejstvo, da je bil lep delavski
De počastimo goste ki je udeieže jugoslc- » oddelek odvzet iz tega okraja, kateremu je bil
Vinske konference. priredimo
| zadDjič priklopljen in da je bilo sad 1000 de
v çonàeVeï, 22. t. m. ob 8. uri zvečer j lavcev, ki neopravičeno niso biii vpisani v yolilnih
imenikih.

javen shod

v veliki dvorani „Narodnega Doma“

koncertno akademijo

Največjo blamažo je pa doživel Pagnini, ki je
dobil kot bivši zastopnik tega okraja
sam;- 333 glasov. Vspeb je pač dosegel v tem, da
bodo imeli delavci v parlamentu enega zastopnika
manj. Delavci si bodo tudi to dobro zapomnili.
Tudi slov. narodnjaki so dobili okolu 100 glasov
manj kakor pri zadnjih pol. volitvah.

pri kateri sodelujejo gdč. Lvova in gosp. Vula
ković od slov. opere, gosp. Danilo od slov.
drame, pevci slov. del. pevskega društva «Slavec»
in Slovenska filharmonija pod vodstvom gospoda
Dejstvo, da so klerikalci res volili za ital. li
Talicha.
beralce, dokazujejo številke, iz katerh je razvidno,
Sodrugi! Pridite, da izkaže ljubljansko de
lavstvo svojim dragim gostota čast, kak. r se spodob, ! da so imeli pri zadnjih splošnih pol. volitvah
Vstopnice po 1 K za osebo in 50 vin. za > 400 glasov, dečim jih je dobil sedaj Depangher
družinske člane se dobe v upravništvu «Rdečega kot klerikalni kandidat komaj 79.
Toliko za danes. Mogoče je, da bo v številkah
Prapora» in pri zaupnikih.
kaka mala razlika, katero bomo v prihodnji šte-

PODLISTEK.
Čaiaj Jerman,

jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserati: Enôstopna petit ■ vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

Dalje in konec'

Utri» voda deluje na k>. 2a lic», kakor bi jo
rezal z nožem Ali za bip je osvežen, oh, samo za
hip, Voda mn ne more nadomestiti, kar bi mu
dal sen.
Nekaj časa bedi gerindol, pa zopet sede.
Na službo misli in na Mar tko, ki jo bode poročil,
kmalu. Se nekoliko tednov ...
A sedaj ne mere misliti wu na Maričko. Pretruden je. Kar zebega. In spanec mu neprenehoma
sili v oči. A, tam na ograjo bo sedeL Tam gotovo
oe zaspi. Nemogoče bi bik. Moral bi biti umetnik,
ako bi hotel tako zaspati.

Res sede na f grajo, prav blizu vratič.

Ej, ali je to pač prav P Kaj mora biti tako ?
A/i se toga res ae bi moglo drugače urediti, da mu
ae bi bilo treba tako trpeti? Saj so to grozne muke!
Vse ga že holt Ta bip gotovo ni popolnoma zdrav.
Ah če bi moralo dalje trajati, bi moral resHo
sbofetj,

Kako je ponoči ne čudno videl I H aha, trač*
** « vendar ravnet pa se zdi, kakor bi se razi+Uu tako, kakor tičejo strelo.

No, na ograji se sedi preb.to neprijetno. In
vsak hip mu je, kakor bi se ga hotel polotiti spa
nec in bi moral pasti. Pa v želodcu mu je čudno.
Dà, čemu sedi tukaj? Gotovo še pade. Pa tako je
prav. Vsaj ne more zaspati. Ni se mu treba bati,
da bi se primerila nesreča .. . Kako je vse tiho,
grozno tiho... Prar tako, kakor na pokopališču...
Da, čisto turobno ... čez nekoliko tednov ... tako
tiho ...
Gela družba v dvorcu se je utrudila. Grof Gro
den je že kar ponorel vsled 3reče in baron Ringelsheimovega šampanjca. Sedaj pa je tudi utihnil, in
lepi Iloni se zdi vsa reč že preneumna. Vsake reči
more biti konec. Kadar se poloti gospodov vinsko
razpoloženje, postanejo kar neznosni. Grof Groden
je vendar ljubezniv, prijeten mož, a njegovih naj
novejših dovtipov ni moči poslušati. To so že ne
sramnosti. Bolje je, da se gre domov, pa spat. Na
posled je res že čas.
Da, da, tudi baron Ringelsheim misli tako.
Rad bi spremil družbo še do mesla, zato bi mu
bilo všeč, da bi šli. Ali kot gostoljub ne more po
vedati tega. Vsekakor 4, da mu noge niso več po
polnoma trdne.
Najmlajši so se doslej odločno upirali vsakemu
predlogu, da bi se naredilo konec. Dejali so, da ne
bi bilo moško, ker bi bilo znamenje slabosti. Končno

Leto XII.

vilki popravili. Toda izvolitev Pilacca je in jo je
treba vzeti na znanje.

♦
Opazka uredniftlva.
Pittaco je torej izvoljen. Ne vemo, če je
tržaške sodruge presenetil ta rezultat ali ne. Nas
nikakor ni in kolikorkoli je obžalovanja vredno,
da je socialistično delavstvo izgubilo mandat, mo
ramo vendar priznati, da se nam zdi tudi na
neuspeh v nekaterih ozirih koristen. Morda bi celo
lahko rekli, da je bil v interesu uspešnega razvoja
delavskega gibanja v Trstu potreben.
Da se to razume, se je treba nekoliko spomn 'i na položaj, kakršen je bil leta 1907. Socialnim
demokratom so takrat pripadli vsi štirje mandati
tržaškega mosta, trije v ožjih volitvah, pred kate
rimi so bili ital janski liberalci vrgli puško v ko
ruzo. Uspeh socialistov je bil rezultat popolne desorganizacije in diskreditiranja italijanske liberalne
stranke. Število dobljenih glasov in Število orga
niziranih sodrugov se ni vjemalo drugo za drugim ;
bilo je očividno, da so dobili kandidatje stranke
prav mnogo glasov od takozvanih «simpatizantov».
Kaj je napotilo te ljudi, da so glasovali za sociali
stične kandidate? Socialistično prepričanje ne. Kaj
jih je vabilo ? Socializem ne. Sicer ne bi bila mogla
bili razlika med organiziranimi in volilci tako ve
lika. Vodil j h je gnus pred dekrepidno naciona
listično liberalno stranko, pa to, kar so sami sebi
tolmačili kot socialistično. Prav nepoznavanje
socializma je pridobilo marsikaterega voiilca so
cialističnim kandidaturam. Posamezniki so pa mi
slili, da bodo, pridruživši se socialni demokraciji,
lahko vplivali na njeno politiko po svojem mnenju
in po svojih nazorih. Ta poizkus ilustrira najbolje
tedanji kandidat P.gnini sam.
Nepričakovana velikanska zmaga leta 1907.
je marsikomu zmešala pojme. Usodepolna jo bila
zmota tam, kjer se je mislilo, da je dobljene gla
sove prišteti kratkomalo na račun stranki. Zavest
svoje moči je v politiki ne le koristna, temveč na
ravnost potrebna, če je moč realna. Sugestija
velike moči, katere ni, je pa na vsak način kvarso jim le oči postale motne in jeziki so jim čudno
jecljali. Nekateri so že priznali, da nič ni večno in
da tudi vsaka šala konča. Tako so imeli naposled
tisti večino, ki so silili za odhod. Ringelsheim je
dejal, da se pokorava volji gospode in če res mi
slijo, da morajo «že» oditi, mu bode čast, spremiti
jih do mesta. Ali morda bi vendar lahko ostali še
pol ure?
«Ne, ne, ne, zadoji čas je že res,» je bilo sli
šati od vseh strani, in vsi so se pripravljali na od
hod. Vozovi so bili naprež9ni, in pričelo je «na
kladanje». To ni šlo povsem gladko, kajti, ko so
dame in gospodje izstopili iz salona, se je zdelo
vsem, kakor bi bil potres, a prav čuden, nekako v
krogu. V duhovih se je vse čudovito izpremenilo.
Najbolj resni značaji so se začeli na vse glasbeno
načine smejati, najmirnejši so preklinjali, nekateri
so zaplesali, skratka, duhovi kaosa bi se biii lahko
veselili.
Naposled je bilo tudi tega konec, in dolga vrst*
vozov se je začela pomikati. Baron Ringelsheim ja
jahal poleg.
Kakor divji lovec is pravljice ... krik, smeh,
vriskanje, petje, pokanje z biči» vse vkup je tvo
rilo kompozicijo, kaki Sna bi prišla lahko samo is
muzikaličnih možganov Belcebubove glave. Po ko
njih so udrihali, da je bilo videti vsak hip, kakor

Uhaja v LJnbljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za p0| jeja ?
za četrt leta 3'50 K, mesečno 1 20 K
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta 4’80 K
Paesmesiia ttavllka II «,

Reklamacje so poštnine proste
Nefranklrana plama se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserati: Enôstopna petit-vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

126. štev.

V Ljubljani, v soboto, dne 20. novembra 1909.

NASLOVA: Za dopise in rokopisa xa lisi : Uredništvo
^Rdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne pošiljat te
naročila an list, reklamacije, inserate i. I. d. : Upravništvo
«Rdečega Prapora», Ljubljana, Šelenburgova ulica b/II.

Delavci Ljubljane in okolice!
V nedeljo, 21. L m. ob 7,10. dopoldne je v
veliki dvorani «Mestnega Doma»

lanen shod
JngosloD. socialne demohradie
na katerem bodo govorili

delegatje In gostje Jugoslovanske konfe
i
rence Iz Zagreba, Sarajeva, Belgrada L t. d.
Ker je pričakovati velike udeležbe, si je treba
prej oskrbeti vstopnico, ki jo dobi vsak, kdor pride
pravočasno, v upravništvu «Rdečega Prapora» ter
pri zaupnikih stranke.

Socialisti in prijatelji delavstva!
Da počastimo gosto, ki se udeleže jngoilokonleroBce, priredimo

vuake

v pondeljek, 22. t n. ob 8. nri zvečer
v veliki dvorani »Narodnega Borna“

Konferenca se ima baviti s politično in s
kulturno stranjo jugoslovanskega problema, čigar
obstanek se ne da tajiti, ko postajajo vsaj posa
mezni njegovi elementi od dne do dne aktualnejši.
Stvar ni socialni demokraciji nova; saj so se po
samezne stranke že davno bavile ž njo in na vseh
zbor.h zadnjega časa se je izražala želja, da bi se
priredil sestanek vseh prizadetih faktorjev, kjer bi
se vsestransko premotril polržij in se določila
enotna taktika za vse slučaje, v katerih je koristna
in potrebna. Letošnji kongres v Ljubljani je pa
izvrševainemu odboru naravnost naložil, sporaz
umeti se z ostalimi bratskimi strankami.in sklicati
konferenco. Po odstranitvi različnih težav, ki so
jih več notna provzročile pol.tične homatije, se je
to končno posrečilo in jutri začne konferenca
svoje delo.
Prvo vprašanje, ki se vrine strogemu kritičarju, je seveda to: Ali je Jugoslovanstvo sploh
Jraj stvarnega? Ati ni to samo iluzija P
ln drugo: Ali se ima, ali se more socialna
demokracija s svojega načelnega stališča baviti s
takim vprašanjem?
Lahko je mogoče, da se ne strinjajo mneuja
vseh prizadetih. In v resnici opazujemo nasprotja,
ki so včasi tako velika, da bi človek obupal sploh
nad bodočnostjo jugoslovanskih plemen. Taki so
bili dolgotrajni boji med Srbi in Hrvati. Tako je
še vedno n. pr. stališče Starčevičancev na Hrvat»
skem, take so ideje Velike Hrvatske, Veliko Sr
bije i. t. d. In tak je slovenski separatizem, ki je
v raznih krogih še vedonsa ali neveđoma utrjen.
Vse to bo morala konferenca razglabati, kajti no
beno dejstvo se ne sme prezreti, ako se hoče bo
dočnost graditi na trdnih tleh. In socialna demo
kracija ei nikdar postavljala svojih stavb v zrak.
Toda stranka in njeni zaupniki bodo morali samo
stalno, po svojem najboljem znanju in prepričanju
rešiti svojo nalogo, ne da bi se udali predsodkom
kogarkoli. A če bodo tako ravnal*, smo prepri
čani, da pridejo do zaključka, da je Jugoslovanstvo
realnost, ki ima sicer še nejasne obrise, toda živo
in zdravo jedro, hrepeneče po razvoju.
Politične in kulturne razmere posameznih jugoslovanskih plemen imajo pač poseben značaj. Pri
merjanje s položajem drugih narodov v preteklosti
ni posebno plodno ; zgodovina ne pozna kongruentnih pojavov, temveč ustvarja vedno novo. Naša
naloga ne more biti iskanje vzorov v historiji, ne
oponašanje nekdanjih dogodkov in nobena senti
mentalnost nam ne omogoči pozitivnega dela. Fa
talizem bi nam pa sploh odprl prezgoden grob.
Doslej so južni Slovani ne je politično, ampak
tudi narodno razdeljeni in le slepec bi mogel pre
zreti, da je to škodovalo vsem. A ta razkosanost
ni škodljiva le Jugoslovanom samim, temveč tudi
ovira splošen kulturni napredek, ki je le tedaj
popoln, če so ga deležai vsi deli. Da so Zamorci
zaostali v kulturi, ni le izguba Zamorcev, temveč
je izguba človeštva. Politična razkosanost je stvar,
ki je ne morejo meninič tebinič odpraviti. Jugo
slovani sami. Prezirati sile, ki posegajo v življenje
narodov, bi bilo nespametno. Zlasti pa ne more
svojega političnega življenja povoljno urediti pleme,
ki ne more porabiti vse svoje moči. Demokratične
uredbe so prvi pogoj, da se more narod uspešno
bojevati za svoje cilje in se varovati sovražnih na
padov. Splošna in enaka volilna pravica je ne
izogibno sredstvo v takem boju in bo morala biti
prva zahteva konference za vse dele. Sele po priboritvi splošne in enake volilne pravice se Jugo
slovani lahko podajo v boj za druge politične cilje.

koncertno akademijo i
pri kateri sodelujejo gdč, Lvova in gosp. Vula
ković od slov. opere, gosp. Danilo od slov.
drame, pevci slov. del. pevskega društva «Slavec»
in Slovenska filharmonija pod vodstvom gospoda
Talicha.
Sodrugi! Pridite, da izkaže ljubljansko de
lavstvo svojim dragim gostom čast, kakor se spodobi !
Vstopnice po 1 K za osebo in 50 vin. za
družinske člane se dobe v upravništvu «Rdečega
Prapora» in pri zaupnikih.

Jugoslovanska konferenca.
Le še nekoliko ur bo minilo in pozdravili
bodemo v Ljubljani svoje drage goste, ki prihajajo,
da z nami skupno izvrše delo politične in kulturne
potrebe, vsled tega delo zgodovinske važnosti, naj
je tudi oblika, v kateri se pojavlja in opravlja,
enostavna in skromna. Zbrali se bode zastopniki
vseh jugoslovanskih sociaino-demokratičnih strank
avstroogrske monarhije, poleg svojih Slovencev in
Hrvatov iz avstrijskih pokraj a bodo imeli med
sabo sodruga iz Hrvatske in Slavonije, iz Bosne
in Hercegovine, posetiti nas bodo gostje iz Srbije,
iz Avstrije, s Češkega. Imeti bomo prave praz
nične dni.
Potreba sedanjosti in misel na bodočnost je
privabila zastopnike organiziranega delavstva vseh
Jugoslovanov v Ljubljano. Resna je naloga, ki si
jo je nadela konferenca in na resen način jo hoče
izvTiiti. Predolgo je bilo jugoslovansko vprašanje
zagrnjeno z meglo utopij, predolgo je imela senti
mentalnost na eni, šovinistična strast na drugi
strani prvo besedo. Ne ene druge poti noče nasto
pat/ socialna demokracija in ne zaradi mode, tem
več zaradi nujne življenske potrebe se bavi socikina demokracija z vprašanjem, kateremu pravimo
Rnsiovansio» brezno gre na delo in niti za hip
•ci« »pustiti realne podlage, na kateri se razvija

Leto XII.

Veliko bolj pa lahko vplivajo narodi sami na
nepolitični del svojega narodnega življenja. Prav
to se je pa pri Jugoslovanih doslej najbolj zane
marjalo; sto let se govori in poje o jugoslovanski
vzajamnosti, a skoraj ničesar še niso storili tako
zvani merodajni faktorji, da bi se slavljena vza
jemnost kakorkoli realizirala. Zakaj najbolj navdu
šeni proroki so vedno mislili, da je politično zedi
njenje prvi pogoj. V resnici je pa ravno narobe.
Čakati na trializem ali Ba kaj podobnega, je lahko.
Vprašanje je pa, če imajo narodi toliko časa in
tako ugodne razmere, da lahko hladnokrvno čakajo
na tisto, o čemer nihče ne ve, kdaj da pride.
Ta prevdarek pa pokazuje konferenci veliko
nalogo, katero so se doslej komaj posamezni za
nesenjaki od daleč, prav od daleč dotaknili. In Ce
se posreči konferenci tudi to delo, tedaj se lahko
pravi, da je bila res zgodovinskega pomena.
Prepričani smo, da bo konferenca izvršila, kar
pričakuje od nje organizirano delavstvo.

Dijaške kuhinje.

Dalje.

Število učencev je naraščalo in tudi število rev
nih dijakov. Ti so dajali navadno največji kontin
gent nadarjenih. Zasnovale r o se po zgledu ljud
skih kuhinj dijaške kuhinje. Te vodijo v enem
mestu posvetnjaki, v drugem duhovnik*, učitelji vero
uka na dotičnih gimnazijah. Dosti je revežev, ki
iščejo hrane v teh dijaških kuhinjah. Dobri ljudje
dajejo denar, da se prehranijo najrevnejši. Ti fantje
imajo toliko apetita! In tako ljubo je to ubogo
mlado življenje 1 — Človek rad da, kar more dati,
posebno, če je bil sam enkrat reven dijak. Kdo
vpraša, ali so fantje, ki pridejo na hrano, Židje, pro
testantje, katoliki, kdo vpraša, ako so sinovi kleri
kalnih, liberalnih, soc,-demokratičnih staršev? Lačni
so, reveži so in pravico imajo, od družbe zahtevati,
da jih preživlja, če posamezni starši niso v stanu
prerejati svojih otrok do gotove dobe 1 — Sedaj so
srednje šole odprte tudi deklicam. Koliko izbornih
talentov še živi v revnih razmerah, katerim bi dobro
organizirana dijaška kuhinja pripomogla do večje
omike, do strokovnjaštva, ki zahteva višje študije.
Vsakega izobraženca dolžnost je, da pomaga širiti
krog izobraženstva v narodu. Ta izobraženost more
v vsakem oziru dobro vplivati na dobrobit skup
nosti, družbe naroda. Tu se ima kazati medsebojna
pomoč in na teh kozmopolitičnih tleh naj se po
kaže v najlepšem svitu.
Medsebojna pomoč ni samo stvar čuta, srca.
Ona hoče doseči pameten smoter. Fantovski kon
vikti so imeti začetkoma smoter, sploh izrejati revne
talentirane fante v času gimnazijskih naukov. Po
zneje so ukrenili škofje, da imajo konvikti skrbeti
za izrejo bodočega duhovništva. Proti temu ni ugo
varjati, dasi ne bi bilo najhujše, ako duhovnik
kmetu, ki ga dobro redi, tudi s tem kaj vrača, da
plačuje doneske za konvikt, v katerem se izreja
tudi kak fant, ki potem izvoli posvetno kariero.
Tudi druzih delavcev je treba narodu ; v sedanjem
času duhovnik ni tako važen činitelj kakor v sred
njem veku, ko je vodil po njem zasnovano fevdalno
gospodarstvo. Marsikateri posvetnjak je kdaj pod
piral fanta, ki je šel potem v Iemenat, pa mu tega
ni štel v greh. Tedaj bi človek dejal, da tudi glede
na konvikte, izdržane od duhovnikov, ne bi smel
veljati oskosrčen princip; smoter te zadružne po
moči je, da se nadarjen revež varuje gladu in se
mu daje varno drugo zavetje v času, ko se ne
more sam zase skrbeti. - Le da pride naprej,
kamor ga vleče nagnenje, ali tudi usoda. Kon vi ti

Jahala ▼ Ljubljani vsak
torek, četrtek ia sobote.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto H K, za pol leta 7 K‘
za četrt leta 3 50 K, mesečno 1 20 K
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9’50 K za četrt leta 4-80 K
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Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
127. štev

Reklamacije so poštnine proste
Nefranklrana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserati: Enôstopna petit-vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

V Ljubljani, v torek, dne 23. novembra 1909.

NASLOVA: Za dopise in rokopise za list: Uredništvo
-Rdečega Prapora., Ljubljana. — Za denarne P°š'tolv®
naročila an list, reklamacije, inserate i. t. d. : Upravništvo
--Rdečega Prapora», Idnbljana, Šelenburgova ulica b'u-

Manifestacij ski shod socialistične internacionale v Ljubljani.

predek je naš napredek. Na grobu birokratične
diktature mora izrasti nova zveza svobodnih na
rodov. — Mednarodni smo, ker smo narodni v
najboljšem pomenu beseda in ker ljubimo svoj
narod ; proletariat utelešuje v vsakem narodu nsjplemenitejši del. V tem smislu pozdravljam jugo
slovanski proletariat. (Burno odobravanje.)

Ljubljansko delavstvo je obhajalo v nedeljo
praztk kakor ga še ni doživelo: Ljubljano sa po
Dmitrij Tacovfć (Belgrad)
častili s svojina prihodom zastopniki bratovskih živahno aklamiran izvaja sledečo: Iz Srbije pri
strank, odiični vodniki in bojevniki preit tsribto/ ki hajam s prepričanjem, da smo ob vojni krizi ko
so bili slovenskemu delavstvu že davno znani po rektno ravnali, s stališča internacionalizma. V času
svojem nepernem deiu za osvoboditev proletariata, vojne nevarnosti je sođrug Kaclerov'ć v skupščini
ki j h pa ljubljansko delavstvo ša ai videia s svo protestiral proti prelivanju krvi — za KacleroVićem
jimi očmi ic še ni slišalo ca lastna ušes». De je stala cgromna masa srbskega ljudstva. Kot
lavska srca so žsrela veselja, ko se videla v svoji solnce jasno je, da razdor n: izviral iz spora na
sredi poslanca sodr. Adlerja in sodr. Ren rodov, temveč iz prepirov vladajočih razredov, ki
ner ja iot zastopnika nemško-avstrijske sccialno- nosijo vso odgovornost za vojno nevarnost. Da v
demokratične stranke, sodr. Bi uho in dr. Š use tej akutni krizi nismo izgubili niti enega sodruga,
rais, odposlanca čvško-slovanske bratske stranke, kaže, kako globoko umeva proletariat svojo stvar ;
drž. paslanca Seabar j a iz Trsta, sodruge Tu- tudi nadalje hočemo ostati tolmači socialno-demo
covića iz Belgrada, sodr. Raušerja, Jakš:ća kratične internacionale. V boju za osvoboditev
in Salamu no vida iz Herctg-Bosne ter sodr. proletariata je delo za narodno osvoboditev. Misel
Bukšega in Demetrovića iz Zagreba. V Ljub jugoslovanske konference je bližja avstrijskim Jugo
ljani je bila zbrana mala «internacionala», in kr j slovanom kot Srbom iz kraljevine, vendar je med
asravnejtoga, da se je na maufestacijskem shodu, nami popolno sporazumljenje, ker vemo, da nas
aa katerem se je zbralo c krog 1500 delavcev, raz le kulturna zajednica jugoslovanska popelje iz do
pravljalo o stališču socialne demokracije sedanje osamljenosti in blokade. Na naše sodelo
do narodnostnega vprašanja. Naši narod vanje se labko zanašate, ker smo i v Srbiji in na
njaki pvedAav\jajo slovenskemu delavstvu druga- Bulgarskem in v Turčiji za isto idejo : za spajanje
rodne socialne demokrate kod vzor-naradujake ; narodno šibkih v močne skupine, ki se upro evrop
češki prav take kakor nemški zastopniki, italijanski skemu kapitalu. Mi nismo pangermani, panslavisti,
prav tako kot srbski so pmv odločno zavrnili to ker smo pansocialisti. (Viharno ploskanje.)
protekcjo naših nacionalističnih frazerjev in naši
Državni poslanec Raimnndo Seabar (Trst)
narodnjaki so izkusili blamažo, da si hujše misliti
prinaša od jadranskih bregov iskrene pozdrave
ni megeče.
italijanskega
proletariata. Zagotavljam Vas, pravi
V predsedniška so bil; izvoljeni sodrugi Etbin
govornik,
da
italijansko delavstvo vzlic hujskanju
Kr ist as, dr. Henrik Tuma (Girica), Ivan
nacionalističnih politikauov v svojem srcu ni za
Regent (Trs«), Vrtim H ar amin a (Pulj).
Po pozdravnem uveduem nagovoru sodr. strupljeno s šovinistično ideologijo in da se bo
ramo ob rami s slovanskim prtrtetariatom zvesto
Etb. Kristana, povzame viharno pozdravljen
bojevalo proti razrednemu zatiraoju za dosego
drž. poslan c sodr. dr. Adler (Dunaj)
socialističnega ideala. (Hrupno odobravanje.)
besedo: Čast ms jp, cenjeni sodrugi, da Vam spo
Sodr. Ant. Bruha (Praga)
ročam pozdrave aystrijsko-nemške socialne demo
izvaja paralelo med jugoslovanskim in češkim pro
kracije. Veseli me, da prisostvujem pri tem zna
letariatom; obadva izraščata iz enako težkih okol
menitom aktu, ki obeta jugoslovanskemu proletanosti, vsak korak k osoboditvi je težko in krvavo
mtu bogatih sadov. Nemci, Cehi in Italijani pripridobljen, Naša buržoazija nam podtika narodno
hajitto v tuje mesto, in vrndar prihajamo ne kot
izdajstvo, kakor se dogaja i vam ; imenuje nas
tujci, femçak kot bojevniki k sobojevnikom, kot so
nedomsljubne, ker ne dopuščamo zlorabe delavstva
cialni dcmoktaJj« k secialaim demokratom, v pre
v šovinistične svrhe. Internacionalno stališče je
pričanju, da bojujete szredno težak boj. Slovanski
trdna granitna podlaga našega dela, naših bojev
jug nam podaja ®bo sj(ko : mladi narodi množe
in naših vspehuv; pred 12 leti so nas izobčili iz
svoje ede in krepe svojo samozavest ia v tem pro
naroda zaradi protidržavnopravnega proglasa, toda
cesu tvor ravno proletariat, ki fflii meščanstvo ji
okrepili smo se in postali mogočni. Mednarodna
odreka naroda! čut, merilo kulturnega razvoja. Na- g
bajamo
na razbeljenih *hh; tu se ne bojujeta j solidarnost mora vezati vse narode v boju proti
slovenski in nemški naru -,, temygg umikajoča se (j kapitalistični buržoaziji (Bučni soglas.)
birokracija, ki zlorablja nemško ime, se m dri s slo- j
Sodr. Breien Jaklič (Sarajevo)
renskim meščanstvom. V tern prekiauju birokra- f pozdravlja y imenu herceg bosenskega proletariata,
cije ne vidimo rešitve narodnega vprašanja; ne vi- I ki se je pred nekaj leti strokovno, pred pol letom
dimo ga v pobijanju 5p in tudi ne , krogljah I pa politično organiziral. — Pred 30 leti se je iz
soldateske, Mi pobijamo hinavščino in razredni ; vršila okupacija Herceg-Bosne pod firmo uvedbe
egoizem meščanskih nemških strank, ki s0 sjepo j reda, toda glavna svrba je bila: eksploatacija po
orodje birokracije, kakor pobijate Vi svoje ms- avstro-ogrskem kapitalu. Aneksija se je izvršila pod
Sčaaske stranke, ki se zavijajo v narodni plašč, f rrao uvedbe ustavnih razmer. Toda obljuba je
Vaš boj ve; a demagogom a ’à Šušteršič, Krek, ki ostala obljuba: izdelani ustavni načrt ni drugega,
se v parlamenti izdajajo za najvnetejše demokrate, kot izigravanje naroda proti narodu, je karikatura,
ki pa so F resnici največji sovražniki in škodljivci slabša od starega absolutizma. Avstro-ogrske vlade
•- siva Nemški proletarijat se dobro zaveda, kak- jj vedo predobro, da je njihov edini nasprotnik pro
ogromnega pomena .je Vais delo. Brez osvo- 5 letariat, da je opozicija meščanskih strank neresna.
brez a\toa0tBije vseb narodov, tudi nemški | Pogoji proletarskega napredki niso ugodni ; bosan
nwođ * more doseči svoje avtonomije i Vaš na- : ski narod je gospodarsko in kulturno zaostal, fev
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dalnega sistema nismo še preživeli: kmet še zmerom
tlačani agi in mu plačuje desetino. Fevdalizem še
bolj komplicira ves položaj, ker dodaja buržoaziji,
birokraciji in klerikalizmu zaveznika, socializmu
krčevitega sovražnika. Naša socialistična dolžnost je,
da bosanskemu narodu s kulturnim delom doka
žemo, da je en narod in da je glavni njegov
škodljivec: kapitalistični sistem. Vtem delu se bo
sanski proletariat stika s proletariatom drugih
narodov, s kojim ga veže mednarodna solidarnost.
(Živahno odobravanje.)

Državni poslanec dr. Karel Renner (Dunaj).
Nemška buržoazija hoče po vsi sili, da naj gleda
mo v vas svoje sovražnike ; mi pa manifestiramo bra
tovsko prijateljstvo. Razredna solidarnost je bila
Ob zadnji vojni nevarnosti postavljena pred težko
izkušnjo, ki jo je sijajno prestala. Sođruga Kaclero
vić in dr. A d 1 e r sta v kritičnem trenotku prote
stirala proti prelivanju krvi. Nato pride govornik
na jugoslovansko vprašanje in izvaja nekako sle
deče: Če vzame eden jugoslovanskih sodrugov potno
palico v roke in zapusti deželo avstrijskega cesarja,
opazi, da govore ljudje v deželah ogrskega kralja
isti jezik; in v aneksiranih deželah, kjer vladar še
imena nima, se govori isti jezik, kot v deželi Karagjordjevičev in sultana. Ali se vam ne dozdeva,
da je preveč kron, preveč vladarjev za majhen
narod ? (Viharna veselost.) V teh deželah časte ka
toliškega boga, molijo pravoslavnega boga in alaha
—- ali se vam ne zdi preveč bogov za ta delavski
narod. Šopiri se črno-žolta birokracija — veliko
preveč uniform za te uboge ljudi. Socialni de
mokratje, ki se ne ozirajo na te mnogoštevilne
gospode, vidijo v Jugoslovanih en narod. Da se
združi Jugoslovanstvo v en narod, da postane kot
člen v socialistični verigi, v tem smislu pozdravljam
jugoslovanski proletariat. (Gromovit aplavz.)
,

(Konec prih.)

Jugoslovanska konferenca.
V nedeljo so se zbrali v Ljubljani pooblaščeni
zastopniki jugoslovanskega delavstva iz vseh slo
venskih in hrvatskih krajev Avstrije, iz Hrvatske in
Slavonije ter iz Bosne in Hercegovine, a kot gostje
so se jim pridružili zastopniki srbskega, češkega,
avstrijsko-nemškega ter italijanskega delavstva. Zbrali
so se, da se posvetuje o vprašanju, ki bi bilo v
prvi vrsti moralo in že zdavnaj moralo pripraviti
meščanstvo vseh prizadetih narodov do resnega in
stvarnega dela : O jugoslovanskem vprašanju, ki so
ga poklicani razredi tako zanemarili, da je ostala
le šo prazna fraza. Če ne bi bilo nobenega druzega
dejstva kakor to, da so vse organizacije socialnodemokratičnega delavstva odposlale svoje zastop
nike na to konferenco, bi bil že to velevažen simp
tom, da se čuti v širokih ljudskih slojih, četudi
morda bolj nejasno, potreba po nekaki uspešni re
šitvi tega, pač zelo kompliciranega, a za vse dele
vitalnega vprašanja. Socialna demokracija se ni po
dala na tako težavno polje iz same objesti. Kdor
ve, koliko volje za pozitivno in stvarno delo je v
vseh delih jugoslovanske socialne demokracije in
kako so vse moči preobložene z delom, bo razumel,
da je morala biti za konferenco resnična in občutna
potreba ker sicer ne bi bilo nikomur prišlo na mi
sel nakladati si nepotrebnega dela.
Konferenca je pa sama pokazala, da re« ob
stoja taka potreba in ni se čuditi, da jo najbolj
čuti kulturna in za kulturo delujoča socialna demo
kracija. Zato je bilo pa že od začetka gotovo, da
ne bo konferenca mogla miniti brez vspeha, dane»

Izhaja v Lfnbljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K!
za četrt leta 3*50 K, mesečno 1 20 K
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9’50 K za četrt leta 4'80 K

Paaanuaa ftlavllka IB v.
Reklamacije so poštnine proste
Nefranklrana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserati: Enôstopna petit-vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

128, Štev.

V Ljubljani, v četrtek, dne 25. novembra 1909.

Vsem narodom skupni interesi kakor tudi zma
NASLOVA: Za dopise in rokopise za list: Uredništvo i
3 Rdečega Prapora:», Ljubljana. — Za denarne pošiljatve ;■
govito
napredujoča tendenca vseh narodov Avstronaro 'iia an list, reklamacije, inserate i. L d. : Upravništvo
c Bdečega Prapora*, Ljubljana, Šelenburgova ubea 6/11.
Ogrske k nacionalni demokraciji predstavljajo proti

Jugoslovanska socialno-demokratična kon*
terenca.
V nedeljo je izza sodruga Kristana poročal
sodrug Juraj Demetrović o točki: Politični po
ložaj in jugoslovanska socislaa demokracija. Izvle
ček iz tega poročila priobčimo prihodnjič. V pone
deljek se je razvila o obeh poročilih obširna debata,
v katere so posegli tudi zunanji gostje. Izvolil se
je ožji redakcijski odbor, ki je po temeljitem po
svetovanju predložil konferenci sledeče
resolucije:
Prva jugoslovanska socialno-demokratična kon
ferenca izjavlja
1.
Aneksija Bosne, na Hrvatskem vladajoči sistem,
zopet okrepljeni birokratični režim v Avstriji ter
trajno vzdrževanje fevdalne oligarhije na Ogrskem
dokazujejo neoporečno, da je Avstro-Ogrska kot ve
lesila poskusila krepak sunek v imperialisti čni smeri. Ta
poizkus se opira politično na stari centralistični ab
solutizem, socialno in gospodarsko na stari fevdalni
agrarizem z njega carinsko-političnim iztradavanjem
množic ter združuje s tem novo kapitalistično izko
riščanje, ki dobiva za Jugoslovane, pridružena monaibiji značaj eksploatacije. Ta sistem pomenja za
široke mase jugoslovanskega ljudstva proletariziranje in osiromaševanje, oviraje pa obenem industri
jalizacijo.
V kolikor pa izraža porajajoči se imperializem
silo dualistične Avstro-Ogrske, postaja hkrati faktor,
ki jo razdira in prevrača. Njegova stebra sta absolutističnametodav Avstriji in fevdaina razredna vladi
na Ogrskem, tako da je v kričečem nasprotju z
vsemi zakoni političnega, gospodarskega in social
nega razvoja, da ovira razvojne moči vseh narodov
Avstro-Ogrske ter jih goni v najblazuejšo naciona
listično politiko medsebojnega izigravanja in klanja,
namesto v skupen boj za svobodo in kulturo.

absolutizmu in fevdalnemu dualizmu novo politično
idejo narodne avtonomije, t. j. preobrazbo AvstroOgrske tako, da bo na enotnem gospodarskem
ozemlju vsakemu narodu brez ozira na zgodovin
ske meje zajamčena enotnost, samostojnost in samo
uprava v vseh narodno-kulturnih zadevah.
S stališča tega razvojnega pojmovanja izjavlja
jugoslovanska socialna demokracija programatično:
1. Avstro-ogrski Jugoslovani smatrajo za končni
smoter svojega narcdno-političnega stremljenja p opoino narodno združitev vseh Jugoslo
vanov ne glede na različnost imena, vere, pisave
in dialektov ali jezikov.
2. Kot deli velikega enotnega naroda stremimo,
da 3e koištituiramo kot enoten narod, ne glede na
vse umetno napravljeae državnopravne in polifčne
pregraje, želeči 3kupno nacionalno avtonomno kul
turno življenje kot svobodna enota v popolnoma
demokratični konfederaciji narodov.
3. K temu končnemu cilju nas vodi le ne
umorno delo in boj na podlagi obstoječih realnih
političnih razmer in naprav sedanje dualistične
Avstro Ogrske, boj za popolno demokratizacijo vseh
narodnih, državnih in političnih inštitucij. Zlasti je
boj za splošno, enako in tajno volilao pravico v
ogrski državni zbor v hrvatski in bosensko-herce
govski sabor ia v vse avstrijske deželne zbore od
ločilne važnosti. Iz tega razloga izjavlja konferenca,
da je treba politični boj za koncentracijo vseh sil
v tej smeri in v tem delokrožju smatrati za naj
važnejšo nalogo jugoslovanskih sociaino-demokra
J tičnih sirank.
s
H.

Jugoslovani, razcepljeni ne le politično na
osem državnih, odnosno upravnih teritorijev, temveč
tudi kulturno na štiri dele, nazivajoče se narode,
so tako oslabljeni, da le fiktivno žive samostojno
življenje, ne da bi imeli v sedanjem položaju po
trebnih pogojev za ustvaritev takih kulturnih raz

gube njegove obleke in hrbet krivi in uči se šepati
in škilj&ti, Aii tega niso hoteli bogovi, kajti oni so
dobri in ljubijo človeka bolj kakor more on ljubiti
vrt
Daljenjih in svoje brate in samega sebe.»
Q.wnc, prijatelj begov, pa mi je dejal:
Db vetra je pohitel dalje in je ponesel seboj
«Mojega vrta še nisi videl: tvoje hrepenenje dišavo rož in lipovega cvelja in moja žalostna
sanja cvetlice in tvoja vera jih ustvarja. Toda zima duša je vzdrhtela. Plašno je dejala velikemu pri
je resnična in v ledu ne cveto rože. Tvoje cvetlice jatelju :
ne bodo nikdar vzklile.»
«Ti veš, Osamo, da je moje hrepenenje veliko
Osupnjen sem
pogledal in boječe je lilo in nevkleDjeno, kajti ljubim ga od mladih dni, ko
moje srce skozi sovražno tišino. Osamo pa je raz se je ob potokih igralo z valovi iu je plesalo s
umel jezik utripajoče krvi in zijajočega strahu in svetlobo zvezd. Oj, ljubimec bogov, moje hrepene
nasmehnil se je z otroškim «neškom. Tišina se je nje je prosto prahu in blata, a peroti so mu osla
omehčal», potem so se iz nje rahlo izvile besede bele in oči mu ne vidijo več skozi goste gozde in
modrijanove. V mračni daljavi je stokal veter skozi čez visoke gore, kjer leže čudežne dežele in kjer
veje, ali bližje so donele tišje melodije morskega luči življenja bolj rdeče žare. Komaj se še vzpenja
valovja — sto misterij iz ene tajnosti.
nad nizko grmičevje in trepalnice so mu rdeče od
Osamo je govoril. Ustnice so nm Q8taje ne_ solz radi njegove nemoči. In ti, oj O iam o, mu ne
premične. Njegove beiede so prihajale p0 žarkih Imenuješ leka, ki bi ozdravil njeno teško bole
dogorevajočega solnca do mojih ušes in moje oči zen ..-»
Žalost je naraščala v moji duši ter jo je na
M videle, kako je njegova povest prhala črez igraJoče se travke na travniku.
polnila v vseh gubah. Osamo pa je to vedel, ker
je videl notri in čital je v dušah najskrivnejše,
Osamo je govoril:
Solnce je dajalo zemlji svojo zadnjo svetlobo
•Bogovi so dobri, a sovražen je človek sam
ia
v
daljnem svitu, ki je umiral na globokem nebu,
jjgbj
cvetnem vrtu bi se labko izprehajal, pa
je
izpregovoril
Osamov odgovor:
*aja v puščavi ia »roje hrepenenje vklepa v ve«Oj,
Arbatan,
troje hrepenjenje je bolno od
»i, d# ae „ore leteti, temveč se komaj mučno
M prodira r Wgora rojnice ia Wato v » dvomov in od potov, po katerib si hodil iščoč za
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mer in pozicij, da bi se mogli kot narod ali na
rodi povoljno razvijati poleg drugih kulturnih na
rodov.
Dejstvo je, da so se poedini deli Jugoslovan
stva vsled politične razcepljenosti, vsled dotik z
raznimi tujimi narodi, vsled vplivanja raznih go
spodarskih sfer v marsičem diferencirali. Na drugi
strani pa je dejstvo, da vse, tekom časa nastale
razlike po svoji naravi in po svojem obsegu niso
take, da bi opravičevale separatizem posameznih
delov in cepitev na štiri narode, osobito je tl se
paratizem škodljiv, ker noben izmed teh posa
meznih delov nima moči, da izobrazi svoje narodno
življenje. Nasprotno pa bi si mogli vsi deli kot ena
narodna celota ustvariti vse pogoje narodnega živ
ljenja in krepkega kulturnega razvoja v prid sebi
in splošni kulturi.
Judoslovanska socialna demokracija smatra se
danje jugslovanske narode le za elemente, ki naj
ustvarijo enoten narod in konštatira, da treba v
svrho oživotvoritve te enotnosti smotrenega skup
nega, kulturnega in političnega dela, ne glede na
današnje politične formacije in meje. Zlasti smatra
potrebnim sporazumljenje o skupnem narodnem je
ziku in pravopisu, kot prvem predpogoju popolnega
enotnega narodnega življenja Jugoslovanov. To pa
je dosegljivo le s sistematično postopno kulturno
politiko v vseh delih tega naroda.
III.
V svrho trajne organizacije dela v gorenjem
smislu izreka prva socialno demokratična konferenca,
da se osnuje stalen jugoslovanski socialistični odbor,
v katerem naj bodo za sedaj po trije zastopniki
hrvatske, bosensko hercegovske in avstrijske jugo
slovanske socialno-demokratične stranke, izjavljajoč
že vnaprej, da sčasoma postane ta razširjeni odbor
predstavitelj vseh jugoslovanskih socialnih demo
kratov sploh. Ta odbor ima nalogo, da izvršuje
trajno zvezo med jugoslovanskimi socialno-demokratičnimi strankami, zlasti stalno uredbo jugoslo
vanske socialistične korespondence, da se od časa
do časa sestaja, da uravnava smer narodnega in
man. In lačno je tvoje hrepenenje — odtod je
oslabelo. Pred cvetlicami je kruh. Ti si pa zaniče
val kruh in tvojemu ubogemu hrepenenju ga je
primanjkovalo. In tisoč hrepenenj je moralo umreti,
ko so jih gnali ljudje v zagotnetne daljave kres
hrane in pijače. Cvetlice, ki hočejo cveteti premi
nejo v klici, drevje, ki hoče roditi sad, se posuši
pred letom, solnca ugašajo, predan pride jutro. Trdo
srčni ste napram svojemu hrepenenju in stradati
je pustite — kako naj vam tedaj resnično služi?
Kaj hočete od njega? .. .»
V sivem mraku je obmrl zadnji solnčni soj,
tiha bol se je spustila nad zemljo in žalostnejša je
postala moja duša ... Ako bi tudi moje hrepenenje
umrlo —- oj, kaj bi ostalo tedaj P Kdo bi Še nosil
mojo dušo na visoke in najviše vrhove ter bi ji
pokazoval dežele onkraj gora in sipal vanjo žarke
večnega solnca in kdo — kdo bi ji tedaj pel pesem
— pesem, mistično globoko, dnevno jasno, globoko,
visoko — pesem bodočega? .. ■ Ako bi tudi moje
hrepenenje umrlo — kako bi tedaj še živela to
lažba ?
Osamo je poslušal mojo bol in večerni veter
jo je šepetal dalje in valovje v daljnem gozdu je ti
hotno ihtelo koral:
Ako bi tudi moje hrepenenje umrlo — kako
bi tedaj še živela tolažba — ako bi moje hrepene

nje umrlo .,.

« ,,Ä*iü#n
ĄVl. Vferàj in danes se
.=! uf-';i3vaQ^a socialno-demokratična korfa-enei>. Si,^erl,so zastopani sodrugi is-Hrvaške,
r.; Srbije, Ueške in tudi nekaj »cmšk h. Včeraj
Jna je bil shed v »Mastnem Dotnu» ne bogsijajen. Dočim je bilo slovensko krščansko*
jalno delavstvo zbrano v ogromnem številu v
veliki dvorani »Uniona», se ja v «Mestnem Domu»
vršil le «majhtn akt», kaše/ ga je imenoval sam
voditelj avstrijske socialna demokracije, dr. Adler
v svojem govoru. Zato oi čudno, da je Etbin Kri
stan robantal čisto po golovški slovnici in se «pri
mojhudičeval zoper «kler.kalizem», ki je v «Unionu«
zboroval n pokazal, da socialno - demokraška pše
nica med Jugoslovani nikoli ue bo šla v klasje.
Kristan js najbolj zadel, ko je govoril o «žalostni
Ljubljan », kajti Ljubljana je in bo za rdečkarje
večno žalostna ostala. Prvi je govoril dr. Adler, ki
pravi, da ga shod veseli, čeprav je le majhen, pa
vendar obeta bodočnost. Obljublja, da bo nemška
socialna demokracija vedno podpirala Slovencem
ngoslovane sploh v boju za narodno avtonomijo.
Tučev č iz Srbije povdarja, da so spor med Av
strijo in Srbijo napravili kapitalisti. Scabar iz Trsta
govori o buržoaziji, ki dela narodne spore. Govo
rita tudi Brucha is Češka in Jač c iz Bosne, ki pove,
da «o v Brsni klerikalci in buržoazijci. Nato govori
dr. Renner, ki začne tudi z buržoazijo. Pravi, da
bo socialna demokracija zmagala ne samo med
Jugoslovani, ampak šla preko Cargrada v Malo
Azijo, odtod v Perzijo in na tibetansko planoto in
objela še Kitajce. Bukšek iz Zagreba govori o slo
vanstvu in socializmu, Ceh dr. Smeral pa zoper
dr. Šušteršiča in Petra Karagjorgjev ča, ki vladata
Jugoslovane. Demelrov’ć govori tudi o Sušteršču.
Konča pa Kristan, ki zabavlja zoper Kr.^ka in Šu
šteršiča in shod v «Unionu», ki ga tako jezi, da
bi vse raibil, če bi mogel. Vsi govorniki so govo
rili zoper trializem iu združenje Jugoslovanov, ker
bi bila potem socialna demokracija še bolj pod
mizo, kot je zdaj. Taka sc je končal majhni akt.»
Kdor je bil na shodu, ima pa zdaj najlepšo
priliko, da se prepriča, kakšna je poštenost kleri
kalnega časnikarstva.
— Koncertna akademija, ki jo je priredja
«Vzajemnost» v pondeljek zvečer v «Narodnem
Domu» na čast delegatom in gostom jugoslovanske
konference, se je izvršila z najkrasnejšim vspehom
in ostane gotovo vsem udeležencem dolgo v sprainu.
Cas pač Di bil posebno ugoden za tako prireditev ;
pondeljek je delavnik. Tudi vreme je bilo tako
grdo, kakor da se je zarotilo proti koncertu. Kljub
temu je bila velika dvorana «Narodnega Doma»
tako polna, da se je bilo komaj mogoče geniti.
Delavstvo je vedelo, da ai vabljeno na narodno
veselico, na kateri naj ubije aekoliko ur, temveč
da je vprašanje, kako bo delavska Ljubljana po- I
častila avoje drage goste, kako jim bo napravila J
čim ugodnejši spomin na dni, ki so jih preživeli 1
med nami. Zato je prišlo na akademijo v tako
velikem število, da je bil radosten pogled na dvo
rano. Obilni spored je bil zelo raznovrsten in se
je izvršil z najlepšim učinkom. Vrsto umetniških
užitkov je otvoril orkester Slovenske Filharmonije
z imenitno izvedeno marzeljezo, ki je izvala tako
burno odobravanje, da se je morala ponavljati.
Nato je orkester pod vodstvom svojega kapelnika,
gospoda Talicha odigral s finim niansiranjem
Suppéjevo uverturo «Lepa Galatea». Kct deklamater je nastopil član slovenskega gledališča
gospod Danilo, recitirajoč Kristanovo pesem
«Zak?j tako» z umetniškimi akcenti. Gospod Vu1 a ko vič od slovenske opere je s svojim krepkim
in simpatičnim baritonom odpel romanco iz Zaj
čevega «Zrinjskega» in prolog Le one a,va 1lijevim «Glumačem». Zbor slov. del pevskega
društva «Slavec» je pa zapel najprej «Venec na
rodnih pesmi», ki je zelo ugajal in je pozneje na
stopal še z drugimi zbori, kažoč pod vodstvom
gospoda B e niš k a lepe pevske kvalitete. Gošpoditna Lvova od slovensko opere je s dobrim
gibčnim glasom, s toplim občutkom in elegantno
pela Rtcbard Straussove nežne «Sanje v So
mraku», nisi zr.ano «Fo jezeru», pa d’ Alber
tovo bravmomo «Srednjeveško himno Venere»
ter je dodala še Griegovo pesem «Ljubim Te».
Orke-ter se je odVioval z Griegovim «Jutrom»,
z GrüufeldoviÄ «Slovaškim plesom» ter s
Puccinijevo «Boheme». Vsi sodelujoči umetniki
So želi uprav viharno prizuaaje; še bolj kakor
ploskanje, kateremu včasih ni bilo konca, so pa
bleščeče oči izražale veselje občinstva nad čistimi
užitki. Proti koncu prvega del» j8 sodrug E, Kri
stan s toplimi besedami pozdravil goste in se za»
hralil vsem sodelujočim. Ko je bil spored izčrpan,
so pevci, orkester in gospod D a ni lokot humorist
animirali prosto zabavo, ki je trajala skoraj do ene
po polnoči, ko se je bilo treba spomniti, da je
torek zopet delavnik. Ljubljansko delavstvo je pa
na uspeh tega krasnega večera lahko ponosno.
— DelaUk« i®rt. Blizu Sv. Hipolita (St.
Fölten) na Nižjem Avstrijskem se je v nedeljo zgodila stratna železniška nesreča. Vlakje povo
zi/ 11 delavcev in 9 jih je bilo takoj mrt
vih Za stavbna dela na progi jemljejo na avstrijskih ieleznicah poleg števila omejenega stalnih delavcev tudi od slučaja do slučaja tuje delavce,
S «Verskega in s Hrvatskega, s katerimi se
*55 Ioni kakor ' tržnim blagom. V teh deželah
*

njem takega dela. Oni poznajo domače ljudstvo,
poizvedujejo, kje je treba delavcev, pa jih potem
nabirajo v partije in vodijo, včasih res kakor čredo
ovac, tja, kjer jih zahtevajo. Tako je bila tudi večja
partja takih delavcev na zapadni progi državne že
leznice na Nižjem Avstrijskem. Proga se je poprav
ljala in menjavali so se pragi. Delo je bilo nujno.
Zato se je delalo tudi v nedeljo. Zato je luđi že
lezniški ravnač Petermann pomagal, dasi to ni
bila njegova dolžnost. Delalo se je prav na ovinku,
kjer se vidi na eno stran komaj 100 metrov daleč,
na drugo pa še manj. Proga je globoko zasekana
v hrib, na vsaki strani je precej globok jarek, iz
katerega se navpično dviga oporno zidovje. Vlak
zapušča tukaj navadno mnogo več dima kakor na
odprti progi, kjer se veliko hitreje izgubi. Včasi je
vso tako zastrto, da ni videti prsta pred očesom.
Tako je bilo tudi v nedeljo. V postaji Sv. Hipolit
sta se imela križati osoben in tovorni vlak. Vsled
zamude se to ni zgodilo. Delavcem ni bilo znano,
da je nastala izprememba. Prišel je tovorni vlak
na prvem tiru ; delavci so bili na drugem. Ker se
v dimu ni videlo, so počakali s delom, da se izčisti.
Naenkrat je bila pred njimi lokomotiva osebnega
vlaka, še en hip, en strašen krik iz enajstih grl —
in grozna nesreča je bila gotova. Bled kakor smrt
je strojevodja ustavil vlak, ki je bil ves pobrizgan
s človeško krvjo. Med kolesi so viseli kosci človeš
kega mesa, kože, v enem kolesu ja bila vtaknjena
cela roka, na progi so ležali razmrcvarjeni ostanki
človeških trupel, tu glava, tam noga, tara Beka«,
kar sploh ni bilo poznati. Trije ranjenci so še ži
veli. Ve3 tresoč se, pa vendar z mrzlično naglico
skoči strojevodja na svoje mesto, da polet^po po
moč, če še ni prepozno ... Na postaji so sestavili
za silo pomožen vlak, ki je šel naprej po ranjence,
potem druzega, ki je pripeljal ostanke trupel . . .
In včeraj, v sredo so jih pokopali ob ogromni ude
ležbi železničarjev, ki so jim položili vence na grob.
A vsa ta groza bi bila nepotrebna, če ne bi želez
niška uprava verčevala tam, kjer se da prihraniti
komaj par kromc, če bi bila namestila par ljudi
za stražo, da bi bili megli obvestiti delavce, ko je
prihajal usodepolni vlak . . .

Društvene vesti.
§ Društvo tiukarje-r na Kranjskem ima v so
boto, dne 27. t. m. društven shod, na katerem
razpravlja o draginjskih razmerah in o tiskovnem
zakonu.

Zadnje vesti.
Državni zbor.

Dunaj, 24. novembra. Položaj je nejasen.
Drugačen seveda skoraj biti se mere. Seja klubskih
načelnikov, ki je imela namen, razjasniti situacijo,
ga ni dosegla, kor v Slovanski Enoti ni edinosti
in je vsled tega nezmožna, skleniti kaj odločilnega.
Ea del njenih članov je za obstrukcijo, drugi proti
obstrukciji, tretji pa sam ne ve, na katero stran
naj bi se obrnil. Spričo te meglenosti ni torej nič
drugega gotovo kakor to, da ima biti vsak dan
seja zbornice. Kaj se bo na sejah godilo, kdaj se
bo prišlo do dnevnega reda in če se sploh pride
do njrga, kdaj se opravijo nujni predlogi — vse
to so uganke. Taktika Slovanske Enote je pač
tako nerodna, da ne more biti bolj ; če bi v njenih
vrstah odločeval politični preudarek, bi morala
ravno Slovanska Enota zahtevali, da pride čim
prej proračunski provizorij na dnevni red, kajli to
bi bila gotova smrt Bienerthovega kabi
neta. Poslanci Poljske Ljudske Stranke s Sta
pinskim na čelu so, kakor je znano, sklenili, da
ne morejo odobravati ne vladanja preti Nemcem,
ne vladanja proti Slovanom, pa da vsled tega ne
morejo več podpirati sedanje vlade, v
kateri so zastopani samo Nemci in Poljaki in za :
htevajo ministrstvo, v katerem bodo zastopani
poleg teh tudi Cehi in Slovenc*.
Ta sklep nalaga somišljenikom Stapinskega,
glasovati proti vladi, čim pride na vrsto
kakšno glasovanje, od katerega je odvisna usoda
vlade. _ Najgotovejše je to pri proračunskem
provizoriju. Ce zbonrea odkloni proračun, je
vsako zavlačevanje krize nemogoče in neizogibno
je eno ali drugo: Razpust državnega zbora
ali pa odstop vlade. Po omenjenem sklepu je
pa drugačen rezultat sploh izključen, če glasujejo
poljski poslanci s Slovansko Enoto in s socialnimi
demokrati. Bilo bi torej neumevno, zakaj Slovanska
Enota brani te odločitve, če ne bi bilo znano, da
ne more priti do sklepa radi nasprotstev v svoji
sredini.
Najzaniraivejši moment na današnji seji klub
skih načelnikov je bila polemika med social
nimi demokrati in vlado. Dr. Adler je
konštatiral, da je sedanjega položaja kriva največ
vlada, ki ne stori ničesar za rešitev iz lastnega na
giba, ki pa vse pokvari s 3vojo nerodnostjo, čim
se pokaže kakšna prilika za pobotanje. Opomnil je
tudi, da se nujni predlogi, kar jih je vloženih doslej,
lahko opravijo v kratkem, ča ima zbornica resno
voljo za delo. — Bienerth je seveda zagovarjal
vlado in je tarna’, da — socialni demokratje ne
store ničesar za saniranje parlamenta. Torej naj bi
Bienerthovo nalogo oprarili socialni demokratje 1
Gospod baron je res naiven«
nekateri ipekuMini ljudje « posredova

Dunaj_24. novembra. Socialno demo
kratična zveza je imela včeraj popoldne sejo, na
kateri je razpravljala o pol.tičnem položaju. Splošno se
je naglašalo, da bi se bila mogla in morala že davno skli
cati seja zbornice. Vspeh vidi socialno-demokratična
zveza doslej v tem, daje sankcioniran zakon
ki izreka permaa enco odseka za socialno
zavarovanje, tako da je vsaj neovirano obdelo
vanje te važne zadeve zagotovljeno. Socialni demo
kraciji je največ ležeče na tem, da nastopi v
debatah, ki vodijo do politične odlo
čitve, v najostrejši opozicijiproti vladi,
óaradi tega bo zveza, ako preneha obstrukcija
umaknila svoj nuj ni pr e dl o g in ne bo vla
gala onih nujnih predlogov, festere ima pripravljene
glede na narodne zadeve. Uraduo samovoljo, zlasti
preganjanje delavskega časopisja in svoje načelno
stališče o narodnem vprašanju bo spra
vila v razpravo pri debati proračunskem provizo
riju. Ge bo pa razprava nujnih predlogov neizogibna,
bo v razpravi Kramarevega predloga zasto
pala stališča, ki ga je zavzemala že lani, ko je vlo
žila znani nujni predlog S eliger-Soukup. V
tem slučaju vloži sledeči nujni predlcg:
Narodni boji so postali resna nevarnost za
demokratični razvoj Avstrije, za povzdigo naših
gospodarnih moči m za napredek socialnega za
kono Jajstva. Tem bojem more le preobrazba
naše državne ustave in državne uprave
storiti konec. Pravica narodov do samouprave in
pravica posameznega državljana, izražati in pri
znavati svojo narodnost, se mora zagotoviti z za
konom. Iz trga razlega smo že v osemnajstem za
sedanju vložiti predlog, da se ima izvoliti odsek,
ki ima izdelati ia predložiti zbornici zakonske na
črte, s katerimi se končno vravnajo narodna vpra
šanja, ki so zreia za rešitev. Razvoj Avstrije v
zadnjih mesech je dokazal, kako potrebno in n8odloživo je to delo. Zato ponavljamo predlog. A
tudi v okviru obstojajoč ga pravnrga reda se mora
skrbeli, da se ne oškodujejo z nacionalnimi boji v
državnih osnovnih zakonih zagotovljene pravice
državljanov. Zlasti so narodne manjšine pogostoma
cilj protipravnega nasilstva. O tem tožijo manjšine
vseh narodov. Zlasti brutalno se ravna z manjši
nami, kjer obstojajo iz proletarcev, katerih držav
ljanskih pravic ue teptajo le državna in avtonomne
gospodarske, temveč tudi podjetniki. Zato so
predlaga :
.1 ) Voli naj se odsek 52 članov in naj se mu
naloži, da izdela zakonske načrte za uravnavo na
rodnega vprašanja, zlasti o pravicah narodnih
manjšin in naj jih predloži zbornici.
2 ) Vlada se poživlja, naj strogo pazi, da se
ne omejujejo v ustavi zagotovljene pravice držav
ljanov, kakor vsem drugim članom države, tako
tudi ne članom narodnih manjšin »
Na koncu seje se je sklenilo, da pošlje zveza
svoje zastopnike k pogrebu žrtev železniške
nesreče pri Sv. Hipolitu, da položi venec na
grob in da vloži interpelacijo.
Dunaj, 25. novembra. Seja poslanske zbor
nice se je pričela ob 2 in je bila nepričakovano
mirna. Samo, ko je vstopilo ministrstvo, se jeli kri
čati češki radikale*, obkladajoč Bienertha z raznimi,
ne baš laskavimi priimki. Hrup se je povečal, ko
je Bienerth predstavil novega poljedelskega ministra
Popa. Nato je zbornica sprejela predlog poslanca
Kurande, naj se vali odsek 52 članov, ki se naj
peča o avstro ogrskih bančnih in valutnih vpra
šanjih
Dunaj, 24. novembra. Vlada je danes pred
ložila šestmesečni proračunski provizorij in po
oblastili zakon, da sme najeti 110 milijonov poso
jila v železniške in vojaške svrha.

Vabilo na naročbo.
Sodruge in prijatelje vabimo na novo naročbo, dosedanje naročnike pa, katerim je potekla
naročnina koncem meseca novembra, da jo zo
pet obnove.

„Hdeči Jragor“
izhaja trikrat na teden ter velja

ža Avstro-Ogrske dežele:
K I4-—za celo leto
za pol leta
M 7’—
za četrt leta
11 3*eo
1-20
na mesec
11
Sa Nemčijo:
K 7-90
za pol leta
4»__
za četrt leta
n
Sa Ameriko:
K 9-50
za pol leta
za četrt leta
», 4-80
Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri
poročajo naš list svojim sodrugom, prijateljem in
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka
varnah, v katere zahajajo in naj nam pošljejo
naslove takih znancev, ki bi ga naročili, če jim
ga pošljemo na ogled.

Upravništvo „Rdečega Prapora“,
s

tore*. Četrtek ln soboto.
ra
za četrt leta 3*50 K, mesečno 1 20 K
UH T1^0 zaP?1Ietaî-90. z, četrt
e^a
za Ameriko za pol leta
9*50 K za četrt leta 4*80 K

Pa«ia»zna ttevllka IB v.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.

—

V Ljubljani, v soboto, dne 27. novembra 1909.

129. štev.

Reklamacijo so poštnine proste
Nefranklrana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo,
useratł: Enóstopna petit-vrstica
(sinna 88 mm) za enkrat 20 vin.
večkrat po dogovoru.

Leto XII.

NASLOVA; Za dopise in rokopise xa list: Üredniâtvo
iSdečejT) Prapora», Ljubljana, — Za denarne pošiljatve
au-očila an Ust, reklamacije, inserate i. L d. : Upravništvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana, Šelenburgova ulica 6/U.

ten»j da se ohrani parlament. Obstrukcija je po na i vanska enota prišla do sklepa, da umakne svoje
šem prepričanju skrajnje sredstvo in le tedaj upra nujne predloge, bi še vedno imeli pred seboj sku
vičena, če gre narodu ali razredu za življenje; ni pino, ki se ne bi podložila temu sklepu. Razlika
kakor pa ni sredstvo normalne parlamentarične je le ta, da imamo sedaj razpravljati o Kramefek opozicije. Naša stranka je hotela, da S9 ne prekine vem nujnem predlogu, dočim bi drugače imeli kak
Sodruge in prijatelje vabimo na novo na parlamentarično delo. Končno se mora priznati, da
predlog radikalne skupine. Ako trdijo gospodje od
ročbo, dosedanje naročnike pa, katerim je potekla je imel premor nekaj dobrega, zakaj gotovo je, da Slovanske enote, da njihovi nujni predlogi nimajo
naročnina koncem meseca novembra, da jo zo tak pogovor strank, kakršen je danes, ne bi bil obstrukcijsksga namena, tedaj mora izraziti to v
pet obnove.
mogoč pred tremi tedni. Zatorej se to lahko smatra načinu parlamentaričnega obravnavanja nujnih pred
za napredek in za odprt pot, po katerem se gre logov. Že v kratkem času se bo spoznalo, če je
lahko dalje. Po drugi strani se pa mara prav zelo
tukaj volja, rešita te predloge in tako priti do dnev
obžalovali,
da
se
otvarja
debata
o
besedah
in
da
nega
reda, ali pa se hočejo zavleči predlogi. Saj
izhaja trikrat na teden ter velja
se spravljajo v ospredje vprašanja šablone, name
bi
se
lahko dogovorili, da se rešijo nujni predlogi
Za Avstro-Ogrske dežele:
sto da bi se spravile v razgovor reči, o katerih se kolikor le mogoče brez potrate časa ali pa bi se
za celo leto
K 14*—
je treba pogovoriti. Vsem volilcem bi se zardelo ne
morda v kratkem času lahko prišlo do drugega
za pol leta
„ 7*—
smiselno, če bi dobili vpogled v oblike, ki jih je
glasovanja in bi se dobil čas za rešitev proračun
za četrt leta
„ 3*50
dobil politični boj strank v zadnjih tednih. Vse se skega provizorija.
vrti bolj okrog talmudističnega razlaganja besed,
Socialni demokratje smo v odločni opoziciji
na mesec
„ 1*20
nego
okrog
izražanja
volje.
Od
Slovanske
enote
in
proti
vladi in zelo želimo, razložiti vzroke te opo
Za Nemčijo;
od nemške strani se je naglašalo, da je na obeh zicije v zbornici ; izvajati hočemo to opozicijo in za
za pol leta
K 7*90
straneh živa želja, da bi parlament deloval. Naša
to se nam zdi proračunski provizorij primerni tre
za četrt leta
„ 4*—
stranka se z vso odločnostjo pridružuje tej želji.
notek. Obžalujemo le, da ni opaziti te želje ne pri
Za Ameriko:
Omeniti pa moram, da stoji vlada ob tem pre
Sloveaski enoti, ne na strani vlade. Sedaj lahko
piru ob strani, in ponovno je v trenotkih, ko je mirno rešimo nujne predloge in morda se posreči
za pol leta
K 9*50
bilo možno zbližanje, ali ko se je kazala kakšna hvalevrednim poizkusom in trudu gospoda Gloniza četrt leta
„ 4*80
binskega, da se v kratkem času doseže rešitev nuj
Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri pot, z dejanjem ali pa z nehanjem otežčala nastop
poročajo naš list svojim sodrugom, prijateljem in □a taki poti. To obtožbo Iabko "izrekam samo v nih predlogov.
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka tej nedoločeni obliki, kajti spričo meglenega načina,
varnah, v katere zahajajo in naj nam pošljejo ,na kateri se zdaj obravnavajo reči, žal, ni ničesar, Volitve v obrtno sodišče v Ljubljani in
naslove takih znancev, id bi ga natočili, če jim
kar bi se dalo prijeti. Ker je na vseh straneh zbor
pravi ljudski sleparji.
ga pošljemo na ogled.
nice želja, da bi parlament živel, je treba le spretne
Klerikalna, ati takozvana Slovenska Ljudska
roke, da bi dala tej volji tudi parlamentaričen, Stranka, je pri teh volitvah pokazala, koliko je
stvaren izraz. Te volje manjka in človek ima vti3k, slovenska in koliko je ljudska ter koliko so ji mat
Poslanec Adler o parlamenta in vladi.
da se želi živeti ne od delovanja parlamenta, am delavske koristi. Obrtno sodišče je inštitucija, v
Pred prvo sejo poslanske zbornice je bila, ka- pak od njegove nezmožnosti.
kateri imajo biti zastopani na eni strani deloda 
Slovanska enota bi najbolje poslužila opoziciji, jalci, na drugi strani delavci, kot strokovnjaki, da
'kors..no že poročali,
sredo seja klubskih načel
nikov, na kateri je v imenu socialno-demokratične ki jo hoče baje voditi proti vladi, če bi stopila na
se zamore na tak način priti v senatu vsaj deloma
tla realnega političnega boja, kjer bi se morala in približno do pravičnega rezultata, kadar ima to
zveze govoril poslanec dr. Adler. Iz njegovega go
iskati večina, resnična, politično učinkojoča večina,
sodišče razpravljati in sklepati. In sedaj poglejmo,
vora podajamo sledeče najvažnejše momente:
Naša stranka je načeloma nasprotna oviranju pa se ne bi smela omejevati na nezavisne nujne koliko bode to sodišče moglo nepristransko delo*
parlamentaričnega dela z obstrukcijo in meni, da predloge z nezavisnimi dvotretjinskimi večinami, ki vati v korist onim, katerim je pravzaprav name
njeno, seveda po zaslugi klerikalcev, ki imajo
ne dokazujejo ničesar.
ni primerno in opravičeno parlamentarki» sred
Ravnanje z nujnimi predlogi tudi nima pre povsod polna usta, da hočejo delavcu pomagati,
stvo, da se le izsili gotova politika ali da se strmo
da ga hočejo rešiti i. t. d.
glavi vlade, proti kateri se bojujemo tudi mi, s velikega praktičnega pomena, kajti če bi bila Slo-

Vabilo na naročbo.

„Rdeči prapor“

Upravništvo „Rdečega Prapora“.
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PODLISTEK.
Osanov vrt.

Dalj*'

Moja duša se je igrOtila id «krčila, kajti že je
vedela prihodnjo besedo velikega očitanja, ki jo-je
morala zadeti kakor bič trmoglavega konja ,..

«Zakaj zaničuješ zemljo P .. .»
Tedaj se je izvil pretilen vzdih iz globočin pod
menoj in kakor porogljiv krohot je završelo po
zraku. Tedaj je postala moja duša majhna v pre
velikem sramu; iz znojnice ji je prodrlo potrto
priznanje ter se je razširilo kakor voda, kadar pride
iz globokega korita na ravna Ua in liki ogromen
kolobar je objelo celo zemljo — grenko« skesano

priznanje :
«Oj, Osamo, oj, Zemlja — iskal um ideale in
moje tavajoče prizadevanje je preganjalo lepoto, pa
»em pognal svoje hrepenenje, naj lovi vzvišeao...»
«Lepo je veliko, najlepše je največje», je zadonel neizrečeni odgovor, <ti si pa iskal malo in
del ia odvrnil si se od celega. Cvetlica zvene, ako
io iztrgal it tal, na svoji gredi daje celemu svetu
Wo T/ P» « j’ braDil sokove - MDiCaval ’*
ili.,’ zuiieenl »i »ra» i»
kujejo. J.jce

« »m owili, S» a«'E ptlca ,aM° 5 !”kj' d°?
»...,,“u i, oblek", H

In tebi so dejali bogovi, ti jih pa nisi razumel:
Nasičena mora biti lakota ljudi, pa postane njih
duša lahko svobodna in njih hrepenenje mogočno.
— Ker jih nisi razumel, si nizko cenil lakoto, ki
so ti jo dali in zaničeval si kruh, ki so ti ga po
nujali.»
In še preden sem dokončal svoje vprašanje,
sem zaslišal odgovori
«Molči, Arbatan, kajti svojo malenkost hočeš
razkriti in razodeti svojo slabost, tarnajoč o težavah
radi kruha, ko vendar nisi ničesar storil, da bi
postal velik in močan v celem — v mnogem, ki
je Eno ia ki ima moč nad lakoto in skupno lakoto
in veliko hrepenenje. Arbatan — v mojem vrtu
cveto Čudežne cvetlice —- rive cvetlice — tako žive
kakor ti, a žive lepše življenje. 2a tisočletja evoto
v mojem vrtu; nekdaj so bile slabe in zanikerne
ia le malo jih je vzcvetelo v slabotnih cvetih, brez
barvno in bolno, kajti nadaleč so morale njih kore
nine iskati borno roso in ves trud jim je požrlo
klaverno bitje. In njih hrepenenje po barvah in
dišavah je bilo bolno in trudno. Bile so žive cvet
lice nekega dne zbujene v življenje kakor črv in
morski klobuk, kakor jelen in človek. Njih trpljenje
je bilo veliko in še večja njih tuga. Vse barve so
ostale v solncu in v mavrici in — kamor niso
vedele — v globočinah zemlje. Tedaj so radi skup

nega hrepenenja zedinile vse korenine pa so pri®
vlekle rodovitne zemlje za vse ter so nasitile lakoto
svojih korenin, da jim ni bilo težko, njih listovje
pa je postalo veliko in v njih cvetje se je izlilo
tisoč barv in hrepenenje se jim je napolnilo z ve4
seljem ter je vzletelo izpolnitvi nasproti. Tako sđ
cenile svojo lakoto a naredile so jo majhno, da ne
more več vladati nad njimi. Arbatan ~ ti iraaS
gospodarja nad seboj in zaman škripaš z zobmi.
Tvoji ideali se ti rogajo po pravici, kajti podajajo
se samo močnemu, ti pa ležiš truden v prahu pred
lakoto in pljuješ na kruh. Arbatan — pridi to noč
v moj vrt...»
.
Tedaj pa je planila moja duša in v kjubujoči
bolesti je vzkliknila:
......
«Oj, Osamo, kako je mogoče, da si tudi u
krivičen, pa vendar vidiš v najnotranjejše skriv
nosti moje duše! Iskal sem kruha, kadar me je
morila lakota, ti veš — in ti veš tudi, kako težko

ga je bilo najti...»
A že mi je Osamova brezglasnost prekinila

besedo s
,
.
«Tako so hoteti bogovi, da se učiš in zopet
ti je ostala njih volja nerazumljiva. Arbatan — ali
si sam? Mnogim so podelili bogovi lakoto, mno
gim tudi hrepenenje in vedno je eno hrepenenje,
yeliko, božansko hrepenenje, ki stremi v eno in k»

Izhaja ▼ Ljubljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K!
za četrt leta 3 50 K, mesečno 1.20 K.
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta 4 K; za Amerike za pol leta
9'50 K za četrt leta 4-80 K
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Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
V Ljubljani, v torek, dne 30. novembra 1909.
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abecedarske pojme o nacionalni politiki. Zlasti
hud je bil na nemške socialne demokrate, ki mu
' ‘ seveda niso dovolj nacionalni, dočim vidi v čeških
in poljskih socialistih same šoviniste. Socialni de
Sodruge in prijatelje vabimo na novo na mokratje so ga spravljali tupatam z medklici v
ročbo, dosedanje naročnike pa, katerim je potekla
neprijetno zadrego. Enkrat se je n. pr. postavil :
naročnina koncem meseca novembra, da jo zo
„Vedeti morate, da smo mi Vsenemci v tej državi
pet obnové.
navzgor popolnoma osamljeni.“ Sodr. Freund
lich ga je prijazno vprašal: „Ali tudi navzdol?“
In Malček se je res zaletel : „Tudi navzdol“...
izhaja trikrat na teden ter velja
Potem se je jezil, da nočejo socialni demokratje
Za Avstro-Ogrske dežele:
ministrskih listin. Freundlich ga je vprašal,
K 14'—
za celo let©
če mu je povrjena sestava kabineta. Ko se je drl
nad
nemškimi socialnimi demokrati, da niso na
za pol leta
»s 7'cionalni in da izdajajo nemški narod, ga je S c h u hza četrt leta
n 3-50
meier
pofroclal: „Saj pravim to vedno našim
na mesec
tt l'2O
ljudem, pa mi ne verjamejo.“ Vse se je smejalo,
la Nemčijo:
samo Malik ni razumel, pa je patetično zaklical ;
K 7-90
za pol leta
„Tako pa ne more ostati. Mi Nemci se vendar
za četrt leta
4'—
ne bomo požrli.“ In Schuhmeier mu je prav
Za Ameriko:
po dunajski odgovoril: „Na, na, dös ta ma net“.
Seveda ni bilo smehu ne konca ne kraja.
za pol leta
K 9*50
Potem je govoril dr. B a x a, ki je stresal češki
za četrt leta
„ 4s80
radikalizem,
enako zopern kakor nemški, in da
Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri
poročajo naš list svojim sodrugom, prijateljem in ostane ton čim bolj neizpremenjen, je prišel za
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka njim še nemški radikalec Stransky na vrsto.
varnah, v katere zahajajo hi naj nam pošljejo
Vsled vsenemških provokacij je postalo med njenaslove takih znancev, ki bi ga naročili, te jim I govim govorom precej viharno in nemški radi
ga pošljemo na ogled.
kalci so slišali od socialnih demokratov tako gorke,
kakor že davno ne.
Italijanski klerikalec Buzatto je dejal, da
Državni zbor.
se strinja z izvolitvijo odseka za narodna vpra
V petek, pozno zvečer, se je končala raz šanja.
prava o predlogih, tičočih se narodnega vprašanja
Za njim je govoril dr. Renner. Z njegovim
in sicer ugodno za parlament, precej neugodno velezanimivim govorom se pa pobavimo še po
pa za Bienerthovo vlado. Predlogov je bila cela sebej.
vrsta in med seboj se niso vjemali, tako da bi
Medtem, ko je on govoril, je prišla vest, da
se bila morala debata še zelo razvlačiti, če bi se
so se stranke zedinile glede na skupen položaj.
biio imelo na koncu govoriti in sklepati o vsakem Dr. Renner je zato končal in S tölzel je na
predlogu posebej. Pergeltov predlog, o katerem
znanil predlog, ki smo ga priobčili v uvodu. Ge
smo poročali v soboto, ni soglašal z opravil
neralna govornika Seitz (socialni demokrat) in
nikom. Treba je bilo torej iskati druge poti, da Fuchs (krščanski socialec) sta govorila prav
se pride do cilja. Radi tega so imeli klubski na kratko. Nujnost se je sprejela skoraj soglasuo.
čelniki popoldne posvetovanje in tu sta se po- V meritorični debati so se vsi predlagatelji od
'touo sodruga dr. Adler in Seitz trudila za rekli besedi ; nato je bil predlog samsprejet
spoiazum. V zbornici je prišel med tem poslanec
z ogromno večino. Proti njemu so glasovali
sodrug tr. Renn er do besede, pa je izjavil, da
samo češki in nemški radikalci.
ne konča svojega govora, dokler ne bo spora
Seja se je zaključila ob 3/411. zvečer.
zuma. Prizadevanje sodrugov je bilo vspešno:
Prihodnja seja je v torek ob 10. dopoldne.
Splošno se je sklenilo, da se umaknéjo vsi nujni
Na dnevnem redu je proračunski provi
predlogi, namesto katerih je imel Stölzel vlo
zorij.
žiti sledeči skupni predlog:
Parlament jj@ pokazal, da hoče životi !
»Voli se odsek 52 članov z nalogo, posve
tovati se z ozirom na razmere v posameznih
Parlament in narodno vprašanje.
kraljevinah in deželah radi Uravnave orodnih
(Govor poslanca Seligerja dne 25. novembra V avstrij
zadev o zakonskih načrtih, ki so ž njimi v zvezi skem državnem zboru.)
in o predlogih, ki se še odkažejo odsekt3 ‘fer v
Utemeljevaje socialno-demokratični nujni pred
teku treh mesecev poročati zbornici.*
log o varstvu manjšin je imel poslanec Seliger
Ta predlog se v jedru vjema z nujnim pred zanimiv govor, po katerem posnemamo sledeče:
logom, ki so ga bili vložili socialni demokratje
Odgovornost, da je obnemogel ljudski parla
io ki smo ga priobčili.
*
ment, zadene meščanske razrede, ki imajo v tej
Z ogromno večino je bil predlog sprejet zbornici pretežno večino. Namesto da bi ustanovili
in vsi z narodnim vprašanjem v zvezi stoječi poljuden režim, se pripravljajo, da izroče moč v
predlogi so se odkażali odseku.
državi zopet
*

Vabilo na naročbo.

„Rdeči prapor“

n

Upravništvo „Redečga Prapora“.

birokracij i.

Predsednik

je otvoril sejo ob 11. in 25 minut
Na Angleškem, na Francoskem je meščanstvo
dne. V nadaljevanju nacionalne debate je doseglo zmage nad birokracijo, na Ruskem se bo
besedo znani Vsenemec Malik, ki je od jujejo revolucionarji za odstranitev birokracije, celo
to konca govoril kakor neprostovoljen . ko- . v Perziji padajo gave v prah v boju za odstranitev

se

je togotil nad splošno volilno

J

absolutizma in t njim združene birokracije. Tukaj

Reklamacijo so poštnine proste
Nefrankirana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserati: Enôstopna petit-vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

Leto XII.

pa podpirajo meščani na obeh straneh one, ki ho
čejo odstraniti ljudsko zbornico, da bi na njenem
mestu ustanovili golo gospodstvo paragrafa 14.
Zločin češke buržoazije

je, da ni nikoli poizkusila, priboriti pravice svojega
naroda na temelju demokracije, temveč se
je vedno družila s fevdalnim razredom. Namesto
da bi se postavila na podlago ljudske zbornice in
tam vstopila v boj za svoj narod, razbija temelj in
jemlje sebi in celemu narodu moč obrambe zoper
vse, kar še lahko pride.
Na drugi strani bi pa moralo nemško me
ščanstvo končno spoznati, da v tej Avstriji ne
more biti več

vlade 9 milionov nad 16 milioni
ter da se more svoboda in pravo nemškega naroda
osnovati le v svobodi in v pravu yseh na
rodov te države. Tudi nemško meščanstvo iz
roča s svojo politiko nemški narod birokraciji. Prišla
bo tudi birokracija v težek položaj, ko pojde za to,
da se izvrši finančni načrt in najamejo nova po
sojila vlade. Takrat si bo birokracija morala iskati
kompaktno večino. Tedaj se bo pobotala s Slovani,
Nemci bodo ostali na cedilu, pa bode kričali o iz
dajstvu. To se je v zgodovini Avstrije že večkrat
zgodilo. Ali hočete ponavljati to neumno igro ? Ali
se niste ničesar naučili iz nesrečne zgodovine te
države in iz zgodovine Nemcev v tej državi? Ali
morete dobiti boljši dokaz za nezmiselnost in ne
smotrenost politike, kakor je vaše lastno priznanje
popolnega bankrota ? Ne zanašajte se na Bienertha,
ne na birokracijo, ampak zanašajte se na narod
sam. Ne razdevajte podlage, na kateri lahko na
stane moč ostalih, kajti s tem razdenete tudi pod
lago svoje moči. Nemški narod je prav tako brez
moči kakor Slovani, če ae vladajo v tej državi na
rodi ampak birokracija. Po svojih sklepih ne mo
rete delati nobene narodne politike, zakaj če nam
načelnik poljskega kluba odtegne roko, je konec
parlamentarične večine. Jetniki poljskega kola ste
in Moric Benedikt vas komandira. Vsak dan morate
iznova trepetati, če ne pride gospod Stap ins ki
v poljskem klubu z vprašanjem izstopa iz večine.
Vsemogočna reakcija se zopet dviga. Prošla pa bo
ura, ko bodo
narodi zahtevali računa

in pognali krivce, kajti narodi se na dajo več ko
mandirati od birokracija. Doletni so in sami
se bode yladali.
Proti valovom revolucionarnega gibanja se ne
morejo postavljati carinske ograje kakor proti kruhu
in mesu in žitu. Delavci so upali, da jim bo dr
žava končno dala, kar jim gre; toda meščan
ske stranke so razočarale delavce in bi
jim razbile še ta parlament. Ne čudite se, če se
polotijo delavci zadnjega sredstva, ki je
po pesniških besedah posvečeno, kadar ne najde
zatirani nikjer več pravice! Meščanske stranke naj
bi sedle skupaj in iskale spravo. Ce imajo dobro
voljo, najdejo mir.
Ako razočarava ta parlament vse, vendar de«
lavski razredi

nimajo povoda za brezupnost,
kajti pot in cilj delavskih razredov gre preko tega
parlamenta. Za nje deluje gospodarski razvoj, ki
zmaguje z neodporno močjo. Delavstvo je ustvarilo
podlago za mogočen razvoj proletarskih moči) na
njej raste razredna zavest in politična eneržija, s
katero bo zmagovito odstranilo vse zapreke kljub
vsemu proganjaju. Proletariat koraka v bfl;

'«■“J« J MoMlari luk
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto U K, za pol leta 7 K®
za četrt leta 3 50 K, mesečno 1.20 K
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
18 otov za Anierik3 za pol leta
9'50 K za četrt leta 4 80 K
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Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.
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cija razredne premoči. Priznavamo pa državo kot
zgodovin ko dejstvo, ki obstoja m s katerim mo
«Bdečega Prapora», Ljubljana, Selenburgoya ulica 6/IL
ramo računati. Nasprotno je buržoaziji država vse ;
. država je ideal nacionalnega vprašanja buržoazije
in vsi njeni nacionala! boji gredo za tem, da si
osvoji državo kot orodje svoje sile.
Sodruge in prijatelje vabimo na novo na
ročbo, dosedanje naročnike pa, katerim je potekla
Jugoslovanski socialistični problem je naroden
naročnina koncem meseca novembra, da jo zo problem v najplemenitejšem zmislu in sicer zato,
pet obnové.
ker jemlje za temelj človeka kot nacionalno edinco ter ga hoče kulturno popolnih in dvigniti in
zato si postav’ja kot cilj nacionalno avtonomijo.
Ediaa socialna-demokracija more reševati narodno
izhaja trikrat na teden ter velja
i
vprašanje
v bistvu, ker stoji na stališču proletar
Za Avstro - Ogrske dežele:
ski ga socializma, ki zahteva v gospodarskem oziru
za selo leto
K 14*—
popolno enakost in svobodo človeka. V naših raz
za pol leta
»? 7’—
merah pa ima socialna demokracija zlasti pravico,
za četrt leta
»s 350
lotevati se narodnrga vprašanja. Naš Darod je po
na mesec
prečno proletaričen narod in zato mu odgovarjajo
?» 1*20
proletarski
politični ideali. Naša socialistična re
Sa Nemčijo:
šitev
narodnega
vprašanja zadovoljuje ves narod,
K 7-90
za pol leta
dočim edgovarja meščanska rešitev samo interesom
za četrt leta
?» 4*—
maloštevilnega buržoaznega razreda.
Za Ameriko:
Dosti je, da se ozremo na sedanji politični
za pol leta
K 9*50
položaj med Jugoslovani. Razcepljenost jugosloza četrt leta
„ 4*80
anslva je izvršena do popolnost:. Izmed nas HrObenem prosimo cenjene naročnike, naj pri • vatov, Srbov in Slovencev nima noben del svoje
poročajo naš list svojim
...sodrugom,
- - prijateljem in , samostalne in svobodne države. Srbija je le fikznancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka- ?
varnah, v katere zahajaj in nij nam pošljejo ž t,VQ0 samostalna, pravzaprav je v enak« kolonialni
naslove takih znancev, ki bi ga naročili, te jim odvisnosti kakor drugi deli jugoslovanstva. Na
ga pošljemo na ogled.
’ Avstro-Ogrskem je preočitno, na kakšno ulogo je
v svojih delih. Bosna je objekt kolo
„Rdečega Prapora . degredirano
nialnega kapitalizma, Hrvatska in Slavonija je
objekt rgrskega fevdalizma, dočim je samo Slove
Politična stran jugoslovanskega vprašanja.
nija nekoliko bolj industrializirana, hvala dejstvu,
(Poročilo sodruga Jurja Dem e troviča na jugoslovanski kon
da je vendar v — Avstriji, kjer se tudi najmanjši
ferenci.)
narod vsaj deloma polit čno uvažuje vsled traj
Današnja prva jugoslovanska socialistična kon
nega boja za ravnotežje med Nemci in Slovani.
ferenca je biia pravzaprav zasnovana z eno točko
Dajanjske politične razmere ovirajo vsem Jugo
dnevnega reda, le 2aradi smotrenosti so se poro
slovanom
industrialni razvoj in jugoslovanska bur
čila razdelila na troje, pa je bila moja naloga, ba
žoazije
prav
vsled tega ne more doseči politične
viti se s politično stranjo, dočim je sodrug Etbin
samostalnosti,
ker nima gospodarske podlage za to.
Kristan obdelal kulturno stran. Moj je nazor, da
Takozvani novi kurz na Hrvatskem, ki se je
more samo paralelno di lo na obojem področju
začel
z reško resolucijo, pokazuje, da je hrvatskoprinesti pričakovane plodove.
srbska
buržoazija imela dober buržoazni ioltinkt,
Kaj je jugoslovanstvo P
V našem zmislu je jugoslovanstvo nov pojm ali da ji ni dostojalo moči za njéno politiko. Hr
z novim gospodarskim temeljem. Ono pomeni: vatska je po jeben primer, kako so se malome
vstvariti iz H-v a to v, Srbov, Slovencev in Bolgarov ščanski elementi začeli kapitalizirati, kako je na
en n:rod, zediniti ga narodno in kulturno, navdih stajala buržoazija, ki je potem začela voditi sebi
niti ga z enim poiitičnm ciljem in tako napraviti odgovarjajočo politiko. Naravnost temeljni značaj
iz njega političen narod, toda ne v zmislu držav trga novrga kurza je stremljenje po gospodarsko
nega pojma, kakor je pred očmi meščanskim čim bolj samostalnem življenju. Novi kurz je nastal
strankam. Napraviti iz Jugoslovanov en narod, po iz gibanja leta 1903., iz eminentno gospodarskega
meni, dati jim enotno narodno misel, v političnem gibanja, ki se js rodil kot boj za financielno samo
pogledu jim dati političen temelj, dočim stojimo stalnost, pa se je zopet zaključil s popadam z
v gospodarskem oziru že kot socialni demokratje madžarsko vladaječo fevdalno oligarhijo zaradi go
spodarskega vprašanja, kdo da bo gospodar na
na skupni socialistično-proletarski podlagi.
železnicah.
Mala buržoazija je poizkušala, kako da
Dh { mi hočemo zedinjenje vseh delov Jugo
se
okrepča
in si napravi samostalen kapitalizem.
slovanstva, hočemo, da se konstituirajo v enoten
Sicer
smo
Hrvatje
v tem oziru daleč za Srbi; pri
nrfod, ker si bodo le tako omogočili samostalno
nas
je
ves
kapital
v
židovskih rokah, tako da bi
narodno Življenje. V političnem oziru nas vodi
hrvatski
kapitalizem,
’.e’akor ga imamo, labko ime
misel narodne avtonomije, ker nas samo ona lahko
novali židovski, dočim imajo Srbi že samostalen
privedo do realiziranja našh želja.
Nacionalna avtonomija je vsem pretazličnim kapitalizem, samostalno buržoazijo.
Ta notranji družabni proces je opazil politični
državnim in histeričnim pravom nasproten pojm.
vladajoči
zistem v monarhiji ter je takoj spoznal,
Ona je samaposebi vrhunec in dovršenost nacioda
so
je
začel dvigati nov faktor, usodepoln za
aalae misli sploh, ker živi po njej vsak posameznik,
vso
današnjo
Avstro Ogrsko. Avstrija je doslej
fsak človek, naj prebiva na severa ali na jugu te
državne »topioe, kot čJafl STOj'e|a naroda ia T imela samo svej češki problem, sedaj se ji je pa
pojavil še jugoslovanski, ki je se važnejši, ker sega
Godalni’detOokratje odklanjamo drtMo žn ona čez vse državno-pravne meje po Vsej Avstro*
Ham ne taore poitati ideali ker je oaa organisa- f Ogrski»

Uredništvo
--------naro ila an list, reklamacije, inserate i. L d.: Upravništvo

Vabilo na naročbo.

Upravništvo
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V Ljubljani, v četrtek, dne 2. decembra 1909.

NASLOVA: Za dopise in rukopise za list:
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Reklamacije so poštnine proste
Nefrankirana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserati: Enôstopna petit-vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
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Zares je nekaj podobn ga mrd stremljenjem
češke in naša buržoazije. Z ideologijo češkega
t
meščanstva se vjema ideologija hrvatsko-srbske
buržoazij». Ena in druga ideologija je vseskozi ute
meljena na stremljenju po lastni držari; ena in
druga je državno-pravna. In če Izdajo vse nade in
vse pričakovanje, tedaj se tolaži še z vero v
I «šfabštrajk», zlasti za dobo, ko pride prestolni
naslednik na presto!. Ža politično revolucijo nima
moči, zato veruje v rešitev in v silo od zgoraj.

Goriški volilci I
Zaupniki socialno-demokratičnih organizacij so
sklenil«, da se udeleži stranka tudi dopolnilne vo
s
litve za deželni zbor s svojim kandidatom. Vsled
tega je Vaša dolžnost, da se takoj polotite dola in
da vsak med Vami pgitira
od moža do moža.

Pripravite vse, kar je potrebno, da se pokaže
moč socialno-demokratične stranke na Goriškem.
Najprej je potrebno, da vsi sodrugi
pregledajo volilne Imenike

ker je bilo pri zadDjih volitvah mnogo naših so
drugov izpuščenih. Vse to se mora sedaj popra
viti, kar je pa le tedaj mogoče, če se vsak posa
mezni sodrug prepriča, ali je vpisan ali ne.
Zlasti opozarjamo zaupnike, da naj pojasnijo pomen
imenikov svojim sodrugom in skrbp, da se rekla
mira volilna pravica za vsakega so
druga voliica, ki je izpuščen.
Za delo je le še tri tedne Časa. Ne sme se
torej nič odlašati. Z agitacijo se mora začeti takoj
in . kjer je potrebno, naj se takoj
skličejo shodi.
Le če storimo vsi do zadnjega svojo dolžnost,
je mogočo, da se poveča število naših glaiov tako,
da se spozna razvoj in napredek naše stranke.
Noben izgovor ne sme tukaj veljati; vsak mora
opraviti svoje delo. Vsa potrebna pojasnila daje
tajnik deželne organizacije, sodrug Josip Petejan
y Gorici.

Iz štranke.
Shod goriških zaupnikov.
V nedeljo je bil v Gorici naznanjeni shod zaup
nikov političnih organizacij goriških. Zastopane so
bile vse organizacije iz goriške okolice, Dobravelj
in Nabrežine. Organizacije iz Cerknega in od Sv.
Lucije so poslale pismene izjave. Prva točka dnev
nega reda je bila : Nadomestna deželnozbor
ska volitev in stališče naše stranke. Po
ročal je sodrug Petejan, ki je v svojem referatu
podal podatke za diskusijo, v katero so posegali
vsi zaupniki, pojasnjevaje položaj stranke v svojih
občinah. Iz teh poročil je izšlo splošno prepričanje,
da more stranka samost jno nastopiti s svojim
kandidatom tudi pri tej volitvi. Skoraj gotovo ja
že, da postavijo vse nasprotniške stranke, t. j. kle»
rikalna, liberalna in agrarna vsaka svojega kandi
data. Ako ne bi socialna demokracija imenovala
svojega kandidata, bi gotovo vse stranke lovile naše
pristaše in se potem bahali z našimi glasovi s To
se ne sme pripustiti na noben način. Drugi moment j«
ta, da se pokaže moč vsake stranke posebej, ako
nastopijo vse stranke bres kompromisov. Bilo bi
povsem neumestno, da ne bi stranka porabila te
prilike v svojem interesu. Posebno važno pa je, da
se z volilno agitacijo lahko združuje principielna .n
se pojasnjujejo socialno-demokratična načela völli
gem, ki se v mirnih časih ne zanimajo dovolj M

Iihala v Łjabljanl vsak
torek, četrtek ln soboto.

za četrt leta 3 50 K, mesečno 1.20 K
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
q.LK.j Za êî"ler,iko 2a P°’ leta
9 50 k za četrt leta 4-80 K

Pasanasaa ttavllka !■ v.

Reklamacijo so poätnine prosto
Nefranklrana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserati: Enóstopna petit-vrstica
(Sinna 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

132. Štev.

V Ljubljani, v soboto, dne 4. decembra 1909.

NASLOVA: Za dopise in rokopise za list : Uredništvo
3Rdečega Prapora>, ljnbljana. — Za denarce pošiljatve
naročila an list, reklamacije, inserate i. t, d. : Upravništvo
.Rdečega Prapora», Ljnbljaaa, Šelenburgova ulica 8/H.

značaj, da bi torej v prvi vrsti meščanske stranke
morale skrbeti za obstanek svojega parlamenta.
In vendar je neutajivo dejstvo, da bi bil
danes ta parlament v koscib, če Be bi bilo socialne
demokracije. Čeprav ne morejo delavski zastopniki
Sodruge in prijatelje vabimo na novo na odločevati v državnem zboru, v katerem so v
ročbo, dosedanje naročnike pa, katerim je potekla manjšini, vendar spoznavajo, da je ta parlament
naročnina koncem meseca novembra, da jo zo edina pcdlaga, na kateri se more voditi boj proti
pet obnové.
I absolutističnim poizkusom in pripravljati delo bo
dočnosti. Zalo so socialni demokratje posegli vmes,
ko je vse obupavalo nad obstankom parlamenta
in so rešili državni zbor, za katerega bi bilo v
Nehaja trikrat na teden ter velja
prvi vrsti moralo skrbeti meščanstvo.

Vabilo na naročbo,

» Rdeči prapor“
Za Avstro-Ogrske dežele:
za eeJd leto
K 14'—
za pol leta
m
7*—
za četrt leta
„ 3*50
na mesec
„ 1*20
Za Nemčijo:
za pol leta
K
za četrt leta
m 4*—
Za Ameriko:

za pol leta
za četrt leta

K 9*50
„ 4*80

š
;
Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri J
poročajo naš list svojim sodrugom, prijateljem in ■
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka- Ś
varaah, v katere zahajajo in naj nam pošljejo I
naslove takih znancev, ki hi ga naročili, če jim j
ga pošljemo na ogled.
’

To je najboljši dokaz, da je avstrijska buržoa
zija brez razlike narodnosti v splcšai politični de
generaciji. Povsod se opažajo nedoločni instinkti,
nikjer pa ni jasnih ciljev, nikjer doslednosti, nikjer
moči za ustvarjajoče delo. Vse, kar so meščanske
stranke, bodisi slovanske ali nemške, liberalne ali
klerikalne, delale zadnja leta, j e bilo negativno,
vseskozi neplodno in nihče razven
agrarnih veleizk or iš čevalcev ni imel
koristi od toga večnega zanikavanja in oviranja,
Nad delavstvo je prišla brezposelnost, znižanje delavne prilike, draginja. Toda kaj
je ta politika prinesla meščanstvu? Kako, da se
industrialci, obrtniki, trgovci in njih
zvesti godbenikiuradniki'ne vprašajo,
;;m
„,, -, „
v„
u•u
redl a P 0Ï111 k a meščanskih
str a n kr

Upravništvo
„Rdečega
Prapora“, 1 bi z lozirom
“.“ sena
•
”
®
Ozdravljenje parlamenta.
Državni zbor je sklenil ustanovitev dveh odsekov : Prvi se ima baviti z zahtevami, zakonskimi
načrti, predlogi «. t. d., ki se nanašajo na narodno
vprašanje v Avstriji sploh, drugi ima zbornici predložiti stročne načrte o ureditvi šol za narodne
lanjšme.
Da se je to dvoje sklenilo, se mora že smatrati kot važen korak za ozdravljenje notranjih
avstrijskih razmer in zgodovinska slepota bi bila,
ia bi se prezrle zasluge, ki jih ima socialna demokracija za ta prvi korak. Ko se je sešel državni
zbor, so bile razmera naravnost obupne, Resnično
veselje so imeli le sovražniki splošne in enake vo
lilne pravice, ki so upali, da se parlament sam
»niči jg da se tako izkaže brezpomembnost splošne
volilne pravice. Stotera znamenja kažejo, da je bil

J
;
i:
;

j'
;
;

‘

J

j Naša urgenca |n socialna demokracija,

ned teni upajočimi
tudi baron
mora rS.
uvideval»,
da je vladanje
s takoBienerlh,
večino, ki
kakršno

je imel dosedaj, nemogoče.
Ampak težko so grešili nad parlamentom tudi
oni, ki so jih strasti tako zaslepile, da niso več
vedeli, kaj počenjajo, pa jim je ostala edina misel,
da je najbolje, če se razbije vse. Čuden je bil ta
položaj in zlasti čudno je, da je zopet morala so
cialna demokracija opravljati aaiogo, kš bi bila v
današnjih časih odlična dolžnost meščanskih strank.
Da je sedanji parlament izvoljen po splošni in
enaki volilni pravici, je pač v prvi vrsti zasluga
scctalae demokracije. Brez njenega boja, bre2

■jenih nastopov v parlamentu in izven parlamenta,
hrez njenih žrtej bi imeli gotovo še dane3 kurialna
refflao pravico. Toda splošna volilna pravica ni
taogla hiti nič druzega kakor začetek demokrati
zacije avstrijske države. Četudi je v sedanjem par
lamentu 88 socialnih demokratov, se vendar ne
prezreti dejstvo, da je vseh poslancev 516,
d*

torej meščanske stranke ogromno večino,

d« "»n imeti parlament pretežno meščanski

k”dai.,“*Mo’ ki

njegovo sestavo koristilo predvsem
meščanskim slojem, zopet ne bo to zasluga meščans-kih strank, ampak bo zahvaliti v prvi vrsti
socialni demokrac ji, ki je edina od začetka do
konca branila obstanek parlamenta. Kakor svetel
simbol tega dela je bil zadnji govor sodruga drja.
Rennerja, ki je sklenil govoriti tako dolgo, da
se pobotajo načelniki klubov; in dočim je on govoril tri ure v zbornici, so v posjetovalnici Adler,
N éme c, Seliger vodili posredovanje in se niso
utrudili, dokler ni bil končno sestavljen S!dizlov
predlog, s katerim se je zapečatil sporazum v od
Seku za narodno vprašanje,
Velikansko delo je v teh dnth izvršila socialna
demokracija! A vprašanje je, kdaj bo prizadeto
ljudstvo spoznalo to delo in izvajalo posledice iz
spoznanja ?

Mal narod potrebuje mnogo bolj inteligence
nego velik. Kjer je bilo obilo krepkih individualitet,
? tam so zabeleženi v zgodovini človeštva tudi mali
narodi na odličnem mestu. Grške Atene, Benetke
in Holandsko so najboljši dokaz za to. Moč Grkov
ni tvorilo veliko število prebivalstva, ampak število
inteligence. Ako so Benetke gospodarile na sredo
zemskem morju in po vsem orijentu, niso vladale
po moči prebivalstva, ampak po moči inteligence.
Zgled zgodovine torej zahteva med nami, malim
’ narodem slovenskim, da si vzgojimo predvsem zavedno »n krepko inteligenco.
Po svoji legi imamo Slovenci vse predpogoje,
da si pridobimo poleg drugih velikih narodov odlično mesto. Ne bogastvo naših tal in ne številsost našega plemena, marveč legi ob jadranskem
morju in lega med velikim narodom germanskim in
italijanskim ter bojevitim madžarskim, nas sili k
delu in v boj, Kar nam manjka bogastva, kar nam
manjka števila, to mora pri na? nadomestiti iz
obrazba, inteligenca. Ia žal, to je rak-rana našega jav
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nega življenja, našega narodnega življenja, da ni
mamo skoraj inteligence, ali da ona inteligenca, ka
tero tako imenujemo, ne zasluži tega imena.
Pa še druga razlika je med našim položajem
in položajem številnega naroda. Ako je med ve
likim germanskim narodom inteligenca lahko razred
zase, ako je inteligenca vstvarila ondi kapitalizem
in če je še nositeljica kapitalizma, potem tvori tam
samostojno moč. Mi Slovenci pa smo proletarski,
delavski in kmečki narod, kjer nemogoče ustvarit
lastne industrije in trgovske moči. Pri nas mora
biti inteligenca edinole del proletariata, nositeljica
proletarskega gibanja. Kar je pri velikih narodih
bilo megoče izvesti potom liberalizma in individua
lizma, to je pri nas mogoče le s kolektivizmom ter
povzdigo proletarske mase. Da pa more inteligenca
postati kvas proletariata, mora biti istinito nosite
ljica izobrazbe in naprednega stremljenja. Vsa
vzgoja naše inteligence pa nam daje le izrodek,
naša inteligenca je danes kruhoborec — birokrat
in konsument. Naša inteligenca se je vzgojila kot
gospoda y trivialnem pomenu besede. Zrcalo naše
inteligence je naše javno politično življenje. Vsa
naša inteligenca je razdeljena v dva tabora; tu kle
rikalec, tam liberalec 1 A ni na eni, ni na drugi
strani ne bije boje za ideje, ne ena ne druga stran
ne dviga slovenskega ljudstva ; inteligenca tu in tam
je le predstaviteljica kruhoborstva.
Dijaka pošljejo na srednjo in visoko šolo ali v
semenišče zato, da postane «gospod», zato, da ie
mu bo bolje godilo, kakor očetu žuljavih rok.
Gospod v črni suknji naj pomaga kmečki družini,
kadar pride do mastne fare; gospod uradnik naj
bo imel dobro mesečno plačo, da se mu ne bo
treba bati od dneva do dneva, koliko bo zaslužka. V
tako malem proletarskem narodu kakor je slovenski,
je naravno, da se rekrutira inteligenca iz stanov,
ki ga uče tako takrat, ko nastopi dolgoletno pot
učenja po srednji in visoki šoli. Po eni strani tako
nosi na sebi vse navade in predsodke svoje do
mače vasi in nima prilike v lastni meščanski družbi,
da bi se otresel teh predsodkov začasa ter postal
socialno sam svoj. Radi tega pride naš srednješolec
nepripravljen v veliko mesto, kjer ne vidi novega
življenja in novega stremljenja, ne vidi svetovnega
napredka, ampak tiči po velikomestnih kavarnah in
gostilnah med svojo ozko, domačo družbo, — iščoč
tolažbe za svoje domotožje v pitju in v našem tri
vialnem časopisju. Zato pa zaostane v verski in
etični -emancipaciji ter se vrne z visoke šole nazaj,
mehanično morda dobro pripravljen za uradnikabirokrata, ali povsem nepripravljen za javno živ
ljenje, negoden biti učitelj svojemu zapuščenemu
proletarskemu narodu. Pride v «škricih» kot polgospod v domovino nazaj, sramujoč se žuljavih rok
svojega očeta-delavca v kveđtih, in ločen je od
njega, ker je —■ gospod. In tako imamo vso polno
«jare gospode» širom male Slovenije, a skoraj ni
kake inteligence. To je ravno naša beda, to je črv,
ki se je zaril globoko v našo življensko šilo.
Poglejmo si narodne radikalce! Kako so sto
pili pogumno na plan; no, ponudilo se jim je par
sinekur in ti radikalci danes jedo iz jasli liberalnih
magistratov in jasli narodnih zavodov, a godi se
jim pa le dobro — postali so gospodje. «Prero
diti hočemo slovensko javno življenje», «Jugend ist
Wiedervergeltung» 1 No, komaj so polnoletni, pa so
že starikavi in samopašni. «Katoliški» ia «Narodni
sklad», «Radogoj», mestni magistrat, katoliški m
narodni zavodi, to so danes jeziček na vagi, 1
odloča, da postane danes naS inteligent klerikalec

ali liberalec,

adom in đa ie nazadnjaštvo enega naroda vedno
škodljivo napredku drugih narodov. Nismo slepi
šovinisti- P1 Pray radi priznavamo, da imajo tudi
ïtaiijwi r Avstriji pravica do razvoja in da se jim
r3,D^ opravičene zahteve niso izpolnile. Toda če bi
’ùi f0SP°^ Pitacco ne bil šovinist, bi lahko izptj.
^rsij da. je glavni vzrok tega nedostatka, ker so
Mstrijake vlade leta in leta lahko izgravale enkrat
,'faiijane proti Slovencem in Hrvatom, enkrat Slo
vence in Hrvste proti Italijanom. Nazadnje ja osta
jal enim in drugim dolgi nos. Nimamo Specialne
naloge, potezati so/a nacionalne pravice Italijanov ;
ampak če nacionalistični Italijani nimajo druge po
litične ideje, kakor ovirati izobrazbo in kulturni
razvoj Sovencev in tako indirektno pripravljati tla
klerikalizmu ®fd Slovenci, tedaj pač ne koristijo
svoji narodnosti m kulturi, temveč imajo sami sebi
pripisivati, dt dobiva reakcija vedno nove hrane.
Skoraj tri leta ni bilo slišati takih besed iz ust
paškega poslanca. Izvoljen je moral biti Pi t a c c o,
da se je mogel v parlamentu zopet oglasiti tržaški
italijanski šovinizem. O tem bi tudi tržaški Slovenci
lahko nekoliko razmišljali. Morda bi vendar spoznali,
kam vodi njihova slepa protisocialistična politika.
Nastop gospoda Pittacca bi jim lahko odprl oči, če
niso še popolnoma zalepljene.
— Kje io piihiatri ? Po Ljubljani se kolpertira letaček v nemškem jeziku z napisom «Liebe
Kinder 1» in z dostavkom «Franz Schumi wohnt in
Laibacfa, Krain (Öiterreicb)». To kaže, da se deli ti
skovina tudi v drugih krajib. Ves spisek je tako
konfuzen, da je težko soditi drugače, kakor da
tisti, ki ga je spisal, ni pri zdravi pameti. Če bi
ne bil bolan na umu, bi moral biti nenavadno
pretkan falot. Letaček je tako pisan, kakor da ga
je sestavil sam — Jezus, ki zavzema ž njim sta
lišče v neki pravdariji omeöjenega Franca Schusnija z nekim Bägelom zaradi «teozofije» in zaradi
nekakšne knjižnice. Versia blaznost je precej po
gosta prikazen; tudi sleparstvo z vero, s teozofijo
in s podobnimi rečmi je veliko. Toda iz omenje
nega letaka izhaja nekaj, kar zbuja večje pomisleke.
Vidi se namreč, da se je moralo ujeti precej ljudi
na teozoffčae limanice in da sta Schumi in Bügel,
sklicujoča se na nebeške veljake, nabrala lepe
svote denarja. Vsa pravdarija, v katero vleče ome
njeni Schumi zdaj Jezusa, se vrti okrog takih čisto
materialnih reči in prav zanimivo je, da se pola
gajo Jezusu n. pr. sledeče besede v usta;
«Moji ljubi otroci, meseca januarja 1907 sem
vam naložil, da imate podpirati Moje Dete Schumija za njegove življenske potrebščine, ker si s
tem naložite zaklad pri meni v nebesih. Jaz sem
vaš plačnik za to, kar storite na svet moje be
sede 1 Ne dajte se pa nič zapeljevati z napačnimi
poročili in z obrekovanjem Mojega Deteta Scfau»
mija, temveč uvažujte moj svet in veiekrasne
zapovedi, ki Vam jib dajem po Schumiju, če je
o tem kaj dvomiti ali grajati? 1»------V celi stvari je toliko zistema, da bi človek
skoraj prej mislil na temeljito zasnovano sleparijo
kakor na blaznost. Toda vsekakor je treba pre
iskati, preden se sodi in zato smemo pač pričako
vati, da se javnosti pove: Ali je omenjeni letak
delo norca, tli delo lopova? To je tembolj po
trebno, ker se naznanja, da bo z decembrom začel
izhajati «teozofičen» list z naslovom «Jehova», o
katerem se po omenjenem letaku že zdaj lahko
sodi, da mu bo glavni namen, prazniti žepe lahko
vernih in umno ne dovolj krepkih ljudi.
— Soie sa narodne maniiina so končno
prišle v državnem zbora na dnevni red in s tem
se je nekoliko približalo upaDje, da se reši tudi to
važno vprašanje. Socialni demokratje so storili, kar
je biio v njihovi moči, da se je vprašanje spravilo
v razpravo in njihov predlog je jasen kakor beli dan.
Če najde odsek pravo pot — in socialni demo
kratje bodo tudi tamkaj vložili vso svojo moč —
tedaj se uresniči ena najvažnejših jezikovnih želja
Slovencev. Povsod, izvzemši Kranjsko, imajo Slo
venci največje težave s šolskim vprašanjem : Trst,
Gorica, Istra, Koroško, štajerska mesta in trgi da
jejo za to nistete primere. Ako naloži zakon, ki
ga ima odsek izdelati, po socialno-demokratičnem
predlogu državi nalogo, skrbeti za šolstvo na
rodnih manjšin, tedaj morajo na jugu Slovenci in
Hrvatje dobiti celo vrsto ljudskih šol, ki
postanejo za naš narodni razvoj važnejše od všeh
uličnih tablic in dvojezičnih uradnih razglasov. A
če se danes vprašamo, kako je meglo tako važno
vprašanje toliko desetletij ostati zakopano v barju
in prepuščeno edino raznim Sulferajnom, Šolskim
Maticam, Ciril-Metodovim družbam i. t. d., si mo
ramo reči, da so bile razven vladnega zistema in
nemško centralistične politike krive tudi odločujoče
slovanske meščanske stranke, v prvi vrsti poljske
in češke, ki so vedno postavljale svoje državnopiavne aspiracije v ospredje in hotele, da naj se
laka vprašanja rešujejo po deželah, ne pa v
državnem zboru. Zaraditega je bila blazna gonja
proti češkim šolam na Nižjem Avstrijskem še ko
ristna, ker je nazadnje vendar odprla češkim dr2oyppravnitom cči in jim pokazala, da izročajo
. svojo deželno (odnosno češko-državne) avto
nomni
lastne rojake germanizaciji. Greh slovSh saeščaaskih poslancev, liberalnih m klenuinik
bil P& te, đa so ili s 6ehi čez drn m
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narodnega vprašanja, je pro■ P - Geh’ so ga P°magali pokopati. Zdaj
g* sami na stališče, ki ga je zastopala so
ma na demokracija, pač najboljši dokaz, da ima so
cialna demokracija v narodnem vprašanju pravo pot.
— Predavanje «Vzajemnoati» se je pretekli
četrtek odpovedalo, ker niso bili vsi člani pravočasno
obveščeni, da se je premerilo lokal ; vršilo se bo
torej prihodnji četrtek o že naznanjenim predmetu
v veliki dvorani «Mestnega Doma», kar prosimo,
da se Vzame na znanje. Kartelno vprašanje, o ka
terem se bo govorilo, je tako važno, da je želeti
čim največje udeležbe, zlasti še, ker je gosp. Rud.
Sega jako poljuden in temeljit predavatelj.
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— The Royal Bio Co. v «Mestnem domu»
je vreden, da se pogleda. Spored je jako bogat
in dober. Predstava traja čez dve uri. Poleg treh
dolgih «dram» in cele vrste velekomičnih progra
mov, ne manjka poučnih in pri tem velezanimivih
slik, ki zaslužijo pravzaprav prvo mesto na sporedu.
The Royal Bio Co. namerava izdati posebne vstop
nice z znižanimi cenami za delavce, kar bo vse
kakor hvalevredno, ker si potem lahko vsakdo
privošči par uric ugodnega užitka, kdor ima ve
selje za take priredbe.
— Ciankali na vaeb koncih In krajih. Sedaj
imajo svojo ciankalijevo afero tudi na Francoskem.
«Tempsu» javljajo iz Verduna, da je nek zločinec
natresel v juho, ki je bila namenjena vojakom,
veliko množino ciankalija. Juha pa je vsled tega
tako neprijetno dišala, da je nikdo ni maral jesti,
razven dveh vojakov, ki sta nevarno obolela. Juho
so zdravniki takoj preiskali in so izjavili, da bi
vseh 80 vojakov, katerim je bila namenjena, v
par minutah umrlo, če bi jo povžili. Sum pada, na
nekega podčastnika po imenu Charles Faraco pri
katerem so našli sledove ciankalija in ki je že
priznal. Temu podčastniku je nek mlad vojak po
sodil 150 frankov; nadležnega upnika bl se bil
rad na ta način iznebil.

Zadnje vešti.
Slovanska Enota. Dunaj, 3. decembra.
Včeraj so bila ves dan pogajanja meščanskih
strank. Najprej je imel izvrševalni odbor nemških
strank sejo zase, potem je imel skupno sejo s parlamentarično komisijo poljskega kola in s krščan
skimi socialci. Dasiravno se ne javlja to oficielno,
se je vendar razpravljalo posebno o rekonstruk
ciji kabineta. Gre namreč ne le zato, da se
ustavi slovanska obstrukcija, ampak da postane
«Slovanska Enota» vladna stranka. Vlada
bi imela dobiti davčno reformo in v delega
cijah vojaške zahteve, nasprotno bi pa Slo
vanska Enota imela dobiti nekoliko ministrskih se
dežev. Pogajanje še ni popolnoma zaključeno,
ampak se danes nadaljuje. (Brez skrbit Kdaj pa ne
bi biti naši dični Slovani za vojaške zahteve in za
davke, ki jib plačuje ljudstvo? To nam tudi po
jasnjuje, zakaj so klerikalna žurnalistična gobezdala
zadnji čas postala zopet tako nesramna napram
socialni demokraciji.)
Politični položaj. Dunaj, 4. decembra. Si
tuacija se je tako izpremenila, da se je že začelo na
vseh straneh posvetovanje o rekonstrukciji
kabineta. Vsa pogajanja se še vrše posredno.
Kakor doslej so posredovalci Poljaki. Dopoldne so
imeli klubi skoraj vseh strank seje. V «Slovanski
Enoti» so se najprej posvetovali posamezni klubi
zase, potem se je zbrala parlamentarna komisija,
ki je nazaduje izrazila zahtevo, da se imata sma
trati portfelja ministrskega predsednika in domo
branskega ministra za nevtralna, ostale listnice se
imajo pa razdeliti tako, dà dobe Slovani toliko
ministrskih sedežev, kolikor Nemci. Sočasno so zbo
rovale nemško-nacionalne stranke s krščanškimi so
cialci, zadnji so sepostavili na stališče, da naj bi se takoj
Izvedla rekonstrukcija, kateri tudi vlada ne nasprotuje.
V novem kabinetu naj bi ostali od sedanjega : Mini
strski predsednik Bienerth in domobranski mi
nister Georgi kot nevtralna, od Nemcev Weißkirchner, od Poljakov Biliński in Dulemba;
vsi ostali, torej Haerdtl (notranje zadeve).
Hochenburger (pravosodje) Stürgkb (nauk),
Ritt (javna dela), W r b a (železnice) in Schreiner
(nemški minister rojak) naj bi pa demisionirati.
Namesto njih naj bi prišla dva Nemca: Sylvester
za pravosodje in Pergelt kot minister rojak, d va
Čeha in sicer eden za javna dela ali za polje
delstvo, eden pa kot minister rojak in eventualno
en Jugoslovan. Popoldne so imeli zastopniki
nemških strank z min, predsed. baronom Bienertbom
posvetovanje v tej zadevi. Splošno se misli, da
je rekonstrukcija res le še vprašanje kratkega časa.
Če se posreči sprava, zahteva vodstvo Poljskega
kola, da se določi delavni program, po katerem
bi se imel rešiti zakon o aneksiji in finančna re
forma Bilinskega, ki bi jo pa nekoliko ublažil, tako
da bi opustil obdačenje nealkoholičnih pijač.
Državni »bor. D un aj, 3. decembra. Ker imajo
skoraj vsi klubi seje in se ves dan vrše pogajanja,
je v zbornici prav mrtvo. Razpravljal se je nujni
predlog češkega radikalca C b o c a, ki res ni nujen.
Debata je bila brez zanimanja. Nujnost je odklonjena, kakor je bilo pričakovati. Na dnevni red
prihaja proračunski provizorij, Prvi govornik je
poslanec sodrug dr. Soukup.
Volilno sodiiče. Dunaj, 3. decembra. Ko so
legitimadjskem odseku izvolili referentje za

le v

seku predlagal, da se Lan“i“a Jre£*nje v.“d’ ,
posebno volilno sodišče
» ’k 0 vo,tev
se izvoli pododsek sedmih članov* ki im»"®? .“?•
zakonski načrt. Ker so nemški
. •,zdelatl
da so klubi še popolnom nenrinr? r®* • <?ejali’
morajo prej zmeniti, se je sklenilo Pd> «“'J0 a®
os’o’dï • Usb»'“aM»’™ predlogu »
Lloydov arzenal. Dunaj. 3. decamh™
poslanci Adler, Beer," Pitr5«08}* ®-ï. s° trg' B1’n'strstvu predstavili de
putacijo Lloydovih delavcev in organizacijskih za

Ä»; \p;±’?te,-ata!i
Tržič

arzenal» « Trsta v primorski

Crnooorakl Inaiičnl omorl. Cetinje 1 de
cembra. Črnogorski poročnik Ginović ’in trije
“a e3°mrf °SndhL
““
V-°j.n8*a »dišča obsojeri
na smrt. Sodba se je včeraj izvršila. Dva obso'pa v K’ol,aä,inu"’lre'ie“,‘ ’ Niksié“’ ’*ul«

iimnrn^Vn^'
.decen,'Jra. Vest o juitičnem
•! i“« je napravila tukaj najmučnejši
vtisk. Časopis, «Politika», «Zvono», «Štampa, in
«Dnevni List» obsojajo sodbo v ostrih člankih in
feoastatirajo, dä zadeva odgovornost tudi starega
krvoloka, knjaza Nikito. (Naši narodojakarji bodo
«Slovanskega kneza», znanega oderuha in hudob
neža tudi dalje kovali v zvezde in stikati kot vzor
vseh vzorov.)
,....I^,,*“’k* krîzl‘ Rira’ 3. decembra. Gioiittijeva vlada je naznanila svojo demisijo.

Društvene vesti.

v

Program «Vzajemnosti,
Ljubljani za prihodiin
teden od B. do 11. decembra 1909 :
Ned. 5. dsC. : Plesne vaje. Vodja Št. Dražil. Društveni
salon pri Hafnerju ob sv. Petra cesti it. 47.
Od 2. pop. do 7. zvečer. Pristojbina za moške
člane 40 vin., nečlane 60 vin.; pospodične
proste.
Pond., 6. dec. : Delavska šola. Predmet: Socializem.
Poučuje E. Kristan. Društvena soba, Šelenburgova ulica 6/11. Od 8. do 10. zvečer.
Torek, 7.’ dec. : Se v slučaju potrebe naznani pismeno.
Sreda, 8. dec. : Dramatična šola. Poučuje E. Kristan. Dru
štvena soba, Šelenburgova ulica 6, drugo
nadstropje na desno. Od 8. do 10. zvečer.
Vloge je prinesti seboj.
Četrt., 9. dec. : IV. redno javno predavanje o predmetu
«Karteli in delavstvo». Iz prijaznosti
predava g. Rudolf Šega. Velika dvorana
«Mestnega Doma». Začetek točno ob 8.
zvečer. Vstop vsakemu dovoljen. Prosi se
za agitacijo.
Petek, 10. dec. : Delavska šola. Predmet: «Društvena organi
zacija, zadružništvo in zadružno knjigo
vodstvo». Poučuje Ànton Kristan. Zborovalna dvorana Strok, tajništva. Šelenburgova
ulica 6/II. Začetek točno ob 8. zvečer. Re
kvizite je prinesti s seboj.
Sobota, 11. dec.. : Se po potrebi naznani pismeno.
Opomba V nedeljo, 12. dec. jezabaven društven večer;
natančnejše bodo obsegala vabila.

Umetnost in književnost.
Sloveniko gledališče. «Pereant možje» se ime
nuje burka, ki sta jo spisala Nemca A. Engel in
J. Horst brez posebnih idej, ampak z edinim na
menom, izsiliti poslušalcem čim več smeha. V tem
oziru sta tudi dosegla popoln uspeh; v Ljubljani
se je občinstvo v četrtek, ko je bila premiera, sme
jalo skoraj od začetka do konca in med igrami,
kar se jih je te vrste letos uprizorilo, je res še naj
boljša. Celo nekoliko dovtipna je, kar se o sedanji
«šaljivi» produkciji le redkokdaj lahko pravi. Se
veda se ne sme priti s strožjim merilom. Kdor
misli, da se sme navsezadnje tudi od burke zah
tevati nekoliko logike in utemeljitve, bo napravil
precej vprašajev. Ko začne trojica mladih žensk
rohneti proti moškim, pa sumarično obsojati bra
dati spol, ljubezen, zakon in vse, kar diši po ne
ženskem, je pač vsakdo prepričan, da bodo končno
vse tri poskakale v zakon. Ampak kdor želi, da bi
bil «usodepoln» preobrat, ki ga itak pričakuje, ne
koliko motiviran, ostane nezadovoljen. Dekleta se
zaljubijo; to seveda ni nenavaden dogodek; gleda
lec bi pa vendar rad vedel, kako se je to zgodilo.
Z glavno sovražnico zakona, Gusto, sta avtorja vsaj
poizkusila nekaj takega; ljubosumnost že nekaj raz
laga. O Pavli, ki študira medicino m «zato» ve,
da brez moških ne bi bilo ljudi na svetu, slišimo
od začetka, da ima opravka pn medicincu-asistentn.
Prava vrzel je pa zaroka Kristine, za katero člo
veku kar ne gre v glavo, kdaj in kako se je prav
zaprav zaljubila. Kljub takim nedostatkom je burka
vendar zabavna in Ljubljančani se bodo gotovo še
mnogo smejati komičnim situacijam, ki so tupatam
koncipirane prav po francoskih vzorih. Da je konec
nrvega akta, ko so dekleta že popolnoma priprav
ljena* za posteljo, pa naenkrat pade mož v sobo
kakor iz oblakov, ščegetal poslušalce, da se kar
niso mogli umiriti, je res umevno. Igralo se je v
celoti dobro, lahko bi se reklo jako dobro. V po
sameznostih bi bilo vendar svetovat, “Joliko po
pravkov. Glavno ulogo je imela gospodična K and
ferjeva kot edina, ki je res gojila wvraätvo do
moških v srcu, pa je svoji tovarišici tako ’trah
“ala, da se kar nista upali biti drugih rn.sl . GlU“
mila je prav dobro, toda slovenščina ji dela težave,
ki morajo ponekod ovirati tudi igro. Morda bi
tudi dobro, Ce bi vendar ob vsej svoji robatost,
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Iibaja t Ljubljani vsak
torek, četrtek tu soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K :
za četrt leta 3'50 K, mesečno 1.20 K.
za Nemčijo za pol leta 7'90, za četrt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
£>•50 K za četrt leta 4-80 K
PasanMia itevllba 18 v.

Glasilo Jugoslovanske socialne demokracije.
L_ -

|,I

133. štev.

■

—■-r

................

Beklamacije so poštnine proste
Nefrankirana pisma se ne spre
jemajo. Bokoplsl se ne vračajo.
Inserati: Enôstopna petit-vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.
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V Ljubljani, v torek, dne 7. decembra 1909.

navadili, smatrati to zbornico za lepo reprezentacijsko in paradno korporacijo, ki je imela le po
imenu razpravljati zakone, sklenjene v zbornici
poslancev. Zlasti je veljalo desetletja za gotovo, da
ima finančna vprašanja države, zlasti proračun in
davčae zadeve, reševali edino poslanska zbornica,
Sodruge in prijatelje vabimo na novo na- gosposka pa da ima potrditi, kar so sklenili po
ročbo, dosedanje naročnike pa, katerim je potekla
naročnina koncem meseca novembra, da jo zo slanci.
Nekoliko manjših kor Aktov je bilo radi tega
pet obnove.
vprašanja že prej. Toda nikoli niso postala važna.
Posebno se niso mogli izlegati veliki spori, kadar
je bila vlada konservativna. Temeljito se je izpre
izhaja trikrat na teden ter velja
menila stvar, odkar je sedanja liberalna vlada z
Za Avstro-Ogrske dežele:
A quitom na čelu dobila vajeti v roke. Gospo
darske potrebe so prisilile ministrstvo, iskati novih
za celo leto
K 14*—
virov
za državne dohodke in izjemoma se je vlada
za pol leta
„ 7*—
osmeiila,
naložiti bogatim posestnikom zemljišč
za četrt leta
„ 3*50
nekaj bremen. Zbornica poslancev, ki ima sedaj
na mesec
„ S*20
liberalno večino, je pritrdila fnančnemu zakonu.
Za Nenčijo:
Proti njemu se je pa postavila na noge gosposka
za pol leta
K 7*9®
zbornica; visoke gospoda kriči, da se uvaja «so
cialistično» zakonodajstvo in da so novi davki na
za četrt leta
„ 4"—
ogromne latifundije začetek ekspropriacije. Svoje
Za Ameriko:
osebne
koristi so pohiteli gospodje branit in po
za pol leta
K 9*50
dolgi, nenavadno strastni debati so odklonili pro
za četrt leta
„ 4*80
račun.
Obenem prosimo cenjene naročnike, naj pri
Vlada je bila pripravljena na to in je sprejela
poročajo naš list svojim sodrugom, prijateljem in
znancem, naj ga zahtevajo po gostilnah in ka napovedano vojno. Njeni zastopniki so to takoj na
varnah, v katere zahajajo in naj nam pošljejo znanili v obeh zbornicah. Po angleškem načelu
naslove takih znancev, ki bi ga naročili, te jim morejo tudi člani vlade nastopati in govoriti le v
ga pošljemo na ogled.
tisti zbornici, v kateri imajo mandat.
Državni tajnik za kolonije Earl of Grewe
je v gosposki zbornici zagovarjal proračunske
predloge v splošnem in izjavil, da so davki, ki
Ustavni boj na Angleškem.
imajo zadeti zemljiško posest, pametni in zmerni.
V državi, ki ima najstarejša ustavo, se od Opozicija (namreč konservativni lordi) napravlja
igrava politička drama nenavadnega pomena. Ne tragično napako. V teku zadnjih 15 let je pola
le za Anglijo, temveč za vse države, ki so osno goma, a tehtno posegala v pravice zbornice
vane na enaki podlagi z dvojno zakonadajsko zbor poslancev; vendar sta korakali obe zbornici
nico, ;e zanimtv boj, ki ga je izzvala britanska go druga vštric druge, ne s posebnim nagnenjem,
sposka zbornica in ki dobiva sedaj obliko, katere ampak kakor dvoje znancev, katerima je ljubše,
najbrže niso pričakovali gospodje lordi: Vse glas da opravita kupčijo skupaj. Po nocojšnjem ve
nejši narašča klic, ki zahteva odpravo go- čeru bosta težko še govorila drug z
sp oske zbor niče in gotovo ni vsakdanja pri drug i m. O bodočnosti ne izreka mnenja. Vlada
kazen, če nastopajo ministri Njegovega Veličanstva ne pozdravlja krize, toda prisiljena je, stopiti
kralja Velike Britanije in vprašujejo s povdarkom: spričo nje na plan, ker počivajo interesi dežele in
Kdo pa so pravzaprav tisti gospodje, ki si laste države na ohranitvi pametnega ravnotežja med
pršico, uničevati sklepe ljudskih zastopnikov in vladajočimi močmi v državi. Kadar se zopet snide
ovirati nujni politični in gospodarski razvoj?!
parlament, bede morda položaj strank izpremenjen.
Ce se to godi v deželi, katere ustavo so ve Toda naj bo sedanja vlada tedaj v opoziciji ali ne,
činoma posnemale kontinentalne države, ko so bili se bo polotila dela, da doseže če treba z močjo
razm absolutistični režimi prisiljeni, priznati na parlamentovega sklepa zavarovane garancije, ki
rodom nekoliko političnih pravic, ni čudno, da se preprečijo tisto razdiranje svobodomiselnega zakonoponavljajo angleške ministrske besede tudi s te dajstva, kateremu so lordi nocoj posadili krono
strani kanala, če že ne z ministrskimi, pa vendar na glavo.
z drugimi jeziki.
V zbornici poslancev je pa izjavil mini
Za konstitucionalno življenje je Anglija po strski predsednik Asquith: Slišal sem, da je bil
sebno zanimiva država, zlasti ker ge s stvarno de finančni zakon, ki ga je bila sprejela ta zbornica,
mokracijo čudno meša simbolistična tradicionalnost. zadnjo noč v drugem čitanja odklonjen v gosposki
Malokje so tako ohranjene stare, stvarno brez zbornici. Zato Vam naznanjam, da vložim ob prvi
pomembne, v današnjih dneh precej smešne éege ■ priliki, če mogoče že jutri, sledeči predlog: «Rav
kakor na Angleškem. Komaj na Španskem je več nanje lordov, ki so odklonili, podati finančnemu
ct;smoniainoeti ; bležč in sijaj, ki se kaže ob po načrtu za tekoče računsko leto, zakonito moč, se
polnoma demokratičnih in ustavnih dogodkih, ima označuje kot kršitev ustave in kot prisva
tako aristokratične oblike kakor svečanosti fran janje pravic, ki pritičejo zbornici po
coskih Ljudevitov; tradicionalne navade veljajo slance v.»
kakor potrjeni zakoni.
S tem se je ustavni boj poostril do skrajnosti.
Tako navado je sedaj prekršila gospodska Zbornica poslancev se bo morala po sklepu lordov
zbornica. Zelo visoka gospoda sedi v tsj zbornici: razpustiti in razpisati nove volitve. Pri teh bo pa
glavno vprašanje: «Za gosposko sbornico
««ijevski princi, anglikanski in katoliški nadškofje,
M» ia prelati, lordi s starimi, zgodovinskimi ali proti nji?» Po vsem, kar se sliši iz dežele,
a?r;i »slopaiki naj višje ßaance. Angleži so se pa ni verjeti, da si je zbornica lordov pridobila novih
NASLOVA: Za dopise in rokopise za list: Uredništvo
^Bdečega Prapora*. Ljubljana. — Za denarne pošiljatve
naročila an list, reklamacije, inserate i. t. d. : Upravništvo
£Bdečega Prapora», Ljnbljana, Šelenburgova ulica 6/U.

Vabilo na narocbo.

„Rdeči prapor“

Upravništvo „Rdečega Prapora“.
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simpatij. Razburjenost proti visokim gospodom je
velikanska. Klic po odpravi nepotrebnega nad
zorstva nad ljudskim zastopstvom se pa gotovo ne
bo ustavil ob angleški meji. in zato ima ondotni
boj širši pomen, katerega se gotovo zavedejo tudi
razni visoki gospodje v Avstriji.

Shod unije rudarjev na Dunaju.
Dalja in konec.

Neuberger (Falkenau): Pri našem rovu se
je pripetilo prošlo leto sedem smrtnih nezgod, ki
bi se ne bili pripetili ob dobrem nadzorstvu. Da
našnje nadzorstvo je smešno. Rudniško vodstvo
ve dan prej, da pride uradnik, pa se vse pripravi.
Od asistentov ne moremo nič pričakovati. Razen
tega bodo imenovani ljubljenci rudnika in morda
še stavkokazi.
Dr. Karpeles: Po katastrofi v rovu Hohenegger leta 1896 je zbornica poslancev pozvala
vlado soglasno, da naj predloži zakonski načrt
glede tega in da naj se rudniški nadzorniki volijo
po rudarjih ter naj jih država plačuje. To je bil
sklep, ki ga hočete danes. Trinajst let je na papirju.
Zbornica je potem sklenila zakon, ki ni veljal
mnogo, pa nekaj vendar; tega pa je gosposka zbor
nica zavrgla s pomočjo vlade. Kljub temu je vi
deti, kakor da se misli, da sem jaz odnehal od
zahteve, ki jo imajo rudarji vseh dežela. Saj sera
vam rekel, da se je to dalo v delavskem prisvetu
doseči, kar je zbornica pred 13 leti sklenila. Toda
s tem ni bilo nič doseženega.
Ce govorite o varnostnih paznikih se spomi
njajte, da je odsek proti našim glasovom sklenil
z enim krščansko-socialnim in enim nemško-nacionalnim glasom, da naj upravičuje že četrtinska manj
šina zastopstvo. Kar niti pri političnih volitvah,
kjer bi imelo smisel ne moremo doseči, se hoče
tukaj uvesti ko nima pomena. Imamo precej rovov,
kjer bi imeli podjetniki četrtino glasov ter bi za
htevali zase kandidate, ki bi ne bili v interesu de
lavstva. Ce bi se uvedla manjšinska pravica, bi
dobili — neglede na to, da zakona ne maramo —
popolnoma ničev zakon. Nihče ne bo mislil o vas,
da hočete odnehati od svoje zahteve. S kakršno
predlogo naj pač vlada pride, naša prva zahteva
bo: Zahtevamo voljene nadzornike 1 Ako bi se to
ne dalo uresničiti, se bomo vprašali, kaj se da
izvojevati.
Trdi se, da asistenti ae pomenijo prav nič.
Taka je pa pač naša moč, da bodo imenovani so
cialni demokrati. Boljši bi vendar bili, nego var
nostni pazniki, ki bi bili popolnoma odgovorni, a
napraviti bi ničesar ne mogli. Teb asistentov se ne
da primerjati s kraljevimi v Nemčiji. Člani so ru
darske oblasti, kakor rudniški glavar sam. Rud
niški nadzornik bi imel torej mnogo več pravic
nego obrtni nadzornik, ki sme sicer v tvornico, a
mora naznaniti nedostatke magistratu itd. Ru
darski uradnik sme pa tudi odrejati sam. Vse je le
od tega odvisno, kako se nam je že posrečilo vzgo
jiti oblastva. Slabe so razmere v rudarstvu res,
toda drugačne nego pred 20 leti. To je namreč
uspeh organizacije, da smo spremili uradnike. Med
dvornim svetnikom Homanom, ki je za nadzorstvo
in dvornim svetnikom Zechnerjem, ki je bil šef
nadzorstva pred desetimi leti, je pač razlika.
Ce sprejmemo nekaj, še nismo prenehali S
bojem. Ge ničesar ne storite, razen da načelno sta
vite zahtevo, delate ie v roko nasprotniku. Ce skle
nemo Ie resolucijo, je podjetnikom ljubše, kakor
pa če napravimo v praksi korak naprej. Zado
voljni ne bomo, dokler ne dobimo voljenih nad-

Zornikov; ampak varnostnih paznikov nečemo, že
posebno pa ne po proporcinalnem volilnem si
stemu; če sprejmete to, kar smo pribojevali ot
podjetnikov, je to že velik napredek.
Poslanec Schrammel pojasni na izvajanja Pokornya, da besedila v smislu avstrijskih zakonov
ni bilo mogoče drugače sestaviti, zakaj nikakor ni
mogoče umeti pod izrazoma «obrtne in obratne
tajnosti» okoliščin, ki so zaradi njih trpeli delavci.
Načrt je predložil leta 1896 poslanec Pernerstorfer,
pa še nikoli niso v čera rudarji ugovarjali.
Poročevalec Ebert (zaključna beseda): Pri
znavam, da se ob današnjem razmerju političnih
strank ne da doseči tak zakon, kakršnega želimo.
Trdili smo že večkrat, da so rudarske oblasti pre
obložene in da zaraditega ne morejo opravljati
nadzorstva. Ce se nadzorniki pomno žs, je prav. Ne
bom rekel, da kompromis premalo obseza, preveč
obseza: da se namreč pazniki ne smejo brigati za
mezdne razmere in da ni zanje nikakršnega varstva.
Ni pa res, da bi se ne dalo na kompromisu ni
česar spremeniti. Kaj dobimo vsled kompromisa in
kaj izgubimo? Zagotovila vlade, da dobimo asi
stente, še ni. Ce pa imenuje med 60 asistenti deset
socialnih demokratov, jih lahko porabi na Ti
rolskem; na severo-zahodno Češko, kjer je toliko
nevarnosti in varnostne razmere tako slabe, pa naj
pošlje nemške nacionalce in krščanske sociales, ki
bodo socialno-demokratične paznike lovili pri po
slovanju. Zaraditega je to, kar izgubimo važneje
nego to, kar pridobimo. Da bi morali imuniteto de
legatov žrtvovati, tega rudar ne more razumeti,
zdelo bi se nam, da tega ni treba. Sicer sem pa
bral v nekem podjetniškem listu, da tadi podjet
niki niso zadovoljni s kompromisom.
Ko je bila končana razprava o zakonodaji
glede rudarskega varstva, je poročala komisija za
pregledovanje predlogov, ki je sestala iz sodrugov
Ebert, Jarolim, dr. Karpeles, Reumann, Schram
mel in zastopnika nemške rudarske zveze Pokoruya.
Poročal je v imenu komisije Ebert o resoluciji te
vsebino.
Resolucija glede delavskega časa in
nedeljskega počitka zahteva:
Unijski shod avstr, rudarjev, zastopajoč več
nego 33.000 organiziranih rudarjev, izreka, da je
avstr, zakonodaja glede rudarstva zastarela, in da
posebno nedostaje določb, glede odvrnitve nevar
nosti ali vsaj nje zmanjšanje, v katerih se naha
jajo rudarji. Kako zelo je izročeno rudarsko delav
stvo vsled dobičkarstva rudniških posestnikov, do
kazujejo uradni izkazi glede obolenj, težkih in
smrtnih poškodb kakor tudi znani vzroki nezgod
posameznikov ali množic. Ker je pridobivanje na
ravnih zakladov izročeno poželjivosti rudniških
lastnikov, se izpostavlja rudarje hoté in brez
vestno številnim nevarnostim, ki jim strežejo po
zdravju in življenju.
Kako daleč seza dobičkaželjnost lastnikov rud
nikov je potrdila tudi vlada, ki pravi v svojem
poročilu k predlagani noveli, da isti izkoriščajo
večkrat pravico do rudarstva proti interesom splošnosti in krivično. Zbor obžaluje, da se je vlada s
svojim predlogom umaknila, ker ta ni bil po volji
lastnikom rudnikov, in sicer v škodo državi. Sla
bost vlade napram rudniškim lastnikom dokazuje,
kako je z rudarskim varstvom v Avstriji.
Glede izboljšave varstva rudarjev zahteva zbor:
1. Uredbo osemurnega delavnika za rudniške
delavce v rovih in zunaj njih, vštevši vhod in izhod
ter polurni odmor. Delo v jamah z večjo toploto
pa še skrajšaj na šest ur:
2. Zakonito izvedbo 36 urnega nedeljskega
počitka, tedensko plačavanje ter prepoved dela za
žene in otroke.
Resolucija glede nadzorovanja rud
nikov zahteva:
Zbor zahteva, ker se kljab večkratnim zahte
vam še vedno ni uvedlo rudniško nadzorstvo in
ker je uvedeno nadzorovanje po revirnih uradnikih
docela nezadostno, zopet odločno, da se izvede
uspešno nadzorovanje, ki ga delavstvo zahteva.
Načrt vlade, ki je namerjala pritegniti zadružne
delegate kot varnostne paznike, se ne sme in ne
more smatrati kot izpolnitev rudarskih zahtev in
zbor odločno protestira proti takšni izvedbi. Po
polnoma izključeno je namreč, da bi nadzorniki,
ki so izročeni na milost in nemilost podjetnikom,
ker nimajo nikakršnega zakonitega varstva, utegnili
strogo nadzorovati rudnik, življenje in zdravje ru
darjev, kar je tako nujna zahteva.

Sklene se dati iz vsakega revirja enemu go
Zbor zahteva kakor doslej glede zanesljivega verniku besedo. Zastopniki okrožij severo&šk'h,
nadzorstva, od države plačanih in iz med rudarjev falkenaviiih, moravsko-ostravskih in severnih
vzetih in naravnost voljenih rudniških nadzornikov. X” odjeku besedi. Cii.« (Rosice) je za
Neglede na to glavno zahtevo, ki jo ima za manjše zvišanje prispevkov, ker zastopa mlade po
stopati zveza soc.-dem. poslancev v državnem družnice ki jim ae more ugajati zvi-anj«. Zjdosh
zboru, pričakuje zbor, da se že sedaj izpopolni W X, ie se ee da drugih dajatev, nege .t»korDe
rudarsko nadzorstvo odredbenim potom in čimprej
liste tedensko. Pahor»/ ,B““ h“' /gî?’
imenuje primerno število nadzornikov izmed ru
starejše podružnice za zvišaaje. .. u
js»*
darjev, da se uvede stalno nadzorstvo. Naloga teh
izjavi, da je v njegovem okraj« vzbmhl
J*
nadzornikov ne bodi le rudarsko-policijski moment,
mnogo nevolje in priporoča, na; se uvea
nego tudi vsi drugi obratni momenti, ki so v
višjimi prispevki in višjimi dajatvami. J IS
’
zvezi z varnostjo v obratu in življenju ter zdrav (Nürschau) pravi, da se boji, da izgube čiaae,
jem rudarjev, Vlada naj ukrene event. odredbenom
čeprav je večina delegatov iz njegovega revirja za
potom, da se da rudarskim nadzornikom varstvo,
zvišanje. Goba! želi, da bi se izpremenila bol
ki jih čuva pred vsakršnim nasiljem rudarskih lastni
niška podpora,
kov in njih uradnikov.
Glasuje se o vseh predlogih komisije naenkrat
Resolucija glede zavarovanja rudar- in so bili soglasno sprejeti.
j e v zahteva :
Izvoljeni so bili: Načelniki: Anton 3 ar el im,
Zbor odločno protestira proti nameri vlade, ki Tura? Peter Cingr, Mor. Ostrava; Iv. Zalesky,
hoče še dalje puščal' rudir k delavstvo v neza- Lindau (Češko). Načelstveni člani: Jakob Vrba,
Vaehlab pri Mostecu ; Adalbert K a u p a, Kopice pri
slišni upravi rudniški > 1 ł •
Čeprav se je izkazalo, da bratovske składnice Mostecu; Vincenc Grübl, Bartelsdorf pri Mostecu ;
ne zadoščajo svojim socialnim namenom ne za bo Albert H a u b e n y, Karbice ; Anton D vefak, Hohen
lezen, onemoglost, starost, ne za vdove in sirote, stein pri Karbicah; Fran Kofinek, Bricb. Pregled
je razvideti iz vladne predloge glede socialnega za niki: Franc Schrettr, Maltheuern pri Mostecu ;
varovanja, da pri ostane rudarjih nesposobna za Anton Pylmayer, Graupen; Venceslav Hein,
varovalna uredba, ki služi v zatiranje rudarskega Kostenblatt.
Poslanca S eh ram m el in Brozik čestitata unij«
delavstva. S pomočjo bratovskih składnic se tudi
za rudarje veljavno koalicijsko pravo onemogo skemu zboru za sklepe, ki pomenijo napredek ru
čuje in bratovske składnice so pravcata ovira svo darske organizacije. Zwań zg er (Ljubno) zahvali
bode rudarskega delavstva.
vse, ki st» pospeševali delovanje kongresa.
Vlada namerava tudi nezgodno zavarovanje
V svojem sklepnem govoru naglaša načelnik
rudarjev, dasi so ji znane te ekolščine, poveriti J a rol im: Vsi smo zvesti, da so naša posvetovanja
podjetnikom kot zadružno uredbo. S tem bi se na za rudarsko organicajo največjega pomena in da
prtila rudarjem nova odvisnost, namen, ki ga zbor je to zborovanje mejnik v novem razvoju orga
kar najodločneje obsoja in zavrača.
nizacije. Razprave so bile povsem stvarne in če
Zbor zahteva: Popolno odpravo bratovskih prav so se pojavila različna mnenja, se je vendar
składnic, nvrstitev rudarjev v področje teritorial
dosegel sporazum. Ker se je sklenilo zvišanje do
nih zavarovalnic proti nezgodam in v splošno so neska soglasno, nam to izpričuje, da so vsi dele
cialno zavarovanje, ki naj tudi vdovam in sirotom gati prepričani, kako potrebno je povečati moč in
daje namesto odpravnini pokojnino (rento).
točnost organizacije. Z zadovoljstvom se lahko
Vse tri resolucije so bile sprejete soglasno brez ozremo na soglasno sprejete sklepe in tudi na
debate.
zborovanje. Končali smo torej svoja posvetovanja
Dalje ja bil sprejet predlog Oberdorferjev in in z rudarskim klicem zaključujem zvezni shod.
dr. : Pred vsako akcijo glede zakonodaje, ki intere
sira rudarje, naj se strankine instance sporazumejo
z rudarsko centralno organizacijo.
Opereta. V soboto je gostovala gospa Pola
V naslednjem slede še sklepi o organizaciji.
Posvetovanje o izvedbi organizacije in povi kova, član zagrebškega gledališča, kot Deuiza v
znani opereti «Mamzel Nitouche». Pred kratkim je
šanju prispevkov in višjih dajatev poroča najprej
v tej vlogi prvič nastopila gospodična Thaler
poročevalec komisije za pregledovanje predlogov.
jeva, ki je pokazala, da ima za take partije lepe
Poročevalec Pohl (Falkenau) pravi, da komi sposobnosti; morda se res še razvije za dobro
sija uvideva potrebo zvišanja, če hoče doseči or subreto. Njen glas je, kar je znano že iz raznih
ganizacija potrebno točnost Predlogu, da bi se epizod, prijeten in dobro šolan, ni pa posebne
krepak. Njena Deniza je pa pokazala tudi čedno
uvedel nov razred z višjimi doneski, komisija ni igro, le da ni bila dovolj objestna in predirna
pritrdila. Sicer pa predlogov načelstva ni dosti iz morda gre to nekoliko na račun prvega nastopa v
preminjaia. Donesek 30 v se naj zviša na 40 v, večji vlogi, ki pač provzročuje nekoliko «treme».
oni članov do dvajsetih let, žen in provizionistov Prispodabljanje bi bilo seveda neumestno; vsekakor
od 15 r na 20 v. Prispevek za pogrebni sklad 1 pa je bilo zanimivo, po tena eksperimentu videti
zopet rutinirano in znano pevko, kakršna je gospa
krono in 60 v, za solidarnostni sklad pa naj od Polakova, ki se prišteva danes sploh prvim
padeta tako, da bo znašalo zvišanje sedem in tri subretam. Skoraj nepotrebno je govoriti o njenem
vinarje na teden. Doslej te je odmenjalo v rezervni
polnim, zvenečem glasu in o njeni dražestni igri,
fond po 20 v na mesec, zdaj pa naj se odmerja ki zna izrabiti najnezuatnejši detajl in ga pripraviti
po 6 v na teden temu namenu in bo ta »Had do veljave. Milo se je pa človeku pač storilo kakor
ob gostovanju gospoda Borštnika, če se je
ojačen za eno četrtinko. Prosti prispevkov naj bodo
spomrnl, kaj smo ie vse imeli v Ljubljani in iibrezposelni in bolniki kakor doslej. Brezposelna pod &u,
“• J^ov 3e hil gospod Bohuslav v vlogi
pora naj se zviša po treh in petih letih dnevno za
~aæsùna._ Dvoma B! več’ da ïna ta pralec izvrstno
10 v, bolniška podpora pa naj ostane ista; na karakterizirati, pa naj gre za komične aii za sesprotno pa naj se podpora za slučaj smrti izvede nozne značaje.

Umetnost in književnost.

tako, da se plačuje tudi po smrti članov z nižjim
doneskom isti znesek. Zaradi tega zvišanja se mora
tudi donesek invalidov, ki plačujejo dalje le zato,
da dobe njih svojci smrtnino, zvišati od 1 krone na
1 krono 20 vin. na leto. Kot svojci veljajo vsi so
rodniki, ki je ž njimi pokojnik živel v skupnem hiševanju. Ne priporoča se pa zvišanja podpor za
slučaj smrti žene članove, kakor je predlagalo na
čelstvo. Kot novo dajatev bodo člani tudi dobivali
tri obstoječe strokovne liste trikrat tedensko po
družnicam bo pa ostalo od tedenskega doneska
namesto 9 v odslej 11 v in dalje se določi gotova
podpora iz rezervnega zaklada, ki naj se izplačuje
ne šele s pričetkom četrtega tedna, nego že , ni
četkom tretjega tedna. Na željo ostravslnh članov,
ki se sklicujejo na mesečno izplačevanje mezde v
svojem okrožju, da se naj plačuje podpora šele ■
letim tednom, se prepusti načelništvu, da na orad
oj okrožnega odbora določi za tisto okrožje J’
četek izplačevanja. Samični člani, ki žive , s£
k. so za delo nezmožni, àli z nedoraslimi braü«
sestrami, imajo «,te pravice kakor oženjeni
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. p« volitvah je imela sama vse v rokah;
ctl pamet, iakor -e sama toteia 5b kef je yjub
’odlla ’ 7 &orela, ni vedela, kaj početi; da bi
T^mS ,r-jfâv!jene. Bilo je res smešno, ko ję venJ10 da^t wtattz proti volitvam, ki jih je bila
daL ftiila. Ni ji pa bilo dosti, blamirati se le
5!2< ampak se je hotela dvakrat. P?vič pri
^','-aam glavarstvu, drugič pa Pri namestništvu.
5=wrs je bil pa odbit od ołwh. Vseeno še ai mi/oval, ampak je prizkusil* s™J0 srečo na dru;
način. Dogovorila se je " v,seIB’ zas>topmki deloda
jalcev, ki so bili izvoljeni, da so deraisionirali.
Dnala ie da zdaj »l«d« razveljavi volitve, odnosno
razpusti ’ Odbor. Re«ži. ,mso sedeli, da so kljub
vsem demisjs® delodajalcev vendar delavski za
stopniki iMepM’i vkdn pa more le tedaj razpustiti
odbor, kadar ni sklepčen. Blamirali so se torej še
UetjiJ, Racionalistične spletkarije niso imele drugega
reiu//ala, kakor da se je zavlačil občni zbor. Konâw je bil vendar vseh komedij konec in občni
zbor je bil v nedeljo, 28. novembra. Izvoljeni so
bili: V odbor sodrugi Angel Buttignoni, Šte
fan Dorigs, Ivan Faragona, Ivan Jelčič, Srivio Tomadori, Anton Pirc; v nadzorništvo Gregor Endrigo, Miha List, Josip Morek,
Ivan Perselo; v razsodišče Marko Pernar,
Anton Marjetic, Anton G or ich. Tako ima bol
niška blagajna po desetih letih zopet svoj odbor,
ki ima v sebi zagotovilo za napredek te delavske
institucije. Omeniti je ob tej priliki še,
stro
kovne orgaaizacije v Pulju jako dobro napredujejo.
Posebno lepo se razvija zidarska organizacija, ki
ima zlasti po zaslugi sodruga J elfiißa že 400 čla
nov. Zadnji čas se je ustanovila tudi organizacija
železničarjev, katero se je vpisalo nad 80 članov.

Starejše orgaaizacije se pa lepo razvijajo.

Domače vesti.
— Via lili aapflojajo zadnje čase nasprotniške stranke, da bi nalovile kaj delavcev na svoje
limanice in posebno kkrikalci nastavljajo mreže
in se trudijo na vse kriplje. Da nimajo sami no
benega pojma o delavskem vprašanju, je stara reč ;
vidi se pa to tudi odtod, ker ne znajo nič drugega
pod milim nebom, kakor posnemati oblike so
cialno -domokratičnh organizacij. Seveda je tudi
oblika lahko važna, toda sama oblika je mrtva, če
ni v njej pravega duha. Zato morajo vse klerikalne
«delavske» organizacije ostati mrtve. Ker dela so
cialna demokracija javno pred vsem svetom, se
veda ni bilo teško izvedeti, da se delavske orga
nizacije centralizirajo, kar pomeni, da združujejo
svoje moči in jih na ta način povečujejo. Pa so
šli pobožni gospodje In so hoteli kopirati tudi to.
Ustanovili so »Jugoslovansko strokovno zvezo». Mi
slijo, da bodo s teni privabili delavce in jih potem
izrabljali v svoje politične namene. Pa se motijo.
Nekoliko spoznanja jim je prinesel njihov smešni
«Vseslovenski delavski dan», ki je bil tako klavetn,
da so bili vsi poparjeni. Škofov «Slovenec» je v
zadregi čvekaril, da je bila dvorana nezakurjena,
a je zato prišlo samo 500 delavcev in delavk.
loveka je vse šegetaio, ko je čital to. Ce bi bili
tretjeredniki res imeli 500 ijud’, bi bil «Slo
venec» naredil iz njih vsaj 3000. Kaj pa je tem
matematičarjem, dodati ničlo? Ampak katoliškemu
žurnaiistu se je poznalo, da je bil v taki zadregi,
kakor operetni Celestin, ko ga «gospa mati» zaloti,
da se je povrnil, pa zakliče: «Ježoš, kako neumno
se lažem!» Tako malo ljudi je bilo, ker je bila
dvorana nezakurjena ! Kdo jim je pa povedal, da
ni zakurjena, he? In še zvečer jih ni bilo na ve
selico zaradi t»ga? O, o, oi Ce je dvorana ob 9.
dopoldne mrzla, se do večera lahko desetkrat raz
greje Î... Stvar je le ta, ker vedno več delavcev
spoznava, da je vsa klerikalna «delavska» organi
zacija ostudna sleparija. Klerikalci hodo morda or
ganizirali delavce za boj proti klerikalnim izkori
ščevalcem, kaj? Naučili jih bodo, da naj stavkajo,
«e jih popovski podjetniki in popovski bratci iz
koriščajo do krvi? . .. In, zdaj ta «Zveza» 1 Kakšen
pa je njen namen? Ločiti hočejo slovenske de
lavce od drugih, to se pravi, pahniti jih hočejo v
osamljenost, zato da ne bodo zmožni za boj, Na
svojem shodu so imeli deset ali še več «referatov».
Kaj so vsi «referati» drugo kaker vezanje otrobov,
če se pa delavcem ne pove, da so podjetniški in
teresi nasprotni njihovim, če se jim ne pove, da
tiči pravi vzrok njihove bede v sedanjih družabnih
uredbah, če se jim ne pove, da je za delavsko
moč potrebna združitev delavcev vsega sveta ?
ŠvindH Socialno-demokratične organizacije skle
pajo zveze po vsem svetu. Cela vrsta strok ima
že take mednarodne pogodbe. Ce pride organiziran
tiskar ali kovinar v Lipsko ali v Hamburg ali v
Berlin, uživa enake pravice kakor v Avstriji. Ca
je slovenski delavec mednarodno organiziran, ve,
da bodo organizacije po vsem svetu skrbele, da se
ne kazi stavka, če jo morajo naši delavci razgla
siti. Nikdar ne bi oaogli švedski delavci doseči
svoje zmage, če ne bi bili mednarodno organizirani,
vsled česar so dobili nekoliko milionov podpore za
boj od vseh strani sveta. Na kaj se naj pa zanaša
delavec v klerikalni organizaciji? Da bodo tercijalke
atolile eoieokranc zanj P To mu bo pa pomagalo
v boiu/
. To spoznavajo delavci in zato so siti
^aineira «reševanja», ki jim ni izboljšalo polo
gi iti za toliko, kolikor je črnega za nohtom.
pojdejo fekv/adl-organizacije sploh rakom

Ž

^igat j* iabim

gori.

Klinča 1^ dinamitom. Vsled neverjetne
neprevidnosti se je zgodila dne 2. t. m. v Bohinju
strašna nesreča. Neki Martin S vaja, po domače
Mlakar iz Gorjuš, je hotel z dinamitnimi patronami
nekaj razstreliti. Ker so pa patrone v posodi, v
kateri jih je pripravil že dan prej, primrznile, je
šel k ognjišču, na katerem je gorelo, da bi jib
otajal. Seveda se ni moglo zgoditi nič drugega,
nego da so patrone eksplodirale. Posledice so
bile. grozne. Svojstovo ženo in troje otrok je
ubilo, njegova sestra in on sam sta pa težko ra
njena. Za sestro sploh ne upajo, da bi mogla
okrevati._______________________ _

Zadnje vesti.

za shod. Naznanilo, da je shod prepovedan, je
razburilo množico. Ge bi policija količkaj poznala
psihologijo mase, bi bila to lahko naprej vedela.
Demonstracija je bila izza tega skoraj neizogibna.
Mogoče da bi bili šli ljudje tudi po dovoljenem
shodu demonstrirat; ampak po prepovedanem je
bilo gotovo, da pojdejo, ln tudi to je gotovo, da
so bili bolj razburjeni kakor po rednem shodu. Kaj
je torej policija profitirala ? Ko se je demonstracija
razvila, je policija postala nervozna. Pri «Rdečem
mostu» se je trudila, da bi razkropila demonstrante ;
to se ji ni posrečilo. Uradno poročilo samo pripo
veduje, da je večina prišla na borzni trg. Od druge
strani so prišli italijansko-nacionalni demonstrantje ;
bilo je več spopadov, tudi dva strela sta zadonela
z italijanske strani. Policija meni, da sta bila
slepa, ker ni bil nihče zadet. Po dolgem trudu
se je posrečilo mnogobrojni policiji, razkropiti dé
montrante na obeh straneh. — Kako bi pa bilo,
če bi bila oblast dovolila oba shoda ? Eden bi bil
zboroval tukaj, drugi tam iu zelo verjetno je, da
bi se bila končala oba sočasno, torej se tudi
nasprotni demonstraciji najbrže ne bi bili vršili
obenem. Pa če bi se že bili, V čem bi bila razlika ?
Le v tem, da bi bila policija lahko bolje priprav
ljena. Ne mislimo: Pripravljena za razganjanje de
monstrantov. Po našem mnenju ima vsakdo pra
vico demonstrirati. Oblast ima seveda pravico in
nalogo, skrbeti za javno in zasebno varnost. V ta
namen pa res ni treba razganjati demonstrantov
kar jih navadno še bolj razdraži, ampak bilo bi
dovolj, če bi poskrbela, da ne bi bili mogoči spo
padi. In to ni pretežka naloga, če se ima na raz
polaganje toliko moštva kolikor v Trstu. Deber
kordon navadno zadostuje. Tega bi se tržaška po
licija lahko naučila celo od dunajske.

Politični položaj. Dunaj 6. decembra. «Ce
ne bo dežja, bo morda lepo, mogoče je pa tudi,
da bo sneg ; pa tudi izpremenljivo vreme in izklju
čeno; prav tako jasen je politični položaj, zname
niti rezultat politike meščanskih strank. Ako bi se
spisale vse vesti, ki krožijo v kuharjih, v klubskih
sobah strauk in v časopisju, bi moral človek do
biti nedvomni vtisk, da se dela avstrijska politika
v blaznici. Ce se iz vsega izlušči tisto malo, kar je
pozitivnega, ostane komaj dejstvo, da se je rekon
strukcija kabineta približala uresničenju. Toda kakšna
bodi in kakšna bo rekonstrukcija, je še vedno uganka.
«Neue Freie Presse», ki ima stiske z Bienerthovim
ministrstvom, take stike, da pravzaprav ona uka
zuje, kaj se ima zgoditi, pravi, da je po obzorju
«stara, dobra koalicija». Po namigavanju tega gla
sila velekapitalistov bi imeli izstopiti štirje ministri
in namesto njih bi se imela imenovati dva Nemca
in dva Ceha. Borzijanski organ celo ugiba, da bi
se imela ta izprememba izvršiti v najkrajšem času.
Hudobnost lista, ki sovražni socialno demokra
cijo in parlament splošne in enake volilne pravice
iz dna duše, je očitna v tem načrtu. Špekulacija
čednega glasila je pač sledeča : Kakršnakoli
rekonstrukcija daje Bienerthu priliko, pozivati se
na svojo dobro voljo. Teka rekonstrukcija pa se
Linbljana n mestni trg
veda ne bo zadovoljila Slovanske Eaote; najbrže
razpošilia ure, zlatnino In
srebrnino na vse kraje sveta,
jo bo provocirala, da začne zopet s kakšre ob
obrnite se zanesljivo na domačo slovensko
strukcijo in tedaj ima Bienerth najboljši izgovor,
tvrdko. — Veliki novi cenik zastonj,
da zavije parlamentu vrat. Nova Preša in njeni
Novost : Ploščnata, tanka, prava
patroni le pozabljajo, da bi vlada s tem tudi sama
nikelnasta Anker -Koskopf ura na 6
sebi zavila vrat, zakaj Rauchovske vladne umet
kamnov, pokrovi ostanejo vedno beli,
prav natančno 36 ur idoča K 4-50. —
nosti v Avstriji vendar niso mogoče. — Nemške
Srebrne ure od 6 K naprej. — Večletno
stranke baje zahtevajo, da se mora popolnoma
jamstvo. Ako blago ne ugaja, se denar
rešiti proračunski provizorij, preden nadaljujejo
vrne nazaj. — Verižice s slov. trakovi :
pogajanja. Pripoveduje se celo, da so Č hi pri
nikelnasta K 1*20, srebrna K 5'—. 33
pravljeni dovoliti še rešitev nekaterih drugih točk
dnevnega reda. — Poročalo se je, da ima Povše
postati jugoslovanski minister; klerikalci zanikujejo
Častiti gospod
to kandidaturo z vso odločnostjo. Slovenski libe
rami se postavljajo na stališče, da ne sme izmed
Jugoslovanov noben Slovenec postati minister, češi
položaj je tak, da ne bi mogel ne liberalec, ne
lekarnar
klerikalec odgovarjati razmeram. (V tem zmislu
piše tudi današnji «Slov, Narod». Op. ur.)
Delegacija. Dunaj, 5. decembra. Uradao se
poroča, da bode delegacije dne 27. t. m. sklicane
Vašo tinkturo za želodec sem že vso
na tri dni, da dovolijo proračunski prov.«
z o rij. Nemške stranke so se že dogovarjale z
madžarskimi, pa ne bo ne na eni, ne na drugi z velikim uspehom porabil, katero iz srca
strani težav za provizoričen proračun. — Da vsled
avstrijske in ogrske krize tudi v delegacijah ne priporočam v veliko korist vsaki družini
more biti več govora o rednem proračunu in o
pravi proračunski debati, je naravno. Dokler imamo ter se Vam iskreno zahvaljujem in prosim,
institucijo delegacij, bila bi pa prav tam politična
debata nadvse važna, posebno letos z ozirom na blagovolite mi poslati še 24 stekleničic Vaše
aneksijo Bosne in Hercegovine in na splošno zu
nanjo politiko, ter z ozirom na ogromne milita tinkture za želodec.
ristične zahteve. Vidi se torej, kako nespametna je
Z odličnim spoštovanjem
politika slovanskih meščanskih strank, ki na radost
vlade onemogočajo odločilne besede o najtehtnejših,
Josip Sterle
prav za slovanske narode važnih političnih vpra
posestnik
In premlranl medvedji
šanjih. Parlament ne zboruje, delegacije ne zbo
loveo
v
Korltnloah,
poita Knežak
rujejo stranke ne pridejo do besede, med tem
ppl Št. Petru na Krasu.
pa vlada dela, kar hoče; saj ima izgovor, da
zaradi nedelavnosti zakonodajnih zborov ne mo
rejo obtičati vsi opravki!
Ogrski krizi, Budimpešta, 6. decembra.
Najnovejše vesti zagotavljajo, da bo ogrska kriza
v bližnjih dneh rešena na ta način, da se imenuje
provizorično ministrstvo, ki bi imelo skr
beti za to, da se reši v budimpeštanskem državnem
zboru proračunski provizorij. Na to bi se
razpustil državni zbor in provizorično ministrstvo
le» v trfgovlni ® pejpirjerra
bi razpisalo in vodilo nove volitve. Na čelu tega
kabineta bi bil bivši naučni minister Vlašič ali
pa grof Tasilo F est e tič. Med tem se nadaljujejo
avdience na Dunaju, le državnozborskega predsed
Ljubljana, Sv. Petra cesta 31.
ništva ni mogel sprejeti cesar, ker je Na va y težko
obolel.
Nacionalne damonalracljo. T r 31. 6. decem
bra. Včeraj je bila v Trstu zopet živo. Napovedana
sta bila dva shoda. Prvega je sklicala italijanska
učiteljska zveza, da protestira proti slovenskim
šolskim zahtevam; drugega so sklicali slo na stroških v gospodinjstvu in vobče trdno zdravje
venski narodnjaki, da protestirajo proti italijanskemu dosežejo v rodovini tiste gospodinje, ki kupujejo
protestu. Oba shoda sta bila napovedana že za namesto kave, čaja, sladnega čaja i. t. d. najboljše
zadnjo nedeljo pa sta se preložila za osem dni. in najcenejše hranivo, imenovano
62—11
Kaj je bolj naravno, kakor da se je policija ustra
------ Sladln......... —
šila? Ia napravilo je edino, kar zna napraviti : Pre
povedala je oba shoda. Sebi ni s tem prav nič t. j. dr. Trnkoczyja sladni čaj. Sladinu je treba
pomagala, dela si je napravila s prepovedjo Se več dodajati malo mleka in sladkorja, zaradi lega se
in v ogenj je vlila olje. Slovenski narodnjaki so pri njem mnogo prihrani. En zavoj */< hg velja
rekurirali proti prepovedi; rekurz je bil odbit, od 50 vinarjey. Po pošti pošiljamo najmanj pet zavojev.
lok je prišel zadnji hip, ko šo se ljudje že zbrali Glavna zaloga v Ljubljani, lekarna Trnkoczÿ,

H. Suttner

Gabrijel Piccoli

52-3

v Ljubljani.

Kupujte

Ivan Vrečko

W

"

Zaradi preselitve 10 7» popusta.

°/o prihranka

9

V
Iibaja t LJnbljani vsak
torek, četrtek in soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K:
za četrt leta 3*50 K, mesečno 1.20 K.
za Nemčijo za pol leta 7*90, za četrt
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9*50 K za četrt leta 4*80 K

. Pasanuna Afiavtlfea 19 >.

Glasilo Jugoslovanske socialne demokracije.
134. štev.

V Ljubljani, v četrtek, dne 9. decembra 1909.

NASLOVA: Za dopise in rokopise ra list: Uredništvo
-Bdečega Prapora», Ljubljana. — Za denarne pošiljatve
naro -tla an list, reklamacije, inserate i. L d. : Upravništvo
Sdečega Prapora», Ljubljana, Šelenburgova ulica 8/II.

Pred dopolnilno volityljo na Goriškem.
Dopolnilna volitev vsled nesrečna smrti kleri
kalnega poslanca Jeriča iz splošne kurije na sloven
skem delu Goriškega bo torej v nedeljo 19. dec. L
1., torej ob času, ko se ae bo mogla nobena stranka
izgovarjati, da ni doma volilcev, ali pa da niso
aa razpolago. 2e radi tega utegne ta volitev poka
zat; prave sedanje razmere slovenskih strank. Ia
že iz tega razloga je dopolnilna volitev važne. Naj
važnejša pa je na sebi za klerikalno stranko. Kle
rikalna stranka ima dosedaj v kmečki skupini iz
voljenih 6 poslancev, v splošni 2, torej vsega skupaj
- poslancev, ki velijo skupaj s 6 poslanci furlan
ske kmečke ia splošne skupine 1 odbornika. Ako
klerikalna stranka zmaga pri ožjih volitvah, si ob
drži iz teh 2 skupin 9 pcslaacev proti 7 nasprot
ni® (eden slovenski narodnj, torej ima večino, in
v zvezi z liberalno italijansko stranko, zagotovlje
nega vsaj enega deželnega odbornik». Ako bi pa pri
dopolnilni velitvi propadla, obdrži le 8 po-lancev
proti osmerira nasprotnim, in za 1 deželnega od
bornika bi mora! odločiti žreb. Ker odloča žreb
tudi v skupini veleposestnikov, bi se tako klerikalni ;
stranki lahko priuštilo, da ne bi imela v deželnem
odboru nobenega zastopnika in bi so deželni odbor 8
sestavil tako, da bi imeli italijanski klerikald 1,
italijanski liberalci 2, in slovenski agrarci 1 odbor
nika, Sicer pa ima v splošni skupini odločujoči glas
dr. Gregorin, kateri odda svoj glas brez dvojbe
slovenski klerikalni stranki iz narodnega principa,
da bi si Italijani ne pridobili 3 mest v deželnem
odboru proti 1 samemu slovenskih strank. Kljub
temu mora biti dr. Gregorčič in Bjegcva stranka
gotova, zato že, da jej ni treba pogajanj na dve
strani, L j. s slovensko narodno in italijansko liberalno.
Klerikalna stranka se torej vrže gotovo z vso silo
v boj. — In ker je zmagala zadnjič z 2200 glasovi,
ni neverjetno, da prodre tudi sedaj in to tem lažje,
ker sta napredna in kmečka stranka dobršno de
moralizirani.
Agrarna stranka je po odstopu dr. Frankota
ođ predsedstva jela razumevati svojo pravo nalogo.
Dokaz za to je izborni članek ođ 2. dec. t. 1., kjer
odgovarja plitvina razlogom «Soče», ki trdi, da je
na edina, ki ima pravico zastopati vse stanove.
V članku se povdarja, da gre kmetu na Goriškem boj
poleg delavske organizacije, in dapredstavljata
ljudstvo na Goriškem le dve stranki,
kmečka in delavska. Priznava se pomen so
cialno-demokratične stranke in nje pricipielni nastop.
Iz člankov kmečkega lista veje prepričanje, da se
je treba otresti ttaljivosti naprednjakov tako kakor
klerikalnega terorizma. Radi tega je tudi naravno,
da nastopi pri bodočih volitvah s samostojnim kan
didatom, ako se morda veleposestnikom in inteli
genci, ki so ts v strank», zadnji čas ne posreči,
zopet skleniti kako nezakonsko zvezo z napredno
stranko.
«Soča», ki je predstaviteljica napredne stranke,
po nesrečnih volitvah «cer precej molči, ter je ta
molk več vreden in bolj pomenljiv, nego kokoda
kanje pred volitvami. Menda vsaj pametnejši v izvrfevnlnem odbora napredne stranke uvidevajo, da
kienkahima na Goriškem ni mogoče streti drugače,
nego z resnim organizatornim delom in a premis«
>20 konsekventno politiko» Ta pa na Goriškem
ks«»ie eno mogočo pot, tj. aporeden nastop naptedae,kmečke ia socialno^demokratičneatrsnke, Vsaj

posamezne skupine odgovarjajo približno tudi raz
meram : 3 poslanci iz splošne kurije gredo socialnodemokratični stranki, 7 poslancev iz skupine kmečkih
občin gre kmečki stranki, za naprednjake so čez in
čez dovolj 4 poslanci iz trgov in veleposestva. Ako
hoče «Soča» in izvrševalni odbor to umeti, pojde,
drugače pa plača bržkone račun napredna stranka
sama in nje zasluga bo, da se klerikaližem
na Goriškem še ohrani.
Socialno-demokratična stranka gre v volilni boj,
da vežba svoje čete in vzdržuje živo strankarsko
disciplino in organizacijo. — Posebno je nastop
socialno-demokratične stranke ob dopolnilni volitvi
apel na čete železničarjev! Pri zadnjih vo
litvah se niso posebno obnesli in dasi štejejo na
prog-h od Divače do Devina, od Opčine do Gorice,
Sv. Lucije in Podbrda, od Prvačine do Ajdovščine
gotovo svojih 400—500 glasov, se je pri zadnjih
volitvah 'g'asila morda tretjina, in čas je sedaj, da
železničarji pokažejo, ali razumejo, braniti svoje in
terese, ali ne. N. D. O. je zadaje mesece ravno med
železničarji jela ruvati na vse pretege, hočemo vi
deti s kakim vspehom 1 Številke občin ob želez
niških progah socialno-demokratični stranki natančno
povedo, ali smemo šteti na železničarje kot soc'aliste ali ne.

Reklamacije so poštnine proste
Nefranklrana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserati: Enôstopna petit-vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

Leto XII.

ministri s seboj. Toda ideje in načrti niso plodo
vite in politične misli, temveč
ideje ln načrti spletkarja.

(Odobravanje pri socialnih demokratih.) V bi
rokraciji imamo tuintam nadarjene specialiste, ni
mamo pa nobene politične glave. Odkar so prišle
široke množice na dan in odkar je nacionalno in
socialno vprašanje da’o času značaj, se izkazujejo
terezianisti boljinbolj nezmožne. Ministrski pred
sednik je v gosposki zbornici dejal, če bi bil pre
pričan, da bo zopet vse dobro, odstopi takoj on ;
saj ni treba, da bi bilo kar vse dobro; ministrski
predsednik bi moral tudi demlsionirati, če se vsled
tega le nekaj izboljša, če je ministrski predsednik
izgubil vero v parlament, tedaj mu ostaje samo
dvoje :
Razpustiti ali pa iti!
(Ploskanje pri socialnih demokratih.) On pa
ne stori ne enega ne dragega, temveč ostaja na
svojem mestu, ker je baje zgoraj trden. Ravno
ničaost in pomanjkanje samostalnih načrtov drže
ministrskega predsednika ua njegovem mestu.
Anektirala se je Bosna in Hercegovina pa se po
trebuje vlada, ki bi mogla oslabiti življenje
parlamenta in demokracijo, da bi se
okrepčal militarizem in napravile koncesije Ogrski.

Meščanska politika.

Nespametnost ln mesarenje nacionalnih alrank

Î2 govora poslanca Daszynskega v proračunski razpravi.

je v zadnjih letih omogočilo tako politiko. Nemci
so si pridobili s sankcijo «varstyenh zakonov» in
s podpiranjem nemških zahtev v češkem deželnem
zboru. Vojska je s pomočjo finančnega ministra
Bilinskega dobila stotine milionov. Ker se bodo
nasprotja na Ogrskem šele po novem letu prav
poostrila, se želi, da bi dobila vlada prosto roko,
da bi se na račun Avstrije lahko dajale koncesije,
katerih ne bi dovolil noben avstrijski parlament.
Naša politika je bila

G te tedne so šumele najtemnejše govorice o
poslaniki zbornici. Ob njeni smrtni postelji je stal
Mefisto prvega činovnega razreda, ki je
za pospešitev smrtne ure upravljal na zbornico
apel za apelom, katerih neodkritosrčnost je bila
naravnost razdražljiva. Meseca julija je imelo priti
do pogovorov med Slovansko Enoto in nemškimi
strankami, da bi bila zbornica postala zmožna za
delo. Toda pogajanja so se vedoma razbila. Akcija
drja. Glombinskega se je razbila, ker je stal
za njim ministrski predsednik, čigar časo
pisje je sistematično izkušalo, izpodkopati ugled
parlamenta pri ljudstvu. Na nedostojen način so
se preračunavale diete poslancev. Ta metoda bi
lahko zapeljala, da bi se porabila tudi za

civilno listo ln ministrske plačo.
Kaj bi se reklo, ako bi mi računali, če je
vsaka ura vredna tistih tisoč goldinarjev, ki se
plačujejo za civilno listo? Ko je ministrski pred
sednik popolnoma ustavil delo poslanske zbornice,
je šel v gosposko zbornico govorit Jedro njego
vega govora je bil slavospev birokraciji. Najširši
krogi prebivalstva so pa prepričani, da ima biro
kracija le nalogo, postaviti na mesto zakona
samovoljo. Dobroverno, kako zlorabljajo kr
ščanski socialci svoj vpliv na birokracijo in kako je
ua Galiskem birokracija v službah Kola Poljskega.
Pred desetimi leti je tedanji ministrski predsednik
dr. Körb er izjavljal, da je

reforma nprnve nelo nujna
ter je izdelal temeljni načrt za tako reformo. Dasi
so se opravki uradnikov od tistega časa zelo po
množili in se je nastavilo okrog 60.000 novih urad
nikov, se reforma ni izvedla. Delovanje birokracije
se tudi lahko opazuje ob volitvah in dovolj je,
opozoriti v tem ozira na gališke in dunajske vo
litve» Ne more se govoriti o stalnosti uprave,
temveč le o stalaosti na ministrskih klopeh»
Dr. Ren nar s Kje v vsej Evropi imajo stalno
vlado? Parlament mora biti stalen 1
Dasz/nski: Ministrski predsednik uteme
ljuje stalnost s idejami iu načrti, ki jih prinašajo

ekspozitura berlinske politike.
Zato so se izzivali Slovani, zato se je moril
parlament, da bi se dobila prosta roka v tej po
litiki za veliki obračun svetovno zgodo
vinskega pomena, ki se pripravlja. Kaj Bie
nerth govori ali o čemer molči, to je vseeno.
Važno je, kaj dela iu kaj je delal doslej.
To je pa tako jasno, da je mogel biti samo av
strijski parlament nesposoben, spoznati to. Me
ščanske stranke so pokazale zadnje leto popolno

pomanjkanje zgodovinskega zmisla.
Kakor mesečnjaki so hodili njihovi političarji
po tej zbornici ; pozabili so, da hoče živeti država,
ampak da hočejo živeti tudi narodi. Od
leta 1848. so se redno dajale pripravljati ob plo
dove političnih bojev. Meščanstvo v Avstriji je
vedno živelo le od daril, od drobtin. Živelo je od
obnemoglosti države izza 1866., pa od neorgani«
tiranja ljudskih slojev, dokler si ni delavstvo, ki
ui hotelo segniti, napravilo pot preko politično de
generirane buržoazije. Že dva desetletja vodijo de
lavci sami boj za politično svobodo. Delavstvo je
moralo samo leta 1905. začeti velikansko gibanje
za volilno reformo in meščanske stranke so ga z
malimi izjemami le ovirale. Spomnimo se le ua
Pergelta, Stürgkha, Tavčarja, na poljski
klub.
Ponosno naglašajo meščanske stranke, da so
narodne. Toda kaj so storile v tridesetih letih za
ureditev narodnega vprašanja? Razbijali so si
glave iu šipe, narodno vprašanje ima pa še vedno
podobo hudournika izza dežja, ki mora le uniče
vati. Iz te zbornice so napravili noriš”

ai co. Bič pomagajo spletati, ki jim bo žvižgal po
hrbtih.
Kaj je storila najmočnejša parlamentarična
stranka za ohranitev parlamenta? Kaj so storili
krščanski socialci proti zanikrni nacionalni hujska«
ri.i, ki jo glavno cionistično borzijansko glasilo
(»Neue Freie Presse») uprizarja dan na dan na
novo ? Vdali so se povelju cionistov,
talili so s volkovi.

Dopovedovali so nemškemu narodu, da ga
varujejo nacionalni «varstveni zakoni», niso jim pa
povedali, kako so ti zakoni nevarni v sedanjem
času in da jih bo v tridesetih letih, ko se izpre
mene naselbinske razmere, vzel hudič ... Izdaje se
izjava za izjavo; če bi se to dalo požreti psu, bi
na mestu crknil. (Veselost pri socialnih demokratih.)
Kje je vlada? Zakaj molči? Zakaj govore mi
nistri, če že govore, tako akademično, da je vsaka
razjasnitev nemogoča? Ce imate kaj povedati,
povejte ta v javni zbornici!
Meščanske stranke nočejo parlamentarične vla
de. Neki komunike pravi, da je koalicija izključena.
Včeraj je bila popolna koalicije, danes dela rekon
strukcija ; enkrat je na obzorju kakšen poslanec za
ministra, drugič pride iz gosposke zbornice govo
rica, da so tam iztaknili kapacitato. Včeraj se je
raznašal dovtip na adreso nemških nacionalcev:
«a 1 i h o č e t e s § 14. subvencije P» V dovtipu tiči
bridka resnica, da ne dobite teh subvencij s § 14.
Za državo, za armado, za birokracijo se bodo kršili
zakoni- Ce pa hočejo Nemci
za vsako ceno § 14,
naj jim vsaj Slovanska Enota ne daje prilike. Pcstranski skoki le škodujejo Slovanom. Cernu ro
mantika škiljenja čez mejo, ko ste tukaj lahko
močni, ker se milioni tudi z najbolj zvijačnimi
hirokratičnimi doskočicami ne dajo izpremeniti v
ničlo, ker se milioni ne dajo vladati z lažmi Nove
Prešel Vsakdo čuti, da bi bila napaka, če bi Slo
vanska Enota pomagala
častilcem § 14, hajlo-kričačem

s svojo taktiko.
Srečno smo dospeli tako daleč, da so postale
trombice gospoda Lisega nemogoče, da pravi Slo
vanska Eaota:
«Delati hočemo in vpliva hočemo imeti I» Ne
napravimo nove napake! Ne državne potrebe, o
katerih neprenehoma govore komunikeji,
ampak ljudske potrebe

kličejo povsod glasno: Na delo!
Govori se o šolah za manjšine. A kakšne so
še šole večin. Vseučilišča so pretesna, nedostaje
trgovinskih, obrnih šol, rudniških akademij. Sole
so popolnoma izročene klerikalcem, kar dokazuje
Wahrmundova afera. V Krakovem niso pustili di
jaka k maturi, ker je bil brez konfesije. To se je
zgodilo tudi hčeri nekega vseučiliščnega profesorja.
Javne stavbe, regulacija vodâ, železniške naprave
— vse je nezodostno in nerodno. Beda množic
narašča vsled
brezposelnosti ln draginje,

sto in sto tisoč kmetov se izseljuje, ne da bi se
kaj storilo za njih varstvo. V inozemstvu je danes
največje ponižanje, izjavljati se za Avstrijanca. Na
Pruskem in v Nemčiji so za avstrijske izseljence
vpeljali policijske legitimacije. (Cujtel Cujtel
pri socialnih demokratih.) In v takem položaju se
hoče izločiti parlament in vpeljati
gospodarstvo uradniških mlznic.

Zadnjo uro vas vprašujemo: Kam vodi to?
Ali je mogoče, da naj izgubi Avstrija ustavo tisto
leto, ko jo je pridobila Perzija? Ali mera biti tako
zato, ker je v Avstriji osem narodov in ker bur
žoazija teh narodov ni zmožna, napraviti red z
narodnim vprašanjem? Storite, kar hočete, ampak
mi ne bomo dali napraviti iz sebe zopet omejene
podložnike in prepričani bodite : Ce bo vaš narodni
prepir, vaše pomanjkanje političnega zmisla poma
galo načrtom te birokratične vlade, tedaj dobi
prvi del revolucije v tej državi vse dru
gačno obliko kakor leta 1905. (Ploskanje
pri socialnih demokratih.) Razpustite parlament,
pa bomo videli, če je Avstrija padla pod višino
Turčije in Perzije. Doslej še nismo izgubili vere y
parlament in zato, gospod«, vas vabim na par
lamentarično delo in še enkrat; Na delol
(Živahno ploskanje pri socialnih demokratih.)

Življenje In davki goriškega proletarca.
Ako vzamemo povprečno mezdo goriškega de
lavca na K 2 80 na dan, ter računimo 300 dni,
znaša letni dohodek delavca 840 K. Ako štejemo
delavsko družino, sestavljeno iz moža, žene in pe
tero otrok, potem smemo trditi, da rabi najmanj
za količkaj normalno življenje:
7s kilograma mesa na dan, 16 kilogramov
moke na mesec, 1 */* kg kiuha na dan, 2 kg soli
na mesec, 5 kg sladkorja, 1 V« kg kave ter po
vprečno 1001 vina in piva na leto. Normalno sta
novanje potrebuje 2 sobi s kuhinjo in pripadki.
— Od svojega zaslužka pa mora plačati na Go
riškem sledeče neposredne davke na užitnini m
uunut ;
K —•59
na 1 kg mesa
> — Ö9
na 1 kg moke
» — 09
na 1 kg kruha
»
-•22
na 1 kg soli
»
—
•38
na 1 kg sladkorja
»
—
‘95
na 1 kg kave
»
—
•18
na 1 1 vina
na
leto
Plača torej po gornjem razmerju
» 107 68
od mesa
» 17 28
od moke
» 49 20
od kruha
»
5'28
od soli
» 22 80
od sladkorja
» 17 10
od kave
> 18’—
od vina in piva
237 34
K
vsega skupaj torej plača
j ali okrcglo 240 K davščine. Ostane mu torej od
v 840 K letnega zaslužka še 600 K. Ako računamo
I stanovanje minimalno 20 K na mesec, je odbili
daljnih 240 K, ostane mu torej od mezde 360 K,
torej za žiyež niti 1 K na dah. Kje pa so redči
stroški za obleko, svečavo, kurjavo in šolo? Kje
so pa izvanredni stroški za bolezni v družini in
porod žene? Pri tem utegne odpasti še del mezde
vsled bolezni o četa-delavca ! Odreči se mora torej
delavčeva družina mesu, vinu in pivu, štediti kveč
jemu pri stanovanja in kurjavi, ter prebivati v
vlažnih luknjah in mrzlih podstrešjih in zasajati
morata tako oče in mati sama smrtne kali jetike,
škrofuloze in revmatizma v lastno, nežno deco.
Ali so si zastopniki slovenskega ljudstva v
parlamentu že kdaj ogledali te številke Pl la še
vedno ni potreba socializma, delavske socialno-de
mokratične stranke?

^Domače vesti.

lirika je najhujša protinarodna politika; ab' n»«
spretno: Najboljša narodna politika je «°mlna
politika.

T aeraraostl. iz dunajskih di-

bjanskegaP ministrskega prsdsadasks Gioiittija.
Misli se! da bo demisioniral tudi
n™'
nanje zadeve Tittoni, ki splošnovelja za pr,.
staša trozveze. Ce bi Sonuno»Kakor se som.
postal ministrski predsednik, bi «e zaoral oporau
skrajno levico, pa bi vsled tega. «norar zahtevati,
da pride na Tittonijevo mesto minister po želji
radikalcev. Zunanja politika Italije bi tedaj lahka
prišla v drug tir, ki bi napravil trozvezi konec.
— V odsek za narodna vprašanja so bili iz
voljeni sledeči poslanci, katere si bo treba zapom
niti: Benkovič, Bugatto, Bukvaj, dr. CeSakovsky,
Damm, Daszyński, Dobernig, Dûdcb, Ebenhoch,
German, Gessmann, Giombinski, Herold, Hočevar,
Hruban, Hudec (? Češkega), Jäger, Keschmann,
Kozlovsky, Evgen Ltwicky, Konstantin Lerckij,
Marckhl, Michael Mayer, Niklas, Josef Molivec,
Oleśniciy, Onciul, Paräk, Pacher, Psntz, PergeW,
Pernerstorfer, Pittoni, Renner, Rolsberg, Roszkov,
ski Rybrr, Scheicher, Schlegel, Seitz, Seliger, Soukup, Spinč č, Stapinski, Starzyński, Steiner, Stiassky, Tomola, Urban, Varilko iß Vitijk. Med niinn
so sledeči socialni demokratje: Daszyesk. (1 oljak),
Hudfc (Geh), Oleśnicky (Poljak), Pernerstorfer Ne
mec), Pittoni (ItalijaD), Renner (Nemec), Sestz (Namee), Seliger (Nemec), Soukup (Ceh), Vitijk (Rusin).
OJ Jugoslevanov so v odseku z Beftkovič (./lov0
klerikale), Hočevar («lov. klerikalec), Rybsf (brez
barven Slovenec), Spinč’ć (klerikalen Hrvat).
— Parlamentarni obedi so najnovejša iznajdba
meščanskih strank za rešitev parlamenta in narod
nega vprašanja. Popolnoma originalna sicer ni, za
kaj «kenstitucionaloi» Madžari jo poznajo že davno.
Ampak za Avstrijo je nova. Prvo tako politično
kosilo je priredil nemški liberalec Chiari v Drcherjevi pivarsi na Dunaju in na njegovo vabilo so
prišli seveda Chiari, potem dr. Oberieithner, dr.
Sylvester, dr. Urban, dr. G ssciann, princ Liechten
stein, Fink. dr. Hruban, dr. Kramdr, dr. Patdk,
Udržal in dr. Giombinski. Razume se samo ob sebi,
da ne bomo hudi, če najdejo gospodje narodno
spravo ali pa vsaj narodno premirje. Nazadnje nam
je tudi vseeno, po kateri poti pridejo do c.lja, če
namreč sploh pridejo. Ampak pikantno je vendar
to; Ko so izgubili upanje, da najdejo zbližanje s
treznim razumom, iščejo rešitve pri vinu.
— Ozjje volitve v ljubljansko obrise le
dišče iz skupine trgovskih uslužbencev so se izvr
šile brez vsakega zanimanja, kar kaže najbolje
malenkostna udeležba. Oddalo se je komaj 24 gla
sovnic ter so bili izvoljeni kandidatje kompromisne
liste, ki je bila sestavljena z Merkurjem.
— I»gonetn* smrt Pied tednom je «Slo
venec» poročal, da se je na Jesenicah mlad fant
tako napil, da ga je alkohol tolika časa metal pe
cesti, da si je razbil lobanjo. Nasprotno ima «Slo
venski Narod» poročilo, ki spravlja dogodek povsem
v drugo luč, tako da ne gre za nesrečo, ampak za
uboj. Ooenjeai dopis pripoveduje: «Resnici na
ljubo bodi povedano, da je bil omenjeni fant 27 let
stan tovarniški delavec iz Istre, p9 imenu Franc
Peternel. Fant je bil jako miren in kakor se je
njegov tovarniški mojster izrazil, je bil najpridaejši
delavce med vsemi njegovimi delavci, katerih je po
številu 50-60. Pijančevanja sploh ni bil vajen,
kakor so se izrazili njegovi sodelavci iu tudi sestra
njegova, kije prišla k pogrebu. Usodepolni danje
bil predplačilni dan; zvečer je šel Peternel k me
sarju meso plačat ; sešel se je slučajno s svojim
pr jateljem m šel ž njim v gostilno, kjer sta se pa
predolgo zamudila. Ker se je ura že bližala pol«
noči, je pustil Peternel svojega prijatelja in odšel
proti domu. Bii je malo bolj vesel in glaven, iu
je parkrat tudi malo zavriskal. Na to je prišel
stražnik za njim, ki ga je hotel odpeljati v zapor,
.
ga je hotel prijeti, se mu je Peternel iztrgal
c, r .,Q. mu uie® v Jelenovo gostilno na Savi,
Stražnik je šel za njim in ga tudi res dobil; na
povedal mu je aretacijo. Ker se mu je faBj
potjo hotel iztrgati, ga je stražnik uklenil in ker me
je fant vedno zatrjeval, da n, ničesar zakrivil, začel
ga je strežnik daviti, Fant si ni mogel drugače
pomagati, kakor da se je vlegel z zvezanimi ro
kam« na tla, muleč, da ga bo stražnik vendar izpustil. To je P» stražnika le še bolj razkačilo.
Začel je fanta s sabljo nabijat: po glavi jB an
lobanjo prebd. Slučajno je prišel mimo tovarniški
ključavničar Ranč.gaj ki je vse videl, kaj se g re»
ffnł
a
a?e,'gaj iE stražQ’k sprevi
dela, da se fant noče udati, m jima drugega ure
ostajalo kakor da sta reveža neliala k
ki je pa takoj odredil, da se «SÄ krajniku,
nisko tehtata. Druii dan je’
3i prišel k zavesti oh ii d j
,, dati, ne da
obdukcija je dognala dV" • d?poldae’ Sodnijaka
lahke
da 3e irael nekai znuri.

— 0 )ngo»lovan«kl konierencl je napisal jako
zanimiv članek poslanec sodrug Korač v «Pravu
Naroda». Naš sodrug, ki se na svojo žalost ni
mogel udeležiti konference, nagiaša veliko važnost
ljubljanskih resolucij in upozarja, da se ta program
bivstveno razlikuje od G a je vega in S tros smayerjevega programa, ki sta bila oba osno
vana v razmerah male buržoazije. Največji pomen
ljubljanskih resolucij spoznava v dejstvu, da ustvarja
s svojo protidualistično smerjo politično podlago
vsej avstro-ogrski socialni demokraciji.
— «Radničke Novine», glasilo srbske socialne
demokracije, objavlja uvoden članek o «Jugoslo
vanskem vprašanju v Avstriji» in pozdravlja sklepe
jugoslovanske konference, ki so takega značaja, da
bo Avstrija prisiljena, upoštevati to doslej zane
marjeno vprašanje. Bratski list omenja, da se mo
rajo tudi Jugoslovani izven monarhije, pač v drugih
razmerah, a v analognem zmislu baviti s tena
vprašanjem.
— Draginje je po trditvah agrarnih izkorišče
valcev, ki so pri nas pod posebno protekcijo kle
rikalcev, samo izmišljena od secialnih demokratov.
Kako je s stvarjo v resnici, kaže statistika. Po za
nesljivih računih, ki se naslanjajo na uradne po
datke, se je v zadnjih letih podražila stanarina v
Avstriji povprečno za 21 odstotkov, kurjava za 23.
oblačila za 12, živila pa za 18 odstotkov. Lahko
se verjame, da te številke ne pretiravajo, zakaj or
gani vlad niso nikoli imeli navade, kazati življenje
ljudstva v slabši luči nego je; rajši v ugodnejši,
že zato, da so lažje prihajali z davčnimi zahtevami.
Z omenjenimi številkami so pa tudi temeljito poi
stavljene na laž trditve, da so delavci m njihove
plače krive draginje. Radi bi vedeli, katera stroka
je dosegla v zadnjih letih toliko izboljšanja, kolikor
izkazujejo omenjeni podatki podraženja? Pač no
bena ne. To pa pomeni, da je vse delavstvo danes
na slabšem, tembolj seveda, čim manj je dosegla
izboljšanja. Draginja sili delavce, da omejujejo
svoje izdatke, torej da stanujejo slabše in da po
rabijo manje za hrano in obleka. Prešerno pa ni
moglo biti materialno življenje delavcev še nikoli; da je stražnik Petßr»c?a * i J
«au^
povemo
po nesf
torej je sedaj sploh nezadostno. Naravno je, da kar lahko vik
^avničar IM
tiči v tem silna nevarnost za široke ljudske sloje. pod priseg« potrdi.»
Ce je pa ves narod po večini proletaričen, tedaj je
*«M»t V Spodnjem SorčjU
logično, da preti nevarnost celemu narodu. Z dru Dri
M V, S0b0to Posrečil mlinar^ degimi besedami : Podraževalna in iakorUfievalna po- favec1
e AndreJ Mulec na tak na««, d* je preiskava

-«trab»8'
Ie totusil aakiro, ga je poa0Jwl haBSB»i5’l3ki ie,ïa®D, Pa mu Î6 k’Poma. oè‘
8** > nv« itfF *n
potem s tako silo butnil ob
Tđs*«“3e popolnoma zdrobila glava.
- ai drujaùe mogoče, kakor đa jerraen ni
À. ..jo zavarovan, kakor je predpisano. Gina dalje
J relikib industrijskih središč, tem večja je p*,d\;jia malomarnost in tem n»ty veljajo zakoni,
f imajo varovati delavca. — ^a ljubljanskem
minem kolodvoru je v soboto doletela nesreča
skladiščnega delavca Josip« Petrovčiča. Peljal
je ročni voaček po ozke® vzvišenem hodniku ob
skladišču, đa je zadal ob stoječ železniški voz,
uaubil ravnotežje m padel s hodnika tako ne
srečno. da se je t,;žfeo poškodoval na križu. Pre
peljali so g« v deželno bolnišnico, -j- Na Mari
borske» glavnem kolodvora je prišel skladiščni
delavec Pran Krivec pod tovarni vlak, ki mu je
odlrfri desne nogo.
— Pri ïxanjiki itavblniU dražbi v Ljub
ljani imajo polirja, ki je trpel velike muke v času
volitev v tbrtno sodišče. Mož ima «visoke cilje»,
pa bi bil kaj rad postal prisednik tega sodišča.
Kakor po navadi idealisti, je bil pa skrajno neprak
tičen. Nagovarjal je namreč delavce, ki delajo pod
njfgovim nadzorstvom, naj ga volijo. To je bila
seveda napačna adresa. Gospod Nahtigal bi se bil
že moral obrniti kam drugam, n. pr. k slavni
kranjski stavbinski ali pa an Herrn Abgeordneten
Johann Gostinčar. Seveda je težka reč, če je res,
kar pripovedujejo ljudje, da prihaja tudi pri stav
binski družbi le še toliko v poštev, koiikor ga
rabijo za priganjača ali pa za «nepristranskega»
agitatorja pri volitvah, kjer mora paziti, da se ne
bi izgubila kakšna ovčica. Za tako družbo je Nah
tigal sposobeD, kajti če kdo ne parira, je takoj,
pripravljen, posaditi ga na cesto. Ko so sa delile
glasovnice — seveda večinoma že popisane — je
biio epaziti, kako mu je oko plesalo gerindol,
da bi se prepričal, če ja njegova ime na njih ali
ne. Pa ni bilo nič. In tedaj se mu je začela tresti
roka, srce bi mu bilo kmalu jeze sUpelo in prava
sreča je bila, da je prav ta hip, ko so ravno de
lavci in delavke odhajale s stavbe, prišel sodrug,
da ponči stavbne delavce o važnosti obrtnega
sedišča. Dai jim je tudi nekoliko primernih letakov,
ki so marsikomu odprli oči. To j8 bila prava reši
tev za gospođa NahVgaia. Jeza, ki jo je dotlej
tlačit vase, je labko Izbruhnila, ker je dobila objekt.
Kdo ve, kaj bi mu bili razburjeni živci prizadeli,
da si jih ni mogel ohladiti. Ampak malo preveč
ai j h je hladil. «Vee bi bi bilo prav, kar je v
letaku, toda kaj ne puste njegove osebe pri
miru H» — V jezi je človek že včasi nekoliko
slep in zato je videl svoje ime na letaku, dasi ga
fam ni bilo. A ko se ga je bila srboritost pola
stila, ga je znala dalje in dalje, tako da je iz.
bruhnit ii sebe vse, kat ga je težilo, tako n. pr.
razna žaljiva in seveda skozinskoz neutemeljena
očitanja, ki jih je menda bral v klerikalnih časo
pisih, In zd:j si bo lahko hladil jezico ge pri so
dišču, kjer bo dobil priliko, da dokaže s?oje žaljive
trditve, Kje bo dobii dokaze, ki jih nj, j0 seveda
drugo vprašanje.
— Samomor vojak«. Na obrežju Kodeljevega
je v soboto, že pozno v mraku skočil vojak Karel
V o il m ar, ki je služil pri vojaškem oskrbo vališču,
v Ljubljanico in je utonil.
— BlOîWüiaova cesta od Dunajske do Marije
Terezije ceste bi res zaslužila malo več pozornosti
od ljubljanskega magistrata. Blizu prehoda ceste
na Rudolfovo železnico je neroden vogal, ki ga na
pravlja vrtnarski sadilaik. Hodnik, če se sme sploh
tako imenovati, je tam tako izglodan, da se na
pravi ob dežju pravo jezerce. Vsa cesta je tako
slabo razsvetljena, da se ob takih temnih večerih,
kakršni so bili zadnji čas, ne vidi prst pred nosom.
Kdor gre po tej strani Bieiweisove ceste pa ne
pozna prav vsakega koraka, stopi neizogibno v to
mlako in ima takoj črevelj poln vode. Ker je
izdolbina že prav stara, bi bil res že zadnji čas,
da se poštena zasuje.
— Ljubljanski Sodrugi, pozor Î Pridite vsi na
predavanje, ii bo danes zvečer v veliki dvorani
«Mestnega Doma» o predmetu «Karteli in de
lavstvo». Začetek točno ob 8, uri. Kartelno vpra
šanje je zlasti za delavski stan tako važno,S da bi
ne smelo biti ne enega delavca, ki bi ne bil poučen
o stremljenju velikega kapitala v tej smeri. Gosp.
Rudolf Šega, ki nastopi kot predavatelj, je teme
ljito zasledoval te obliko svetovnega gospodarstva
ia je upati, da bo rešil svojo nalogo v vsakem
oziru. Zvečer torej vsi v «Mestni Dom»!

Shodi.

J^atiev“
shodu peroča rudarski tajnik Ign.
aitter o važnih zadevah za člane «Unije». Pristop
»a shod imajo samo člani. Z ozirom na važnost
shoda naj nihče ne izostane!
Trat. V nedeljo, 12. t. m. ob 10. dopoldne
je v veliki dvorani «Delavskega doma» javen
shod z dnevnim redom: «Narodno vprašanje in
Jugoslovani». Poročevalec sođrug Etbin Kristan.

Občni zbor
za Ljubljano in
se vrši

v sredo, dne 15. decembra ob pol 7. url
zvečer v veliki dvorani pivarno pri
Hafnerju na Sv. Petra cesti.
DNEVNI RED:
Čitanje zapisnika I. rednega občnega zbora.
Poročilo upravnega odbora.
Poročilo računov.
Poročilo nadzorstva.
Volitev 2 članov upravnega odbora.
Volitev vseh nadzornikov in namestnikov.
Predlogi in nasveti.
Vstop dovoljen s čl a ns k o legitimacijo; žene
naj pridejo s svojimi soprogi, oziroma, če so ti
zadržani, z moževo legitimacijo, oziroma s po
trdilom o oddanih znamkah, katero naj
pa vsak s seboj prinese.
2-1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Društvene vesti.
§ Predavanja v Trata. Društvo «Ljudski oder»
priredi v soboto, 11. t. m. ob 1/s9 zvečer v ve
liki dvorani «Delavskega Doma» predavanje s tem :
«Vtiski iz Bosne in Srbije». Predava sodr.
Etbin Kristan.

Goriške volitve.
V ponedeljek jo agrarna stranka na svojom
shodu izvolila g. Vrana, župana v Tomaju na
Krasu, za svojega kandidata. Po tem sklepu imamo
torej pri nadomestni volitvi gotovo štiri kandidate,
kajti sedaj so tudi liberalci prisiljeni nastopiti s
svojim kandidatom in pokazati, koliko zaslombe
imajo v Goriškem ljudstvu, dočim so se doslej skri
vali za agrarne kulise. Volilnega gibanja še ni opa
žati, še manj pa navdušenja. Težko, da ga bo sploh
kaj pri nasprotniških strankah.
Za socialno demokracijo je ta volitev zeio važna.
Dolžnost, naših pristašev je, da se pripravijo za ta
boj tako, da ne ostane na dan volitve nobeden
doma. Ker se voli v nedeljo, ne bo nobenega iz
govora radi izguba časa. Svojo dolžnost izpolni
vsak s tem, da glasuje za našega kandidata, ki je
sodrug
dr. Henrik Tama,
odvetnik v Gorici.
Delavci! Mali kmetje 1
Kdor glasuje za našega kandidata, protestira
proti današnjemu krivi čnemu volilnemu
redu ia
manifestira za splošno, enako in
tajno volilno pravico s proporčnim vo
lilnim si stemom.
Skandal je, da ima nad 30 tisoč «navad
nih» volilcev komaj tri poslance, dočim
jih ima ravno toliko stopetdeset velepo
sestnikov. Ali delavci in mali kmetje niste toliko
vredni kolikor veleposestniki? Ali ue delate več?
Ali ne storite več za občno korist?
Zahtevajmo torej pravice, ki nam gredo in v
znamenje tega glasujmo dne 19. t. m. vsi za na
šega kandidata. Na vsakem volilnem listku bodi
zapisano
dr. Henrik Tama
odvetnik v Gorici.

Zadnje vesti.
Volitve v bolallko blagajno. Zagorja ob
Savi, 7. decembra. Volitve v bolniško blagajno,
ki so se začele dne 22. novembra, so končane.
Socialno-demokratična stranka je zma
gala v kuriji delavev z vsemi delagati,
f nekaterih krajih pa tudi v delodajalski ku
riji, tako da ji je za volitve v načelstvo zagotov
ljena dvetretjinska večina. V Zagorju samem
so dobili socialno-demokratični kandidatje 145 do
169 glasov, narodnjakarji pa 2 do 26. To je konec
liberalne haharije.

Ns Üoriikea bodo shodi: V nedeljo ob 3.
Opoldne v Standrežu, ob 5. popoldne v Podgori ;
' Ponedeljek popoldne v Solkanu. Na teh shodih
sodrug Etbin Kristan iz Ljubljane.
Javan aboi lesnih delavcev ljubljanskih se
nedeljo, dae 12. decembra 1909 ob 9. do
poldne v salonu gostilne «pri Levu» na Marije
Terezije cesti. Tovarši! Dnevni red, ki je zelo
važen, zatorej pridite polnoštevilno.
Zagorja ob Savi. V nedeljo, 12. decembra je
đ. popoidne v rudniški restavraciji ru d ar ski
Nabrežina. (Delovne razmere v Nabređ ■Dnevni red : Draginja in rudarska industrija.
v sonoto, ane li. t. m. on pol y. uri žrni.) Miniloi je že nekaj časa, odkar smo pisali o
V soboto, dne 11. t. m. ob pol 9. uri
S’* ’rži T prostorih rudarskega društva v I tukajšn.h delovnih razmerah. Trebai je pa, da »e
at^v«û #hođ M eian, «Unije, avstrijskih " I0Pet «■“»» o njih, kajti tako oe more m n«

Dopisi.

sme ostati na noben način, kakor je sedaj. Ome
nili smo že, da je nekdaj cvetoča industrija kamna
v Nabrežini močno nazadovala in sicer ponajveč
zaradi kratkovidnosti podjetnikov, ki niso poznali
nobenih drugih interesov kakor izkoriščanje delav
cev in razbijanje njihove organizacije. Bilo je ne
koliko pametnejših ljudi, ki so jim povedali, da je
za obstoj v konkurenci pred vsem važna’dobra
kakovost izdelkov in da je ta v prvi vrsti odvisna
od delavcev; upozarjali so se, da je za dobro delo
treba dobrih, torej tudi dobro plačanih ia vsled
tega zadovoljnih delavcev Za vse to so bili podjet
niki gluhi in slepi. Izzivali so delavce neprenehoma,
slo in sto so j h s svojimi šikanami in z večnimi
napadi na njihove pravice izgnali iz Nabrežine in
posledica je ta, da je pač organizacija mečno tr
pela, da je pa tudi industrija začela propadati in
marsikdo, ki je bil včasi samostalen mojstor, dela
danes v tuji delavnici, pa izkuša vse muke, ki jih
je nekdaj sam nekladal delavcem. Mali mojstri so
bili seveda najbolj kratkovidni, pa niso spoznavali,
da izzivajo veliki podjetniki ponajveč zato stavke,
da bi se manjši gospodarji ubili v njih. Kapitali
stična metoda se je v Nabrežini vršila v najprvotnejših, torej tudi v najbrutalnejših oblikah. Vse na
zadovanje industrije pa ni spametovalo podjetnikov.
Tudi danes je njihova najvažnejša skrb, izkoriščati
in tlačiti delavce. Po svetu se razvija tehnika ; uabrežinskim gospodarjem je to neznana in neumevna
skrivnost. Ali če oni ne razumejo uzrokov krize,
ne bo delavstvo prenašalo posledic njihove kratko
vidnosti, ki ga uničujejo.
Delo s kamnom samoposebi ni igrača. Treba
je le videti, kakšne roko dobi človek, če se je leto
dni ukvarjal s takim delom. Tega pa nabrežinski
mogotci prav nič ne upoštevajo, ampak delavci žive
v razmerah, ki se lahko imenujejo kar nečloveške.
Kamnolomci zaslužijo do 4 krone na dan, drugi
delavci, ki pa morajo delati na akord, in težaki,
po tri krene. Zato morajo delati po leti najmaujs
po 10, po zimi pa 9 ur na dan. Ampak plače niss
edino, kar upravičuje pritožbe, Maogo hujše so ne
katere druge reči. Pred vsem delovni prostori. Kle
sarji delaje v delavnicah, ki so navadne les e se
barake; za okna so pač votline, ni pa šip. Ce
dežuje ob vetru, je v njih vse mokro in lahko si
je misliti, da je tu večen prepih in po zimi ne
znosen mraz. Kamnolomci in težaki delajo po zimi
in po leti, ob dežju in mrazu, pod milim se
fa o m. V galerijah, t. j. v globokih kamnolomih, ne
vidijo po ves dan solnčnega žarka. Po zimi je tu
mraz, da klopočejo zobje in mokrote je vedno več
kakor suhega. Tu delajo po ves dan; sesti nimajo
kam, kakor na mrzel, dostikrat oster kamen ; hrbet
si za silo pokrivajo z vrečo. In ves dan razbijajo
tu trdi kamen. Kadar doseže tak delavec 40. ali
45, leto, je nesposoben za to delo, po nogah ga
trga revmatizem in zdravje mu je pokvarjeno za
vse življenje. Le kdor se je sam prepričal, razume,
s kakšno nevarnostjo je spojeno to delo. Za kamnolomce ni skoraj nikjer pravrg?, varnega vhoda, no
benih varnostnih naprav, nobene stopinje ne smejo
zgrešiti, ker sicer se takoj lahko telebne 20 do 30
metrov globoko. Noben kamnolom ni ograjen ; za
koniti predpisi ne veljajo za Nabrežino.
Vajenci imajo krvavo življenja kakor v sred
njem veku. Zanje ni nobene pogodbe. Po dvanajst
do štirinajst ur na dan morajo opravljati najtežja
dela. Za žaganje kamna, ki je posebno nevarno in
težko, rabijo 11 do 12 letne dečke in dosti
krat morajo delati tudi ponoči. V nekaterih de
lavnicah imajo po enega ali dva delavca, poleg
pa 7 do 8 vajencev, v nekaterih pa sploh same
vajence. Od vseh teh fantov se komaj vsak de
seti izuči rokodelstva, vsi drugi se ne nauče nič
druzega kakor nakladati in razkladati kamen in
ostanejo za vse čase težaki, če ne pride slučajno
tualitam kateri v drug poklic.
Izkoriščanje pa ni samo pri delu, ampak de
lavci so postali pravi tlačani gospodarjev, ki so ve*
činoma tudi lastniki gostiln in tako zvanih preno
čišč. Gostilniški prostori so nepraktični, neprijazni,
po zimi je v njih mraz, da bi človek zmrznil, po
leti pa vroče kakor v peklu. Hrana je sramotna,
slabo kuhana, skoraj nezabeljena. Mesa si morejo
privoščiti le delovodje. V prvih nadstropjih imajo
«prenočišča», prave hleve, nezračne, smrdljive in
mrzle. V vsaki «sobi» je pa dvanajst postelj z uma
zanim perilom, da se človeku vse gabi. Kadar se
izplačuje, napravi gospodar račun; delavcu odbije
za hrano, za «stanovanje», za bolniško blagajno in
za zavarovalnico za nezgode. Včasi ne dobi delavec
niti tistih par vinarjev, kar jih še ostane. Delavci,
ki imajo družino, morajo včasi stradati, da si
prihranijo kaj za ženo in za otroke. Izplačevanje,
ki bi moralo biti vsakih 15 dni, se opravlja vsak
mesec ali pa celo šele po dveh mesecih.
Sedaj bi bilo prvo vprašanje, kaj pravzaprav
mislijo o tem obrtne oblasti in obrtno nadzorništvo. Ce se imenujejo te razmere škandalozne, m
nič pretiranega; a škandal je tudi, da so sploh
mogoče. Obrtni zakon jasno določa, da morajo
delavnice odgovarjati varnostnim in zdravstvenim
potrebam. Dolžnost delodajalcev bi bila, da bi na
pravili take delavnice. Kadar močno dežuje, mo
rajo kamnolomci ostavljati delo na svojo škodo. V
največjem kamnolomu «Cava Romana» so napra
vili strehe za stroje in za orodje ; za delavce jm m,
zakaj kapitalistu je mašina važnejša nego plaveč
Po zakonu bi morale biti v kamnolomih varnostno

ïtshaja t LJnblJanJ vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K!
za četrt leta 3’50 K, mesečno 1.20 K.
za Nemčijo za pol leta 7'90, za četrt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9'50 K za četrt leta 4'80 K

Pasa m sena ABevil&a SS w.
Reklamacije so poštnine proste
Nefranklrana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserati: Enóstopna petit-vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

135. štev.

V Ljubljani, v soboto, dne 11. decembra 1909.

NASLOVA: Zadopise in rokopise sa list : Uredništvo S
jBčcčss» Prapora», Idnblfana/ — Za denarne pošiljatve
aarečila na list, reklamacije, inserate i. L d.: Upravništvo
<Sdečega Prapora», LjnbUana, Šelenburgova ulica 6/IL

Politični položaj.
Rasni č a o, gospodje iz gosposke zbornice imajo
priti do veljave. Po aajnovejših verleb se je namreč
baron Bienerth sprijaznil z rekonstrukcijo kabineta,
kar bi se dalo ponekod razlagati s tem, da «Slo*
vanska Enota» ne zahteva več njegovega osebnega
odstopa. Ampak kakšna naj bi bila ta rekonstruk
cija! Predvsem naj bi poleg Bienertha ostala
sedanja ministra Haerdtl za notraaje zadeve in
3 e o r g i za deželno brambo. Za ostale listnice pa
ae bi vzeli ne parlamentarcev, ne uradnikov, ampak
člane gosposke zbornice. Samo brezpomembni rainisbi-rojaki naj bi se imenovali izmed poslancev.
Mogoče, dabe jutri zopet kakšna nova kombinacija;
ampak Bienerthu bi bila taka «ideja» že podobna.
Gosposka zbornica je zakonodajna korporacija, to
je res. Ampak ves svet ve, da so političarji, kar
jih je tam, skoraj vsi penzionirani, ne le v tem
smisla, da dobivajo kot bivši ministri ali kaj ta
kega, čedne penzije, ampak da večjidel sploh nimajo
več stikov s Urim političnim življenjem. Pa tudi
brez obzira na to je čudno, da se iščejo prav v
dobi demokratizma ministri v gosposki zbornici, ki
je že po svojem obstanku nasprotna demokraciji.
Prav v tistih dneh, ko agitirajo skoraj vsi angleški
ministri po vsej deželi, da ss postrižejo lordom
predpravice, hočejo pri nas na poseben način po
vdarjati veljavo penzioniranih gospodov. O tem bi
se dalo res mnogo misliti 1
Čudno, da ne delajo take reči navidezno nič
preglavic meščanskim strankam. Vprašanje demo
kracije bi končno moralo zanimati tudi buržoazijo,
katere očetje so včasi stali v prvih vrstah bojev
nikov zoper absolutizem in fevdalizem. To so bili
časi, ko je meščanstvo razumelo, da ne pomeni
nič brez demokracije. Kako se je to izpremenilo !
Strah pred socializmom ji je tako šinil v kosti, da
gleda neprenehoma navzdol v smrtnem strahu pred
nevarnostjo, ki preti is nižav in tako ne vidi prav
ničesar, kar ji preti od zgoraj. Še nikdar ni bilo
opaziti toliko absolutisti čnega nagnenja kakor v
Bienerthovi dobi in meščanske stranke ne najdejo,
pa ne najdejo moči, da bi obranile svoje me
ščanske interese.
Bienertha se dobro godi ob takih nasprotnikih.

Vprašanje o Lkyàovea arzenala.
2e par let je od tega, kar w je raznesla vest,
da namerava vlada nakupiti prostor Lloydovega
arzenala v Trstu. Ta je namreč tik obrežja pri
Sv. Andreju, kjer bo urejeno novo tržaško prista
nišče, odnosno, ako že hočete, aoTa prosta Inka.
Obrežje Lloydovega arzenala bi vlada baje pora
bila, da poveča prostor in s tem prometno moč in
vrednost novega pristanišča. Arzenal bi se pa prsaesd v furlanski Tržič (Moafalcone). Vest je bila
že večkrat dementirana od raznih kompetentnih
strani, toda vselej se je zopet vsiljivo oglašala.
Zdelo ae je, kakor da se hoče tržaško prebivalstvo
pripraviti na škodo, ki bi jo brezdvomno trpelo,
ako bi se zgodilo kaj takega. Pred tedni je tržaški
•Piccolo» zopet objavil vest ter dodal, da je dobil
»tvar od najkompetentnejše strani in da je nakup
davanih prostorov od avstrijske vlade že goMvo. Ia vse kaže, da je to res, Bilo bi

•dïee ^vedovstti o Hodi, ki bi jo pri tem tr
pele triaftg ljudstvo, z/afti »«đoj* *t*n in 3000
delavskih dn&n, ki

bi so morite preseliti v Tržič,

ati pa ostati brez zaslužke. Toliko je namreč v
arzenalu uslužbenih delavcev. Dovoljeno pa nam
bodi, da tu pekažems zopet enkrat, kako zna
avstrijska vlada po nepotrebnem trošiti ljudski
denar in ga dajati v žrelo kapitalističnemu molohu.
Kajti to, kar namerava vlada, ni samo nepotrebno,
marveč tudi škodljivo v vseh ozirih. Inženir sodrug
Franc Pittoni piše o tem v listu «Il Lavoratore»
dne 1.. decembra:
«Vsled novih železniških zvez se bo trgovinski
promet v Trstu zelo hitro razvil in se je bati, da
temu ne bo zadostovala progresija novih stavbinskih
del, ker se vrši prepočasi. Da se temu opomore
in prepreči slučajno nakupičenje blaga, bi bilo ko
ristno urediti za trgovino tudi obrežje Lloydovega
arzenala. Zsto bi morala vlada kupiti obrežje po
ogromnih cenah. Tako se baje o tem govori.
Toda zelo lahko je dokazati neresnost in ne
utemeljenost takega upravičevanja. Pa naj se pretresuje stvar od kateresibodi strani. Želim in ver
jamem, da bo trgovinski premet v Trstu v bo
dočih letih naraščal in se razvijal poprečno hitreje
nego v prejšaih letih. Toda opozoriti moram, da
obljublja napredek pristaniških del, da zadosti temu
razvoju.
V par mesecih bosta trgovini na razpolage
dva velikanska hangarja. Porabno površje vsakega
meri 8000 m2.* 4Oba
* * *sta
* sezidana .ob VII. obrežju,
ki je 400 m dolgo. Ob že pripravljenem VI.
obrežju se lahko takoj sezidata druga dva enaka
hangarja. Ze prihodnje leto je torej mogoče dati
aa razpolago trgovini 800 metrov obrežja za
vkrcavanje in štiri velike hangarje, katerih porabna površina pobije dve tretjini psrabnega pro
stora vseh hangarjev v sedanji prosti luki. Ako se
pomisli, da je vrednost imenovanih 800 metrov
obrežja veliko večja od obrežja v sedanji prosti
luki (in sicer zaradi njegove obširnosti in beljše
konstrukcije hangarjev, ter zaradi boljših meha
ničnih naprav) se lahko trdi, da se že v prihodnjem
letu poveča moč našega pristanišča za 30%.

Leto XÏL

Sedaj pa bi rad, da mi kdo odgovori: Kakšno
vrednost naj vendar ima tistih bornih 400 metrov
arzenalovega obrežja pri taki velikanski stavbi?
Pa naj bi tudi bila za vkrcavanje že pripravljena!
Gotovo je, da ne more imeti nobene veljave.
Ampak še nekaj je: Sedanje obrežje arzenala
je zelo plitvo. Treba bi bilo tedaj sezidati novo
obrežje daleč ven od sedanjega. To bi stalo se
veda ogromne svote denarja in izgubo časa. In pa.
Kaj naj bi se pravzaprav naredilo iz tega obrežja,
ki bi bilo od celote pristanišča ločeno po obširnem
prostoru, ki ga okupirajo doki in ki bi tudi potem
ostali tam na razpolago Ltoydu kot njegova
posest ?
Iz vsega tega je dovolj jasno razvidno, da je
vsaj otročje, pripovedati o dobičku, ki bi ga imela
trgovina, ako bi se nakupil obrežni prostor Lloydovega arzenala. Narobe. Novo pristanišče bi izgu
bilo veliko svoje vrednosti in moči, ako bi vlada,
kakor se pripoveduje, opustila stavbo omenjenega
VII. pomola samo zato, da bi nakupila prostor
Lloydovega arzenala.
VII. pomol, ki bi najbrže stal veliko manj
kakor obrežje arzenala, bo zadostoval štirikrat
večjemu prometu blaga kakor tisti košček obrežja,
ki se namerava kupiti od Lloyda.»

♦

*

*

Iz vsega tega je pa sedaj jasno razvidno, da
igrajo pri nakupu prostora Lloydovega arzenala
veliko vlogo druga vprašanja in nikakor ne koristi
trgovinskega prometa in trgovine.
Vsiljivo se pripoveduje, da igra pri tem veliko
vlogo volja in želja vojnega ministrstva. Znano
nam je namreč, da namerava vlada graditi nove
bojne ladje takozvane «Dreadnoughts». Zato
bi pa vojno ministrstvo rado, da bi se tehnični
zavod (Stabilimento Technico) pri Sv. Andreju raz
širil za kos prostega obrežja med njim in Lloydovim arzenalom ter še za drugih 80 metrov na
Lloydovem prostoru. Iu zdi se, da bi bilo nezasli
šano, samo zaradi tistih 80 metrov prostora pre
našati
Lloydov arzenal iz Trsta. To pa tembolj, ker
V par letih bo dokončan V. pomol, ki meri
meri
prosto
obrežje med arzenalom in tehničnim
900 metrov obrežja. Na njem se lahko sezidajo
4 hangarji in ob njem se bodo lahko ubcavali zavodom 100 metrov in bi se s tem tehnični
zavod že lepo povečal.
po štirje veliki parniki.
Toda lahko bi bilo tudi mogoče, da bi Lloyd
V par letih se skoro podvoji moč našega
pristanišča. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da niti prodal tistih 80 metrov obrežja in prenesel neka
največji optimisti ne verjamejo, da se trgovinski tere svoje delavnice, ki ne potrebujejo obrežja,
kam v ozadje, kakor je to storil tehnični zavod.
promet v Trstu v par letih podvoji.
Toda vzroke, da je Lloyd ponudil vladi nakup
Toda z imenovanimi stavbami niso zaključena
začrtana pristaniščna dela pri Sv. Andreju. K tem obrežja svojega arzenala, je treba iskati v slabih
je treba še dodati dva velikanska pomola VI. in finančnih razmerah, v katerih je baje arzenal. In
Lloyd bi se rad izvlekel iz teh kritičnih razmer
VIL, od katerih se prvi že zida.
VI. pomol bo imel 1200 metrov obrežja in bo s tem, da bi vladi za ogromno svoto prodal prostor
razpolagal s šestimi prostori za vkrcavanje. VII. arzenala. Pa je še nekaj. Ladjedelnica parobrodpomol bo pa imel 1700 metrov obrežja in 9 pro nega društva «Austro-Americana» v Tržiču plava
še v slabših finančnih vodah kakor arzenal. Zdi se
storov za vkrcavanje.
V novem pristanišču bo vsega skupaj 24 pro torej, da se hočejo z drago prodajo arzenalovega
storov in 5000 metrov za vkrcavanje posebnega prostora (seveda vplivajo na to visoke osebe) in
obrežja. Površje 21 hangarjev bo merilo približno s prenosom arzenala v Tržič popraviti finance obeh
130.000 m *. V ozadju bo pa prostora dovolj za zavodov. In vse to na račun ljudstva in na škodo
trgovine.
temu primerno število skladišč.
Treba je torej, da posežemo po vseh mogočih
Površje nove proste luke bo merilo skupaj
sredstvih, da se prepreči ta nakana.
600.000 m *.
Sodrug Pittoni pravi nadalje, da ne smemo
Da nam bo mogoče pojmiti grandioznost teh
verjeti
nobenim obljubam, češ, da bi po prodaji
pristaniščnih stavb, jih primerjamo z obsežnostjo
prostorov
uredil Lloyd svoj arzenal kje drugje v
starega pristanišča. Za vkrcavanje porabno obrežje
bližini
mesta,
ker ga preveliki interesi gonijo v
v stari prosti luki ne obsega niti 3500 metrov,
Tržič
in
ker
bi
bilo celo mogoče, da bi Lloyd svoj
Površje hangarjev meri komaj 46.000 m9. Površje
arzenal,
do
katerega
ni gojil nikdar preveč zani
vsega obzidanega pristaništa meri komaj 460.000 m9.
Moč novega pristanišča, kadar bo popolnoma kon
čano, bo torej že enkrat večja od sedanjega,

manja, kar naravnost zaprl.
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7anjunu na katerih se je imela določiti podkupnina . J»j
O tera vprašanju sta se bavila aa skopni seji
odbora ital. in jugoslov. soc. dem. stranke ter ko
misija strokovnih organizacij. Sklenilo se je nasto
pati energično v Trstu in na Dunaju proti temu.
Delavci v arzenalu so pa na posebnem protestnem
shodu sklenili poslati na Dunaj deputacijo 7 tova
rišev. O vspehu deputacije bomo poročali.

Proces hrvatsko-srbske koalicije.
Pred dunajsko poroto se je začela davno na
povedana razprava proti drju. Friedjungu in
odgovornemu uredniku krščansko-socialne »Reichs
post», Heinrichu Ambr osu, katera tožijo vsi po
slanci, ki so člani brvatsko-srbske koalicije. Ta pro
ces je skoraj nekaka ponovitev znanega «veleizdajniškega» procesa v Zagrebu. Povod mu je dal nam
reč članek zgodovinarja Friedjunga ▼ «Neue
Freie Presse», v katerem je obdolžil člane koalicije
veleizdajniških dejanj. Ko je hrvatsko-srbska koali
cija pozvala Friedjunga, naj imenuje imena, je ta
odgovoril, da jih ne imenuje, ampak da bo pred
sodiščem dokazal svoje trditve. Nato je cela koa
licija po drju. Harpnerju vložila tožbo.
Friedjuugove trditve.
V svojem članku je Friedjung pripovedoval v
glavnem sledeče:
Srbska vlada je spletla veliko zaroto, kateri
je bil namen, odtrgati od Avstro-Ogrske ne le Bosno
in Hercegovino, temveč tudi Hrvatsko in Slavonijo
in tako osnovati veliko srbsko državo. V to zaroto
— pravi Friedjung — je bila zapletena tudi ve
čina hrvatskoga sabora, ki obstoja iz hrvatsko-srbske koalicije. Po Friedjungovem mnenju so «veliko
srbski zanesenjaki» špekulirali na to, da se bo z
njimi združila madžarska neodvišnjaška stranka, da
na ta način dokonča svoj spor s habsburško dina
stijo. Tako bi se ne le jugoslovanske dežele, tem
več tudi Ogrsko odcepilo od monarhije. Zato je
— vse po Friedjungovih trditvah — Srbija po
speševala ustanovitev hrvatsko-srbske koalicije. Tudi
ko je bil že sklenjen mir med Košutom in habs
burško dinastijo, je ostalo jedro hrvatsko-srbske
koalicije v trajnih stikih s srbsko vlado in je do
bivala navodila od nje. Bogata denarna darila so
prihajala iz Belgrada na Hrvatsko in južno Ogrsko...
Da bi dokazal svoje trditve, je navajal Fried
jung, da obstoja natančno poročilo srbskega sek
cijskega predstojnika drja. Spal ajk o vic a srbskemu
ministru za zunanje zadeve o neki konferenci, ki
jo je imel Spalajković z nekim članom hrvatskosrbske koalicije; nadalje da obstoja poročlo srb
skega generalnega konzula Petkoviča, spisanega
v imenu štirih hrvatskih poslancev, ki so tudi člani
ogrskega državnega zbora. Nadalje se pripoveduje,
da poslanec, s katerim se je pogajal Spalajković, ni
bil zadovoljen s svoto, ki se mu je ponujala, da
sta se pa končno pobotala za 12.QOO kron, zato je
dala srbska samostalna stranka, ki pripada koali
ciji, nekatere svoje časopise tiskovnemu uradu srb
ske vlade na dispozicijo. Dalje se pripoveduje, da
je poslanec Šupilo, ki velja za duševnega vodjo
koalicije, priporočil, naj ostane čez leto v hrvat
skem morskem kopališču Cirkvenica, kjer bo lažje
v stisku s svojimi «političnimi prijatelji z južnega
Ogrskega». Končno je Friedjung dejal: Ce bi srb
ska vlada ali pa dr. Spalajković tajil katerokoli nje
govih trditev, navede Friedjung podrobnosti, imena
podkupljenih poslancev in svote, s katerimi so bili
podkupljeni.
Trditve «Reichiposle».
V krščansko-socialni «Reichspost» je izšlo kmalu
izza aneksije šest člankov, v kateri ss trdi, da imajo
poslanci Supil o, Lukinić in Pribičević že več
let tesno zvezo z velesrbsko propagando v Belem
gradu, zlasti da dobiva Šupilo 20.000 kron letne
subvencije od belgrajskega tiskovnega urada ter da
sta on in Lukinić spomladi 1907 poslala srb
skemu generalnemu konzulu v Budimpešti Petko
viču pismo, v katerem sta ponudila srbski vladi
svojo službo za denar. To pismo je izročil Petković
tedanjemu srbskemu ministrskemu predsedniku P aSi ću, ki je naročil sekcijskemu predstojniku S pa
la j k o vi ću in blagajniku v srbskem zunanjem
ministrstvu Božo vi ću naj se sporazumeta ž njima.
O poslancu Pribičević u, se posebej trdi, da
se iz nekega dokumenta lahko dokaže, da je po
leti 1907 sklenil pravcato pogodbo s Spalajkovićem,
s katero se je obljubilo koalicji 12.000 frankov in
za pozneje še druge podpore, da ne bi prišla pod
vpliv Dunaja, Trdi se, da je imel Pribičević z
Bjožovićem in Spalajkovićem pogajanje v

v
teoX’zTi .7», łj.r je M
f
v stanovanju trgovca
tudi Lukinić.
«Reichsposto» tožijo z imeni navedeni poslanci.
Sodišče.
Za razpravo je določeno izredno porotno za
sedanje. Razpravo vodi višjesodni svetnik dr. Wach.
Dr. Friedjunga zagovarja dr. Benedikt, Anabrosa dr. Kienböck, koalicijo in privatne toži«

telje pa dr. H a r p n e r.
Na prvi seji je dr. Fried jung na dolgo in
široko govoril s političnih razmerah na Hrvatskem.
Za razpravo je določenih devet dni, pa se misli,
da se ne bo obravnavalo zdržema, ker bodo tožitelji pobijali pristnost tistih dokumentov, ki jih baje
predloži Friedjung, pa se bo zaradi poziva prič
prekinila razprava.

Shodi.
Na Ooriikem bodo shodi: V nedeljo ob 3.
popoldne v Štandrezu, ob 5. popoldne y Podgori;
v ponedeljek popoldne v Solkanu. Na teh shodih
poroča sodrug Etbin Kristan iz Ljubljane..
Javen abod lesnih delavcev ljubljanskih se
vrši v nedeljo, dne 12. decembra 1909 ob 9. do
poldne v salonu gostilne «pri Levu» na Marije
Terezije cesti. Tovaršil Dnevni red, ki je zelo
važen, zatorej pridite polnoštevilno.
Zagorje ob Savi. V nedeljo, 12. decembra je
ob 3. popoldne v rudniški restavraciji rudarski
shod. Dnevni red: Draginja in rudarska industrija.
Trat. V nedeljo, 12. t. m. ob 10. dopoldne
je v veliki dvorani «Delavskega doma» javen
shod z dnevnim redom: «Narodno vprašanje in
Jugoslovani». Poročevalec sođrug Etbin Kristan.
Po Qorlikem so bili zadnji čas shodi v De
vinu, Divači, Sovodnjah in v Gorici na državnem
kolodvoru. V Devinu je bil shod v soboto večer.
Poročal je sodrug Josip Petejan o programu
socialno-demokratične stranke in o goriškem volil
nem boju. Sklenilo se je, da se skliče v kratkem
zopet shod, na katerem se ustanovi krajna organizacija. V D i v a č i je govoril sodrug Kopač
o provizijskem skladu železničarjev in o strokovni
organizaciji. Potem je govoril sodrug Petejan o
politični orgenizaciji in o nadomestni volitvi. Oba
govora sta bila sprejeta z navdušenjem. Na shodih
v Gorici in v Sovodnjah je pa poročal sc
drug dr. Dermota o potrebi organizacije in o po
litičnem položaju. Oba shoda sta imela lep uspeh

Občni zbor
„taunega teta za Ljiibljan ia okolico“
ae vrši

v sredo, dne 15. decembra ob pol 7. url
«večer v veliki dvorani pivaru© pri
Hafnerju na Sv. Petra oestL
DNEVNI RED:
Čitanje zapisnika I. rednega občnega zbora.
Poročilo upravnega odbora.
Poročilo računov.
Poročilo nadzorstva.
Volitev 2 članov upravnega odbora.
Volitev vseh nadzornikov in namestnikov.
Predlogi in nasveti.
Vstop dovoljen s č 1 a n s k o legitimacijo ; žene
naj pridejo s svojimi soprogi, oziroma, če so ti
zadržani, z moževo legitimacijo, oziroma s po
trdilom o oddanih znamkah, katero naj
pa vsak s seboj prinese.
2— 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Društvene vesti.
§ Predavanje v Tritn. Društvo «Ljudski oder»
priredi v soboto, 11. t. m. ob */,9. zvečer v ve
liki dvorani «Delavskega Doma» predavanje s temo :
«Vtiski iz Bosne in Srbije». Predava sodr.
Etbin Kristan.
§ Draitvo «Ljudski oder» v Trata naznanja;
da se je preselilo iz dosedanjih prostorov 3. nadstropja v 1. nadstropje Delavskega doma» in sicer
v nekdanje lokale tržaških delavskih zadrug. Pro
stori so sicer priprosto, toda lično urejeni in zelo
pripravni namenu, kateremu služijo. V prvi sobi
je urejena bogata čitalnica, kjer imajo čitatelji na
razpolago poleg časopisov m revij tudi lepo število
dragocenih knjig, ki se ne izposojajo na dom. V
drugi sobi je pa urejena naša bogata slovenska in
hrvatska knjižnica, ki je odprta štirikrat na teden
ter so tam tudi upravni društveni prostori. V obeh
sobah je zakurjeno. Čitalnica je odprta ves dan in
se dnevni časopisi menjajo vsako jutro z nova«
došlimi.
Društvo upa, da je s tem korakom vitreoln
stan želji članov in organiziranih delavcev bo nri
metni čitalnici v lepih prostorih. Toda ravnof=£
tudi upa, da bodo tudi vsi zavedni delavd teS?
delavci in pri

Rabite, če imate nahod, če sle hripavi, ïasliieüi in težko dihate, Fellerjev fluid z znamko «Elsafluid»
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zdravilnem m kašel tolažečem vplivu. Tucat za poskušnjo 5 kron, dva tucate 8 kron 60 vinarjev franko
,
‘

.

izobrazbe postali redni člani in sodeUvd
É źaśke slovenske delavce nujno potrte-

CłrAfcnvBi pregled.
pregled.
Strokovni
liduito podraiaiee. Po § 26. regulativa
•
dne 1. decembra ugAbnaje potose,je nodnnrp Botujočim članom. Ta podira znaša
valae podpore potuj
tekom ene
điužoicein vpUferatoree «

/26 do 26 d,

upoštevajo regulativne določbe 3
Strokovno gibanje v Ooriia je jaanj. e«

krepko oživelo. Ustanovila se je strokoven
ga
zacija soboslikarjev, pripsavljajo s« Pa organizacije
kovinarjev, mizarjev in zidarjev.

Iz stranke.
o Seja v Gorici. Zaupniki vwb političnih
organizacij v goriški okolici so vabljeni, da se za
nesljivo udeleže važne seje, ki je v nedeljo,
12. t m. ob navadni uri. Razpravljati se imajo
zelo važne reči, naj torej ne manjka nihče.

Dopisi.
Zagorje ob Savi. Volitve v okrajno bol. bla
gajno, katere so se začele 22. novembra t L, so
se dokončale, kakor smo že poročali, dne ». de
cembra t. I. Socialno demokratična stranka je zrnagala z vsemi delegati delojemalcev in tudi v pe<&'
terih krajih v delodajalski kuriji, tako da je za
volitev načeluištva soc.-dem. stranki zagotovijena
dvettretjinska večina. Najbolj živahen je bii voiiini
boj v Zagorju, kar so povzročili Sirokoustni intrigantje iz Zagorja. Na čelu junakom je bil znani
nekdanji zagrizeni nemčur in sedaj vneti narodnjak
gospod Kerschnigg. Skrpali so v «Slov. Narodu»
par lažnjivih notic, zabavljali čez posamezne osebe
in jim dajali imena, kakršnih gotovo niso zaslužili ;
tudi ne bi bili mogli tega storiti, ako bi imeli kaj
poštenosti v svojih dušah, ker so se pred kratkim
prav milo beračili za svoje podjetje ravno pri
tistih osebah, sedaj pa so jim menda za plačilo
dajali priimke. Soc.-dem. kandidatje so dobili od
145 do 169 glasov, narodnjaki pn od 2 do 26
glasov. To so tisti gospodje, ki jih je «Siov. Narod»
pretečeni teden v petkovi številki že videl izvoljene.
Voiiini izid je menda za trezne prebivalce v Zagorjn jasen dokaz, da so člani bol. blagajne z vod
stvom zadovoljni; da je vse rogoviljenje par huj
skačev samo osebno sovraštvo do stranke in pa
hrepenenje po osebni koristi. Gospodu Kerschniggu se
tresejo hlače na občinskem stolu, visi namreč še
samo tako dolgo, da se rešijo prizivi radi občin
skih volitev, takoj ko bodo tešem, bosta najbrže
dobila odpustnico oba z gospodom županom, uto
pa bi gospod Kerschnigg prav rad videl, da bi
dobili intrigantje bol. blagajno v roke, da bi se
rešil še prej nego dobi odpustnico na starem mestu,
V bol. blagajno.

Domače vesti.
— 0 načlan časnikarskega pisanja docira
— «Slovenec»! Klerikalno glasilo pa ponk o do
stojnosti — to je kakor Apolon pa rimski avgur.
Ge se more škofovskemu listu sploh kaj priznavati,
je to, da zna v neotesanosti, sirovosti in brezob
zirni lažnivosti prekašati vse druge. Kadar se usta
novi na Slovenskem stolica za pisanje z loparjem,
za politični boj z blatom in s podkovanimi škornji,
tedaj imajo uredniki «Slovenca» prvi pravico do
nameščanja. Prav zadnje čase, zlasti izza jagoalovanske konference, ki je na jezo klerikalcev tako
krasno uspela, da si niso znali pomagati drugače
kakor s kopico najneveijetnejših laži, so bili napadi
na socialno demokracijo v «Slovencu» tako za
robljeni, da se je vse delavstvo smejalo trodapolalra
izbruhom. Naši čitatelji vedo, da se nam ni zdelo
niti trenotek potrebno, polemizirati s tistim otročjim
razmahovanjem. Videti je pa, da je prav to «Slo
venca» še posebno ujezilo. G© prištejemo temu
skoraj neverjetni faux pas, ki so ga licer uko zviti
Uenkaln» pohtičani napravili s svojimi «hodi radi
škofove brošure, blamaao a takozvanim vsesloven
skim delavskim shodom, pa mlin, v katerega so se
OMmiKtao politik., Ud.,
razumemo vso njihovo nervoznost Ampak da jih
srnje® pisave, ^jeŸe° td? romîjira

zXraika^V^”. V <Stav7nZ;m» uÄ

koristen h
îa obWaJke.P’’

iD#ajo tam menda itak dober,
poskrt,e’
îe

2a hiigiliee je eno tistih sredstev
8nnLI, 01 8°spod Bi lin »ki rad napolnil pralne
v «ru 8 agaj,?e* 2810 ^a w roka militarizma asih
ai;D i »
poseže vanje, Kakor toM
3 v ’ 4 . b* država izdelovala in prodajth
ujgahce v lastni režiji. Kako bo to veselile
danje producente, tovarnarje, ni naša sto*
■e m preveč bab zanje. Gospodje
da pridejo pri odkupnini na svoj radno in teh vi
tezov gotovo ne bo prikrajšala driava. Drugo je
vprašanje, koliko veselja bodo urili konsumentje,
Rezultat monopola bo namreč ta, da se he česa

s ïatZZ-

iK -1 stno se “toi pri bolečinah v prsih, v vratu i. t, j o njegovem
deluje ga le lekarnar Ę, V, fefler v Skubici, Elain trg št, 267 (Brvtške

podvoji*- Skatijica, ki velja sedaj
o^triv i« bs P0^6131 prodajala po 4 vinarje;

naraščanje v primeri z avstrijskim? Za 80 kron
imamo utemeljitev v cenah svetovnega trga ; ostane
L bedo P* kuP’?va^ dobivali nekoliko — n*«®] pa še vedno 55 kron, ki gredo izključno na račun
t^nr seda,'! kj®»
namreč v današnjih škatljicah avstrijske carinske agrarno - klerikalne politike. Saj
gn
bo v monopolskih le 50. Seveda Iznaša sama carina na žito v Avstriji 63 do <5 K.
pj poreče fiskus. Avstrija ne stori z mono- Tako jemljejo siromašnemu ljudstvu kruh izpred
oa novega, k>iti drage države ga imajo že ust; ampak usta molijo: Daj nam danes naš vsak
Str* Ampak Ijudatvo raiburj» to, da posnema danji kruh ...
— «Nacienaltaem» nemikih lodrugov je ne
r^stfiuva Avstrija tuje države le tedaj, ®e 8ÎÔ za
aiemenjevanje ljudstva, nikako? pa ne, će kako stalna rubrika v naših narodnjaških časopisih
ós bilo treba storiti kaj ljudstvu v prid. Druge in jim služi za to, da kažejo «narodno izlajstvo»
države imajo pametne trgorinaie pogodbe, Avstrija slovenskih socialnih demokratov. Tisti sodrugi, ki
lih ravne tam ne sklepa, kjer bi bile najbolj po so bili na zadnjem krasnem shodu v Mistnem
trebne ¥ drngb državah imajo že idavnaj sta- Domu, so sami imeli ob govorih sodr. Adlerja
rostso zavarovanje» v Avstriji leze ta važna zadeva in Rennerja priliko, prepričati se, katšni «šovi•5 aolževo potto. F dragih državah vodijo boj zoper nisti» so nemški sodrugi. Lep primer je podal
brezposelno^; Avstriji se še ne sanja o tem. ¥ zopet sodrag Hillebrand iz Karlovih Varov na
drugih d««™h se ne plašijo konfliktov s najbolj shodu v Nirskem, v Altmanovi dvorani, v tisti
iaenitno gospodo, temveč ji hočejo naložiti vsaj biii, v kateri je imel sedanji nemški minister
de/ /avnih stroškov ; pri nas se poznajo sam® plače Schreiner svojo notarsko pisarno. Sodrug
.tiromašnega delavnega ljudstva. Zato nimajo av Hillebrand je dejal: «Socialno-demokratična
strijske vlade pravice, sklicevati se na primer drugih stranka mora protestirati proti zdivjanemu nacio
držav. In kadar pridejo finančni načrti gospoda Bi nalnemu hujskanju nemških meščanskih strank, ki
linskega na razpravo, bo treba dobro paziti, kaj so s svojim pretiranim nacionalizmom zakrivile se
bodo počenjali poslano, ki jih je izvolilo ljudstvo. danji položaj in pričakujejo takorekcč z veseljem
— ^omiliva aaltadla. Iz Gorice se nam trenotek, ko porabi vlada § 14. Socialno-demokra
piše: Kadar prirejajo naši narodnjakarji kakšno tična kot svobodomiselna stranka mora protestirati
proti celemu Bienerthovemu sistemu, posebno pa
agitacijo za te ali one narodne pravice,
a
človek, ki ima kaj izkušenj, vedno sumiti, da no proti najdičnejšemu članu njegovega kabineta, mičejo le prikrivati kakšne postranske namene, «ara nistru-rojaku drju. Schreinerju, čigar hujskaška po
se nam je tudi agitacija za slovenske šole v tao- litika je zavedla narodne spore v sedanji stadij,
ricL ki bi biia seveda saiaaposebi opravačena, kjer ljudje — v obeh narodnih taborih — pola
rdela neresna in slutili smo, da ho °J®a pravi goma pozabljajo, da šo ljudje. Nemškemu ljudstvu
namen le strankarsko trgovska reklama. Da nismo ne more vstati rešitev iz politike Scbreinerja, ki s
prenapačno ugibali, je nehote dokazalo liberalno svojim, doslej še v Avstriji neznanim čepeujem na
časopise samo. Petkova prilog« «Soče», ki nahaja izsleparjenem ministrskem sedežu le otežčuje poli
pod naslovom «Primorec», p&® namreč; «Itali tični položaj na škodo nemškega, vsled diaginje
janski narodnjaki niso eh priliki zadnjega ahoda trpečega ljudstva. Ta politični parasit, ta krvoločni
za slovenske šole v Gorici, ki se je vršil dne izkoriščevalec Šumave, ki izsesava kot delodajalec
28, novembra, nič razgrajali proti Slovencem, svoje poljedelske delavce na najbrutalnejši način,
zato ker se je bližal trg (t. j. semenj) Sv. je najmanje sposoben, zastopati interese nemškega
Andreja, ker bi potem Slovenci ne šli ljudstva v kronskem svetu. Sram nas je tega «na
kupovat v italijanske trgovine.» — šega» ministra, ki nima v politični zgodovini sebi
Dobro; italijanski nacionalisti niso razgrajali in enakega.» Klici «Pfuj Schreiner» in «Skandal», ki
človek navadnih možganov bi bil zadovoljen, da so doneli po svoj dvorani, so glasno pričali, da je
se aiso zopet skregali c pametjo. «Primorec» pa sodrug Hillebrand izražal mnenje vseb. Tako go
očitno obžaluje, da niso razgrajali in celo pri vori seveda socialno-demokratični «šovinist»!
znava, zakaj mu je tega žal. Nehate pa izdaje
— V Londona je bil to leto cerkveni kongres
s tem, da shod sploh ni imel namena, pospešiti anglikanskih škofov. Tu se je kakor docela naravno
vprašanje slovenskih šol v Gorici in mu koristiti; moralo razpravljati o socializmu. Škofje anglikanske
ampak narodnjakarji so ga sklicali, ker so npaii, cerkve so se skoraj enoglasno izrekli za soci
da bo pri Italijanih ogenj v strehi, da bodo raz alizem. Škof trurski je izjavil, da se popolnoma
grajali in bila bi najlepša prilika, agitirati tedaj strinja s socializmom, londonski škof je priznaval
proti italijanskim trgovcem, pa za slovenske. Nič plemenitost misije socializma za človeštvo, če se
novega aam ai, da konkurirajo kapitalisti med tudi ne vjema docela z njegovim podrobnim pro
seboj in da oiso vedno izbirčni glede aa sredstva gramom. Škof Southwąrtski se je priznaval za so
konkurence. Ampak človek bi mislil, da so slo cialista brez vsakega pridržka ter izjavil, da kar je
venske šole vendar predobre u take skozinskoz najboljšega in najplemenitejšega v angleški cerkvi,
privatne kapitalistične namene. Naj gospodje kon ib vse nagiba k socializmu. Škof Wcllddn je pa
kurirajo s dobrim blagom, z nizkimi cenami, z izjavil*. Ako cerkev ni lažna, ne more biti
dobro vago, pa bo vse prir. Toda prav tega no proti socializmu. Tako poroča «Britisch
čejo, ampak nacionalizem jim mora služiti, da Weekly» od 14. oktobra 1909.
odganjajo drag dragemu kupovalce. No, danes še
— Cei. kr. poitnemn ravnateljstva pripo
gre, a ljudstvo bo spoznalo tudi to nereelno re ročamo, naj uvažuje sledeči dopis, ki smo ga do
klamo in tedaj jim zapoje druga.
bili iz Spodnje Hruščice: «Zelo nas zanima, kdo
— Daj aam danci ui nekdanji krah — ima toliko moči, da bi mogel napraviti red na
molijo kristjani vsak dan v cerkvah in doma. Toda pošti Dobrunje. Tukaj gospodari klerikalni župan
beg je prepustil največ vpliva na dobavljanje vsak Korbar. Z ozirom na dolgotrajno, dosledno prakso,
danjega kruha ljudem samim in uto ai najvaž da se naročnikom našega časopisja sploh ne do
nejše, kaj molijo» ampak kaj počenjajo. Prav tisti, stavljajo listi ali pa mnogo prepozno in da se jim
Id največ molijo ali pa ae vsaj tako delajo, pro- tako godi tudi s pismi in z drugo korespondenco,
vsročajo s svojo politiko največ, đa ne priđe ljud je le dvoje mogoče: Ali se gospod Korbar sploh
stvo do kruha. Njihova podtika je pomagala vladi, ne briga za svojo pošto, ali pa namenoma tako
da ji ni bilo treba sklepati trgovinskih pogodb z uraduje. Ni ga tedna, da ne bi bilo kakšnih pri
balkanskimi državami ; njihov« politika ji je dala tožb v tem ozira. Dolgo smo že trpeli to in mol
izgovor, da «si mogla» odpraviti carine na žito. čali, sedaj se nam pa zdi že preveč te malomar
In vsled tega je danes kruh v Avstriji tako drag, nosti pa upamo, da nastopi vsaj poštno ravnatelj
kakor skoraj nikjer na svetu ne. Nekoliko številk stvo in napravi red. Ce klerikalnemu Korbarju ne
poda u to žalostno resnico najjasnejše dokaze. V ugaja, da čitajo ljudje naš časopis, naj se jezi,
današnjih dneh velja cent (50 kilogramov} pšenice kolikor ga je volja, ampak zato imamo vendar
y Odaš ua Ruskem 19 kron 33 vin,; v Liverpoolu pravico, zahtevati, da izvršuje svojo dolžnost in ta
na Angleškem 20 £ 81 vin., v Parizu na Fran je, da dostavlja poštne pošiljatve takoj, ko pridejo,
coskem 22 K s vin., v Budimpešti na Ogrskem ne pa kadar bi se njegovi milosti zljubilo.
2®
®*Dunaju v Avstriji pa 31 K 20 vin.
— Visoko generalstvo ima važna posveto
! ' Avstriji je torej cent pšenice za deset kron nad vanja. Prvo je bilo dae 3. t. m. v cesarskem dvoru
svetovno tržno ceno. Ruhka med avstrijskimi in na Dunaju pod cesarjevim predsedstvom. Udeležili
zunanjimi cenami seveda tamaposebi ni nova; svoj so se ga nadvojvoda Fran Ferdinand, vojni mi
rariog ima v visoki žitni carini, ki io imamo v nister general infanterije baron Schönaich, av
Avstriji, dočim jo na Angleškem in aa Ruskem strijski in ogrski domobranski minister podmaršal
splofi nimajo. Toda tako velika ni bila razlika v pl. Georgi i« podmaršal Jekelfalus^y, štf general
Tudl
dok«Qi^ številke. Leta nega štaba general infanterije Konrad pl. Hötzen1604 je bila cena pšenice u W kiloeramev v dorf, vrhovna poveljnika avstrijskega in ogrskega
Londonu 149 K 20 v, v Avstriji p* i«i g ro y
domobranstva nadvojvoda Friderik in general Klorazlika torej 42 K 30 vin.; leta 1905 v Londonu bušar, generalni nadzornik vojske nadvojvoda Evgen,
Ul K, v Avstriji 199 K 50 vin., raiBU 28 £ general infanterije baron Albori, feldcajgmajster
50 vin. ; leta 1906 v Londona 165 K 10 vi» - Fiedler, general infanterije pl. Varešanin, vrhovni
Avmiji 184 £ 90 vin., razlika 19 £ 80 vin.; leta nadzornik topništva nadvojvoda Leopold Salvator,
.iÿ'j : v Londonu 160 K 20 vin,, v Avstriji 201
generalni nadzornik konjeništva general kavalerije
razlika 46 £ 80 vin.; leta 1908 v Londonu 171 g
Brudermann. Posledice teh posvetovanj se že po
20 vin,, v Avttriji 276 £ 30 vin,, razlika 78 K
kažejo v delegacijskem proračunu.
IŁ1?
v Londonu 229 K 20 vin., v Avstriji
327 K 30 vin razlika torej 88 K 10 vin. Izstra
da/ učinek carine je jasen, Do leta 1906 je še Narodnostno razmerje na Francoskem.
»eijd stari tarti tega leta je biła razlika med anDocela napačno je mnenje, da je Francija
«ietao in avstrijsko ceno še 19 kron 80 vin.; leta
narodnostno
enotna država. ■— Ako ima Angleška
i® obveljal novi tarif in na«krat je bita raz«
le
še
malo
število Ircev, ki znajo govoriti svoj
000 80 vin. Od tega časa pa raste in
prvotni
jezik,
ako ima Nemčija svoje 3 milijone
».wdaaja cena je naravnost neuslišana, Iz
tadi »
Î® sviđao, da s» je cena pač Poljakov, pa ima francoska republika na Korziki
*a avetom^.
pOdraiila; toda kaj je tisto in južnih italijanskih sosednih krajih 700.000 Ita

k

lijanov, na španski meji v Pirenejah 250.000 Bas
kov, na belgijski meji 210.000 Flamcev in v Bretaniji 3,200.000 Bretoncev, vsega skupaj 4,800.000
ne francosko govorečih narodnosti.
Zanimivo je zasledovati rezultat raznarodoval
nega francoskega sistema. — Francija ne priznava
izven francoske narodnosti nobene druge ne v
javnem ne v kulturnem življenju, ne v šoli in prej
ne v cerkvi. Od kar ima Francija enoten knji
ževen jezik, in to 500 let sem, so vse one narod
nosti docela zanemarjene in prepuščene same sebi.
Pa tudi iz lastnih moči niso prav nič storile za
razvoj svojega jezika in kulture. — In vendar,
kak je rezultat tega 500 letnega vpliva visokega
političnega in kulturnega razvoja Francije? Skoraj
ničla !
Baskov, Bretonov in Flamcev je toliko, kolikor
jih je bilo, le v mestih je napredovala francoščina,
priprosto ljudstvo pa je ohranilo svoj jezik in svoje
šege od davna.
Med Baske in Bretonce pride francoski učitelj,
ki ne zna besede domačega jezika. Sporazumlja
se s očmi in gestami z otroci, kolikor ve in zna,
in z veliko silo vbije tekom par let mladini neko
liko francoskih besed in pisem. — Nevoljen nad
neuspehom pa jé učitelj sam ter brez vsakega
veselja in volje so njegovi učenci. — Komaj se
zapro šolske duri za mladim Bretoncem in Baskom,
pozabi onih par besed, s silo vtolčenih v glavo,
in ostane analfabet Bretonec in Bask, kakor
je bil njegov oče in praded. Le ona mladina,
ki stoji v 3 letni vojaški službi, se za silo priuči
francoščini.
Ako kje, se vidi na tej najbolj kulturno raz
viti državi v Evropi, kako nezmiselna je prisilna
raznarodovalna politika. — Kakor ni Francoska s
tem ničesar pridobila kulturno, tako ostane skoraj
5 milijonov francoskih državljanov izločenih od
splošne kultnre, zato ker se jim ni dala prilika,
razvijati samostojno svojo kulturo. — Zgrešena
francoska politika kaže, da se z raznarodoval
no politiko le pospešuje nekultura. —
Ako bi dajala Francija Bretoncem in Baskom ljud
ske in srednje šole, kjer bi se gojila kultura doma
čega plemena in ukratkvistično udomačevala kul
tura francoska, bi se dalo človeštvu po eni strani
marsikatera, če še tako skromna, ali vendar pri
stna in zdrava cvetka iberske in bretonske kulture,
pri tem bi se pa gotovo tudi povečal še vpliv fran
coske kulture.
Ali se iz tega tako sijajnega vzgleda Avstrija
in Ogrska ne moreti res prav nič naučiti?

Poslano !
Dne 3. novembra t. L sem pobiral prispevke
za bolniško blagajno pri raznih delodajalcih. Tako
sem prišel tudi k g. Iv. Rappožu. Ko sem bil pa
ravno pri odhajanju, ker ga ni bilo doma, je prišel
gospod Josip Cimerman ter me začel obkladati z
raznimi psovkami. Ker me je bilo sram, da bi se
prepiral na javni cesti s človekom, ki nima nika
kršne olike, in se je obnašal kakor najbolj surovi
hribovski neizobraženec, sem tiho odšel. Izražam
pa na tem mestu, da če se hoče prepirati, naj
pride k nam v pisarno in me pusti na cesti pri
miru.
Zagorje, dne 6. decembra 1909.
Miha Čepin.

H. Sultner
Linbliana :: mestni trg
razpošilja ure, zlatnina in
srebrnino na vse kraje sveta,
obrnite se zanesljivo na domačo slovensko
tvrdko. — Veliki novi cenik zastonj,
"THE Novost : Ploščnata, tanka, prava
nikelnasta Anker - Roskopf ura na 6
kamnov, pokrovi ostanejo vedno beli,
prav natančno 36 ur idoča E 4'50. —
Srebrne ure od 6 K naprej. — Večletno
jamstvo. Ako blago ne ugaja, se denar
vrne nazaj. — Verižico s slov. trakovi :
nikelnasta K 1*20, srebrna K B-—. 35

mnunnDBiRBRHHBHHRBIBIffig
Kavarna

»Unione1 v Trstu g
ulica Oaserma in Torre Blanca

se priporoča».

S

Izbaja v LJnblJanl vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K:
za četrt leta 3 50 K, mesečno 1.20 K
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
letak
’ za Amei'iko za pol leta
9-50 K za četrt leta 4'80 K

PatanoiNsi

!O

Reklamacije so poštnine proste
Nefranklrana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserati: Enóstopna petit-vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

136. Štev.

V Ljubljani, v torek, dne 14. decembra 1909.

N A. SLOVA: Zadopise in rokopise za list : Uredništvo :
•Rdečega Prapora., Ljubljana. — Z* denarne pošiljatve
naročila na list, reklamacije, inserate i. L d. : üjwsvnlstvo
c Rdečega Prapora», Ljnbljana, Šelenburgova ulica 6/U.

Politika številk.
Avstrija je anektirala Bosno in Hercegovino
in angažirala tako svoje bojne in gospodarske moči
aa baikenskem polotoku. Ker je afriški in azijski
kontinent vsled enotnega postopanja Anglije, Fran
cije ia Rusije centralnim velevlastim Nemčiji, Av
striji in Italiji zaprt, je za ojh ekonomičen razvoj
odprta edina pot na orieot preko balkanskega pol*
otoka. Iadustrielno mogočna Nemčija mora iskati
svoj izvoz med balkanske narode, Maloazijo in
Mezopotamijo, kjer ja itak denarno angažirana z
maloazijsko železnico. Italija nima drugega torišča
nego balkanski polotok in bližnji orijent ; isto velja
tudi ra Avstrijo. Vsled tega se suče danes vsa
evropejska iu svetovna politika okoli balkanskega
vprašanja i» ie ta ima le dve mogoči rešitvi.
1. Ali Avstrija dâ polno avtonomijo vsem
svojim narodom v C s- in v Transljataniji, napravi
mogočno jugoslovansko skupino, ter pritegne tako
mirnim potom v svoj delokrog tudi Srbe črno
gorske in kraljevine, Bolgare in Macedonce, ali pa
2, rojnica prtom. Kako, odgovore jasno in ne
dvomno sledeče Storilke;
Vojne sile evropejskih držav:

dočim ostane dvozvezi Nemčiji in Avstriji:
vojev
.
38
poljskih topov.................. .... .
7864
mož ............................................. 3,750.000
oklopnjač....................................
44
križark .........................................
64
s topovi......................
2892
torpedovk....................................
133
podmorskih čolnov..................
5
Kakor hitro pristopi Italija četverozvezi, potem
je položaj Nemčije in Avstrije obupen na kopnem
in na morju ter odreže Avstrijo in Nemčijo od
balkana in orienta, ki se potem razdeli med vele
vlasti četverozveze, vsled česar pride Italija do ve
likega političnega in gospodarskega razvoja, po ka
terem stremi.
III. Sointeresirane balkanske države črnagora,
Srbija, Rumunija in Bolgarija pa kažejo sledeče
moči:
Bolgarija................................ 190.452 mož
Srbija......................
352,922 »
Črnagora ................................. 37.200 »
Rumunija ........ 287.250 »
proti njim Turčija z 1,683.000 mož, od katerih
je pol na papirju.
Male balkanske države so toraj združene proti
Turčiji dovolj močne, da razbijejo in potisnejo
Turčijo iz Evrope. Le-ta ima zato danes edino zaščitnico v Avstriji in Nemčiji. Tako kažejo številke
topov, mož in oklopnjač pot Avstriji ter jej stav
ljajo «aut, aut». Ali dà Avstrija svojim in bal
kanskim narodom svobodo in stremi tako na
ravnim potom po onem gospodarskem razvoju, ki
jej gre po številu prebivalstva in po preugodni
geografični legi, ali pa tira brezupno in brezglavo
politiko v interesu velike Nemčije ia žene milione
delavskih in kmečkih glav na krvavo bojišče.
Z .to kličemo: Proletarci celega sveta, zdru
žite se!

Leto XIL

Za ministrom je govoril italijanski klerikalec
Bugattn, ki se je zavzemal za italijansko pravno
fakulteto; potem Starorusin Hlibovickij, ki je
dejal, da še nobena vlada ni bila tako odvisna od
Prusije kakor sedanja. Nemški liberalec Bachm a n n je obsojal obstrukcijo.
Češki socialni demokrat Aust je razglaba!,
kaj bi moral biti proračun. Prvo leto ljudskega
parlamenta je bilo plodovito, drugo pa je postalo
neplodno vsled obstrukcije iu nezmožnosti vlade.
Davčni načrt, ki ga je predložila vlada, je iz so
cialnih razlogov nesprejemljiv. Sedanja
vlada je vlada bele človeške beštije. V poli
tičnem, socialnem in kulturnem oziru je Avstrija
□ a predzadnjem mestu v Evropi. Ne more
trpeti, da se izdaja za ljudske šole 6 milio
nov, za cerkvene potrebščine pa 27 mi
lionov, kakor v predležečem proračunu. Govornik
ostro kritizira vohunstvo, ki se zanaša med učitelj
stvo na Češkem in navaja razne slučaje preganjanja
učiteljav. Starostno zavarovanje se ne gane nika
mor, za bolniške blagajne ne skrbi vlada nič, zbo
roval ni zakoni se prezirajo. Taki vladi se ne more
svetovati nič druzega, kakor da naj čim prej
demisionira. (Živahno odobravanje.) Potem sta
govorila še Chiari in Stark.
Dunaj, 10. decembra. Danes se je v držav
nem zboru nadaljevala prvo čitanje proračunskega
provizorija. Govoril je češki realist profesor D rtina. Potem je govoril socialni demokrat Resel,
ki je ostro napadal Bienerthovo vlado in kritiziral
nezmiselno politike meščanskih strank. Glavne po
datke iz njegovega govora objavimo posebej. Za
njim jo prišel na vrsto nemški radikalec K r o y,
ki je znan zaradi svojega spletkarstva proti želez
ničarski organizaciji in zaradi svoje čudovite kariere
kot železniški uradnik. Dalje je govoril dr. S u š t e rš i č, ki je tudi napadal vlado in zagovarjal taktiko
svoje stranke.

Trozveta: Nemčija, Italija ia Avstrija ima
skupaj 50 korov (voj)
poljskih topov ...................... ....
9544
mož ......................................... . 4,550.000
oklopnjač............................... .
@1
križarjev.......................................
100
s topovi.......................................
4202
torpedovk...................................
238
podmorskih čolnov.................
12
IL Francija io Rusija:
vojev (Franeija 20, Rusija 26)
46
topov ...........................................
8972
Državni zbor?)
mož «.....................
4,085.000
Seja klubskih načelnikov.
Dunaj, 10. decembra. Včeraj je posegal v
Francija, Rusija in Anglija na morju:
Dunaj, 10. decembra. Včeraj so imeli klub
proračunsko razpravo finančni minister dr. Biliń
oklopnjač .........
106
ski
načelniki
konferenco, na kateri je trgovinski mi
ski, ki je čutil težavnost svojega položaja in jo je
križarje?..................................
208
nister
Weisskirchner
naglašal, kako nujno je,
hotel premagati z dovtipi. V začetku svojega go
s topovi . ....................................
8635
da se izvrši prvo čitanje trgovinskega pooblastil
vora je omenjal razliko med prejšnjimi proračun
torpedovk .........
533
skimi provizoriji, ki so se v stvari vjemali z red nega zakona. Poslanec Seitz je v imenu socialnopodmorskih čolnov.................
158
demokratične zveze pritrdil, da je rešitev poobla
nimi proračuni in sedanjimi, ki izkazuje štiri
Vojna sila na suhem je približno enaka, ugod
stilo ega zakona nujna; potem bi pa morali
milione kron primanjkljaja, kateri bi se
nejša pa je centralna lega trozveze, dočim je na
priti na vrsto žakoni za trgovske uslužbence
imeli pokriti z novimi davki. Idealno bi se bil
morju odločna premoč trozveze Francije, Rusije in
moral skleniti proračun in dotični davki že v de in pomožne delavce ter razširjenje zavaro
Anglije. Ker pa je Italija za orient tekmovalka
vanja za nezgode na stavbinske delavce.
Avstrije, je nje združitev v trozvezi z Nemčijo in cembru in sočasno bi se bilo imelo poskrbeti še za
Dr. Adler je priporočal, da bi se pooblastilni zakon
Avstrijo nenaravna, zato je dosedaj služila le, da pokrije daljših 27 milinov. Ker je to fifično nemo
odkazal odseku brez prvega čitanja. Steinwen
se je Italija gospodarsko razvila. Italija sama ima: goče, je bila vlada prisiljeoa, predložiti proračun der je ugovarjal temu v imenu nemških agrarcev,
ski provizorij in izvršiti takozvano davljene prora
vojev - »........................
12
rusinski klub pa sploh ni zadovoljen, da bi se raz
čuna, ker ne obsega pokritja iz novih davkov.
topov poljskih .........................
1680
pravljal ta zakon. Princ Lichtenstein je za
Ce se provizorij ne bi sklenil, bi morala vlada
mož............................................... 800.000
hteval za krščanske socialce podpredsedniško mesto
prihraniti
ne le manjkajočih 42 milonov normal
oklopnjač ..................................
17
v narodnem odseku. Dr. Adler je upozarjal, da
nega deficita in prej omenjenih 27 milionov, torej
s topovi.......................................
1310
imajo socialni demokratje samo v dveh odsekih
skupaj 69 milionov, temveč tudi še 18 m lionov
torpedovk...................................
105
predsedništvo ter je zahteval z ozirom na moč
- < za odplačevanje dolgov ; če S9 pa sklene provizorij
podmorskih čolnov.................
7
stranke, da se ji prepusti predsedništvo v na
Ako se Italija odcepi od trozveze ter pristopi in dovoli najetje posojila za 109 milionov, bi se rodnem in v učnem odseku. Pravi škandal
moralo zapostaviti le omenjenih 60 milionov. Sicer
fittstrozvezi : Francija, Rusija in Anglija potem
je pa, kar se uganja z draginjskim odsekom, ki je
ne bi mogla vlada napraviti na državnih železnicah
ima le-ta:
eden najnujnejših in najvažnejših. Da do danes še
investicij za 89 milionov. Vprašanje davkov se mora
vojev . ............................... . .
58
oi konstituiran, je prava sramota. Za danes je skli
kakorkoli rešiti. Minister odklanja nezaslišana oči
topov .......... . .
10.652
cana nova konferenca.
tanje, da je predložil napačen proračun, da je pri
moi .................................... , . . 4,885.000
manjkljaj le izmišljen. (Kaj pa je z nasprotnim oči
oklopnjač . .................... , . »
123
Frledjangov proces» Dunaj, 10. decembra.
tanjem, da ni bil izkazan ves resnični deficit P Na
244
križark . . ................ . , .
Večino včerajšne seje je porabil Friedjung za svoj
dalje odklanja očitanje, da bi bil sovražnik indu
. .
0.945
s topovi
obrambni govor. Bistveno ni povedal nič novega.
strije. Resnica je —■ pravi- — ravno nasprotna.
638
'•srpedovk........................... . .
, Ponavljal je s drugimi besedami, kar je bil napisa
•) Za zadnjo številko prepozno došlo,
165
^morskih čolnov . . . . .

Dr. Funder: Za «veleizdajnike» v Zsgrebu
.ta oni'dve društvi darovali 54.000 K. Zaupna
I krmilu to ministrstvo, vendar pa
v inkriminiranem članku, s katerim je hotel doka podpore, odtasneod „erbte», ta “l*“°
oseba v tem oziru je bil poslan« Pribičev c. Brez
zati «neizogibno nujnost aneksije». Baje bo nepo od proračunskih zneskov, ne da bi to škodo a
Hvnma ie tudi en od te svote nek.j dobiL Dr. Lubitno dokazal, da so bili nekateri člani koalicije,
ki„ " »o
”a‘aMU
drugim
državnim
potrebščinam.
_
med njimi Šupilo podkupljeni od srbske vlade. Ta
Dr. Funder je na to na dolgo in široko ko £a,d“i med ad».*.e«. “«**.*>*
trditev zelo spominja na svoječasno pripovedovanje
mentiral to poročilo, pri čemer je ironično ime LtanC poslal zaupni* Belpada en,tata, da
nekega «Argusa » o srbskih dinarih. Tistih bajk se
noval poslanca Pribičev ča «dieser wackere Mann»,
imel nikoli noben h z»ez * »roako P
» v
je bila polastila Frankova stranka. Šupilo je takrat
proti čemer je dr. Harpner odločno protestiral.
dokumentu it srbskega tajnega ar iva s i ' * takoj energično nastopil proti obrekovanju in res
Predsednik: Prositi vas moram, da ne na ie poslancema Sopita in Banjwma nakan,,
ni nihče mogel dokazati tistih trditev. Sploh je
padate navzočih ali nenavzočih oseb. Vi ste po 28 000 dinarjev, da jih po svojem prevdartu raičudno, da bi zarotniki vodili pravcate zapisnike o
zvani kot priča in imate kot tak govoriti samo o
svojih veleizdajniških sejah in sklepih. Friedjuug se
delita med madžarske liste.
faktih.
Peti dokument je instrukcija ministra Milova
je pri zaslišanju kazal sila «patriotičnega».
Dr. Harpner: Nimam nič proti temu, sko
noviča
na poslamka Sim č* na Dunaju, v kateri se
Danes je bil zaslišan izdajatelj «Reichsposte»,
rečete: Ako je vse res, kar tu notri stoji, potem
dr. Funder, na katerega se je skliceval obtoženi
poslaniku naznanja, da je vlada dala oniditi vse
je poslanec Pribičevč lopov. Ako je to res, kar tu
urednik Ambros, češ, ta ima vse dokazilno do
spise, tičoče se velikosrbske propagande.
kumente. Bila je torej veliko razočaranje, ko je na notri stoji, pravim tudi jaz, da je Pribičevič lopov.
Dr. Harpner: Ali ste to instrukcijo videli
Vendar pa ne smete stvari tako sukati, kakor da
vprašanje drja. Harpnerja odgovoril, da je ured
v originalu? Dr. Funder (v zadregi). Bil je to
niška tajnost, če ima dokumente v originalu ali ne, bi bila že dokazana.
dokument, ki se mi xdi brezpogojno
da jih je pa čital samo v nemškem prevodu, ker
verodostojen.
ne pozna srbskega jezika. Tož6či poslanci
Dr. Funder je na to na dolgo in š roko raz
Dr. Harpner: V katerem jeziku je bù
pravijo, če imata Funder in Friedjung sploh pravljal o reški resoluciji in o bratimljenju mad pisan? Svedok: Bilje prevod. Kraj, kjer so
žarskih poslancev pod vodstvom dr. Lengyela s mi ta prevod pokazali, je tak, da sem
kakšne dokumente, da so falzifikati.
Srbi v kraljevini.
moral biti ko t žur n alis t p r epri čan, da
Med drugim je tudi omenil, da mu je neki
dobim na tem mestu aamo nekaj do
Friedjungov proces.
politik, ki je bival v Belgradu, pripovedoval, da se
Dalje.
brega.
je tamošnji turški poslanik z ogorčenjem izrazil o
Dr. H a r p n e r : Ali mi lahko poveste
Gina se je razprava pričela, je predsednik Wach
posetu madžarskih poslancev v Belgradu, češ, da so osebo? Priča: Ne. Dr. Harpner: Zakaj
dal besedo zastopniku tožiteljev dr. Harpnerju, da
bili pri Djem in mu predlagali, naj Turčija z mad sto prepričani, da je dotična oseba dobiia pristen
stavi vprašanja na dr. Friedjunga.
prevod? S v e d o k : Na v o d i 1 a i h m e s t i h
Dr. H ar p ne r (napram dr. Friedjungu): Ali žarsko pomočjo prične vojno proti Avstriji.
Dr. Harpner: Govorili ste o nekem shodu, v Avstriji, kjer se pečajo s takšnimi stvarni, niso
je vam znano, da so Hrvati, zlasti v vojaški gra
kjer js bil navzoč madžarski poslanec dr. Lengyel. tako nerodni in neumni, da bi se dali oslepariti
nici skupno z Avstrijci prelivali kri in da se na
hajajo med privatnimi tožitelji možje, katerih sinovi Ali morete imenovati le enega poslanca hrvatsko- s ponarejenimi dokumenti. Dr. Harpner:
in bratje so bili poklicani pod zastavo, ko je gro srbske koalicije, ki bi bil tudi na onem shodu? Dr. Sklepam torej lahko, da ste prevod dobili od «vo
Funder: To ni nimalo potrebno. Dr. Harpner:
zila vojna med Avstro-Ogrsko in Srbijo?
dilne strani» ? S v e d o k : Podrejeni uradi se no
Dr. Fried j un g: Na to vprašanje ne morem Vprašam Vas, ali morete le enega edinega navesti, pečajo s takimi stvarmi.
preje odgovoriti, dokler moj zagovornik ne pred ki je bil zraven?
Predsednik: Ali je «vodilno mesto»
Dr. Funder: Imel sem namen opisati milje.
loži dokaznih dokumentov.
imelo same prevod? Ali ste morda slišali, da je
Dr. Harpner: Vprašam vas vnovič, ali je
Dr. Harpner: «Dobro, nimamo ničesar
imelo tudi original ali vsaj kopijo ? S v e d o k :
bil
kdo izmed hrvatskih politikov pri bratim
proti temu.»
V tem slučaju tega ne vem. Dr. Harpner:
Po daljši kontroverzi med dr. Harpnerjem in ljenju v Belgradu ali Semedrovu? Da ali ne? Kako je potem akt prišel v roke poslanika Si
Dr. Funder: Momentano se to ne da do
zagovornikom obtoženega Ambrosa so se stranke
miči ? S v e d o k : To me nič ne briga.
gnati,
najbrže so bili, gotovo pa tega ne vem.
zedinile, da se najprvo zasliši izdajatelj in glavni
Dr. Harpner: Torej vi ne veste nobenega
urednik «Reichsposte» dr. Funder.
Pri sobotni razpravi je FriedjUDgov zagovornik
imena.
Neki gospod je vam pravil o svojem raz
Predsednik (napram dr. Funderju): Po
dr. Benedikt predložil fotografke zapisnika o seji
vejte nam, kako so nastali inkriminirani članki v govoru z belgradskim turškim poslanikom ? Kdo je
«Slovenskega Juga». Ta zapisnik je baje podpisai
«Reichsposti» ? Kakšen dokazilni material in kakšna ta gospod in kateri poslanci so to bili, ki so se tajnik Milan Šltfaoović. S to fotogrefi^o je hotel
razgovarjali s turškim poslanikom ? Ali so bili med
fakta ste v položaju predložiti sodišču?
dokazati, da je prevod v brošuri, ki jo je dr.
njimi
tudi poslanci hrvatsko-srbske koalicija ?
Dr. Funder: Naš list «Reichspost» zasleduje
Friedjung v petek predložil porotnikom in sodišču,
že več let jugoslovanske razmere v monarhiji s
Saj boste vendar priznali, da je nekoliko pravilen. Na to je še predložil originalni koncept
posebno pozornostjo. V številnih člankih je list preveč zahtevano, da bi Hrvatje, ki že itak toliko o neki seji «Slovenskega Juga», ki nima s to afero
kušal dokazati važnost jugoslovanskih dtžola za trpe pod Madžari, mora t »zeti nase šc grehe dr.
sicer ničesar opraviti, a se vidi na konceptu podpis
našo monarhijo in pri tem tudi ni zamolčal, da Lengyela. Ali je turški poslanik imenoval le enega
Milana Stefanoviča.
so 3e na Jugoslovanih zagrešile marsikatere krivice, poslanca hrvatsko-srbske koalicije?
Dr. Harpner: Ali veste, kdo je ta Stefa
ki jih je treba sedaj poravnati.
Dr. Funder: Ne, nobenega ni imenoval.
novič? Dr. Benedikt; Ne vem, kdo je, sodim
Obtoženec dr. Funder se je na to bavil z
Ako smo dvignili težke obtožbe proti neka
pa, da eksistira.
terim politikom, nas pri tem ni vodilo sovraštvo osebo poslanca Šupila. Med drugim je trdil, da je
Tožitelj dr. Dušan Popovič je z dovoljenjem
ali strankarski interes, marveč prepričanje, da sku Šupilo dobil glasom blagajniškega izkaza ministrstva predsednikovim dobil na vpogled oni originalni
šajo nevredni elementi spraviti ta pošten narod zunanjih del 6000 dinarjev, dočim so bili sicer koncept ter konštatiral, da predloženi spis sploh ni
na kriva pota. Dr. Friedjuug je že očrtal milje, v njemu izplačani prispevki izkazani med izdatki za original, nego je samo prepis, nekega protokola,
katerem je nastalo takozvano velikosrbsko gibanje, tiskovine.
zakaj na koncu sestavka so zapisane besede: «S
Dr. Harpner: Kako veste to? Ali imate v
meni preostaja samo razložiti in pojasniti akte, ki
tem overovljamo ta zapisnik.» Nadalje je nimlašal,
jih bo predložil moj zagovornik. V mojih rokah je v rokah dotičai blagajniški izkaz?
da je iz vsebine tega zapisnika razvidno, da ga ni
Dr. Funder: Vezan sem na uredniško
petero aktov. Te akte sem videl na mestu, kjer se
pisal inteligenten človek in da ga ni pisal Srb.
navadno pečajo samo z resnimi dokumenti. Po tajnost, vsled česar ne morem podati natanč
Ta izjava dr, Popovičeva je biia zagovorniku
znam njih izvor, pri večini izmed Djih vem, na nejših pojasnil.
Friedjuugovemu dr. Benediktu silno neprijetna, za
Dr. Harpner: Ali ste videli dokumente?
kakšen način so se dobili in kako skrbno so se
Dr. Funder: Videl sem en dokument, ki to je jel nanj kričati, da nima pravice se mešati v
preiskušali glede njih pristnosti.
razpravo, češ, da on s predloženimi dokumenti ni
Ze 1. 1905. je »Reichspost» obelodanila pisma obsega ono konstelacijo. Dr. Harpner: Ali ste
tangiran.
iz Hrvatske,
katerih se je očitalo tožitelju Su- Videli original? Dr. Funder: Tega nisem
Dr. Harpner: Treba bo dognati, ako ta
pilu, da dobiva redne podpore od srbske vlade. videl. Ker Funder ni hotel odgovoriti na nekatera
Milan
Stefanovič sploh eksistira in ako živi y
Šupilo se je takrat omejil na to, da je tožil «Hrv. mu stavljena vprašanja, je dr. Harpner zahteval
Belgradu.
Pravo», ki je priobčilo enake obdolžitve, ter od sklep sodišča, da-li je priča prisiljen odgovoriti na
t,
---- »--»««j taaaaufltciuMaAi
vsa mu stavljena vprašanja. Sodni dvor je skleni)
tega lista izsilil častno izjavo.
karto vstaških čet leta 1908., ki je bi|a baje M
da
sme
dr.
Funder
v
smislu
§
153.
k.
p.
r.
odkle

Glanki, ki so 1. 1908. meseca oktobra izšli,
stavljena v Belgradu, in neko poročilo srbskeg
temelje na poročilu sekcijskega načelnika dr. Spa- niti taka vprašanja, ki bi mu lahko škodovala, ako
generalnega štaba. Obenem je stavil predlog, ns
bi nanje odgovoril.
lajkovića aa takratnega ministrskega predsednika
se zaslišijo kot priče: urednik Rauchove «Ustav
Funder je potem govoril o spomenici TsüTPašića. Naglašam, da je bilo to poročilo v bistve
nosti» Viljem pL Dorotka in politični uradnik baroi
venskega
Juga» na ministra Milovanoviča, v ka
nih delih fotografirano in dr. Friedjuug mi bo
Ghumecky, ki bosta dokazala, da je bil Supiii
potrdil, da je tudi ou z mano vred pri preizkušnji terem se društvo pritožuje proti postopanju z Bo
plačan od avstrijske in ogrske vlade, nadalje katehet
te fotografije dobil vtisk, da je to poročilo ne sancem Visiljevičem, ki je prišel v Belgrad, da se
dr. Bošnjak iu odvetnik dr. Horvat, ki bosta izpo
informira o položaju. Iz te spomenice je tudi raz
dvomno pristno.
vedala o političnih razmerah na Hrvatskem.
vidno, da so večinoma vsi srbski diplomati elani
Dotično poročilo se glasi približno tako-le:
Predsednik dr. Wach: Dai sem pozvati ž«
Po naročilu sem posetil z blagajnikom Bogo «Slovenskega Juga» in «Narodne Obrane», društev,
vse te svedoke razen dr. Bošnjaka,
vičem poslanca Svetozara Pribičeviča
Zemunu, katerih cilj je zastrupljati studence, metati bombe
dentitet, p,edlož,ih dS^nùv* ”
da se ž njim dogovorim o pismu, ki so ga Šupilo, in izvrševati atentate.
Pribičevič in Lukinič po konzulu Petkoviču v Pešti
Dr. Harpner! Ali morete imenovati le enega
dt- ’*‘4
poslali vladi Pribičevič, ki mu je, žal, nemogoče poslanca hrv.-srb. koalicije, ki bi bil član teh d"V.nS°
priti y Belgrad, je sprejel z zahvalo na znanje društev? Dr. Funder: Tega ni potreba. Dr.
BeQeaiktt: Predlagam, da se peson
naša obvestila, da je Srbija pripravljena točno Harpner: Vi hočete zopet polemizirati. Vprašam . .
izpolniti svoje obveznosti, ki jih je sprejela nase v Vas: da ali ne? Dr. Funder: Najbrže. Dr. dovile a r lWP[avi ludi profeSQr
dovine dr. Uebersberger. Fofbtnik Cearadi je smislu reske resolucije, dokler bo v Srbiji na Harpner! Torej vi tega ne ve.te.
«menu svojih tovarišev izjavil, da, zahtevajo, da s

t

t

.. predlože originalni dokumenti in da se poklieeio k raip,*’-i v8e Pri^e obeh strank, kor hočejo

soditi nepristransko.
Tjîitelj dr. Popovič (napram Friedjungu) :
videli originalni podpis predsednika «Slavenaga» dr. Markovci? Dr. Friedjung: Tega
5.> moreta trditi, ker nisem vešč srbskega jezika.

Dr. H ar p ne r (napram đr. Funderju): Ali
imate za svoje trdiive še nadaljue fotografije in ori
ginalne dokumente? Or. Funder: Za sedaj jih
nimam. Dr. Harpner: Kako veste, da je Pribičevič dobil 12 000 dinarjev? Dr. Funder: To skle
pam h Spaii/ksvlevega poročila. Dr. Harpner:
Ali sto F/ vsaj videli original svojih dokumentov?
Dr. Fn« der: Nisem. Dobil sem samo prevode na
merodajnem mestu.
Dr. Harpner: Ali je vam znano, da je Šu
pilo svoječasno tožil «Hrvatsko Pravo» radi slič
nih ebrekovaoj in da je ta list moral svoja obre
kovanja preklicati? Zagovornik dr. Kieabock. O
tem je dr. Funder že včeraj govoril.
Dr. Harpner: Ali veste, da ni v Avstriji
aaroda, ki bi se mu ne bilo že očitalo, da je veleUdajniški? Dr. F under : To je politično vprašanje.
Na to je predsednik odredil kratek odmor.
Po odmoru je naznanil, da je senat sklenil po
kot stroko’niake dr. Vatrosla J agi d a in privatnega
docenta dr. Uebersbergerja, Nadalje je naznanil, da
se imajo takoj zaslišati priče baron Ghlumecky,
Dorotka in dr. Horvat.
Tožitelj dr. Popovič, (napram dr. Funder):
Ali veste kdaj so bile 1. 1908. saborske na Hrvatskeem ?
Dr. Funder: Mislim koncem meseca marca.

Dr. Popovič: Iz datuma dr. Spalajkovičmga
poročila, ki ga je predložil Friedjung, je razvidno,
da je to poročilo falisficirano. V tem dokumentu
se govori o sklepu seje «Slovenskega Juga» dne 10.
marca 1908, da je treba podpreti Šupila pri bo
dočih volitvah proti Rauchu. Torej ta seja je bila
10. marca volitve pa so se izvršile že 27. februarja.
Dr. Harpner: Tekom obravnave bomo do
kazal', da je ta fais’fikator računal na zelo ne
umne ljudi.
Pr edtedaik: če ne vemo, kdaj so se vr
šile saborske volitve, ne moremo dalje o stvari
razpravljati. Dr. H arpnet: Gospodje, ki tam sede,
morajo to vendar vedeti, »aj so bili izvoljeni. Vas,
g. dr. Friedjung, pa vprašam, ali ste origininale
preisiušaii glede njih pristnosti, kakor je dolžnost
zgodovinarja? A sedaj vas vpraša dr. Popovič,
kako je to, da se je 10. marca sklepalo o pod
porah za bodoče volitve, ki so v resnici že bile
zdavna končane. Dr. Friedjung: Ker sem vedel,
da so bile volitve spomladi, si nisem, kar odkrito
priznavam, pobllije pogledal datuma. Dr. Harp
ner: Torej vi priznavate, da »te se semtertja mo
tili? Dr. Friedjung (patetično): O, jaz sem se
često metil ! Neprestano, da, ne merem niti pove
dati kolikokrat. — Na to je bil zaslišan baron
Leopold Ghlumecky. Priča je obširno pripove
doval o svojem službovanju kot v'adni koncipist
pri okrajnem glavarstvu v Dubrovniku in kako se
je po lastnem opazovanju prepričal o veliki ne
varnosti srbskege gibanja. Tu se je seznanil s sedanjim hrvatskim poslancem Supilom, ki je bil
takrat uiednik «Crvene Hrvatske» v Dubrovniku.
Takrat je Šupilo zastopal se protisrbsko stališče in
priča ve, da je takrat dobil podpore od privatne
avstrijske »trasi, Sicer niso hile to znatne podpore,
vendar so bile take, da so bile Sapilu dobrodošle,
ker se je tacat nahajal v jako slabih gmotnih raz
merah, Tudi konfident hivfega skupnega finančnega
ministra Kallaya je pripovedoval da je Šupilo tudi
od te strani dobival podpor«,

Dr. Harpner: Vi ste lorej pripravljpnl po
trditi s častno besedo in s prisego, da niste nikdar
sprejeli denarja?
Du pil o: Da.
Predsednik: Potemtakem mora lagati g.
svedok. G. baron, pozivam vas sedaj, da poveste
osebo, ki je dala Supilu onih 200 K.
Ghlumecky: Ce mora biti, dobro: Jaz sam
sem mu jib dal.
Predsednik: Pravkar smo slišali, da je g.
Šupilo prelomil svojo častno besedo ; sedaj bodo si
gospodje pač morali premislili, ako hočejo še na
dalje občevati s takšnim človekom.
Dr. Harpner: G. Šupilo, kaj pravite v> k
temu?
Šupilo: Ne morem najti besed.
Na to se je razvila burna kontroverza med
Ghlumeckim, Supilom in predsednikom.
Med drugim je Šupilo izjavil: Zadnje tedne,
ko sem bil v Dubrovniku, sera se seznanil z ba
ronom Ghlumeckim. Pozimi 1. 1899 sem se preselil
na Reko, kjer sem prevzel uredništvo «Novega
lista». Na Sušaku sva se nekoč srečala. Govorila
sva o politik1. Par mesecev kasneje sem moral na
Dunaj v privatnih poslih, da sem stopil v zvezo z
raznimi anončnimi biroji. Baron Ghlumecky je bil
takrat že na Dunaju. Obrnil sem se nanj, ker sem
vedel, da je njegov oče predsednik južne železnice,
ter ga prosil, naj mi izposluje prosto vožno karto.
Predsednik: Za to šene gre. Gre se za
onih 200 K. Ali ste jih dobili? Šupilo: Ne.
Predsednik: Morda pa vendar? Sapilo: Ne
nikdar. G. baron mi je na to poslal to-le presto
vozno karto. Ghlumecky: Se ne spominjam.
Morda je res. Šupilo: Baron Ghlumecky mi je
□a to izposloval stalno prosto vozno karto, ki jo
še sedaj imam.
Ghlumecky: Na te stvari se ne spominjam
tako dobro, pač pa na političen razgovor.
■J Predsednik: Torej povejte ali ste sprejeli
denar ali ne? Šupilo: Ne. Predsednik (na
pram Chlumeckemu) : Povejte mu še enkrat Vaše
očitanje v obrazi Ghlumecku: Dal sem Vam
200 kron na ulici v Dubrovniku neposredno po
najinem razgovoru na stanovanju konfidenta Perkakauskega. Šupilo: Nikdar nisem bil na stano
vanju tega človeka.
Predsednik: G. Šupilo, bolje bi bilo, ako
bi povedali resnico. Šupilo: Baron Bblumecky
je že pet let naročen na moj list, a kljub opo
minom še dosedaj ni plačal naročnine. Pred
sednik: Kaj ima svedok od tega, nekaj trditi,
kar ni res in zagrešiti krivo prisego? (Vihar med
poslanci-tožitelji in ogorčeni klici: Kriva prisega
iz političnih motivov, da bi Šupila politično uni
čili !)
Predsednik: Mir. Mi smo na Dunaju,
takšno postopanje je tu izključeno, takšna očitanja
zavračam.
Dr. Harpner: Nimam ničesar več vprašati.
Sicer pa se bode že še dognalo, ako je Šupilo go
voril resnico ali ne.
Na to je bil zaslišan urednik Rauchove «Ustav
nosti» Dorotka. Pripovedoval je, da je v Pešti
slišal, da se je 1. 1903 reški guverner grof Szapary
izrazil, da je prihajal Šupilo k njemu z vpra
šanjem: «Ekscelenca, kaj ukazujete, da pišem?»
Szapary mu je na to dal potrebne informacije in
vsakokrat 10 kron.

Šupilo: Izjavljam slovesno, da do danes še
nisem nikoli govoril z grofom Ladislavom Szaparyjem.
Obravnava se je aa to preložila na danes
dopoldne.
*
Poslanec Šupilo je takoj po razpravi pisal
P red s edn i k: Ali morete z gotovostjo trditi, dve pismi : eno dr. Harpnerju, euo pa predsedniku
da je Supllo dobil podporo ed privatne strani? hrvatsko-srbske koalicije Grgi Tuškanu. V pismu
Ghlumecky: Da. Koliko je Šupih dobil z bo dr. Hapnerju se mu zahvaljuje za njegovo dose
danjo zastopstvo in mu naznanja, da izločuje svojo
sanske strani, ne vem, morda 20 »j> 30 kroD
stvar
od stvari hrv.-srbske koalicije in da se bo
Vsota, za katero gre, znaša 200 kron. D,. Hay “
odslej
branil sam. V drugem pismu pa naznanja
ner: Kdo je tisti, ki je dal denar? Chlumeckv”
Tuškanu,
da izstopa iz hrvatsko srbske koalicijo, in
Na to vprašanje odklanjam dati odgovor.
?
sicer radi afere s Chlumeckim, ki sicer s procesom in
Šupilo: Izjavljam slovesno, da sem bil do
s stvarmi, zaradi katere se vodi proces, ni v no
/, 1903. sovražnik Srbov.
beni zvezi, vendar pa je taka, da vzbuja, ako
Predsednik: Vprašam vas, ali je res, da
tudi samo za kratek čas, dvome o njegovi po
ate dobili podporo, ker »te vodili Avstriji prijazno šteni besedi.
holitiko F
Kakor piše „Novi List“, da bo poslanec
kupilo: Izjavljam, da Še v svojem življenju Šupilo spravil sam na čisto afero z baronom
ai*m «d nikogar «prejel niti vinarja ub za svojo
Chlumeckim in se bo pred svojimi volilci opra
politiko, a» w iprMiembo ta palitike.
vičil v posebnem odprtem pism«.

Vest, da bi bil takozvani „neodvisni klub“,
v katerem so združeni poslanci grof Pejačević,
dr. pl. Nikolič, grof Kulmer in general Tomičič,
radi Supilove afere s Chlumeckim, izstopil iz
hrvatsko - srbske koalicije, označa sama „Neue
Freie Presse“ kot izmišljeno.
*

Poslanec Šupilo je izbral za svojega za
stopnika znanega dunajskege odvetnika dr. Hoti
mo k 1 a. Šupilo je prišel k današnji razpravi ter
izjavil, da se bo tekom obravnave dognala res
nica starega pregovora, ki pravi: „Kdor se zadnji
smeje, se najbolje smeje.“ Zastopnik tožiteljev,
dr. Harpner je izjavil, da so po dr. Friedjungu
predloženi „dokumenti“ tako nerodni falsifikati,
da jih mora kot take spoznati na prvi pogled.
Nadalje je naglašal, da bo nepobitno dokazal,
da so vsi ti „dokumenti“ od prvega do zadnjega
falsificirani. Kakor se govori, ima dr. Harpner v
rokah vse originalne zapisnike o sejah „Sloven
skega Juga“, iz katerih bo jasno razvidno, da
so zapisniki, o katerih ima fotografije dr. Friedjung, ponarejeni. Nadalje bo dr. Harpner do
kazal, da osebe, ki so navedene v Friedjungovih
„dokumentih“, v kritičnih dneh sploh niso bile
v Belgradu.

Shodi.
Prevalje na Koroškem. V nedeljo, do'e 19. t.
m. se vrši ob 9. dopoldne v Prevaljah v gostilni
gosp. J. Par a v elik javen rudarski shod
z daevnim redom: Splošne rudarske razmere, po
trebnost organizacije in poročilo o linijskem zboru.
Poročevalec: Ignacij Sitter, rudarski tajnik v
Trbovljah. Dolžnost vsakega zavednega rudarja iz
Leš je, da se gotovo udeleži zborovanja.
Hrastnik. Shod rudarjev in delavcev sploh
bo v nedeljo, 19. decembra popoldne ob 3. uri
v gostilni pri Erženu. Govoril bo draginji in de
la/stvu sodrug Anton Kristan iz Ljubljane.
Agitujte za obilno udeležbo 1

Domače vesti.
— Pozor, konsumentje mesa. Nekateri me
sarji v Skalatu ponujajo po inseratih v raznih
časopisih 10 funtov govejega ali telečjega mesa
«prve vrste» za 3 krone 60 vin. Vse skupaj je pa
navadna sleparija. — Deset funtov je ö1^ kgm.
nove vage. Recimo, da je ptt kilogramov mesa
za 3 krone 60 vin. franko v zmislu inserata, tedaj
bi stal kilogram 72 vin. To je vendar meso po
jako nizki ceni, si bode vsak mislil. Ali vs8 dru
gačna nastane cena mesu, ako se naroči. Po na
ročilu pošlje dotični mesar poštni zabojček mesa
v težini brutto 5 kg proti povzetju za 4 krone
60 vin. vled tega, ker zaračuna tudi zabojček,
kateri je z 20 vin. preplačan, — z eno krono
io kateri ne tehta nič manj kskor 1 kg 35 dkg.
— Ostaae torej čistega mesa za 4 krone 69 vis.
3 kg 65 dkg. — Sedaj pa ue pride več po 72
vin. kilogram, nego stane 1 krono 28 vin. kilogram,
za kateri denar se dobi tudi tu meso, da celo sveže,
ne pa meso, ki je štiri dni na potovanju. Zatorej,
konsumentje, ne dajte se opehariti s takimi inserati.
— (Po izkušnji nekega sodruga,)
— Zmečkalo je dne 12. t. m. ob 10. uri do
poldne na Jesenicah želeniškega delavca N. Mraka,
vulgo „Štraklov“ iz Kranjske gore. Pri zapenja
nju vozov ga je zadel „pufer“, bil je na mestu
mrtev. Toliko nesreč ni menda nikjer kot na
jeseniškem kolodvoru.

Zadnje vešti.
Duaaj, 13. decembra. Razni listi poročajo, da
bo vlada predlagala vladarju razpust poslaniške zbornice, ako leta ne reši proračunskega
provizorija do konca tega meseca.
Danaj, 13. decembra. Danes ob dveh zjutraj
je po daljšem bolehanju umri češki grof Jan
Harrach.
Zagrab, 13. decembra. Dr. Josip Frank, vodja
čiste stranke prava, umira. Dr. Frank je redom
žid, potem je postal brez konfesije, prišedši na
Hrvatsko pa je prestopil v katolicizem, daje mogel
potem igrati za Hrvatsko toli pogubno svojo po
litiko.
Dnnal, 13. decembra. V kratkem ba imeno
vanih 15 novih članov gosposke zbornice. Med
njimi bo menda tudi nemški pisatelj Rosegger.
Rim, 13. decembra. Parlament je sklican na
18. t. ra., in «cer v soboto, da razvije nova
vlada pred njim svoj program.

Izkušnje kažejo, da je najbolje, da takoj kaj
te preti kašlju, tudi če se vam dozdeva, da je
iko nedolžen. Kašelj, hripavost, zasliženje, težko
lje, bolečine v prsih, znojenje po noči so vodno
rne bolezni. Ôrkényjev sirup iz lipovega medu
takih slučajih mnogo hvali. Vzorna steklenica
izbornega zdravila stane 5 K in 3 steklenice
obe za 15 K franko po povzetju od lekarne
v Budimpešti, Josefsring 64. Depot dl,

Ictaafa y Llnbljanl vsak
torek, četrtek in soboto.
Naroênlna za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, xa pol leta 7 K:
za četrt leta 3'50 K, mesečno 1.20 K.
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
etak
za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta 4'80 K
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Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.

137. štev,

V Ljubljani, v četrtek, dne 16. decembra 1909.

rokopise u lût : ÜWdnUtVO. ■ Sanje. Od mnogih strani se sliši: «Narodni red se
^Rdečega Prapora. ljnbljana. - Za denarne,»Ue | da le oktroirati*. Močni državnik bi moral priti, o
naročila na lût, reklamacije, inierate i. L d. : ”Pr*'aM*v®
.Rdečega Prapora», ljnbljana, Šelenburgova ni»« 6/U- katerem so misli, da bo tudi modri dižsvnik.
Drugače se nam baje ne more pomagat’. Ta re
šitev je izključena, ker nam. nedodaje modrosti,
Ničesar za Bienerthovo vlado.
Iz govora poslanca drja. Adlerja v proračunski debati.
nedostaje moči in kar
V soboto ja imel poslanec dr. Adler v dr
narodi no bi trpeli takega reda.
žavnem zboru velik govor, ki je napravil v žbor- t (Pritrjevanje pri socialnih demokratih.)
n:ci ginbok vtisk. Z ozirom na omejeni prostor j
Kolikorkoli je političnih grehov med nami,
nam ob vsem obžalovanju ni mogoče, da bi ga ! tako propadli vendar nismo, da bi apelirali na
obja ili dobesedno; «produciramo pa tukaj vsaj ; modrost kakšnega birokrata, da bi narodom nanajvažnejše točke. Sodrcg dr. A dl or je govoril £ rezal njihove deleže... Aii se ne spominjate ea
nekega gospoda Badenija ?... Ureditev narodnih
Uko :
Moj n’pc redni predgovornik (noruški radi zadev se da le od zastopnikov narodnih demo
kalec lùich. J je začel svoje izražanje s tožbo nad kracij doseči, korak za korakom s krvavim delom.
razmerami v tej zbornici in je dejal, da ni čuda, Še dvajsetkrat se bomo utrudili, še dvajsetkrat se
če izgublja parlamentarizem med prebivalstvom povzdignejo strasti na vrhunec, pa se zopet umirijo
svojo vrednost. Po njgovem mnenju bi bilo treba, j pod pritiskom železne, skupne potrebe. Ampak
priznali nezmožnost zbornice in utrditi probivalstvo £ korak za korakom si bomo osvojili tia za skupno
v tej misli. Končno je ponovil zahteve, ki jih ima a življenje. (Odobravanje pri socialnih demokratih.)
njegova stranka glede na ureditev narodnih razmer
Ce vemo, da nam ne pomaga
na Češkem in je navedel kot glavno zahtevo, da
noben bog in noben Cezar,
se mora nemškemu narodu na Češkem ohraniti ta
f da si moramo pomagati sami, tedaj je treba, da
vlada. Ta glas je le slaboten odmev mnogih glasov,
ki jih neprenehoma poslušamo v časopisju, ki se : se polotimo dela. Mi smo že pred enim letom in
še prej predlagali, naj se stranke snidejo v odseka
namenoma z vsemi sredstvi perverzne demagogije
kr če v vsa cßäoene in poloßaiotae kanale. Nekaj ia aaj govore o stvari. Ali se mora to vedno go
diti v ministrskih sobah, v kuloarjih, na zaupnih
mesecev že ne slisimo nič druzega kakor to:
(
sestankih,
odkoder prihajajo potem tajnostne izjave,
»U «vi partam««!, «11
Hrtov?
1
1
ne
dokazujejo
nič druzega kakor popolno poVedno kakor da bi bil ta parlament na robu
manjkanje
poguma
za odgovornost? Ali se mora
propada. Res je, da imamo težke čase za seboj in
vedno ribariti v kalni vodi, da tisti, ki žele našo i
pred seboj. Ampak da parlament živi in da hoče
J
živeti, nam dokazuje današnji dan in ves zadnji obnemoglost, lahko neprenehoma strupe vodnjake ?
čas tako sijajno, da lahko s primernim zaničevanjem Predlagali smo takrat narodni odsek in doživeli
odklonimo krokotaDje, ki ga slišimo od vseh strani. smo zadoščenje, da so bili gospodje Nemci in Slo
Ta zbornica, ker je ljudska, ima na sebi vse na vani složni in ga niso odklonili. Sedaj je zbornica so
pake vseh gospodujočih razredov in vendar se ne glasno sprejela predlog, da se voli tak odsek.
da uničiti, tudi če hi rada vlada in gospodje ka Pamet zmaguje vedno, ampak počasi. Sami dobro
valirji.
vemo, kako trdo je tako delo. Ampak zato ne
Ta zborer ca se nima bati primere z nobeno zdvajamo.
dobo avstrijskega parlamentarizma. Ob zibelki av
Govorniki velikih narodnih skupin so upomistrijskega parlamentarizma jo bil
njali na ozadje, na katerem se odraža spor, na
NASLOVA: Zadopûe in

I

I
i
I

I!

bojkot cetib narodov,

je bila abstioeaca celih narodov. Ponovno se je par
lament skrpal komaj za silo. Pa tudi primere z
ljudskimi zastopstvi velikih evropskih držav se nam
ai treba bati. Pokažite mi en parlament na vsem
svetu, ki bi imel rešiti tako nalogo kakor naša
mlada zbornica, parlament, ki bi imel iz temelja
ustvariti

poQGj«

x«

življenje oioih narodov,

parlament, t im» pred seboj državo, ki ni država,
vlado, ki ni vlada. 1» pokažite mi parlament, ki
ima storiti vse to eb nasprotovanju starih sovraž
nikov vsake ljudske vlade, vsake demokracije. Go
spodje tam v gosposki zbornici, ki so v vsakem
ozirn
preikrbovuoi iit«ve

te rogajo ljudski zborniei. Ali ni naša najtežja na
loga, odstraniti razvaline, ki n«na jih je
zapustilo njihovo gospodovanje? (Pritr
jevanje pri socialnih demokratih.) Od sramu bi so
morali pogrezniti, če bi bili zmožni misliti nespo
sobneži, ki menijo, da stoji svet negibčno in d« se
danes lahko vlada kakor v časih Wmdisehgrâtzovih,
Dr. Renner: Da je svetovna zgodovina v
pSBzijž kakor onil (Veselost).
Dr. Adler: Zgodovina sena srečo ne da
penzionirati. îmsmo pa še diugo vest skeptikov,
^»hotnib, tupatani duhovitih ljudi, ki dvomijo, da
1)1
ł ta par/ament rešiti tudi narodno vpra-

I
s

«oliko evropejiko vpraianje,

i ki je izza enega leta živo pri nas. Zunanja poliI tika posega v našo. Nikar ce tajimo tega. Ampak
tudi ne sklepajmo napačno. Aneksija je bila de

I
1

janje, ki je sprožilo

jugoslovansko vpraianje
tik pred našimi vrati. Z aneksijo smo vtelesili tej
stari državi telo, o katerem je sedaj vprašanje, če
bs razstreljivo ali pa snov, ki nas pri
vede k novim oblikam. Zatiskati oči nam ne
pomaga nič, kakor nam tudi ne pomaga, če pre
puščamo skrb grofu Aehrenthalu ali kateremukoli
generalu ali državniku najstarejše šole. Z veleizdajniškimi procesi in z vohunskimi
poročili se no rešujejo zgodovinska
vprašanja. Še nikdar ni bilo veleizdajalskih
procesov, ki se ne bi bila končala tako, da so bili
tožitelji nazadnje obsojeni. Ako v Avstriji združeni
narodi ne rešijo manjšega vprašanja, da najdejo
možnost življenja zase, ki so že stoletja skupaj :
kako hočejo tedaj biti kos večjim probemom, d a
ustvarijo pogoje življenja in politične
oblike za ves vzhodni jug EvropeP

I

Malosvstrijske Idilo je koneo.
Zal mi je* Postarali smo se ob prepirih med
Nemci in Cehi, včasi na Češkem, včasi na Mo
ravskem, tnpatam med Slovenci in Nemci, sem
tertja med Poljaki iu Rusini. Zrasli smo in zazdelo
ae nam je, da so to oajvečje težave. Danes imamo

b.

Reklamacijo so poštnine proste
Nefrankirana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserati: Enôstopna petit-vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

Leto X1L

večje reči pred seboj. Nemci, ki po pravic
pravijo, da eo igrali v tem poglavju evropsko
zgodovine važno ulogo, se pa vendar ne morejo
zanašati le na velikega brata tam zunaj in na nje
gove bajonete. Stvar se ne da napraviti s samimi
bajoneti. Eakrat so nam bili Nemci «briljantni
sekundantje». Toda želeli bi, da bi bili tudi Avstrijanci napravili tako dobro kupčijo kakor Nemci,
ko smo jim mi sekundirali. (Pritrjevanje.) Poma
gali so nam, stopiti na Balkan, učinek je pa ta,
da se more avstrijsko blago komaj še varovati boj
kota, da so se pa nemški in angleški tr
govci, posebno pa nemški s tisto nem
ško temeljitostjo, ki jo .občudujemo,
pa je žal nimamo, tam utrdili. Ce so hoče
delati široka politika, je treba tudi sredstev za to.
Sami kanoni ne zadostujejo. Treba je imeti poli
tični instrument in tega nimamo. Imeli smo na
logo, pokazati narodom, da prihajajo v zvezo, v
kateri lahko žive; imeli smo jim pokazati, da
jim tudi kaj prinašamo. Zunanja politika, s katero
je vsa trgovinska politika v tako kričečem na
sprotju kakor v Avstriji, je že v naprej

obsojena ua bankrot
Sedaj smo pred tretjim poizkusom, napraviti
pooblastilni zakon, da se more skleniti Bukoliko
res prav slabotnih trgovinskih pogodb, klavernih
ostankov tega, kar so ostavili agrarci od pametno
trgovinske politike. Mogočna Avstrija, ki si je pri
dobila toliko ugleda, nima moči, da bi od svojih
agrarcev dobila nekoliko prostosti za našo poli
tiko. Kakor s kapitalizmom se nam godi z impe
rializmom, od katerega imamo sicer ogromne vo
jaška bremena, naraščajočo prešernost visoke di
plomacije in soldateske, od katerega pa za do
gleden čas ne moremo ničesar pridobiti na go
spodarskem polju. (O lobravanje pri socialnih de
mokratih.)
Včeraj smo slišali zastopnika nemškega bloka,
danss zastopnika Slovanske Enote. Oba sta bila
slišati prav miroljubno, čudno je bila, da se je
naglašalo na obeh straneh: Pripravljeni smo na
jse, le ne kavdinskega jarma. Šušteršič noče kav«
dinskega jarma in baron Chiari ga ne mara. Od
poslanca Pacherja smo slišali veliko navdušenja za
sedanjo vlado, baron Chiari je pa vendar dejal, da
njegova stranka ni odgovorna z* sestavo sedanje
vlade. Dr. Šušteršič pravi t

Obstrukcija nh
V svoji želji, da bi pokazal, kako miroljuben
da je, je celo dejal, da je ni bilo. (Veselost.)
Ampak če ni bila obstrukcija, tedaj se tudi tisto
ne sme vrniti, kar ja bilo. (Ponovna veselost.) Ce
bi bil dr. Šušteršič poleti ali pa vsaj v ok
tobru tako govoril, bi bili danes menda dalje in
nam ne bi bilo treba tožiti radi
Isgubljenega leta.
Dr. Šušteršič pravi, da noče nič, da ne za
hteva nič, da je le njegova želja, da bi sedanja
vlada odšla in da se hoče bojevati zoper to vlado.
Saj se hočemo tudi mi bojevati zoper to vlado. A
kdo na* ovira P Gospodje od Slovanske Eaote ! Ali
ne razumete, da ta vlada že cele mesece ne živi
od zaupanja in podpore svojih prija
teljevi temveč od same napačne taktike
svojih nasprotnikov? (Živahno odobravanje
pri socialnih demokratih.) Ali ne razumete, da je
bila Vaša obstrukcija le plašč, za katerim se je
skrivala vsa nezmožnost te vlade? Ali ni že davno
jasno, da bi bila ta vlada Že davno poginila ob
«voji lastni nesposobnosti, če se ne bi bila umetno

Uhaja t Ljubljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K!
za četrt leta 350 K, mesečno 1.20 K
za Nemčijo za pol leta 7-90, za četrt
leta, 4 K; za Ameriko za pol leta
9‘50 K za četrt leta 4-80 K

PaaamesRB AtavliAe ?# w.
Beklamacije so poštnine proste
Nefrankirana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserati: Enôstopna petit-vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.

138, Štev

V Ljubljani, v torek, dne 21. decembra 1909.

NASLOVA: Zadopise in rokopise za list : Uredništvo :
sBdečega Prapora», Ljubljana, - Za denarne poš^e
naročila na list, reklamacije, inserate i. Ł d. : upravs-SEve
.Rdečega Prapora», Ljubljana, Šelenburgova okca b/ll.

Obstrukcija iu njen konec.
Z bajnim življenjem, s presenetljivimi dogodki,
burnimi prizori, napetimi situacijami se razlikuje
avstrijski državni zbor že davuo cd drugih parla
mentov. Marsikdaj js že osupnil svet s senzacijami.
Toda tako dramatičnega tedna, kakor je bil zadnji,
tudi ta zbornica že dolgo ni imela in samo zadnji
dnevi grcfa Badenija se dajo primerjati ž njim.
Presenečenje je sledilo prečenečenju, napetost je
dosegla skrajnost, boj se je razvil, kateremu je
malo enakih v zgodovini parlamentov in ko je bil
aa vrhuneu, je naenkrat, nepričakovano, neumevno nasfal prelom: Obslrukcionisti so vložili
nujen predlcg za izpremembo zakona o državnozbarskem poslovniku, s katerim naj bi se za bodoče
preprečila sploh vsaka obstrukcija. Bilo je kakor v
pravljici ali pa v blaznici.. .
Obstrukcija Slovanske Enote, ki je v sredo,
tudi povsem nepričakovano izbruhnila, je raz
burila vse duhove, katerim je bilo kaj na ob
stanku parlamenta in na rešitvi onih zakonov,
ki so nujno potrebni v interesu ljudstva. Fri
volna je bila videti ta obstrukcija kakor že nobena
prej.
V sredo, ko je b'A ie dosežen sporazum z Ru
sini in je bilo normalno upati, da se bo 'V državnem
zboru nadaljevalo stvarno delo, so češki agrarci, ki so
združeni s slovenskimi klerikalci, s svojimi radikalci
in z Mladočeh! raenkrat vložili 37 nujnih pred
logov, prar preden je imela zbornica začeti z
razpravo pooblastilnega zakona. Trenotek je posve
til kakor z bengalično lučjo na namene «slovanske»
gospode in «narodno • politična» krinka je padla
zjitim sovražnikom ljudstva z obrazov. Dobičkar
ska svojat, ki je pol leta igrala infamno komedijo
z narodnimi interesi, slepeča ljudi s križem in tro
bojnico, je uthute razodela svoje prave hudobne
namene. Trgovinske pogodbe z balkanskimi drža

PODLISTEK.
Pravljica o knježnjl Modrooki.
Jutro je zavriskalo nad gradom, a knežnja
Modrooka je odprla krasne oči in vstala iz poste
ljice. Umih se je z dišičimi vodami, počešala z
zlatim glavnikom, srebrne šolaičke je obula in se
odela v Židana oblačile.
Bila je tako prečudno lepa, da so zardele
nežne rože na očetovem vrtu, ko je stopila medDje,
in beli prod pod njenima nožicama je govoril in
prosil; Tu ostani ! — Ali knežnja Modrooka ni raz
umela rož, ne zaljubljenega peska, ne pozdrava
jutranjih ptičk; pomlad je bil» naokoli. In ko je
gledala Modrooka v čisto nebo, je nebo poslalo
veter, da povpraša:
«Jaz sem li dalo barvo oči, pa
ggm ve
selo . . P» čemu si ti žalostna, ko iaas takšne

lepe oči?»
Ali ona je bila žalostna in ni vedela zakaj.
Nu vendar — ni bila žalostna, in ni mogla reči,
ds je vesela. Srce sa je hotelo razširiti v neiztoeroost, dari je biio, kot da je zgolj še samo neineaovaao hrepenenje. In včarh se je storilo dekliâ da t-é ime te siadkoskrivaostne želje, pa tisto
ime je prihajalo le kot pesen »vokov, ki kličejo za

ned! kaežerega pain je bite jezerce s
vodometom in z mraiaornimi bregovi. Tam je po

vami, do katerih bi se storil prvi korak s poobla
stilni zakonom, bi mogla vsaj nekoliko olajšati
ljudskim množicam v Avstriji vsakda
nje življenje; za' nekoliko vinarjev bi moglo
meso postati cenejše, za nekoliko gramov bi kruh
utegnil postati večji. Bogata posvetna in cerkvena
gospoda, ki ima ogromen dobiček od žita in živine,
bi morala nekoliko prilagodi cene malenkostni zu
nanji konkurenci. Ta misel pa ji je bila tako ne
znosna, daje bilo videti, da rajši razbije parla
ment, spravi ustavo v nevarnost in pre
preči vsako gospodarsko in socialno
delo; noben izgovor ni mogel pomagati. Rekon
strukcija vlade slovanski ministri, narodne zahteve
— vse gole fiate, edini resnični cilj pa podra
ževanje vsakdanjega kruha siromašnemu
ljudstvu.
Socialni demokraciji gre zaaluga, da je s svojo
energ-jo vzbudila vse protiobstrukcionistične stranke
in jim vlila volje za odločen boj. Še nikoli ni našla
brezvestna obstrukcija takega odpora in baron
Bienerth je hipoma izgubil vse pretveze za odgo
ditev in za § 14. Tisti trenotek, ko je parlament
pokazal resno voljo, da premaga ovire in da si
odpre pot do dela, je bil premagan v kotu pre
žeči absolutizem. Na vladnem .îhuncu pač ni bilo
veselja radi tega. Saj visoka gospoda ni bila ne
kriva, da je prišlo v zbornici do take situacije.
Nikoli ni Bienerth storil nič resnega za de
lavnost parlamenta; nikoli se ni potrudil s stvar
nimi dejanji za spravo. Zaključevati parlament in
objavljati izjave, ki se dajo razlagati na vse načine
je bilo vse njegovo delo. Bienerth je dal obstrnkclonistom največ pretres za obstrukcijo in šiloma
se naziva misel, da se je na tihem veselil težav in
omagoyanja parlamenta. Komaj je dovolj trdnih
besed, da se ž njimi pribije Bienerthova krivica.
Toda če se je začela razblinjevati njegova za
dovoljnost, ko je državni zbor sklenil trajno sejo,
je morala popolnoma izginiti v soboto ponoči, ko
se je zgodilo, česar je bilo najmanj pričakovati. Ko
je zbornica z ogromno večino sprejela izpremembo
kleknila in se zazrla v čiste valčke in v zlate ri
bice in povesila glavo, da rože niso videle solzic,
ki so ji polnile oči.
Tako bo kanile v jezerce tri jasne solze knežnje
Modrooke in jih je prestregla zlata ribica, ki je
prišla na površje. Jedva pa jih je popila, že se je
izprevrgla v prelepega viteza, ki je stopil iz vode,
v škrlatnem plašča in zlatem oklepu, temnih las,
obličje kakor zarja. Do tal se je priklonil pred
osuplo deklico in izpregovoril z junaškim glasom:
«Hvala ti, lepa knežnja Modrooka, s pozdra
vom jutranje zarje in z ljubeznijo mojega srcal
Glej, tristo let sem plaval v tej vodici, zaklet junak,
in čakal treh solzic, da kanijo iz očesa čiste de
klice in me odrešijo trpljenja. Zdaj pa, če maraš
ti mene, maram tudi jaz tebe in bodiva mož in
žena in pojdiva prebivat v zlato graščino tam za
deveto goro. Veselja nama ne bo zmanjkalo, ae
menih cekinov, ne pila in jela, in ne hrabrih ju
nakov, da stražijo najin dom ...»
Knežna Modrooka ga je gledala s strmenjem.
Kajpada je bil vitez lep in je mislila : ljubila bi ga
do črne zemljice, do hladne posteljice v grobu; in
vendar so bila njena rdeča ustka tako žalostna,
da je vitez vprašal;
«Počemra se me bojiš, o knežnja Modrooka?
Ali ti nisem pogodu, ali ti je žal, da si me
rešila ?»
«Nič se te ne bojim, vitež moj Žlahtni,» je
zaihtela deklica, že na njegovih prsih, «ali srce mi

Leto XII,

poslovnika in je bila obstrukcija definitivno
končana.
Dr. Krek, zastopnik obstrukcionistov, je bil
tisti, ki je v zvezi z Kramerem predložil izpre
membo. Predlog je moral učinkovati kakor strela
iz jasnega. V petek izjavlja dr. Šušteršič, da «Slo
vanska Enota» nima obstrukcionističnih namenov.
V sredo izbruhne obstrukcija «Slovanske Enote» z
vso vehemenco. Ia zopet v petek predlaga «Slo
vanska Eaota», naj se enkrat za vselej pokonča
obstrukcija I Kje je še doslednost, kje logika P Kaj
pomeni ta prečudna taktika? Kakšen ji je na
men . . .?
Vsega tega ne raziskujemo danes. Zadovolju
jemo se z učinkom. Prvi rezultat je bil, da se je
popolnoma premaknilo razmerje strank. Krekov
predlog se jo po raznih redakcijah precej izpre
menil ; toda to ni najvažnejše. Pač pa je važno, da
je bil izpremenjen predlog po skrajno razvneti de
bati sprejet in da je zanj glasovala čisto posebna
večina. Proti izpremembi poslovnika so glasovali
nemški liberalci in radikalci, češki radikalei, Ru
tini, cionisti, divjaki in — nemški minister Schreiner,
vse druge stranke pa «za».
S tem je obstrukcija dejansko premagana, ne
le obstrukcija «Slovanske Enote», ampak obstruk
cija sploh, pot do dela je odprta in ljustvoima
žopet upanje, da pridejo njegovi inte
resi v parlamentu do veljave.

Državni zbor.
V sredo je, kakor poročamo na drugem mestu,
nenadoma izbruhnila v državnem zboru obstrukcija,
ki jo je sklenila večina Slovanske Enote. Zanjo so
glasovali tudi slovenski klerikalci. Z njihovo po
močjo so češki agrarci vložili 37 nujnih predlogov.
K prvemu je takoj dobil beseuo vodja čeških
agrarnih izkoriščevalcev Kotlaf, znan ljubljenec
naše črne garde. «Nujnost» vseh teh predlogov je
taka, da menda tudi «pogumni» Šušteršič ne bo
več imel trapaste korajže trditi, da nimajo ebstrukcijskega značaja.

je žalostno, ker nisi prav niti malo podoben ti
stemu vitezu, ki je bil pač stoinstokrat v sanjah
ženin moj..,
Takrat se je vitez veselo zasmejal:
«Norček si, lepa rai rešiteljic», kneževa hči
Modrooka t Nisem mu podoben, pa kaj bi listo 1
Ženin, ki pride, ni nikdar podoben ženinu sanj, to
se niti v pravljicah ne zgodil»
Izljubil ji je roso iz oči in jo potolažil in rekel
nazadnje :
«Zdaj pa, če se ti zdi, kar sediva v svetlo
kočijo in se popeljiva v zlato grajščino tam za
develo goro ...»
«Pojdem 1» je dejala knežnja Modrooka. «Cuj,

že zvone zvonovi k najini poroki, ti dragi, ljub

ljeni moj!»
In res so zvonili šentpeterski zvonovi k zgad□jicam, tako glasno in osorno, da sa je zbudila si
rota Jerica na trdi slami svojega ležišča. V drobnih
prsih jo je grizel glad in nič več ni bilo gradu, ne
rož in jezerca, in ne svetlega ženina : soba je stala
borna in jezna, pred majhnim oknom se je danilo
in v somraku so hodili po ulici lačni ljudje, oči
tope, usta zagrizena in trda. V izbi pa se je raz
srdil raačehin glas:
«Jerica, napotje leno! Zdaj pa kar vstani,
hišo pometi in pisker pomij!»

Vladimir Levstik,

„...
ojavica ne more imeti namena, da zagotovi
„sm ‘oos?cđeis trafen patent na mandate. V
k-vieic
°^kar so dobili v deželi vlado v
vo;e jniij so že zadostno pokazali, da ne mislijo

Bar. Chlumetzky mora že vedeti, koliko važnosti
se polaga v krogih, v katerih je nekdaj sam služil,
na vohunstvo. Sodbo o upravi, ki se poslužuje ta
kih sredstev, si pa vsakdo lahko napravi sam. Me
nimo, da ne bo preveč laskava.
— Na vislice je obsodilo mariborsko po
rotno sodišče dne 10. t. m. 25 letnega Antona
Neubžura iz Zagorcev, njegovega 18 letnega brata
Franceta pa na 20 let težke ječe. Navedenca sta,
kakor znano, dne 7. oktobra 1.1. umorila in oro
pala raznašalca kruha Franceta Ploja iz Kapel
skega vrha. Obsodbo sta poslušala popolnoma
mirno.
— Poser! Ali ste že naročili Žepni koledar
za leto 1910? — Se ne! Potem storite to takoj,
da ne zamudite prilike. Cena v platno vezanemu
izvodu 80 vin., po pošti 10 vin. več. Organizacije
in zaupnike, ki ga še niso naročili, prosimo, da
store to takoj. Čakati do novega leta je nesmiselno,
ker zna biti potem prepozno! Naročilo in denar
je poslati na upravo «Rdečega Praporja» v Ljubljani.
— Neve kolkove znamke. Po razpisu finanč
nega ministrstva z dne 20. oktobra 1809, d. z. št.
163, se bodo od 1. prosinca 1910 naprej proda
jale nove kolkove znamke; dosedanje znamke,
izdane 1. 1898., pa izgube veljavo konec meseca
marca leta 1910. Neporabljene stare kolkove
znamke, izdane 1. 1898., se lahko zamenjajo brez
plačno proti novim v času od 1. marca do 31. maja
1910 pri c. kr. deželnem blagajne» uradu v Ljub
ljani in pri c. kr. davkarijah na Kranjskem.
— ¥ sredo sveder se vrši pri Hafnerju ob
Sv. Petra cesti št. 47 zelo važno zborovanje vseh
odborov in zaupnikov v «Vzajemnosti», na kar
bodi tem potom še posebno opozarjeno. Vabila na
zborovanje se razpošljejo jutri in v ponedeljek;
kdor bi ga pa pomotoma se dobil, naj tega ne
smatra za nezaupanje, marveč naj se zglasi v dru
štveni pisarni, kjer se mu bo ustreglo. Zborovanje
se vrši po § 2 zb. zak. in se začne točno ob 8.
zvečer. Prosi se točnosti in polne udeležbe.
— Zadnja Štovilka «Rdečega Prapora» je iz
ostala vsled neljube in v zadnjem trenotku neodstranljive zapreke. Cenjene naročnike pa bomo od
škodovali s prilogami ter prosimo, naj blagohotno
odpuste neugodno nerodnost.

v dežri0001 d^wcu na nič druzega kakor na interete »'°ie stranke, ljudstvo pa vendar meni, da
deželni wor in deželni odbor še kakšne druge,
finejše namene. Molčati o volita! pravici je lahko,
jjvpak obneslo se ne bo. Z;t? svetujemo gospodom,
naj se pripravijo za pošten« volilno reformo, ker
bodo drugsče dobili dela. kiJ1*1 ne bo nič veselilo.
— Vtiski iz Srbije is Bisiae je bil naslov
predavanju, ki ga je inl-jl sodrug Etbin Kristan
v soboto v «Ljudsism odru» v Trstu. Dasi je pi
hala prava tržaška burja, se je vendar zbralo prav
lepo število ; esiušalcev, ki so se očitno zanimali
za predme/. Predavatelj je obdelal svojo snov na
jako pojjadea nažlBi tako da se ni zdelo predavan/e, ki je trajalo dve celi uri, poslušalcem nič
predolgo, ampak ao biti zelo zadovoljni. Tržaška
policija se je navadila, tudi k takim predavanjem
pošiljati svojega zastopnika. Upajmo, da je zanimalo
tudi njega in da je kaj profitirah
— Kranjski deželni zbor bo sklican 28. t. m.,
da reši nekatere nujne predloge. Tako vsaj poroča
klerikalni «Slovenec», ki mora pač imeti zveze z
deželnim zborom,
t
— V tržaiksm mestnem sveto je bila zadnji
teden debata s slovenskih šolah. Primorski narodnjakarji jo po stari navadi zavijajo in krošnjarijo
po deželi z agitacijo zoper socialoe demokrate,
kakor so se naučiti iz tetke «Edinosti». Ker je
zmota človeška, smo prvi hip mislili, da so itali
janski sodrugi res ustrelili kakšnega kozla, ka
kršnih so postreljali narodnjakarji žs na stotine.
No, ko smo se natančno poučiti o zadevi, smo
spoznali, da imamo opraviti s staro, znano taktiko
narodnjakarjev, ki se /ahko imenuje, kakor se
hoče, le poštena ne. «Edinost» sama ne more tr
diti, da so biti sociaini demokratje zoper slovenske
Sole. In to bi biio odk č.lno. Ampak bilo je prav
narobe ; socialni demokratje so prav odločno na
stopiti za slovenske šole. Se več ; dr.
Puecfaer je izjavil, da bodo socialni demo
kratje glasovali tudi za podporo Ciril-Metodovi
družbi, če sa reši klerikalnega značaja. Druga stvar
je, da bi se dal kritizirati govor sodruga Gerniutza,
ki je govoril n. pr. o asimilaciji. Toda narodnja
kove! pozabljajo, da se je to godilo v tržaškem Zadnje vešti.
mestnem svetu, ki ima veliko italijansko večino in
Polititni položaj. Dun a j, 20. decembra.
sodrug Cerniutz je pač hotel tej odločujoči večini
pokazati, da ravna tudi s svojega stališča brez Nemško nacionalno in liberalno časopisje je besno
umno, če se upira slovenskim šolam. Ce imam radi izpremembe položaja v parlamentu in robni
tak taktičen namen, je seveda treba, da se kon- najbolj nad socialno demokratično stranko, ki je
dicionaino postavim na stališče nasprotnika. Ce bi delala z največjo intezivnostjo za delavnost par
bil hotel sodrug Ciraiutz s svojim govorom izra lamenta in brez katere se ne bi bila dosegla
žati priacipielao maeaje socialne demokracije, bi se potrebna dvotretjinska večina. Hote ati nehote iz
uiti hip ue ženirati, ampak bi odločno obsoditi dajajo nemški nacionalci, da je poražen zistem
taka načela. Da se male manjšine velikim večinam njihove vlade. Vesti, ki so krožile, da je Schreiasimilirajo, je dejstvo, ki ga ne tajimo; prav x i net ie izvajal posledice iz svojega glasovanja in
Trstu je dovolj dokazov za to. Ampak cilj socialne demisioniral ter da mu je sledil tudi Ho
demokracije ne more biti tak in čim doseže manj chenburger, se sicer ne potrjujejo, vendar je
šina voljo za samostalno življenje, ima tudi pravico pa nedvomno, da je sedaj rekonstrukcija kabineta
da se varuje in da pospešuje svoje interese. Toda neizogibna. Jutrišnja seja zbornice se pričakuje z
protestirati proti nečemu, česar ni, je smešno, ln velikim zanimanjem. Nameni krščanskih socialcev
če se hočejo narodnjakarji tako osmešiti, se no so še nejasni. Njihovo časopisje ni složno v pre
sojanju situacije. Sliši se, da mislijo nemški naci
čemo mi.
— Za strasno nevarnost označujejo agrarci onalci delati težave z dolgimi govori; s tem bi
sicer lahko nekoliko zavlekli delo, na to pa ni
trgovinske pogodne z balkanskimi državami, o ka
terih razširjajo tako gorostasne laži, da bi moralo več misliti, da bi ga mogli preprečiti. Da se vrše
biti vse kmetijstvo izročmo poginu, če bi bile res za kulisami že razne spletkarije glede na bodoče
nične. Toda nesramnost teh laži se najbolje spozna, ministrske listnice, je naravno.
Ogrska kriza. Budimpešta, 20. decembra.
če se s treznimi očmi pregledajo nekatere številke.
Pogodba bi se imela skleniti najprej z Rumuńsko. Vse avdience in vse pogajanje se bo, kakor kaže,
Po načrtu bi dobila Rumunija pravico, vpeljati vendar zaključilo tako, da se ne doseže nikakršna
prve leto mesa ed 10.000 govejih živali in od sprava ter da bo Khuen Hedervary ime
50.000 praščev v Avstriji, potem vsako leto ne novan za ogrskega ministrskega pred
koliko več, nazadnje v sedmih letih meso od 35.000 sednika brez vsakih koncesij. Dr. Lukač in
goved in 120.000 prašičev. Za malo Rumunijo bi to Khuen Hedervavy sta imela že več konferenc
bilo nekaj. Ampak kaj pomeni ta množina za z Justh o vo stranko, ki je izvedela na svoje ve
Avstro-Ogrsko ? V zadnjih letih se je tukaj zaklalo liko razočaranje, da ne dovoli cesar nobenih kon
povprečno po 2 200 000 goved in 4,200.000 pra cesij bodisi glede na ogrsko banko, bodisi na ca
šičev, kar pa nikakor ni zadostovalo potrebam rinsko ločitev. Vsled tega se skoraj ne pričakuje
ljudstva. Tem številkam pač ni treba dodajati no več pobotanje z Justhovo stranko, ampak se misli,
benega razkladanja. Množina mesa, ki bi smela po da bo Khuen Hedervary po praznikih imenovan
trgovinski pogodbi priti v Avstrijo, je z ozirom na za ministrskega predsednika, Lukač pa da dobi v
tukajšnjo porabo tako malenkostna, da kmet, ki njegovem kabinetu finančno listnico. Justh izjavlja,
nima po sto repov » hlevu, še čutil ne bi te «kon da na noben način ne odstopi od svoje zahteve,
kurence». Ampak tupatam bi dobil tudi kak de da se ustanovi samostalna banka leta 1911.
lavec, ki je že pozabil, kakšna je govedina, košček
Portnglžka vlada. Lizbona, 20. decembra.
mesa na mizo ia ta misel je «krščanskim» dušam Ministrstvo Lima je naznanilo demisijo, ki jo je
neznosna. Da si le veleaguma banda polni žepe kralj sprejel.
!n, \a“PE !
ma?’ 68 delavstvo pogina od
takote 1 ?

Zanimiv pogled » kulise poliöne opravo
je oaprl nedoizoim očem bivši koncinlst i„ sedanji
«visokopolitični» časnikar baron Clumetzky v
Îriedjungovem procesu, ko je pričal sledeče «Saneoobsebi se umeje, da se oblast ne more
naslanjati le ea javna pororočila. Povsod imai0
oblasti sredstva in pota, da si poiščejo informacije
M drug način. Eno je stih z osebami, o katerih
to meni, da imajo primerno znanje. Naprej ta
preizkusijo osebe z ozirom na njihovo zanesljivost,
nastavljajo se jim celo pasti, če ne prinašajo iztaitijonib vesti kot dejstva. Gleda se, da se dobe o
takih iinjenicah poročila z druge strani. Zato je
'^Ažnosf oblasti, imeti ko nfi d en te, javno
take zveze. Ce bi jih objavila, bi si
**
^se zaprla take vire.»

Slovensko šolsko vprašanje v tržaškem
mestnem svetu.

V tržaškem mestnem svetu se razpravlja pro
račun za leto 1910. Pri tej priliki je prišlo na
dnevni red tudi tržaško slovensko šolsko vprašanje,
pa so se vedli tržaški narodni svetovalci prav tako,
kakor je bilo potrebno, da se ne najde niti edini
italijanski nacionalni zastopnik, ki naj bi glasov
ta slovenske šole v Trstu. Cisto naravno je pa, da
socialistični svetovalci slovenske šole v Trstu
ogovarjati in zanje glasovati.
Govoril je pri tej razpravi v imenu socialne
demokracije sodrug Cer ni ut z. Povedal je pri
bližno sledeče;
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«V Avstriji je narodni boj zelo intenziven,
zlasti med starimi narodi kakor nemški, itali
janski in poljski ter mladimi kakor n. pr. slovenski,
hrvatski, češki in maloruski. Prvi razpolagajo s
staro kulturo, stauujejo v velikih mestih, gospoda
rijo v veleobrti, veletrgovini in v veleposestvu.
Zeto je bilo tem narodom lahko, da so si osvojili
različne privilegije nad mladimi, malokulturnimi ali
celo nekulturnimi narodi. In tudi zato je bilo lahko,
da je y marsikateri deželi mlađega naroda zavladal
narodni značaj starega močnega naroda. Tako je
n. pr. zapečatila v Dalmaciji ital. manjšina svoj
narodni značaj kljub temu, da je tam večina slo
vanska. Nemci so pa dali svoj narodni značaj
kranjskim mestom. In to je trajalo toliko časa,
dokler se ni v malih narodih porodila narodna
zavest. Tedaj smo videli, kako je slovanska večina
v Dalmaciji vrgla s prestola ondotno italijansko
manjšino.
Stari kulturni in bogati narodi niso bili zmožni
napolniti svojih mesta, lastnim ljudstvom Zato so
pa bili prisiljeni sprejemati delavno moč, ki je pri
hajala v mesta s kmetov. Ako mesto ni imalo
svojenarodnega zaledja, od koder naj bi bilo je
malo svojenarodne delavce, je moralo biti zado
voljno, da je dobilo vsaj drugonarodne. Tedaj je
yladala še mala obrt, rakodelstvo. Bilo je prav
lahko, da so se drugorodni delavci, prihajajoči s
kmetij asimilirali z narodnostjo, ki je v mestu pre
vladovala. To je, potujčevali so se. Danes se vrši
tako potujčevanje bolj počasi. To pa zaradi tega,
ker v veleobrtnem zistemu delodajalec ni več kakor
prej v neposredni dotiki z delavci iu ne more nanje
tako uplivati.
Italijanski nacionalci pa onemogočujejo asimilizacijo Slovencev še bolj s svojim ščuvanjem proti
njim. Bolje bi pač bilo, da bi vabiti in sprejemali
jih v skupno življe. Ampak itaL nacionalcem je celo
žal, da prihajajo slovenski delavci v Delavski dom.
Italijanski nacionalci nočejo le, da bi se Slovenci v
Trstu samo potalijančili, temveč zahtevajo od njih
tudi, da bi se naučili poslušati, kako se žali narod
od kateiega prihajajo in kako se pljuje na njihove
družinske spomine.
Na Dunaju živi 299.000 Cehov. 01 teh se je
pri zadnjem ljudskem štetju 200 000 izkazalo za
Nemce. Ostali so pa pošiljali svoje otroke v za
sebne češke šole. Pred kratkim so začeli Nemci
proti tem šolam gonjo. Zoper tako gonjo je pa
protestiralo vseh 299.000 Cehov, ki se za šole v
svojem jeziku sedaj skupno bojujejo.
Prisilno potujčevanje narodov je zelo nevarno
za onega, ki to vrši. Tako potujčevanje socialni
demokratje sovražimo. Le naravna asimilacija na
rodov je dopustna in veseli bi morali biti narodi,
ki jo lahko vrše.
Italijanski nacionalci upajo, da se jim bo po
srečilo raznaroditi Slovence s tem, da jim odrekajo
šole v njihovem jeziku. S tem pa dosežejo samo
to, da pošiljajo Slovenci svoje otroke v svoje za
sebne slovenske šole, v katerih uče mladino v
svojem duhu, ne da bi jo učili le italijanščine.
Nad 1000 slovenskih otrok obiskuje slovensko šolo
pri Sv. Jakobu in paralelke v ulici Àcquedetto.
Na to solo nima občina nobenega vpliva. Vi pa,
italijanski nacionalci, ceniti visoko vpliv občine

v šoli.
< .
t .
Za italijansko gimnazialko in realko ste pri
pravljeni žrtvovati (žrtvovalo bo seveda ljudstvo)
približno 400.000 kron. Žrtev je prevelika. Ne
vem, kaj bi odgovorili vaši volilci IV. volilnega
razreda, ako bi jih vprašali, naj se li še plačujejo
ti stroški, za katere bi morala skrbeti država. To
pa storite zaradi tega, ker vam je na srcu vpliv
občine, vaš vpliv v teh šolah. Pri vprašanju slo
venske šole, ki ni nič manj važna od vaše gimna
zijalke in realke, nasprotujete pa sami sebi.
Zaradi novih železniških zvez in vsled na
raščajočega trgovinskega prometa bi štel Trst leta
1957 (po nekem pesimističnem računu nekega ital.
nacionalca) 568.000 prebivalcev. Odkod bodo prišli
ti ljudje v Trst, ako ne po večini iz slov. zaledja P
Ne zaradi slovenske nacionalistične stranke
ona tega ni vredna, marveč zaradi slovenskega
ljudstva, zaradi slovenskega delavstva, ki je šol
nujno potrebno, zahtevamo v Trstu slo
vensko šolo.»

»ruštvene vesti,

Konec prih.

g Iz aledallike pisarne. Danes ss uprizori
slovenskem gledališču prvič E. Kristanova
«m* v treh dejanjih ‘Kato Vrankovič». Glavne

e

Izhaja t Ljubljani vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto 14 K, za pol leta 7 K!
za četrt leta 3 50 K, mesečno 1.20 K.
za Nemčijo za pol leta 7‘90, za četrt
leta 4 K ; za Ameriko za pol leta
9'50 K za četrt leta 4‘80 K

F*»«masna tltvllka 18 *,

~~
139. štev.

Glasilo Jugoslovanske socialne demokracije.
V Ljubljani, v četrtek, dne 23. decembra 1909.

NASLOVA: Zadopise in rokopise za list : Uredništvo :
s Bdečega Prapora., Ljubljana, — Za denarne pošiljatve
naročila na list, reklamacije, inserate i. L d. : Upravništvo
«Bdečega Prapora., Ljnbljana, Šelenburgova ulica 6/11.

Narodnostni mir.
Ko je imel državni zbor sklepati o izpremembi
svojega poslovnika ter se je vsled tega vprašanja
nenadoma izpremenila razvrstitev strank v parla
mentu, so iskali nasprotniki reforme izgovorov in
nemški nacionalci in liberalci so nastopili z naukom,
da je treba urediti narodno vprašanje, preden se
more sklepati o ureditvi notranjih razmer zbornice.
S svojo opozicijo so se izdali ; v njej je bilo skrito
priznanje, da nemške meščanske stranke niso na
sprotne obstrukciji sploh, temveč le tisti ob
strukciji, ki ovira njihove namene. Bilo bi torej
prav labko mogoče, da bi sami začeli obstruirati,
ako bi se imelo zgoditi kaj, kar jim ni všeč in
nekaj kakor poizkus take obstrukcije se je že res
pokazal. Večina za izpremembe poslovnika pa je
bila prevelika i« tako se je zgodilo, kar se je mo
ralo zgoditi. Poslovnik j e izpremenjen. In sedaj se
góle dalje tista pesem o potrebi narodnostnega
<reda> ; iż nemško-meščanskih časopisov prehaja
že v druge, tudi v nekatere slovenske.
Bilo bi popolnoma prav, ako bi se bilo pri
nacionalističnih strankah res utrdilo spoznanje in
prepričanje, da je narodnostna sprava potrebna.
Vsak otrok v Avstriji že ve, da so večni narodni
prepiri aajvečja ovira vsega napredka v tej državi
in vsakdo razume, da se mora najti kakršnakoli
pot iz zagate. Zal, da ni sedanjim deklamacijam
nič več verjeti kakor vsem prejšnjim in da je ne
nadna ljubezen do narodne sprave sila sumljiva.
Da prihajajo glasovi božičnih zvonov iz nemškonacionalnega tabora, to le še povečuje sum, tembolj
ker bi si bili nemško-nacionalni gospodje radi pri
hranili možnost obstrukcije prav za razprave o na
rodnem vprašanju. Zakaj jasno je, da ne bi bilo
treba misliti na tako orožje, ako bi se gospodje
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raogli zanašati na pravičnost svojih zahtev in ako
nc bi mislili na izsiljevanje.
Ce bi bilo meščanskim strankam res ležeče
na taki ureditvi narodnega vprašanja, da bi bilo
ob njej mogoče življenje, bi bile že večkrat lahko
ne le dokazale to, ampak tudi prišle do cilja, vsaj
do takega, ki se da doseči v današnjih dneh. Kajti
bila bi prevelika zmota, če bi kdo mislil, da se da
že danes končno rešiti to vprašanje. Narodno
vprašanje je preveč odvisno od socialnega, prav
zaprav preveč tiči v socialnem, da bi se dale od
praviti vse nacionalne težave in krivičnosti v meščansko-kapitalistični družbi. Bilo bi pa že mnogo
doseženo, ako bi se vsaj kolikor možno zmanjšala
narodna nasprotja, ako bi se onemogočile tiste kri
vice, ki se že dajo onemogočiti. Razumnemu člo
veku ni treba dokazovati, da se do tega cilja ne
more priti na drug način, kakor da se snidejo V3i
nasprotniki in da skupno iščejo sporazum. Prav
te poti pa niso nikdar hotele nastopiti <merodajne>
meščanske stranke, dasi se jim je že ponujala.
Tisti, ki so neprenehoma gladili to pot in ka
zali na njo, so bili socialni demokratje. Dobro je,
spomniti se prav v sedanjem času, da je frakcija
že v dobi, ko je bila po številu še popolnoma ne
znatna, razodela svoje stališče in klicala parlament,
naj napravi red. Bilo je v Badenijeyih dnevih.
Cehi so triumfirati, ker so dobili znane jezikovne
naredbe ; Nemci so besnili. Žalostno je bilo :
Cehom niso pomagale te naredbe prav nič,
Nemcem niso škodovale, rešitvi narodnega vpra
šanja niso koristile niti trohice. Takrat so naglašali
socialni demokratje, da je treba zakona, ki ima
meč, katere nikdar ne more doseči naredba. In
predlagali so odsek, ki naj bi izdelal narodnostni
zakon na podlagi enakopravnosti vseh avstrijskih
narodov.
Bil je glas upijočega v puščavi. Nemci in Slo
vani so z enako vnemo odklonili sredstvo, ki se
jim jc ponujalo. Preveč se ni bilo čuditi. Od ku-

ljivega. Tudi naslov je bil že zelo zmazan. Pol ure
so ugibali nad zavitkom kakor nad hijeroglifi;
končno so ustanovili, da je bilo mrliču ime Fran
E. Kristan:
Rogač. Vsi so pritrdili, da dovoljujejt1 križikraži na
Žalostna humoreska.
kuverti samo to rešitev. Denarja niso našli nobe
V vrbovaiško bolnišnico je prišel revež, ka- nega, tudi nobene druge vrednosti ae, In tako so
kižnib je mnogo revežev. Bedo mu je pričala ob poslali slugo na magistrat, da naznani smrt Frana
nošena pokrpana obleka nedoločene barve, v raz- Rogača, o katerem se ne ve ničesar, in ki je
oranem licu mu je bilo Čitati dolgo, mučno umri, ne da bi zapustil kaj.
trpljenje, na ustnicah in okrog njih mu je plavala
Sluga Janez Radgapje je predložil uradniku
resignacija, iz oči pa mu je gledala smrt. Videti je
gospođu Antonu Važnoviču pravilno popisani for
bilo, da je prišel le umreti pod streho. Vsem je mular, rekoč nekam porogljivo: «Nič posebnega;
ta postava izsilila spoštljivo resnost ; odpeljali so navaden berač.» Gospod Važnovič je bil namreč
ga tiho v bolniško dvorano, tam so mu skoraj po .dealist po volji gospodovi in v vsaki stvarci je
nižno odkażali posteljo, 0B p« je takoj legel. Zjutraj
iskal nekaj skrivnostno znamenitega. Na primer,
pa je bil mrtev.
ako se mu je naznanila smrt človeka: Ali ni bil
Tedaj so se šele spomnili, da bl bilo treba
umrli kaj «boljšega», morda celo kaj glasovitega?
vender vedeti, kdo je mrlič. Kako so mogli biti Take stvari so namreč mogoče in treba je pomi
«noči tako pozabljivi? Sprejeli w ga v bolnišnico, sliti, da je bil Važnovič romantičen pesnik. Rad
oe da bi bili zahtevali od njega kakšnih doku
gapje pa je bil grozen prozaik in je gospoda urad
mentov, ne da bi ga bili le vprašali,
se ime nika vedno rad nekoliko «potegoval». Toda danes
nuje. No da, še komedije bi iabko imeli radi tega. se je urezal. Važnovič je začel čitati listek, a na
;.;adno » Kakšna moč je izhajala iz oči neznanega
enkrat je udaril z obema pestmi hkrati na pisalno
starca — ali morda iz njegove postave, da so kar mizo, planil kvišku, pograbil Janeza za telovnik,
pozabili na stroge predpise? Smrt? Hm, smrt je ter ga začel tresti, pojoč crescendo in fortissimo:
tokaj vendar vsakdanja prikazen.
«človek, sin Beelzebubov, harlekinl Ali veš, kaj
Na vsak način je treba izvedeti, kdo je se Je zgodilo? Fran Rogač! E, analfabet, ignorant !
nrtveu. « « Pregledali so vso obleko — borne, Fran Rogač, pravim. No? Fran Rogači Ti pa
aîromaâne i?Pet a Da® Q's0 ni^sar razven pisma, stojiš pred menoj kakor tele pred Horacovo odo.
*»»nega » svinčnikom in skoraj popolnoma nečit- Revček, siromašen na duhu, v vaši bolnišnici je

Beklamaolje so poätnine proste
Nefranklrana pisma se ne spre
jemajo. Bokopisl se ne vračajo,
Inserati: Enóstopna petit-vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.,
večkrat po dogovoru.
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rialnega parlamenta ni bilo lahko pričakovati trez
nosti in volje za ureditev razmer, ki bi mogla po
stati nevarna privilegijam.
Kurialni parlament je izginil, prišla je splošna
iu enaka volilna pravica. Sedanja zbornica se lahko
sklicuje, da je izvoljena po volji ljudstva. In tej
zbornici so socialni demokratje lani zopet predla
gali odsek, ki bi neodvisno od vlade izdelal narod
nostni zakon za celo državo. Zopet je večina
Nemcev in Slovanov odklonila predlog. Letos se je
ponovil. Našlo so ss meščanske stranke, ki so same
zahtevale, da se začne v parlamentu s proučevanjem
narodnega vprašanja in s pripravami za rešitev.
Sprejel se je tak predlog in končno se je tudi
izvolil odsek. Vsi narodi so zastopani v njena. Ves
material se labko zbere tam; napravi se lahko
objektivna slika dejanjskega položaja v državi ; sli
šijo se lahko vse tožbe, želje in zahteve, pa se
labko primerjajo, la tedaj se lahko poiskusi kom
promis.
Čemu torej tarnanje, čemu izgovarjanje, ko ni
treba nič druzega, kakor polotiti se dela, za ka
tero so pripravljena tla ? Človek bi se prijel za
glavo: Ali so imeli gospodje resne namene, ko so
volili narodnostni odsek, ali so hotoli le odigrati
novo burko pred ljudstvom.

Izprememba poslovnika je odprla pot do dela
v parlamentu in zato bi se morali sprijazniti ž njo
tudi tisti, ki hočejo napredek v narodnostnem
vprašanju, zakaj tudi ta napredek se bo dosegel
samo v delavnem, ne pa v obstruiranem parla
mentu. V narodnem odseku se mora pokazati, če
so raaščanske stranke sploh zmožne, omogočiti na
rodno življenje v državi. Ne pravilnik, ampak po
štena volja odločuje. In koliko je take volje, se
mora pokazati v odseku.

Naročajte in širite naš list!
umrl eden prvih pesnikov slovenskih. Ali veš, kaj
se to pravi?»
Radgapje menda ni vedel. Saj še dijak odgo
varja na vprašanja, ako le kaj ve. Radgapje pa je
molčal. Ko pa se je Važnovič začel vesti, kakor da
boče malo zblazniti, se je naenkrat obrnil, zaprl
široka usta, pa jo je popihal, da pripoveduje vsem
ljudem : Pri nas je umrl pesnik, pesnik Fran Rogači
Medtem je pohitel Važnovič k gospodu županu, da
mu naznani prevažni dogodek.
Župan je nagubančil čelo, kar mu je vselej
škodovalo, ker se je tedaj pokazalo, da je pod
lasmi, umetno počesanimi z desne na levo, pleša
tako gola kakor vrh Triglava. Ali brez gub na
čelu ni mogel misliti.
«Rogač, Rogač — —, kaj jo to nemara tist
capin, ki je nekdaj pisal «Ščuko» ?
«Tisti, tisti, gospod župan. Dobro bi bilo, da
obesimo takoj črno zastavo na hišo.»
«Kaj ? Ali ste kdaj čitali «Ščuko» ?
«O pač, včasi.»
«No, pa ne veste, da se je norca delal iz
vsega, kar je drago in sveto poštenim ljudem P
Nobenih idealov ni imel, zbadal je vsakega odlič
njaka, njegova «Ščuka» je neprenehoma grizla.»
«No, bil je satirik, gospod župan. Jaz sem
pač bolj za romantiko. Pa talenta se mu ni moglo
odrekati.»
Konec prih.

liani svoje predavanje, katero je začel na vabilo g. Hinka Nučiča, ki slavi desetletnico svojega
Vsaieninosti“ zadnji teden z naslovom »Vtiski delovanja kot naš član. Dne 28. in 30. t. m. bosta
iz Srtije in B osne*. Nocoj bo govoril o Bosni.
operetni predstavi «Valčkovega čara».
Ker. so se poslušalci zadnjič, kakor je bilo opaziti,
"-animai1 za predmet, je nocoj pričakovati obilne
naeiežbe. Začetek predavanja je ob 8. zvečer.
Zadnje vesti.
— Tnedjontov proces na Danain ki je zdraDržavni zbor.
jsil res veliko zanimanje, se obrača boljinbolj
proti onim, ki so ga povzročili s svojimi pripo
Dunaj, 22. decembra. Zbornica se je vrnila
vedkami o romantičnonaivnih zarotah in o ne na redno delo in je bila včeraj pridna. Opravila
značajni zanikernosti celih strank, ki niso všeč je prvo čitanje pooblastilnega zakona ter je rešila
raznim visokim gospodom. V obtožbah, ki jih predloge o delavnem času v trgovinski obrti, zakon
je zaluča; v svet dr. Fr red jung, odet s sijajem za trgovske pomočnike, zavarovanje za nezgode v
svoje »učenjaške' slave, je treba razlikovati dvoje: stavbinski obrti ter novelo b kazenskemu zakonu.
Strašne zarote in bombe v Belemgradu, pa podPredsednik Pattai je naznanil, da se razglasi
kupljivosi ôrvatskoârbske koalicije. Kar se tiče zakon o izpremembi poslovnika v državnem za
prvega, /e stvar bolj smešna kakor tragična. Bel- konskem listu še ta dan.
Na dnevnem redu je bii najprej trgovskograjsh' »revolucionarji* bi bili sami smešni, ako
bi se bili tako vedli, kakor pripovedujejo Fried- politični pooblastilni zakon; v zvezi stem
tmgovi »dokumenti*, zakaj krohotati bi se moral sa je obravnaval vladni načrt o pospeševanju
svet »zarotnikom * ki bi govorili take dolgovezne živinoreje. Trgovinski minister dr. W e i ß k i t c hbombastične deklamacije, ki bi se pogrezali v n e r je toplo priporočal oba zakona in se je
tako operetno pedantičnem formalizmu in ki bi skliceval na sodruga drja. Rennerja, ki je leta
1907 v imenu socialnih demokratov vložil predlog
vodili do pike natančne zapisnike o vsaki rebelantovski besedi. Smešen bi bil pa tudi, kdor bi za krepko pospeševanje živinoreje (— kar bi agrarci
se bal takih zarotnikov, ki govore, govore in go vedno radi utajevali, kadar govore s kmeti, ker
vore in ne delajo sploh nič drugega, kakor da hočejo kmetom naslikati socialne demokrate kot
govore in pišejo zapisnike. Dvakrat smešno bi njihove najhujšs sovražnike. Op. ur.)
V imenu socialno-demokratične zveze je go
bilo, ako bi se takih zarotnikov bala velika država
kakor Avstro-Ogrska, in trikrat smešno bi moralo voril poslanec Grigorovici. Trgovinske pogodbe
biti, ako bi se bala, ko se ne le o zaroti, ampak so sredstvo, ki omogočajo, da dobe delavci več d da.
celo o zapisnikih ne more reči, da so bili res kdaj Industrija v Avstriji se ne razvija; to je politična
na svetu. In vendar niso imeli Friedjungovi in nesreča države, pa tudi nesreča za delavstvo, ki
»Reichspostini* članki drugega namena, kakor »do ga boljinbolj tare beda in brezposelnost. Obširno
kazovati*, kako bi se bila morala Avstro-Ogrska je govoril o razmerah v Bukovini in je izjavil, da
bati srbskih »zarot*. Obtoženi napadalci se kažejo bodo socialni demokratje glasovali za trgovinske
v sodnijski dvorani velike »patriote*, tako da go pogodbe.
vore včasih naravnost veteranski jezik. Danes je
Scdrug Gruber je naglašal, da so trgovinske
pa že očitno, da nima Avstrija nobenega povoda, pogodbe važne za delavstvo, kajti čim večji je
biti hvaležna tem patriotom, ki bi jo spravili y izvoz, temveč je prilike za delo. To je ravno v se
najsmešnejšo situacijo, ako bi morala prevzeti danji krizi važno. Trgovinske pogodbe so pa tudi
odgovornost za njihove povesti o strahovih. Drugo potrebne za uvoz živil, ki je nujen zlasti v dobi
je podtikanje podkupljivosti hrvatskosrbski koa sedanje draginje. Razvoj živinoreje v Avstriji je
liciji. Globok prepad je med to zvezo meščanskih mečno zaostal za potrebo, tako da je uvoz mesa
strank in socialno demokracijo. V socialnih na naravnost vprašanje življenja za industrialno pre
zorih nas loči cel svet. Njihovi in naši politični bivalstvo. Sovraštvo do Avstrije na Balkanu je po
cilji leže na povsem nasprotnih koncih. To nam sledica našega gospodarskega nasprotovanja proti
pa ne more kaliti oči, da bi ne spoznali pravih balkanskim narodom. «Patriotičnim» agrarcem je
namenov vse gonje ter krivice, ki se godi. cena prašičev važnejša od domovine
Hrvatskosrbska koalicija je vladajoči gospodi na
Po končani razpravi se je odkazal poobla
Dunaju in v Budimpešti trn v peti, ker jo smatra stilni zakon narodno-gospodarskemu, ži
za predstavnico večine hrvatskega in srbskega vinorejski pa poljedelskemu odseku.
naroda, tistega naroda, ki noče biti s epo orodje
Potem sta se brez debate sprejela oba za
raznih Aerenthalov, Wekerlejev in Rauchov. Go kona za trgovske pomočnike in pomožne
spodje, ki imajo moč v krempljih, imajo seveda delavce.
pravico, bojevati se. Ampak če se zahteva že od
Poslanec Schrammel je poročal o zakonu,
potlačenih in zasužnjenih, da izbirajo orožje v ki ga je bil sprožil sodrug Reu manu zaradi za
svojem boju, se sme to še z večjo pravico za varovanja stavbinskib delavcev za ne
htevati od gospodujočih, ki imajo itak več moti zgode. — Nemški radikalec Stransky je razkril
in več sredstev. Prav tisti, ki gospodujejo, so pa svoje delavcem prijazno srce s tem, da je pred
zatajili to načelo in so se postavili na stališče, lagal izpremembo, po kateri naj bi veljala zavaroda namen posvečuje sredstva. Kdor zavihti ne valoa do'žoost le za tiste delavce, ki imajo i z plemenito orožje, pa ne sme zahtevati prizana- ključno ali pretežno opraviti z delom na
šanja, ako mu izpodleti. Podtikati nasprotniku, stavbah; za tiste, ki so samo začasno na stavbah,
da je podkupljen, ne da bi bilo dokazov za to, naj bi pa veljala le za tisti čas. Poslanec Reu
ne da bi bila trditev sploh verjetna, je tako mann je opozarjal, da bi taka izprememba ško
nizko, umazano bojno sredstvo, da ga ne dovala delavcem, kar je naglašal tudi sodrug
more opravičiti noben namen, zlasti pa ne namen, Schrammel. Krščanski socialci
ki že samposebi ni plemenit Zaradi tega in so bili proti zakonu sploh. Zako n sam
pa, ker ae je hotelo s hrvatskosrbsko koalicijo se je sprejel v drugem iu tretjem čitanju. Ža’, da se
zadeti vse Jugoslovanstvo, je proces drugačnega je večina pokazala delavstvu tako sovražna, da je
pomena kakor navadna tožba radi obrekovanja. glasovala tudi za Stranskyjev predlog, ki je
Ako se dokaže, da so bili napadi na hrvatsko dobil 212 glasov proti 110. Proti temu predlogu
srbsko koalicijo neupravičeni, ne bodo obsojeni so glasovali le socialni demokratje, Nemci Lecher,
le obtoženci, ki stoje pred sodiščem, ampak ob Ofner in Hock, češki radikalci in nekateri češki
sojen bo ves sistem političnega nasilstva in hu- klerikalci.
hobnosti, ki se je hotel uveljaviti na jugu te
Kazenska no vela se je spremjela v drugem
države. Tako obsodbo pa mora pozdraviti vsak,
in tretjem čitanju.
»
kdor zahteva tudi v političnem boju — pa naj
Na vrsto je prišel potem nujni predlog po
gre za »malo* ali za »veliko* politiko — po slanca Hol ega, ki ga je pa sam umaknil.
štenja 1
Dunaj, 22. dembra. Na današnji seji je biia
— Na SflreatroT večer prirede ljubljanski razprava o poročilu proračunskega odseka.
mizarji veselico pri Poljšaku na Martinovi cesti. Debata je bila precej obširna in je trajala dve uri.
Spored je obširen. Po dovršenem sporedu sledi Glasovalo se je ob veliki napetosti. Za proračun je
ples, Vstopnin« 30 vin. Več naznanimo prihodnjič
bilo 246 glasov, proti proračunun 202. Vladna ve
Prihodnja številka izide, ker je v soboto čina je torej znašala komaj 44 glasov. Proti pro
praznik, v torek.
vizoriju so glasovali socialni demokratje, Slovanska
Eaota razven dalmatinskih poslancev, ki so zapu
stili zbornico, ter Rusini. — Proračunu je sledila
Socialni pregled.
razprava o konti ng en tiran ju alkohola, pri
Kljnčavulčarji, poz«', v torek dne 21. t. m. kateri so Poljaki uprizorili malo demonstracijo s
je izbruhnila pri kijučavniianki tvrdki Weibl v
tem, da so zapustili dvorano, ker se je sprejela
Izubijani vsied kričečih nerodnosti, ki so vladale neka njim neljuba resolucija. Potem se je razprav
v delavnici, stavka. O stavki »mj objavimo ob ljalo o davčnih popustih, nadalje o zakonu, ki do
priliki vtč. Za sedaj poživljamo v» ključavničar voljuje 54 milionov kred ta za povzdigo živino
ske pomočnike, da pod nikakim pogojem ne iščejo reje, ter pooblastilni zakon v drugam in
pri Weiblu dela.
tretjem čitanju. Oba zakona sta bila sprejeta po
daljši debati.
Delilni zbori. Dunaj, 22. decembra. Ofi
Umetnost in književnost.
cielno sp rarglaša, da bodo, če reši državzi zbor
la fllhdaUik» plaarae. O božičnih prmikih svoj program pred božičnimi prazniki, sklicani de
bodo stri predstave; Dne 25. t. m. popoldne ob želni zbori za Gorenjo Avstrijo, Tirolsko in Go
8. ari opremna božična pravljica za otroke «V bo
riško dne 27. t. m., za Štajersko, Kranjsko, Mo
gi dni noči» Opisala H. Betbge-Tbruo) s prizori ravsko in Š'ezijo dne 28. t. m., za Bukovino dne
psičkov, gozdnih vil, angelov, Miklavža, Mefista, 29. decembra, za Nižje Avstrijsko dne 3., za Salcbožičnega drevesa i. dr. Sodeluje več otrok. Zvečer buiško dne 4. januarja. Baje se ima tudi češki de
U, t ra. bode operna predstava; dne 26. želni zbor sklicati dne 10. januarja.
1-Kbo operet na predstava, zvečer pa zgoOoriiko volitvo. Gorica, 22. decembra. De
dovi^ draraa V. Jelenca «Erazem Predfinitivni rezultat goriške nadomestne volitve se je
<pa predriav» bo obenem častni večer pravkar razglasil. Dobili «o: Zlobec (klerikalec)

',a2358 Vdtr°TeC (Ilbe,rale.c) 4079, Vran
. .. ’ đ r. T u m a (socialni demokrat)

S

torej klinhV, ™nn^a n0‘deni0kratienih
Si. •J b • . °g°»
jŠ1 “detàbi
Sploh je socialna demokracija edina
zfohPkaŽef tedaT y°,itev uapredea.

«lagov 86 j«
še povečalo.
stranka nri
Izvoljence

'S k,etitaW ”d>i 9 >»-

»»Pi*i Levu“
na marile Tezije cesti šteu. ib

bo v nedeljo (na Štefanov dan)
V vrtnem salonu

pri kateri svira godba na lokZačetek ob pol 8. zvečer.

Vstopnina 40 v.

Za mnogobrojni obisk se priporoča

_ ______ ________

Ivan Kalan, restavrater.

H.
Sufiner
Ljublfana :: mestni trg
i razpošilja ure, zlatnino in
srebrnino na vse kraje sveta,
obrnite se zanesljivo na domačo slovensko
tvrdko. — Veliki novi cenik zastonj.
Novost : Ploščnata, tanka, prava
nikelnasta Anker -Roskopf ura na 6
kamnov, pokrovi ostanejo vedno beli,
prav natančno 36 ur idoča K 4-50. —
Srebrne ure od 6 K naprej. — Večletno
jamstvo. Ako blago ne ugaja, se denar
vrne nazaj. — Verižice s slov. trakovi :
nikelnasta K 1-20, srebrna K 5-—. 39

Želodčni liker

je najboljše krepčilo želodca 1
Blizu ln daleč
Vse ga poznä,
Kdor ga Imâ,
Ima zdravje domà!

Ljudska kakovost
Kabinetna kakovost

liter K 2-40.
, » 4 80.

Naslov za naročila: »FLORIAN“, Ljubljana.
Postavno varovano.

vsakogar, če je hripav, zaslizen in če nima teka, če
opazi, da izgubi na teži svojega telesa, če se ponoči
poti, če se čuti slabega in izmučenega, ali če opazi te
pojave pri kakem družinskem udu,

da naj ne rabi tajnih sredstev, ampak da nemudoma
naroči örfcenyev sirup iz llpoverf«
medu, da se te pojave takoj omeji. Ôrkényev
sirup iz lipovega medu prekaša vsa podobna sredstva,
olajša kašelj, odpravi slezenje, vzbuja slast in odpravi
nočni pot. Na angleški razstavi odi kovan z zlato ko
lajno. Steklenica za poskus,'jo stane 8 krone, velika
steklenica 6 kron in 3 velike steklenice franko15 kron.
Naroča se po povzetju samo pri izdelovalcu örfee-

riveva lekarna apostolov v
Budapežtl, JoseîsrinS 64, De
pot 31.
°

140. štev.

V Ljubljani, v torek, dne 28. decembra 1909.

NASLOVA: Zadopise io rokopise u list : Uredništvo !
^Rdečega Prapora», Ljubljana. — Zs denarne po‘iijaWe
naročile na list, reklamacije, inserate i. t. d.: Upravništvo
«Bdečega Prapora», Ljubljana, Šelenborgova ulica 6/U.

Strokovnim organizacijam!
Po sklepu strokovne komisije v Ljubljani skli
cujemo na 9. januarja 1910 v salon Hafnerjeve
pivarne na sv. Petra cesti št. 47 v Ljubljani

konference
vseh strokovnih organizacij iz slovenskega
eiMUJa.
Prosimo, da vse strokovne organizacije za
nesljivo pošljejo na to konferenco saj po enega
zastopnika. Pravico ima sicer vsaka organizacija
poslati na vsakih 100 po enega zastopnika. Stroške
delegiranja nosijo organizacije same.

Dnevni red konferenoo bodi:
1. Poročilo o strokovnih organizacijah na slo
venskem ozemlju.
2. Ustanovitev «Zveze strokovnih organizacij
□a slovenskem ozemlju».
3. Tisk.
4. Raznoterosti.
Zborovanje se prične točno ob 9. uri do
poldne ia bo omejeno saao aa ea đaa.
Ta strokovne tijsittro;
Trane Tokan.
JLnlon Kristan.
Ljubljana, Šelenburgova ulica št 6.

Proračunski odsek.
Važno znamenje ozdravljenja razmer v držav
nem zboru je normalno delo, s katerim je prora
čunski odsek v pondeljek rešil proračunski provizorij.
Razprava je bila zopet taka, kakor v časih, ko
se je razumevalo samo ob sebi, da večina podpira
svojo vlado in da izvršuje opozicija kritiko, seveda
vedno pripravljena, da izpodnese vladi tla. Provi
zorični proračun je v teh razmerah seveda dobil

PODLISTEK.
E. Krista a:

Žalostna humoreska.

Konec.

•Talenta ! Talenta 1 Pa značaja ni imel. Po
vejte no, kaj pa je postalo iz njega ? Ali si je kaj
prihranil?»
«Gospod župan, usoda slovenskega pesnika —»
«Nikar ne pojte te stare pesmi. Ministrskih
dohodkov ne more imeti literat; tudi ni treba. A
Rogač je bil vagabund ; vagabund, vam pravim.
Več kakor pet let že nihče ui vedel, kje se potepa.
Prepričan sem, da ga nihče več ne bi poznal.»
«Vse res, gospod žapan. A pesnik je bil
vendarle. Sami sebe počutimo, ako mu napra
vimo lep pogreb. Nazadnje gr« tQ ZB narod. Po
kažemo, da nismo tako siromašni, kakor se nam
očita.»
«To pač, to. Veste kaj? Pokličite mj nekobko
občinskih svetovalcev, pa sklenemo, da « pokop
ljemo oa občinske stroške. In napišite mi nekoliko
podatkov, pa tako, da bode spodobno. Porabim
jih za govor nad grobom.»
«Takoj, gospod župan*...

J7an Rogač je dobil pogreb prvega razreda
2 vso parado, ki jo je premogel Vrhovnik. Rako
x pokrivali lepi venci s trakovi, godba je igrala
io
s0 peli sila ginljivo. Nekoliko društev in
frpfetižj ie Ho za vosom in pa mnogo gospodov,

večino, kar pa ne pomeni ničesar za bodočnost
Bienerthove vlade.
V debato je posegel za vlado ministrski pred
sednik baron Bienerth ter govorniki vseh večjih
strank.
Baron Bienerth je zavračal očitanje, da
je vlada nasprotna parlamentu in demontiral, da
ima vlada skriven pakt z Ogrsko. Oporekal je
očitanju, da je vlada protislovanska. Govoril je
nadalje o nalogah, ki jih ima avstrijski parlament
rešiti. — Stranke naj se najprej zedinijo glede na
program za prihodnje leto ali vsaj za prihodnje
zasedanje. Nato pa bi bilo treba rešiti narodnostne
preporne točke. Kar se tiče rekonstrukcije mini
strstva, je dejal ministrski predsednik, da naj bi
bila to nekaka rezultanta sporazuma posameznih
strank, prej morajo seveda biti izpolnjeni nekateri
pogoji, predvsem mora biti rešen proračunski pro
vizorij. Finančni minister Biliński je apeliral na
odsek, naj pravočasno reši proračun. Pečal se je
tudi s posameznimi točkami proračunske predloge,
jih utemeljeval in priporočal, da se sprejmejo.
Za socialno-demokratično zvezo je govoril dr.
Adler, ki je izjavil, da bodo socialni demokratje
glasovali proti vladi, torej tudi proti proračunu.
Ministrski predsednik je izkušal, spraviti posamezne
socialno-demokratične govornike vzajemno v na
sprotje. Toda prepričan naj bo, da se vjema
mnenje vseh socialnih demokratov v tem, da je
aed nuja vlada škodljiva in zrela za od
stop. Kar se tiče kredita 109 milionov, zahtevajo
socialni demokratje ločeno glasovanje; kajti tistih
89 milionov, Iri se imajo porabiti za investicije na
železnicah, odobravajo, ostale svote pa nikakor ne.
Sodrng dr. D i am and je govoril posebno o
galiških razmerah.
Sodrug. dr. Nemec je protestiral proti raz
nim nastopom vladnih organov zoper socialne de
mokrate. Govoril je tudi o dunajskem procesu
zaradi «veleizdajstva» ter je dejal, da je ta proces

dam in naroda. Radi godbe in ker se je čulo, da
bo župan govoril, ss je tudi med potom pridružilo
še mnogo radovednežev. O Rogaču so pač vedeli
malo ali pa nič ; drug drugega je povpraševal, kdo
in kaj je bil mrlič.
«Poet je bil, poet iz Ljubljane», je pripove
doval barvar Zoltek neznancu, ki je ravnokar pri
stopil. Bil je kosmat in obleka mu ni bila ravno
nova. A zelo se je zanimal za mrliča.
«Kako pa mu je bilo ime ?» je vprašal.
Barvar je bil ponosen, da mu je lahko odgo
voril, pa je dejal: «France Rogač se je pisal.
Franca — kakor Prešeren. Tudi njegove pesmi so
bile take kakor Prešernove. Kaj nič ne veste o
njem? Vsak boljši Slovenec pozna njegove pesmi.»
«Kaj res? Tedaj je pa menda malo boljših
Slovencev med Slovenci,» je odvrnil neznanec in
hudomušno se je nasmehnil.»
Sprevod je dospel na pokopališče, kjer so zvo
nili, kakor kadar pokopljejo škofa. Po blagoslovu
so društva zapela «Lahka ti bodi zemljica» in
«Sptvaj sladko». Potem je pristopil župan k od
prtemu groba, snel cilinder, ae odkašljal, pa iz
pregovoril :
«Fran Rogač, a solznimi očmi se poslavljamo
ad Tebe. Narod Te je izgubil, narod žaluje ob
Tvojem grobu, Kajti narodu si podaril plodove
Tvojega uma in narod je vedno hvaležen. Majhni
smo, a a svojimi talenti se lahko podičimo. Tudi
Ti si stal na slovenskem Parnasu in za vse veke
Ti je zagotovljeno to mesto« Nesmrtne ostanejo

Leto XIL

blamaža za avstrijsko diplomacijo, ki pokazuje,
s kakšnimi zadevami se bavi in v kakšne namene
se izdaje državni denar.

Sodrug dr. Ellenbogen je polemiziral s
Kramafem in je dejal, da bi bil parlament že pol
leta lahko delal, če bi se bil poleti začel boj
proti obstrukciji, kakor so svetovali socialni demo
kratje. Seveda so že takrat socialni demokratje
računali z demokracijo; kajti čas, ko so se pre
zirali argumenti s ceste, je za Avstrijo
minil. Smešno je, če se nemške stranke zdaj
samesobi smilijo kot premagane. Noben narod,
tudi ne nemški, ni premagan. Podlegli so le trije
faktorji: Najprej in najbolj temeljito list «Neue
Freie Presse», potem Ghocova skupina, ki je rekla,
da bo razbila parlament in pa Wolf o va sku
pina. Da so premagani ti trije faktorji, mora ve
seliti vsakega prijatelja parlamenta.

Po zaključenju debate se je glasovalo. Za
prehod na specialno debato so glasovali : Battaglia
Baumgartner, Crnci, Fuchs, Globinski, Gorski, Ru
dolf Gruber, Herzmansky, Kolischer, Kozłowski,
Markhl, Mayr, Morsey, Hormuzaki, Pacher, Pergelt,
Prochaska, Schmid, Schraffl, Staniezcewski, Stein
wender, Sylvester, Wittek, Wolf: proti: Adler,
Beer, Choc, Diamand, Etlenbogen, Gostinčar, Ko
rošec, Kotlaf, Kramar, Nëmec, Pittoni, Prokesch,
Seitz, Stanêk, Schillinger, Sramek, Tomschik, Tresić
torej 26 za, 18 proti. Odsotnih je bilo 7 poslancev.
V specialni debati se je potem sprejel prora
čunski provizorij z nekaterimi izpremerabami, ki jih
je bil predlagal dr. Steinwender. § 3. ki dovoljuje
vladi kreditno operacijo za 139 milionov, se se
daj glasi :

Vlada se pooblašča, da najame sledeče zneske
s kreditno operacijo :

1. Za odplačilo splošnega držav
nega dolga........................... .... . 18,089.995 K
2. Za izredne potrebe deželne brambe 2,526 310 »
Tvoje «Zimske cvetice», sveža, zdrava ostrost
Tvojih «Trnul» bo razveseljevala še naše vnuke,
in iz življenja zajeti tipi Tvojih «Možakov» osta
nejo živi, dokler bode naš mili narod na svetu.
Hvaležni Tvoji muzi polagamo te vence na Tvoj
grob ; od Tvojega trupla jemljemo slovo. Tvoj duh
pa nas nikdar ne zapusti. Ziv ostaneš, Fran Rogač,
med nami. Zbogom, zbogom, dični, ljubljeni
pesnik naš.»
Možje so zrli predse, nekateri so kimali, dame
pa so potegovale robce iz žepov in mošnjic. Na
stala je pavza. Pričakovali so, da izpregovori še
kak zastopnik literature — ali česar že bodi. A ker
se to ui zgodilo, je pristopil neznanec k županu
pa ga je prosil, naj mu dovoli reči par besed,
češ: «Poznam Rogača kakor samega sebe in rad
ga imam kakor samega sebe.» Gospod župan se je
začudil pa je molče dovolil.
In neznanec je začel na glas:
«Poznal sem Franceta Rogača, pesnika slo
venskega, kakor ga pač nihčo drugi ni poznal. Od
mladih nog sva bila nerazdružljiva in najbolje
označim najino zvezo, ako pravim: «Tičala sva

kar v eni koži.»
Zglasilo se je nekoliko klicev : Oujmo 1 Oujmo 1
Neznanec pa je nadaljeval:
«Kar je veselilo Franceta Rogača, je bilo meni
prijetno; kar ga je bolelo, je bolelo tudi mene.
In lahko Vam pravim, tužni žalovalci: rad se je
smejali To pa je skoraj čudno, kajti malo so skr
beli ljudje za njegovo veselje. In če ne bi bil imel

Izhaja v Lfnbljanl vsak
torek, četrtek ln soboto.
Naročnina za avstro-ogrske kraje
za celo leto H K, za pol leta 7 K!
za četrt leta 3 50 K, mesečno 1.20 K.
za Nemčijo za pol leta 7'90, za četrt
leta 4 K; za Ameriko za pol leta
9-50 K za četrt leta 4-80 K

Psaaraasaa ttavll&a IS v.

;
141.

Glasilo jugoslovanske socialne demokracije.

štev.

V Ljubljani, v Četrtek, dne 30. decembra 1909.

rokopise xa list : Uredništvo S
iBde&gs Prapora», Ljubljana. — Za denarne pošiljatve
ovtfila na ust, reklamacije, inserate i. t d. : Upravništvo
.Bdečega Prapora», LJnbljana, Šelenburgova nlica 6/IL

JVJSLGVA: Zadopire in

Strokovnim organizacijam !
Po sklepu strokovne komisije v Ljubljani skli
cujemo na 9. januarja 1910 v salon Hafnerjeve
pivarne na sv. Petra cesti št. 47 v Ljubljani

konferenco
vseh strokovnih organizacij iz slovenskega
oženila.
Prosimo, đa vse strokovne organizacije za
nesljivo pošljejo na to konferenco saj po enega
zastopnika. Pravico ima sicer vsaka organizacija
poslati na vsakih 100 po enega zastopnika. Stroške
delegiranja nosijo organizacije same.

Dnevni red konference bodi;
1. Poročilo o strokovnih organizacijah na slo
venskem ozemlju.
2. Ustanovitev «Zveze strokovnih organizacij
na slovenskem ozemlju».
3. Tisk.
4. Raznoterosti.
Zborovanje se prične točno ob 9. uri do
poldne m bo omejeno samo na en dan.
Za strokovno tajiiltvo:
Franc Tokan.
Anton Kristan.
Ljubljana, Šelenburgova ulica št 6.

Delavsko časopisje.
Leto se bliža koncu in čas je, povabiti stare
naročnike, da obnove naročnino ter da pridobe
listu novih odjemalcev. Z mirno vestjo javlja
«Rdeči Prapor» to vabilo svojim čitateljem, zakaj
zaveda se, da je izvršil svojo dolžnost, kolikor je
bilo mogoče v težavnih razmerah. Delavskemu
časopisju ni postlano na rožicah pri nas. Kdor ni
tujec v slovenskih-razmerah, ve, da so pogoji tukaj
še težji kakor pri drugih narodih. Stranke, ki so
vladale doslej, niso storile ničesar, da bi bile zdra
mile med ljudstvom še trdo spečo željo za dobrim
čtivom. Ljudska izobrazba, za katero so drugod
tudi meščanske napredne stranke kolikor toliko
skrbele in posamezni idealisti tudi doprinašali
žrtve, je pri nas dete, komaj porejeno in nikakor
še ne utrjeno za življenje. O popularni literaturi
imamo komaj nekoliko sledov; o politični izoobrazbi meščanskih strank ni govoriti. Plod teh kla
vernih razmer je tudi tisto časopisje, ki ga raz
širjajo bogate aasprotniške stranke med ljudstvom
z dvojnim namenom : Po eni strani zaradi kupčije,
po drugi pa, da bi odvrnile ljudstvo od pravega
spoznanja.
Meščansko časopisje misli predvsem na to,
kako bi ščegetalo čitatelje iu njihove instinkte.
Kakor je demagogična politika teh strank, tako je
demagogično njegovo časopisje. Reuična ljudska
potreba, olajševanje spoznanja, odpiranje novih
horizontov, politično izobraževanje, navajanje na
samostalno sodbo — vse to "ne igra v buržoaznih
časopisih nobene vloge. Saj bi vladajoče stranke
škodovale same sebi, ako bi pomagale ljudstvu na
svoje noge; kajti čim bi jih spoznale, bi se jih
tudi otreslo. Pisati se mora, seveda; zato se piše
tako, kakor se pisarijo roparski romani, lažnosent/mentalne zgodbe,. love se senzacije za vsako
ceno in 2 draženjem najvsakdanejle radovednosti,
ki n/aa nobenega opravka s ukaželjnostjo, se
odvajajo čitatelji od onih snovi, ki bi jih morah

poznati v lastnem interesa.

Na tej poti ne more in ne sme delavsko časo
pisje slediti meščanskemu. Delavcu mora biti njegov
list vesten svetovalec, zaščitnik njegovih interesov
in kadar je treba, njegov meč. Skrbno mora biti
izbrana duševna hrana za delavstvo, Ge je ljudstvo
vsled žalostnih razmer, vsled pomanjkljivega znanja
in bede potlačeno v blato, se ne sme njegova šola
z naslado zariti v isto blato, ampak napeti mora
vse moči, da ga dvigne. Težje je to delo, morda
tudi navidezno nehvaležno; ampak krvavo je po
trebno in izpolnjevati se mora s čvrstim pogledom
v bodočnost, z ljubeznijo, pa tudi z železno voljo.
Glede na to dolžnost ima «Rdeči Prapor»
čisto vest in z jasnim čelom stopa pred svoje na
ročnike. Seveda. Tako kakor bi bil rad, ni mogel
izpolnjevati vsake naloge. Tega so krive naše ža
lostne razmere. «Rdeči Prapor» nima bogatih,
vedno odprtih virov, iz katerih bi zajemal svoje
gmotne potrebe lahko kadar hoče, tako kakor
meščansko časopisje s svojimi bogatimi subvenci
jami, velikimi gospodarskimi podjetji i. t. d. Na
ročnine njegovih odjemalcev so njegov dohodek;
iz nobenih vladnih ali kapitalističnih nebes mu ne
pada mana. Ker je siromašen, je omejen njegov
prostor in omejene so njegove moči. Nihče ne
čuti tega s tako bridkostjo kakor uredništvo, ki bi
rado izpolnilo vsako opravičeno željo čitateljev in
najrajši storilo, še več. Tudi kar zadeva poročila
in bogastvo vesti, bi rado ustreglo čim največ na
raščajočim zahtevam. Saj ne more nihče tako
srčno želeti dobrega lista, kakor njegovo ured
ništvo.
Toda naša dolžnost je tudi, povedati de
lavcem, da je izpolnitev vseh teh želja odvisna od
njih. List se je nedvomno razvil ; toda razvila se
je tudi stranka, razvilo se je delavsko gibanje in
ves razvoj našega časopisja nam ne zadostuje več.
Bogatejši mora postati list po svoji vsebini — to
čutimo vsi. Ampak za to je edino sredstvo: Več,
mnogo več naročnikovi Priskrbeti listu več do
hodkov in povrnil Vam bo trud z raznovrstnejšim,
bogatejšim, zanimivejšim berilom.
Prepričani smo, da je dober list Želja Vas
vseb. Skrbite torej, da bo boljši od dne do dne.
Le od Vas je to odvisno. Čudeži se ne gode. A
z delom se lahko doseže mnogo. Kaj pa bi bilo
težkega, da bi vsak čitatelj pridobil vsaj enega no
vega naročnika? In s tem bi se podvojila naklada,
povečali bi se dohodki lista in neštete želje čita
teljev samih bi se lahko izpolnile. Novo leto je
pred dormi. Poskrbite, da bo novo leto tudi za
Vaš Ust!

Po dopolnilnih volitvah na Goriškem.
Zopet je padla ena kocka v malem našem po
litičnem, pa zato tem bolj zvihranem življenju 19.
decembra t. L pri dopolnilni volitvi v deželni zbor.
Dež je lil kakor iz škafa ter zahteval od volilcev,
ki so mnogokrat imeli prav daljno pot, prave dis
cipline. izkazali so ja deloma klerikalci, ki so sko
raj dosegU število zadnje voUtve. Ker se je pri zad
njih volitvah vzdržalo glasovanja okoU deset tisoč
voUlcev in so staU klerikalcem nasproti : napredna,
kmečka in socialno-demokratična stranka in ker je
bila volitev predvsem za klerikalce velikega po
mena, ne pomeni doseženo število glasov niti bogve
kakega vspeha. Pač pa je od negativne strani ve
likega pomena za klerikalno stranko : popoln poraz
liberalno-napredne stranke. Res je ta dobila za
klerikalno stranko največ, te je okoU 4000 glasov
(proti klerikalnim 10.700), res je tudi, da kmečka
stranka niti ni dosegla 3000 glasov, in socialno-do«

Reklamacije so poštnine proste
Nefrankirana pisma se ne spre
jemajo. Rokopisi se ne vračajo.
Inserati: EnOstopna petit-vrstica
(širina 88 mm) za enkrat 20 vin.

večkrat po dogovoru.

Leto XIL

mokratičaa stranka nekaj čez 1200, vendar je mar
kanten le končni poraz liberalno-napredne stranke.
Ia ta poraz kaže klerikalni, kmečki in socialno-de
mokratični pota za naprej.
Liberalno-napredna strank& ima na razpolago
veUk volilen fond v «Narodnem skladu» ; ima dobro
podprt Ust «Sočo», agilnega načelnika Andreja
Gabrščeka, kateremu je vsako sredstvo dobro do
zmage, ima polno mladih, čilih in sposobnih moči
(dr. Treo, dr. Pifc, dr. Podgornik, dr. Levpušček
i. t. d.), ima po deželi krepko oporo v trgovcih,
obrtnikih, krčmarjih in tudi še v učiteljih in končno
ima na razpolago tudi agitatorne moč N. D. O. Z
vsem tem aparatom pa je dosegla proti klerikalni
stranki komaj dve sedminki glasov. To je tako
uborno malo, da lahko z mirnim srcem rečemo :
liberalna stranka na Goriškem je bila.
Sila dejanskih razmer, brezprogramaost libe
ralno-napredne stranke, skrajni egoizem nje vodite
lja, ki vse politične pojave in rezutate izrablja in
centralizira v podjetjih, ki so v njegovih rokab, de
lajo še tako inteligentnemu zastopniku te stranke
nemogoče, remo mislečemu, tudi priprostemu člo
veku utemeljiti obstoj in potrebo n&predno-Iiberalne
stranke, če se izvzame protiklerikalno stališče, ki
pa tudi več ne vleče.
Dejansko je povsod na svetu stopil za poli
tične stranke pravi moment-ekonomični. Ia le ko
likor se da ta utemeljevati, je tudi stranka vredna,
da živi. Liberalno-napredna stranka pa predstavlja
ono politično stranko, ki je dosedaj, ono malo kar
je storila, storila na korist trgovcev, obrtnikov, razumniškega stanu in veleposestnikov. — .Dejanski
so tudi ti edini nje volilci, ki gredo za svoje go
spodarske interese v boj in po svojem vplivu vle
čejo nezavednega kmeta in delavca na volišče.
Kmečka stranka je prvič nastopila kot taka in
prvič zasluži ime: «Kmečka stranka». Postavila se
je na gospodarsko stališče za neodvisnost kmečkega
posestnika od drugih stanov in organizirala se je
po socialno-demokratični stranki docela simpatični
organizaciji. Nima na razpolago ne denarja ne agitatornih sil, in po vaseh ima nasprotnike v du
hovščini, v trgovcih, obrtnikih in imovitnikih. Imela
je le kratek čas, da izvede vsaj nekoliko lastne or
ganizacije, in še v tem času so padali na kmečko
stranko s pravo besnostjo klerikalci od ene in li
beralci od druge strani. Klerikalni stranki se je po
rajajoča se kmečka stranka zdela nevarnejša od
liberalno-napredne, glavnega dosedanjega nasprot
nika, katera po mnenju klerikalcev mora itak ie
dalje propadati. Liberalna stranka pa je hotela pri
teh volitvah pokazati svojo vitalnost, češ, da je
močnejša od kmečke stranke. Zato je z enako bes
nostjo tudi «Soča» napadala kmečko stranko in
nje voditelja priprostega, a inteligentnega in po
gumnega malega posestnika, Ivana Mermoljo. Bila
je stranka tako že ob porodu med drema hudima
ognjema, in ako si je priborila okoli 3000 glasov,
je dokazala, da je bojazen klerikalcev upravičena,
ter da je zaman trud liberalcev, negirati potrebo in
obstoj kmečke stranke. Demokratična kmečka
stranka na Goriškemje utemeljena v de
janskih gospodarskih razmerah in zato
bo živela in se bo razvijala kljub napa
dom od klerikalne in liberalne strani.
Socialno-demokratična stranka je vzdržala vse
svoje pozicije, V glavnih krajih: Nabrežina, Podgora in Solkan je šlo sicer število glasov nekaj
nazaj. Ravno organizacije teh krajev so bile proti
temu, da se nastopi pri volitvah, ter so zaupniki
poročali, da bo težko premagati apatijo yohlcev.

Ljubljanski volilci!
Jutri, 1. decembra, pojdete volit poslanca iz splošne kurije
za kranjski deželni zbor. Izmed štirih kandidatov imate izbirati.
Priporočajo se Vam nemški nacionalec Brandt, klerikalec
Kregar, liberalec Turk in socialist Etbin Kristan. Koga boste
volili?
Ljubljana ima tako pretežno slovensko prebivalstvo, da ne
more imeti kandidatura gospoda Brandta drugačnega kakor
števni pomen. Izvoljen ne more biti nemški kandidat v Ljubljani
in resno ne prihaja v poštev.
Oospod Kregar je kandidat klerikalne stranke. Kdo naj
glasuje v Ljubljani klerikalno? Sušteršičeva stranka gospodari
sedaj šest let v kranjski deželi, in kdor ni slep, lahko vidi
gnile sadove
tega bahavega, terotističnega gospodstva, ki je vseh šest let
davilo interese Ljubljane in njenega prebivalstva.
Deželno blagajno

so imeli klerikalci v svojih rokah in v šestih letih so jo izpraz
nili do dna. Denarja ni, pač pa ima dežela, hvala temu modremu
gospodarstvu,
kup dolgov,
ki jih bo moralo prebivalstvo plačevati.

Štirinajstmilijonsko posojilo,

ki je bilo namenjeno za melioracije, so večjim delom porabili,
da bi pokrili deficite svojih proračunov, ki jih delajo tjavendan,
ne da bi se zmenili, kako se bodo plačevale obresti, kako se
bodo plačevali dolgovi. Izdatkov pa ti slavni financarji niso
delali, da bi koristili enakomerno vsemu ljudstvu, ampak za
svoje strankarske namene;
kajti če so tudi kaj investirali, če so koga podpirali, ni odloče
vala dejanska potreba, ampak vprašanje, če je tisti, ki dobi
podporo klerikalec, če je občina, ki gradi vodovod klerikalna,
skratka, če bo denar direktno ali indirektno
koristil klerikalni stranki.
To seveda ni nič čudnega pri kliki, ki je jasno izrekla
političen bojkot,
torej javno priznala, da hoče namenoma deliti z dvojno mero,
da hoče dajati klerikalcem vse pravice in vse, kar je dobro,
neklerikalcem pa figo.
Nesramno korupcijo
je vpeljala vladajoča klerikalna klika na vseh koncih in krajih.
Pri oddajanju mest se je ozirala v prvi vrsti na to, če je tisti,
ki dobi službo, klerikalec. Posebna mesta je ustanavljala, da je
mogla spraviti svoje ljudi do korita. Še pred kratkim je vpeljala
mesto kmetijskega veščaka in je nastavila svojega poslanca, ki
ni podal nobenega znamenja sposobnosti, niti ne toliko iz lju
bezni do moža samega, kolikor v osebnem interesu dr. Šusteršiča.
Klerikalna klika je na nepostaven način naprtila deželi
garancijo za Ljudsko posojilnico.
Neomejeno garancijo je prevzela dežela, in če Ljudski po
sojilnici zgodi kaj človeškega, kar se je pripetilo že boljšim za
vodom, potem velja za vso deželo neizprosen zakon:
Plačuj!

Klerikalna deželna uprava zavezuje deželo za klerikalen
zavod — to je zadostno znamenje korupcije. In kdo ve, kako
je notri v tem zavodu? Zakaj ni dal deželni odbor ljudstvu jas
nosti o tem? Kar trdi kakšen Lampe, ni nobeden dokaz. Lampe
trdi tudi o Završnici reči, katerih niti ne razume, zakaj doslej
„so še vedno tehniki več vedeli o tehniki kakor lemenatarji; in
dokler Lampe ne pusti, da bi neodvisni tehniki povedali, kako
je z Završnico, ima strah, da bi povedali kaj druzega kakor on.
Kaj so klerikalci v deželnem odboru storili s

slovenskim gledališčem?
Take reči so sklepali o njem, da se je Zajc odstranil od
glasovanja, ker so v deželnem odboru poteptali to, za kar je
sam glasoval v občinskem svetu. Zdaj hodi Šušteršič na vsako
predstavo hrvaške opere, da bi menda pokazal ljubezen do gle
dališča — zdaj, ko je najprej
zadavil slovensko gledališče!
Zakaj le njegova trma je kriva, da nimamo svoje lastne
opere in da nimamo dobre drame, ki je še važnejša, kulturno
potrebnejša od opere.
Ce hoče učitelj dobiti podporo, mora biti
slomškar;
prodati mora svoje prepričanje ali pa stradati. Še nedolžne
otroke neklerikalca kaznuje ta »krščanska družba« z lakoto!
Ce hoče gasilsko društvo dobiti subvencijo, mora pod

klerikalni jarem.
Deželna bisaga je odprta nunam, šolskim sestram, krščan
sko socialnim odsekom. Kdaj je dobilo n. pr.
delavstvo
kakšen prispevek iz deželne blagajne? Ampak ko so gospodje
zvišali
davek na pivo,

niso rekli, da ga delavstvu ne bo treba plačevati, ker delavstvo
nič ne dobiva! Kadar jemljejo, poznajo delavca. Kadar bi bilo
treba kaj dati, so slepi na obeh očeh.
Za popravo Šušteršičevega stanovanja so po lastnem pri
znanju zabili
24.000 kron,
ker je bil gospe Bogomili kvartir v deželnem dvorcu preslab.
Koliko delavskega zdravja bi se lahko rešilo za ta denar! Am
pak za delavce so pasje luknje dobre!
Kdor glasuje za klerikalno kandidaturo, pomaga vzdrža
vati strahovlado, ki je raztrosila po deželi brezprimerno
hinavščino
s političnim kupovanjem duš, protikulturno vlado, ki ubija vse,
kar stremi po napredku, ki davi vsak razvoj delavskega
ljudstva in peha deželo v stare barbarske čase.
Noben zaveden volilec ne more podpirati te klike, če noče
pomagati, da pride
gmotni in moralni polom
nad deželo, da se zaje politična neznačajnost kakor rja za de
setletja v vse sloje, da postane vsako prepričanje predmet
najpodlejše kupčije in da postane

sveta Johanca
*
simbol kranjske kulture.

Ce pa se odvrnemo od klerikalne stranke, ostaneta še dve
kandidaturi. Na eni strani je gospod Turk, na drugi sodrug
Etbin Kristan. Ce bodo volilci izbirali med tema dvema kandi
datoma, jim odločitev ne more biti težka. Za poslanstvo ne
zadostuje, da je kandidat oseben poštenjak, posebno sedaj ne,
ko gre za to, da je v opoziciji zoper klerikalno strahovlado

vsak mož popoln vojščak.

Je že res, da bo gospod Turk številka v deželnem zboru.
Kaj pa je s tem doseženo? Ce hoče biti narodno napredna
stranka odkritosrčna, mora pač sama priznati, da je imela od
gospoda Turka v deželnem zboru prav toliko koristi, kolikor
je izdal njegov glas pri glasovanjih. Tak luksus pa si lahko pri
vošči večina, ki ima poleg figurantov dosti delavnih moči, go
vornikov, debaterjev itd., ne pa manjšina, ki potrebuje na
vsakem sedežu popolno moč.
Komu pa ni jasno, da bo
Etbin Kristan

poslanec, ki bo dal klerikalni kompaniji opravka, da bo škripala
z zobmi, kjer se je s Turkom le šalila. Z Etbinom Kristanom
pride v deželno zbornico

železna eneržija,
kakršne je treba prav v sedanjem času Šusteršič-Lampetovega
napuha. Z mevžasto opozicijo in z ljubljanskimi špasi se sedaj
nič ne opravi. In da je treba deželnozborski opoziciji nekoliko

žive krvi, je vsakdo lahko opazil, kdor je v zadnjem zasedanju
pričakoval od manjšine nekoliko odločne bojevitosti in je bil
razočaran.
Kandidat Etbin Kristan je član ljubljanskega občinskega
sveta. Po njegovem delu v mestni zbornici se lahko sodi, da bo
to tudi v deželni zbornici delavec, kakršnega potrebuje splošna
kurija. Delavci smo videli, kako odločno zna nastopati v

socialnih vprašanjih.

Kljub temu, da je sam v mestni zbornici, je njegova ini
ciativa dosegla znatne uspehe. Resnična inteligenca je lahko
opazovala, kako je delal v
kulturnih vprašanjih.
Ljubljansko delavstvo ga potrebuje v deželnem zboru, da
pridejo tam sploh kdaj delavski interesi do veljave. In vsi, ki
žele napredek dežele in naroda, store pametno delo, če mu
dajo svoje glasove in ga pošljejo v deželni zbor.
Volilci ljubljanski!
Kdor glasuje jutri za sęcialno demokratičnega kandidata,
glasuje za napredek, za svobodo, za kulturo, za pospeševanje
ljudskih interesov, za pravice delavstva!
Volilci ljubljanski!
Izmed vseh kandidatur, ki Vam jih priporočajo, ni nobena
boljša od naše. Krepkeje ne bo Ljubljana zastopana, kakor če
volite našega kandidata.
Napišite torej na svoje glasovnice ime

Etbin Kristan
pisatelj v Ljubljani.

Glasujte složno zanj! Ne dajte se premotiti! Ne verujte zahrbtnim spletkarjem! Bodite
možje, ki se ne dajo oplašiti! Zmaga našega kandidata bo zmaga pravičnosti, dela in
svobode!

Založil vol. odbor jugosl. soc. d. stranke. — Tisk Učiteljske tiskarne v Ljubljani.
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